
Maretak. aileen de naam al doet de tijden van Asterix en Obelix herleven. de tijd waarin de Keltische druiden mel een gouden sikkel ma

retakken veriamelden. Volgens de overlevering zochten ze bij voorkeur de maretakken die op eiken groeien. Dcu moet niet eenvoudig zijn 

geweest, want de;e bolronde, aliijd-groene heeste r parasiteen tocli vooral op andere bootnsoonen. Maretakken hebben al vee! botanici 

101 onderzoek en 101 (pogingen 101) kweken verleid. B. L Hugo de Vries, die in het nog steeds reer leesbare boek "Zaaien en Planten" 
(1899) een heel hoofdstuk aan de maretak wijdt. Hij verteli daarin o.a. over een p rachiexemplaar in de Amsierdanise Hanus Botanicus. 

De:e "vormde meer dan een halven bol van bijna een meter middenlijn, had talrijke. vinge rdikke. dicht bij elkander, uit de slam waarop 

het gro eide, 'onlspringende stammetjes en droeg jaarlijks een groote menigte bladeren en bessen". Hij beschrijft ook hoe de vogels (lij

SIers) er voor zorgen dat de heester zich verspreidt. Velen hebben inmiddels geprobeerd het de vogels na te doen en de maretak (ook be

kend onder de namen 'vogellijm' en 'mistletoe') te zaaien. Niet altijd mel het gewenste resultaat. We waren dan ook positief verrast te zien 

dat het Mans de long in de heemtuin van Rucphen gelukt was binnen relatief korte tijd 60 maretakken in ontwikkeling te krijgen op wilde 
appel, meidoom, acacia en lijsterbes. Hij heeft rijn ervaringen op papier geiet en biedt - voor de liejhebber die het ielf ook eens serieus 

wil gaan p roberen, bessen aan. 1n de liieratuur (o.a. in de Oecologische Flora. deel 1, biz. 132) is Ie leren dat de maretak een Slake 

binding heeft mel kalkhoudende grondsoorten. Maar hij doet het dus wei op kalkarme grond, roals in Rucphen te zien is. (Nog een goede 

reden om eens naar Rucphen Ie gaan, zie ook het artikel over de ionnepanelen die ze daar geinstallee rd hebben op biz. 6 en 7). 

Ervaring met het ontwikkelen van maretak op de heemtuin in Rucphen 

- Mans de long 

Het aanbrengen van de bessen 
Druk het zaadje uit de bes op de plaats 
waar je deze wilt aanbrengen. De bast 
van de boom of struik NIET beschadi
gen. 

Het aanbrengen van de zaden aan de 
zonnigste zijde heeft het voordeel dat 
de maretak zich sneller ontwikkelt. 
Rond half april is de meest geschikte 
periode om de zaden aan te brengen. In 
de voorliggende peri ode gebeurt 
het regelrnatig dat mezen de zaden 
na het afsmeren weghalen als 
voedsel. 
Rond half april eten de mezen 
weer dierlijk voedsel en hebben ze 
het te druk met de liefde. 

De eerste ontwikkelingen 
Na enkele dagen merk je dat de za
den groen verkIeuren, waama het 
proces in werking treedt. Na enige 
tijd verschijnen vanuit het zaadje 
de garendunne, groene boorwor
teltjes. Deze gaan op zoek naar 
plekjes in het spinthout waar ze 
voedingszouten aftappen. AIs ze 
deze plekken bereiken proberen ze 
zich daar definitief te vestigen. 
Onze ervaring is dat het eerste sei
zoen aileen het zaadje en de ge
vormde boorworteltjes 0-3) zichtbaar 
blijven. Op het einde van het groeisei
zoen zijn in de omgeving, daar waar de 
boorworteltjes de bast zijn binnenge
drongen, kleine verdikkingen ontstaan. 
Het jaar daarop verschijnen meestal de 
eerste twee kleine blaadjes. De verdik

king bij de boorworteltjes neemt in 
omvang toe. 

Geduld 
Wij hebben de ervaring dat veel men
sen die bessen afsmeren verwachten 
dat er in het jaar van afsmeren reeds 
een behoorlijke maretak ontstaat en 
ook te zien is. Na drie of vier jaar ver
schijnen pas de eerste bloemen. 

In onze heemtuin hebben we de mare

takken op de stammen aangebracht zo

dat de bezoekers deze op ooghoogte
 
kunnen bewonderen.
 
Sinds 1994 hebben wij enkele bessen
 
op takken van hoogstamappels afge

smeerd. Wij hebben de ervaring dat het
 

succes bij jonge bomen of struiken 
groot is. Als waardplanten gebruikten 
wij wilde appel, lijsterbes, acacia en 
meidoom. Het succes bij de wilde ap
pel is het grootst. 
De oudste exemplaren stammen uit 
1989. De eerste bloei verscheen in 
1992. Op dit moment is de tuin in het 
bezit van 60 goed ontwikkelde mare
takken. Daamaast zijn er tussen 25 en 
35 maretakken in ontwikkeling. 

Het eerste exemplaar is gestorven 
toen de waardplant, een wilde ap
pel, stierf. 

De bodem van onze heemtuin is 
droge, kalkarme zandgrond. 
In onze regio zijn enkele spontane 
vestigingen van maretakken. Deze 
waren reeds voor de kornst van de 
heemtuin aanwezig. 

Belangstelling? 
Mensen die belangstelIing hebben 
voor bessen kunnen contact opne
men met Mans de long, Heemtuin 
Rucphen, tel: 0165-346346. 0 

En mensen die belangstelling heb
ben 1'001' het verhaal van Hugo de 
Vries kunnen bij Stichting Oase 
een kopie bestellen van het betref
fende hoofdstuk uit "Zaaien en 

Planten ". De tekening van de maretak 
is ook afkomstig uit dit boek. 

Mans de long is de beheerder van 
de heenuuin in Rucplien. 
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