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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.

Zinkviooltje
Zinkviooltje (Viola lutea subsp. calaminaria) is een geelbloeiend
kleinood dat in een uiterst klein gebied in Zuid-Limburg en aangrenzend België groeit. Het afval van oude zinkmijnen creëert hier een
bijzonder biotoop, waar dit viooltje zich weet te handhaven. In de
kunstmatige situaties van onze heemtuinen en –parken is het zink
viooltje bodemvaag. Dit houdt in dat het geen zinkhoudende gronden
nodig heeft om te kunnen groeien, zinktolerant dus en niet zink
behoeftig. Daardoor kan dit fraaie viooltje ook zonder zinkhoudende
bodem gekweekt worden.
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Kruisen voorkomen
Het 10-15 cm hoog wordende zinkviooltje is een vaste plant en groeit
met ondergrondse uitlopers in
losse zoden. Daardoor is het goed
te kweken door scheuren. Het is de
beste en meest veilige manier om
de soort zuiver te houden. Kweken
uit zaad, wat op zich ook heel goed
mogelijk is, kan bastaardvormen
opleveren: verscheidene, zo niet
alle, inheemse vioolsoorten kunnen
met elkaar kruisen. Bovendien
kruist zinkviooltje vrij gemakkelijk
met tuinviolen of pensées. Op de
natuurlijke groeiplaatsen zijn deze
ver uit de buurt maar bij heemtuinen en -parken niet, ook zijn er
altijd wel particuliere tuinen waar
kweekvormen van het driekleurig
viooltje zijn aangeplant. Vandaar
dat scheuren dan de beste manier is
kruisingen te voorkomen.
Scheuren
De meest geschikte tijd om te
scheuren is het voorjaar. Als de
moerplant duidelijk bovengronds
is verschenen wordt ze opgenomen
en de zode voorzichtig losgeschud.
Deze zode, bestaande uit tere,
draadvormigde uitlopers, wordt
in kleine stukjes gescheurd. Elk
stukje moet voorzien zijn van een
of enkele groeineuzen en worteldelen. De scheurlingen worden,
ondiep en vlak liggend, uitgeplant
op een kweekbed van goed los- en
fijngemaakte, vochtige, humeuze,
voedselrijke venig-zandige grond.
Onderlinge afstand van de scheurlingen plusminus 15 cm.
Het kweekbed komt in de volle zon
en wordt zonodig beschermd tegen
activiteiten van vogels. Door merels
of kauwen opgetrokken scheurlingen verdrogen snel.
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Massabegroeiing van zinkviooltje in de omgeving van La Calamine

Tijdens de kweek snijden we de
bloemen af. Het komt de jonge
planten ten goede maar het voorkomt ook bastaardering met andere violen. Bij het kweken doen we
er alles aan om de soort zuiver te
houden.
Bij het kweken gaan we meestal
uit van een verkregen moerplant
waarvan we een aantal nakomelingen kweken. Hiermee kweken
we verder tot we een flink aantal
hebben om uit te planten op de definitieve groeiplek. Voor de zekerheid
houden we op de kweekhoek een
klein bedje met zinkviooltjes aan
als moerplanten om steeds op terug
te kunnen vallen voor latere kweek.
Daarbij is van belang dat geen rijpe
zaden gevormd worden in verband
met de genoemde kans op bastaardisering.
Uitplanten
Indien alles naar wens verloopt
ontwikkelen de scheurlingen zich
in een of twee groeiseizoenen tot
mooie, gezonde planten. Ze kunnen
naar hun definitieve groeiplek die
op een vochtige plek in de volle zon
			

moet liggen. Naar onze ervaring, op
de van nature vrij natte veengrond
van Amstelveen, groeit zinkviooltje beter in een iets minder vochtige situatie op oxyderend hoogveen-veen (heideveen, zwartveen).
Hier kan het prachtige begroeiingen
vormen die rijk bloeien. In de loop
der jaren kan een dergelijke veenbodem ongeschikt raken doordat hij
is omgezet in venige grond, tuinaarde-achtig. Dan wordt het tijd
om de planten op te nemen en de
grond te mengen met scherp (rivier)
zand. Vervolgens worden de planten
daarop terug gezet voor een nieuwe start. Zandige löss- en (rivier)
kleigronden kunnen eveneens een
geschikt groeimilieu vormen.
Combinaties
Zinkviooltje komt het best tot zijn
recht in losse groepen, op wolk
achtige wijze geplant, en samengroeiend met andere ‘fijne’ s oorten
zoals engels gras (hiervan is ook
een zinkvorm, de ssp. halleri),
grote tijm, geelhartje, heideanjer,
duizendguldenkruid en kruisbladgentiaan.
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