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Buddleja

Van Vliet New Plants is gespe-
cialiseerd in de introductie en 

het beheer van nieuwe planten, 
beschermd met kwekersrecht, en 
heeft agentschappen over de gehele 
wereld. 
Vraag ook naar de folders van andere 
bijzondere soorten uit het assortiment.

De Buddleja Flutterby™ serie is een nieuwe groep 
compacte vlinderstruiken in vier verschillende kleuren. 

Flutterby™ hybriden woekeren niet en zetten geen zaad 
waardoor zij geen overlast veroorzaken zoals de gewone 
vlinderstruik, die overal in het landschap de kop op steekt. 
Omdat deze hybriden geen energie in de zaadzetting hoe-
ven te steken wordt alle energie in de bloemen gestoken 
wat in een zeer rijke herbloei resulteert. Omvangrijk onder-
zoek van verschillende universiteiten en overheden beves-
tigen dit feit. Zodra de oude bloemen uitgebloeid raken, 
worden er continu weer nieuwe gevormd. 
De eerste bloemen vormen zich aan het eind van de lente, 
veel eerder dan bij andere cultivars. De Flutterby™ groep 
is sterk geurend en trekt daarmee talloze vlinders aan. De 
Flutterby™ vlinderstruiken worden 1.5 m hoog en evenzo 
breed en hebben temperaturen tot -29 °C zonder proble-
men doorstaan. Wanneer Flutterby™ eenmaal in de tuin is 
aangeslagen kan hij heel goed tegen de droogte.

Buddleja Flutterby™ serie



EU applied for 2011 ‘Pondaras #6’ 
PP 22,142

PPAF 2011 ‘Pondaras #11’ 
PP 22,067

PPAF 2011 ‘Pondaras #9’ 
PP 22,065

Buddleja davidii ‘Pondaras #6’ 
PBR FLUTTERBY™ PEACE

Buddleja davidii ‘Pondaras #11’ 
PBR FLUTTERBY™ LAVENDER

Buddleja davidii ‘Pondaras #9’ 
PBR FLUTTERBY™ PINK

Naast de algemene eigenschappen die voor de gehele 
Flutterby™ serie gelden, heeft Buddleja davidii Peace 

nog enkele aanvullende bijzonderheden. Peace maakt grote 
aantallen mauve-roze bloemen, tot aan de eerste vorst. Het 
blad van Peace is diep donkergroen.

Ook voor Lavender gelden de algemene eigenschap-
pen die voor de gehele Flutterby™ serie gelden. De 

Buddleja davidii Lavender produceert enorme hoeveelheden 
tweekleurige sterk geurende bloemen. Voordat de bloemen 
open gaan zijn ze donker lavendel en eenmaal geopend 
hebben ze een lichtere lavendelkleur. Het blad van Lavender 
is grijs-groen en vormt een compacte dichte struik die zeer 
rijk en lang bloeit, tot aan de eerste vorst.

Alle eigenschappen die voor de Flutterby™ serie gelden, 
zijn natuurlijk ook op pink van toepassing. Boven-

dien vormt Buddleja davidii Pink enorme aantallen grote 
roze pluimen van wel 45 cm lang en 10 cm breed. De roze 
pluimen hangen niet af, maar blijven keurig recht omhoog 
staan. De bloemen zijn zeer stevig en daarom uitstekend ge-
schikt als snijbloem. Pink heeft donkergroen blad en bloeit 
tot aan de eerste vorst waarbij hij onverminderd nieuwe 
bloemen blijft produceren.


