Kwekersgeheimen deel 16

Tekst: Hein Koningen & Wil Melgers

Voor het kweken van een aantal
specialisten is geen algemene teelt
aanwijzing te geven. Daarom
worden deze fijnproevers per soort
behandeld.

Rond wintergroen (Foto: Wolverlei/Martin Stevens

Klein en rond wintergroen
De kleine, rondachtige bladen van
wintergroen zijn glanzend en wat
leerachtig. Ze blijven in de winter
groen, vandaar hun Nederlandse
naam. Zowel klein (Pyrola minor)
als rond wintergroen (P. rotundifolia) laten zich naar onze ervaring
niet zomaar kweken. Niet uit zaad
maar ook niet van moerplanten
door scheuren, afleggen of stekken.
Wintergroen leeft in symbiose

met een schimmel (mycorrhiza),
van levensbelang voor het verkrijgen van bepaalde voedingsstoffen.
Wintergroen heeft lange en korte
worteltypen waarvan de korte,
enigszins verdikte wortels worden
omgeven door een schimmelmantel. Zonder schimmel kan de plant
niet gedijen. De zaden van wintergroen zijn stoffijn en bevatten geen
reservevoedsel voor de kiemplant.

Hoogstwaarschijnlijk is ook hier
de medewerking van een schimmel
nodig om vocht en voedingsstoffen
voor de jonge plant te leveren. Dit
verklaart meteen waarom wintergroen zo moeilijk te kweken is. Wat
we hieronder beschrijven geldt voor
beide soorten, klein wintergroen
heeft echter een voorkeur voor
schaduwrijkere plekken dan rond
wintergroen.
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Herhaald zaaien
Om wintergroen toch te zaaien
is een aparte benadering nodig:
de ‘herhaalde zaaimethode op de
definitieve groeiplek’. Daarvoor is
uiteraard voldoende, vers en kiemkrachtig zaad nodig, liefst meerdere
jaren achtereen. Om zaad te kunnen
oogsten proberen we eerst een
moederpopulatie te ontwikkelen.
Dat doen we op onze kweekhoek
in een koude, lage bak op een licht
beschaduwde plek in de buitenlucht.
Deze wordt ingericht met een speciaal bodemmengsel waarin de moerplant(en) uitgeplant worden.
Mogelijk kunnen via een andere
heemtuin of -park een paar planten betrokken worden. Een of twee
kleine pollen is genoeg. Deze planten worden met een zeer ruime
kluit opgenomen, liefst met nog
wat reservegrond als entgrond. Een
enkele keer dient zich de mogelijkheid aan om spontaan op een opgespoten industrieterrein of bouw
locatie verschenen planten die verloren dreigen te gaan door komende
bouwactiviteiten, te redden door ze
er weg te halen.
Moerplanten kweken
We kassen de bak uit (uitgraven) tot
een diepte van plm. 30 cm en vullen
de uitkassing op met 35 cm luchtige, humeuze, vochtige, voedselarme zandig-venige of zandig-lemige
grond die we mengen met plm. 10
% fijngehakseld (herfst)berkenblad,
ph 5 – 6,5 van het gehele mengsel.
In deze ‘strooisellaag’ planten we
ons uitgangsmateriaal waarbij het
belangrijk is dat de meegekomen
entgrond wordt gemengd door de
strooisellaag direct rondom de
uitgezette moerplant. Bij drogere
perioden voldoende vochtig houden
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–niet nat!- door gieten met de broes
is belangrijk. Onkruidvrij houden.
Het wintergroen zal zich na enige
tijd met ondergrondse uitlopers
uitbreiden en zo een langzaam
groter wordende populatie vormen.
Het duurt vaak enige jaren voordat
de planten gaan bloeien, van mei tot
in de herfst. Daar de bloemen geen
nectar bevatten is er vrijwel geen
insectenbezoek, ze moeten het dus
hebben van zelfbestuiving. De bloei
is belangrijk omdat deze moederpopulatie ons jaarlijks van zaad
moet gaan voorzien. Dit zaad kan
na winning direct ter plaatse uitgezaaid worden.
Na jaren kan de bloei sterk terug
lopen, de populatie wordt te oud.
Dan is het nodig de planten op
te nemen en opnieuw te beginnen. Daarbij vrijkomende planten
kunnen natuurlijk in park of tuin
worden uitgeplant, het beste in
grote, ruime pollen op vooraf zorgvuldig gekozen plekken.
Zaadwinning
Bij het zaadwinnen is het opletten
geblazen: de rijpe vrucht is als het
ware een suikerstrooier met spleten.
Bij droog weer openen de spleten
zich en neemt de wind het stoffijne
zaad mee, bij vochtig weer blijven
ze gesloten. Dus opletten dat tijdig
geoogst wordt, anders is de suikerbus leeg! Het zaad behoudt maar
kort zijn kiemkracht, daarom wordt
direct na het winnen gezaaid. Het
zeer fijne zaad kan met wat vochtig,
kalkarm zand gemengd worden om
het makkelijker te verdelen.
Geschikte plekken
Naar onze ervaring zijn geschikte
uitzaaiplekken :
• Plekken met zeer o
 ppervlakkige
			

•

•

•

•

beworteling van dunne, fijne
wortels aan de voet van gagelstruiken op vochtige tot natte
veen- en zandgronden. De schaduwzijde van de struiken geeft de
meeste kansen;
Beschaduwde, vochthoudende
plekken onder vrij jonge berken
met een fijne en dichte, zeer
oppervlakkige beworteling;
Plekken onder (vrij) jonge haagbeuken (maar niet te donker) op
goed vochtige groeiplaatsen met
jonge, oppervlakkige beworteling;
Kruipwilgbegroeiingen met een
lichte begroeiing van slaapmossen op de onderste, liggende en
opstijgende takken;
Schrale, bloemrijke graslanden
met een korte en open mat op
zure of ontkalkte gronden bieden
kansen aan rond wintergroen.
De meeste kans van slagen ligt
bij grazige begroeiingen met veel
korte kruipwilg.

Volhouden
Door jaarlijks het zaaien te herhalen, liefst ook op weer geheel nieuwe
plekken, wordt de kans op ‘subspontane’ vestiging van wintergroen
vergroot. Als de stug volgehouden
pogingen slagen dan wordt een wel
heel bijzondere soort aan het sortiment toegevoegd. In de Amstelveense heemparken hadden we hiermee
zeer vruchtbare resultaten.
Wij beschrijven slechts onze eigen
praktische ervaringen. Mogelijk
hebben anderen weer andere ervaringen. Graag zouden wij hierover
horen, dat kan door een bericht te
sturen aan de redactie (zie colofon).
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