Marcotteren
Wat? Marcotteren is het stekken aan een boom of struik. De beste tijd om te marcotteren
is in de lente, wanneer de blaadjes nog niet zijn afgehard, maar al volledig zijn
uitgevouwen en wel de uiteindelijke grootte hebben.
Hoe? Voor marcotteren heb je nodig: een scherp schoon mes, stekkenpoeder,
Sphagnum-mos, donker plastic en touw of tie-wraps.
Zoek een niet al te oude tak uit. Snij een ring in de bast zo breed als anderhalf keer de tak
dikte. Verwijder de bast en maak het schoon tot aan het hout. (foto 1, Japanse esdoorn)

Maak een papje van stekkenpoeder met een beetje water. Smeer dit op de boveninsnede en een deel van de bast.

Doe een bol van het sphagnum-mos rond de ring en bedek die met plastic. Zorg dat
het plastic goed stevig om de bol mos zit, maar schuif niet te veel met het mos, want
het stekkenpapje moet wel blijven zitten. Bind het plastic aan de onder en bovenkant
dicht. (foto 2, sierpeer)

En dan? Het duurt ongeveer 2 maanden voordat de wortels voldoende zijn ontwikkeld
om op zichzelf de stek te voorzien van water. Check voordat je de stek van de boom
knipt of er genoeg wortels zijn. Dit kan per soort langer of korter duren. Zaag of knip
de tak onder de marcot af. Haal het plastic eraf, maar laat het mos zitten (als je het wel
eraf zou halen, beschadig je de wortels. Zet de stek in een grote pot of vijvermand met
losse grond. En veranker de stek aan de pot. Als je veel blad hebt aan je stek kun je er
een deel van afhalen voor een goede verhouding tussen loof en wortels.
Een vijvermand zorgt ervoor dat de stek steeds nieuwe wortels aanmaakt vanaf de
basis. Dat is mooi als je er een bonsai van wilt maken ;-).
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