De Liriope en zoute lucht…
Speciaal voor beplanting in parken, boomspiegels en borders hebben wij een
aantal Liriope geselecteerd die zeer goed bodem bedekkend en rijk bloeiend
zijn. Deze soorten maken kleine ondergrondse uitlopers waardoor zich een
dichte mat vormt waardoor onkruid bijna geen kans meer heeft. De rijke
bloei vind plaats in augustus tot en met oktober, een tijd van het jaar waar
weinig bloei is te vinden in vaste planten.
Door de stevige blad structuur en zeer rustige groei is Liriope een gewas met
weinig onderhoud en voor Ameland zeker niet onbelangrijk: de Liriope is
zeer geschikt om te beplanten in (gematigd) zeeklimaat want het verdraagt
zeer goed zoute lucht.
Grondbewerking:
Liriope gedijt op iedere grondsoort mits er voldoende drainage is. Eenmaal
goed geworteld kan het makkelijk droogte doorstaan. Ph tussen de 5-6,5.
Zoals met elke tuin, border of park, grondwerk is 70 % van het werk. Is dit
goed aangepakt, dan zal het planten en de slaging geen probleem zijn.
Met grond werk dient er goed op gelet te worden dat er geen storende lagen
in de ondergrond aanwezig zijn, zoals aangereden stukken. Zorg ervoor dat
de grond voldoende diep in losgemaakt.
Het beste kan er bij nieuwe projecten goede, humeuze grond aangevoerd
worden.
Planten:
Bijbeplanting raden we aan om met jonge planten te beginnen, b.v. een 6 cm
plug. Deze worden geleverd in trays van 45 planten en zeer makkelijk te
planten. Bij 25-40 stuks per m2 zit de aangeplante hoek in 1-2 jaar volledig
dicht.
Bemesten:
Het is raadzaam elk voorjaar een voorraadbemesting uit te voeren. Denk
hierbij aan b.v. gedroogde koemest korrels. Hierbij kan het beste ongeveer
0,5 kg per m2 gestrooid worden. Dan zit er voldoende in de grond voor de
rest van het jaar. Er zijn natuurlijk ook vele andere alternatieven.
Standplaats
Liriope komt van oorsprong uit China en Japan, waar het groei in lage bossen
met lichte schaduw. Liriope kan zeer goed in schaduwrijke plaatsen groeien
als wel in volle zon. Het is een zeer makkelijk gewas.
Liriope is volledig winterhard mits ze niet in het water staat. Liriope is ook
besteding tegen strooizout.

Gebruiksmogelijkheden:
Liriope kunnen op vele plaatsen gebruikt worden, denk daarbij aan
onderbeplanten in borders, parken en tuinen, alsmede rotondes en
boomspiegels
Voor schaduwrijke plaatsen:
Liriope muscari Big Blue (lilapaarse bloemen)
Liriope spicata (crème witte bloemen)
Voor zonnige plaatsen:
Liriope muscari Big Blue(lilapaarse bloemen)
Liriope spicata (crème witte bloemen)
Liriope Evergreen Giant (bloeit niet erg rijk, maar heeft Lila bloemen) Dit
soort heeft staalhard recht opstaand blad en is een zeer sterke (hufterproof)
soort.
Voor Boomspiegels (droge plaatsen)
Liriope spicata (crème witte bloemen)
Voor Rotondes:
Liriope muscari Big Blue (lilapaarse bloemen)
Liriope spicata (crème witte bloemen)
Liriope Silvery Sunproof (paarse bloemen en bont blad)
Aantallen per m2
De planten worden geleverd in 6 cm plug, dit plant erg makkelijk en er blijft
weinig rommel over na het planten. Denk aan losse potten en kisten.
Liriope Muscari Big Blue
25 /m2
Liriope Spicata
25 /m2
Liriope Silvery Sunproof
30/m2
Liriope Muscari Moneymaker
25/m2
Liriope Evergreen Giant
25/ m2
Bij andere plantmaten veranderen de aantallen per m2 ook.
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Bovenstaande Liriope worden door ons geleverd en (evt.) geplant.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd contact opnemen met:
OudAllround
Theo Oud
mob: 06-30 95 98 99

