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Mijn favoriete plant
Trifolium ochroleucum, de
ideale schoonzoon!
Wat een titel, en dan ook nog
een foto van een vaste plant
in Arbor Vitae, waar gaat dat
naar toe met het lijfblad van
de NDV en de KVBC?
En toch zou ik in deze rubriek
een lans willen breken voor
deze plant, Trifolium ochroleucum, die ik heb leren
kennen tijdens mijn werk bij
een Boskoopse vaste plantenkwekerij. Nu, in mijn baan bij
Plantentuin Esveld adviseer
ik hem graag aan klanten.
Van nature komt deze klaver voor in Europa behalve
in Scandinavië, Ierland en
Nederland. Vooral in Spanje is
hij regelmatig te vinden.
Het gewas kan, afhankelijk
van de grondsoort, 50 tot 70
cm hoog worden en bloeit
van eind mei tot in juli. Als
je hem na de bloei afknipt,
wat mest geeft, zal hij een
tweede keer bloeien. Zon of
halfschaduw, het maakt niet
uit en ook de grondsoort is
niet heel belangrijk, als het
maar niet te nat is.

Trifolium is een geslacht uit
de familie van de Fabaceae
waar onder andere ook Lathyrus, Lupinus en Indigofera bij
horen. Het geslacht kent 230
species verspreid over de hele
wereld, met uitzondering van
Australië.
De betekenis van het woord
‘trifolium’ spreekt eigenlijk
voor zich: driebladig en zo
is het precies, zelfs licht
behaard blad; ‘ochroleucum’
komt van het Griekse woord
‘ochros’ = lichtgeel en het
woord ‘leucos’ = wit. Dus
letterlijk vertaald: geelwitte
driebladige klaver.
De botanicus en apotheker
William Hudson (1730-1793)
heeft de naam gegeven.
Maar waarom de ‘ideale
schoonzoon’? Omdat het zo’n
geweldige plant is!
* Valt niet om na een regenbui, * de bloemkleur ‘vloekt’
nooit, mengt dus mooi in borders, * nooit ziekte in gezien,
hier en daar wel eens een
‘spuugbeestje’, dat is alles,

* een goede snijbloem met
een niet alledaagse bloemvorm, * zoals gezegd grondsoort onafhankelijk, * mooi
blad, * goed winterhard en *
er komen verschillende insecten op af. Waar vind je zoveel
positieve eigenschappen in
één plant?
Via Google is er nog één
cultivarnaam te vinden, te
weten ‘Chantal’, die ik helaas
nog niet in levende lijve ben
tegengekomen.
Trifolium ochroleucum is gemakkelijk te combineren met
andere planten maar vooral
mooi met bijvoorbeeld verschillende soorten Heuchera,
Geranium zoals G. ‘Rozanne’,
Alchemilla mollis, Hosta,
maar ook leuk als onderbeplanting bij rozen en andere
heesters.
Kortom een vaste plant die
het verdient om vaker aangeplant te worden, lang leve de
Trifolium ochroleucum!
Zie foto pagina 28.
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