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Muscari-moois om te ontdeldcen 

Muscari pallens 

Het is een bekend verschijnsel: binnen een bolgewas is de ene 

soort bijzonder populair, terwijl een sterk erop lijkende soort 

nauwelijks enige bekendheid geniet. Peter Knippels selecteerde 

voor BloembollenVisie een aantal van dergelijke voorbeelden, 

en licht ze in deze serie kort toe. In de negende aflevering een 

paar blauwe druiven die minder bekend, maar daarom niet min-

der mooi zijn. 

Tekst en foto's: Peter Knippels 

Over het geslacht Muscari is in de loop 
der jaren het een en ander geschre-
ven en lijkt de pijp leeg als het gaat om 

'onbekende' soorten. De aandacht in de com-
merciële bollensector richt zich op het 'com-
plex' Muscari armeniacum: een variabel soort 
met een verscheidenheid aan vormen, selecties ., 
en zaailingen. Er is meer Muscari-moois om 
ontdekt te worden. In deze aflevering van De 
Wereldbol wil ik graag Muscari leucostomum 
en M. pallens voorstellen. 

LITTLE BLUE BELLS 
Voordat ik deze twee laatbloeiende soorten 
voor het voetlicht breng, wil ik eerst stil staan 

aan de andere kant van de Noordzee wordt 
aangekeken tegen deze gewassen. Niet alleen 
leuk, maar ook leerzaam. 

DIJT UIT 
Eén van de Muscari's die is beoordeeld door de 
RHS is Muscari pallens. In de publicatie wordt 
het volgende geschreven over dit soort: 'Com-
pact with neat foliage and dense inflorescen-
ce of pale lilac flowers, increased well in trial: 
Helaas en jammerlijk is M. leucostomum niet 
meegenomen in de trial. Mooie aanbeveling 
voor M. pallens. De bloemen van mijn M. pal-
lens zijn niet vaag lila, maar wit. Ze staan dicht 
op elkaar in de aar. Laat bloeiend betekent 
bloei half mei. M. pallens is snel en makkelijk te 
vermeerderen door zijbollen ('halen'). 
Zo'n twee tot drie weken eerder dan M. pallens 
bloeit Muscari leucostomum. Ik vind M. leu-
costomum mooier dan M. amienicum, M. lati-
folium en andere blauwbloeiende soorten. Dit 
wordt met name ingegeven doordat bij M. leu-
costomum de bloemen dicht op elkaar staan 
en dat de bloemen een mooie tint bezitten met 
een duidelijk wit randje. Muscari leucostomum 
is makkelijk te kweken en laat zich gemakkelijk 
vermeerderen uit zaad. In verhouding tot ande-
re soorten vormt dit soort weinig zijbollen. 
Mijn conclusie is dat Muscari leucostomum 
en M. pallens interessante soorten zijn die een 
kans verdienen in de commerciële tak van de 
bloembollensector. 

Muscari leucostomum 

bij de interesse voor Muscari en andere 'Lil-
de Blue Bells' in het Verenigd Koninkrijk. De 
interesse voor geslachten is in dit land groter 
dan bij ons. Little Blue Bells is de verzamel-
naam voor blauwbloeiende vertegenwoor-
digers van de familie der Hyacinthaceae: Bel-
levalia, Brimeura, Chionodoxa, Hyacinthella, 
Hyacinthoides, Muscari, Puschkinia en Scilla. 
In 2005 heeft de Royal Horticultural Society 
(RHS) een rapport gepubliceerd onder de titel 
'Hyacinthaceae — Little Blue Bells', met hierin de 
resultaten van een meerjarige trial, omvattende 
een opplanting en jaarlijkse beoordelingen op 
verschillende aspecten. Ook zijn opmerkingen 
gemaakt over gebruiksmogelijkheden als plant; 
voor in de tuin, potplant of snijbloem. Dit rap-
port is terug te vinden op de website van de 
RHS: www.rhs.org.uk. Leuk om te lezen hoe 
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