Winterstek van Drachtplanten (planten goed voor
bijen bij ons Clubhuis!):
De eenvoudigste manier om planten (bladverliezende
heesters) vegetatief te vermeerderen is door het
nemen van houtige stekken.
Hoe ga je te werk?
 Neem de stekken in de late herfst of winter
wanneer de bladeren afgevallen zijn. De
planten zijn dan in rusttoestand. Je neemt de
stek van een houtige, stevige stengel die
nieuw werd aangemaakt in het afgelopen jaar.
 De lengte van de doorsnee stek is ongeveer
25-30 cm. Veelal is de kans op slagen bij een
kortere stek groter. Te kort is echter ook niet
goed omdat de stek voldoende lang moet zijn want hij bevat namelijk ook het reservevoedsel. De stekken
hebben de dikte van ongeveer een potlood. Te dunne houtige stekken bewortelen niet goed.
 De stek moet voorzien zijn van ongeveer drie knoppen.
 De stengel wordt afgeknipt net boven de eindknop. Knip dit recht af zodat je weet dat dit de bovenkant is.
 Onderaan wordt de stek afgeknipt zo’n 15 cm onder de eindknop. Hier wordt veelal gekozen om schuin af te
snoeien.
 Neem meerdere stekken samen, maak er een bundeltje van en kuil ze in, in een bak met lichte grond of
potgrond gemengd met zand. Het is de bedoeling dat slechts zo’n 2-3cm van de stek boven de grond
uitsteekt (de eindknop).
 Label het bundeltje zodat je nog weet welke plant het is.
 Zet de bak best op een beschutte plaats. Vrijwel alle soorten vormen callus (verdikking van knop) bij 4°C. (Je
kunt de stekken ook rechtstreeks in de volle grond in een geul zetten. Als je dat al bij ons gebouw wil doen
dan kan dat.) Bescherm ze wel tegen langdurige vorst en blijf ze bij droogte water geven.
 Wanneer de eindknop klaar staat om open te springen kan je de stekken in volle grond uitplanten door een
geul te maken van ongeveer 10-12cm diep. Zet de stekken hierin recht en ongeveer 10-15 cm uit elkaar. De
grond goed aandrukken.
 In september 2020 kan je de bewortelde stekken uit de grond halen en ze bij ons clubhuis op de definitieve
plek zetten.
GOED OM WETEN -Kruidachtige stekken worden genomen als de plant volop in blad staat. Ze worden in het begin
van het seizoen genomen. Het weefsel is dan nog zacht. -Halfhoutige stekken worden ook genomen als de plant in
blad staat, maar ze worden later op het seizoen gemaakt als het weefsel al iets harder geworden is.
Lijst met meest geschikte drachtplanten die gestekt kunnen worden uit bijvoorbeeld de eigen tuin:
Berberis
Cornus controversa
Cotoneaster frigidus
Hedera helix
Lonicera nitida
Prunus
Ribes
Rosa rugosa
bottelroos
Rubus
Salix
Symphoricarpos
Cornus mas
Cotoneaster congestus
Deutzia
Ligustrum
Rhododendron
Campsis
Escallonia
Hydrangea
Lonicera
Sorbus
Spiraea japonica
Viburnum tinus
Weigelia florida

Mahonie/Zuurbes
Reuzenkornoelje
Dwergmispel
Klimop
Kamperfoelie
Kers/pruim etc.
Bes
Rimpelroos / Japanse
Braam
Wilg
Sneeuwbes
Gele kornoelje
Dwergmispel
Bruidsbloem
Liguster
Rhododendron
Trompetbloem
hortensia
kamperfoelie
Lijsterbes
Spiraea
Lauriersneeuwbal
Weigelia

