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Sarcococca (in het Nederlands ook
wel Vleesbes genoemd) is een
winterharde heester. Het geslacht
Sarcococca bestaat uit zo’n twintig
soorten. Ze zijn afkomstig uit het
Himalayagebied, zuidwest China,
Afghanistan en Pakistan.
De heester vraagt weinig onderhoud.
Het is een struikje met verspreid staande,
enkelvoudige, leerachtige, gaafrandige,
lancetvormige bladeren. In ons land
varieert de hoogte tot een maximum
van 80 cm. In de bladoksels vormen
zich witte bloempjes. De planten zijn
eenhuizig en eenslachtig: dus met
aparte mannelijke en vrouwelijke
bloemen aan dezelfde plant. De
mannelijke bloemen hebben vier tot
zes meeldraden. De brede witgele
helmdraden van de meeldraden zorgen
voor de bloemkleur. De vrouwelijke bloemen hebben twee of drie stijlen
en een twee- of driehokkig vruchtbeginsel. De bloembladen ontbreken.
De bloem geurt sterk. Na bestuiving en
bevruchting ontstaat een ronde zwarte
bes. De sterke bloemgeur lokt bijen.
De bijen verzamelen zowel stuifmeel
als nectar op de bloemen. De bloeiperiode valt in januari tot april. In
sommige jaren bloeien de heesters al
voor Kerstmis. Als de temperatuur het
toelaat worden ze druk bezocht door
de bijen. Zeker in gebieden met weinig
drachtplanten mag deze plant niet
ontbreken. Omdat het een winterbloeier
is, is het aan te bevelen de plant een
plek te geven niet te ver van de
bijenstand.

Toepassingsmogelijkheden
Sarcococca kan op vele manieren
worden toegepast: als solitair in kleinere
tuinen, maar ook als vakbeplanting,
voor het maken van een blokbeplanting
of als lage haag. Verder zijn er Sarco-

coccasoorten die geschikt zijn als
bodembedekker. Ook in potten of kuipen
doet Sarcococca het goed. Een
bloeiende Sarcococca in pot in de omgeving van bijvoorbeeld de keukendeur
zal daar een heerlijke geur verspreiden
om dagelijks van te genieten. De bloem
is ook geschikt als snijbloem en ze
zal binnenshuis een sterk zoete geur
verspreiden. Snoeien is meestal niet
nodig maar kan zonodig na de bloei
worden toegepast.

Gezond
Sarcococca is weinig gevoelig voor
ziekten en plagen. Het is een sterke,
gezonde, groenblijvende heester.
Sarcococca kan worden vermeerderd
door zaaien en door zomerstek.
Sommige soorten maken uitlopers en
kunnen door scheuren en wortelstek
worden vermeerderd.

Grond en standplaats

Conclusie

Sarcococca stelt geen hoge eisen aan
de grond. De voorkeur gaat uit naar
een vochthoudende, doorlatende, goed
bemeste bodem. Op droge gronden
kunnen de bladeren geel verkleuren.
De plant gedijt het beste in de halfschaduw. In de felle zomerzon kunnen
de bladeren zelfs verbranden. Sarcococca is behoorlijk wintervast. In zeer
strenge winters doet men er goed aan
de plant tegen de oostenwind te
beschermen.

Het planten van Sarcococca verdient
aanbeveling omdat het een sterke, groen
blijvende, weinig onderhoud vragende,
heerlijk geurende, winterbloeiende
drachtplant is met vele toepassingsmogelijkheden. Sarcococca mag in de bijentuin
van de imker niet ontbreken. De bijen
zullen u als imker dankbaar zijn voor deze
allervroegste stuifmeel- en nectarleverancier.
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