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Voor het kweken van
een aantal specialisten
is geen algemene teelt
aanwijzing te geven.
Daarom worden deze
fijnproevers per soort
behandeld, te beginnen
met beenbreek, klokjesgentiaan, wolverlei,
wildemanskruid en
kruisbladgentiaan.

Specialisten van diverse pluimage
lichtgroen van kleur met één kiemblaadje voor de lelieachtige beenbreek, donkergroen en twee kiemblaadjes voor klokjesgentiaan.
Klokjesgentiaan ontwikkelt al heel
jong een lange penwortel. Daarom
worden de kleine kiemplanten aan
het begin van hun tweede groei
seizoen verspeend door ze op te
potten in venige, met scherp zand
gemengde grond. De potten planten we op een zonnig gelegen bedje
in de open lucht. Als de planten
halfwas zijn gaan ze naar hun
uiteindelijke groeiplek in tuin of
park. Dat is in het voorjaar van het
derde jaar. De jonge planten moeten
beschermd worden tegen vorst.
Beenbreek ontwikkelt zich veel
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Klokjesgentiaan (Foto: Martin Stevens)

Beenbreek en klokjesgentiaan
Van nature komen beide soorten
voor in sterk verwante milieu’s, in
natte hei- en hoogveenbegroeiingen
en op voedselarme, zure zandgrond,
zandige leem- en veenbodems.
Hebben we een kale veenbodem in
heemtuin of -park (of micro-milieu
schaal) voorhanden dan kunnen
beide soorten hierop direct worden
uitgezaaid. Vaak is het praktischer
ze te kweken en later uit te planten.
We zaaien op veen -heideveen of
zwartveen- vóór de winter zodat
kou en vorst hun werk kunnen
doen, zie ook Kwekersgeheimen
deel 8.
In de loop van het volgend jaar
verschijnen de eerste kiemplanten:
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Beenbreek (Foto: Martin Stevens)

trager, het kan het wel tot hun derde
groeiseizoen nà kieming duren tot
de jonge planten verspeend kunnen
worden. Verder op gelijke wijze als
klokjesgentiaan doorkweken totdat
ze naar hun uiteindelijke groeiplek
gaan, de planten zijn dan ongeveer
4 cm hoog. Pas zo’n 4-5 jaar na het
zaaien kun je de eerste bloemen
verwachten, soms duurt dat nog
langer.
Wolverlei
Wolverlei of valkruid is eveneens
een plant van zure grond, van nature voorkomend in matig vochtige,
vrij voedselarme struikhei-vegetaties en schraallanden. Ze kan
gekweekt worden uit zaad in goed
gedraineerde potten. Wolverlei is

geen plant van natte omstandigheden.
We zaaien vóór de winter in zure
grond, pH 5-5 ½. Een mengsel van
humeus zand, lemig zand of veen
met wat scherp zand gemengd is
geschikt. Hierop strooien we het
van vruchtpluis voorziene, verse
zaad uit. Dan met de plantenspuit
het geheel vochtig maken zodat
het zaad aan de zaaigrond ‘plakt’
om wegwaaien te voorkomen. Zeer
dun afstrooien met wat gezeefde potgrond kan ook. Verder niet
afstrooien daar wolverlei een lichtkiemer is. Het gezaaide krijgt dus
ook een licht-zonnige plek. Jonge
planten verspenen in dezelfde grond
als waarin we zaaien. Als de planten
goed hanteerbaar zijn kunnen ze op
hun uiteindelijke groeiplek worden
uitgezet.
Rechtstreeks zaaien
Bij sommige heemtuinen en parken
vind je een begroeiing van gewoon
haarmos (Polytrichum commune),
een soort van arme, zure grond in
een vochtig tot nat milieu. Hierop kan wolverlei ook rechtstreeks
gezaaid worden, op een ‘mat’ van
zeer kortgeknipt haarmos. Zo’n lage

Rozetten van
wolverlei
(Foto: Ruurd van
Donkelaar)
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Potmaat
Een praktische en veel gebruikte
potmaat voor het opkweken van
jonge planten is ‘P9’. De P staat
voor potmaat, het getal is de maat
in cm. P9 is dus een potje van 9x9
cm. Precies 24 P9 potjes passen in
de veel op kwekerijen gebruikte
zwarte kratten.
Voor traag groeiende planten zoals
beenbreek worden ook wel kleinere potjes gebruikt, zoals P6. Vierkante potjes nemen minder ruimte
in dan ronde potjes.

haarmosbegroeiing knippen we elk
vroeg voorjaar zeer kort. Hierdoor
ontstaat een dichte, kortpolige mat
van alleen haarmos, zo ongeveer als
een kokosmat. Hierop doet wolverlei het vaak goed, de mat is bovenin relatief droog zodat de wolverlei-rozetten niet wegrotten in het
winterseizoen. De overwinterende
wolverlei-neuzen zitten laag genoeg
in de mat om deze jaarlijks zeer
kort te kunnen knippen om hem in
stand te houden zonder de wolverlei
te beschadigen. Het vers gewonnen
zaad wordt direct ‘s zomers uitgezaaid op de haarmosplanten. Regen
brengt het diep genoeg tussen de
mosplanten om het te vrijwaren
voor afvoer met de afgeknipte
toppen van de mosplanten in het
voorjaar.
Wildemanskruid
Wildemanskruid hoort van nature
thuis op een kalkrijke bodem. Het
zaad is maar kort kiemkrachtig en
wordt direct na het winnen gezaaid.
We zaaien in een schaal of -bak
met een grondmengsel van humeus
zand en veen die een zonnige plek
krijgt. Tijdig gieten maar de schaal
niet te nat houden!
De tot wel 5 cm lange, pluizige
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snavel aan het zaad bevordert
wegwaaien. Daarom het uitgestrooide zaad afstrooien met wat gezeefde
potgrond. Van nature vertoont het
zaad met de snavel een schroevende beweging om zich de grond in te
draaien.
Jonge planten worden verspeend als
ze 5-6 cm groot zijn en verder in
matig voedselrijke, zandig-venige
neutrale grond, ph 6-7 opgekweekt
op een zonnige plek.
Goed uitgegroeide planten kunnen
worden uitgeplant op hun definitieve standplaats.
Kruisbladgentiaan
Hoewel van nature voorkomend
op kalkrijke bodems kan kruisbladgentiaan ook goed gedijen op
kalkarme of neutrale grond. Kan
goed gekweekt worden uit zaad. We
zaaien het vers gewonnen zaad vóór
de winter in neutrale zandig-venige
grond, pH 7. Gentianen ontwikkelen al jong lange penwortels, waardoor zij meestal lastig te verplanten
zijn. Daarom worden ze bij voorkeur ‘op potkluit’ gekweekt. Hierbij
worden ze in potten gezaaid, enkele
zaden per pot en vervolgens zonder
verspenen opgekweekt.

Wildemanskruid, bloem en
vrucht (Foto: Machteld Klees)

De potten met zaaisel uitzetten
op een zonnig gelegen plek. Het
winterseizoen moet zijn werk
kunnen doen. Wanneer de jonge
planten goed ontwikkeld zijn, met
een flinke rozet, kunnen ze worden
uitgeplant op hun uiteindelijke plek.
Rechtstreeks zaaien
In droog, voedselarm, goed beheerd
grasland met een open mat kan
kruisbladgentiaan rechtstreeks
worden gezaaid, ook op niet kalkrijke gronden. Beschikken we over een
aantal planten dan kunnen we zaad
winnen door koppen te knippen als
al een deel van het zaad rijp is (deze
zaaddozen staan open). De bloemen

van kruisbladgentiaan zitten in de
oksels van de bovenste bladen en
aan de top van de stengel bijeen en
bloeien niet allemaal tegelijk, waardoor de zaden ook niet tegelijk rijp
zijn.
Na het zaad winnen blijven er vaak
nog zaden in zo’n afgeknipte zaadkop over. Deze koppen strooien we
uit in de graslandbegroeiing.
En nu is het afwachten: volgen er
regenrijke winters en zomers dan
kunnen we reeds vanaf de eerste
jaren kiemplanten verwachten
die ook tot verdere ontwikkeling
kunnen komen. Bij droge zomers
en winters zien we geen jonge planten verschijnen: de zaden blijven
‘slapen’ tot gunstiger tijden. Zo
kan het wel een aantal jaren duren
voor we resultaten zien. Ondertussen hebben we geduld en gaan
we door met zaadkoppen strooien.
Vaak wint de aanhouder en ziet zijn
geduld beloond met een gentianengrasland. Van deze zaaimethode
zijn resultaten bekend van zeer goed
ontwikkelde planten, met tot wel 30
bloemstengels!

Kruisbladgentiaan (Foto: Martin Stevens)
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