Pastinaak in het Groninger landschap

Pastinaak
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De schermbloemenfamilie als
geheel is meestal goed herkenbaar.
De bloemstengels ontspringen uit
één punt en vormen samen een
scherm, met daarop vaak nog een
kleiner scherm. De afzonderlijke
bloemen in het scherm zijn klein
maar door het grote aantal vallen
ze gezamenlijk erg op. Bij berenklauw, fluitenkruid of wilde peen is
het scherm duidelijk te zien, maar
bij een soort als heelkruid (Sanicula europaea) of Zeeuws knoopje
(Astrantia major) waarbij de bloemen veel kleiner zijn vermoeden de
meeste mensen geen schermbloem.
Een van mijn favoriete schermbloemen voor in de tuin is de pastinaak
(Pastinaca sativa). Het is een tweeof soms meerjarige plant. Wanneer

je het blad tussen je handen wrijft
ruik je een kruidige wortelgeur.
Pastinaak bloeit in in juli- augustus
wanneer veel andere soorten uitgebloeid raken en komt vooral in kleigebieden en in de duinen voor. Je
ziet ze ook veel langs wegbermen en
dijken op open, min of meer vochthoudende, voedselrijke maar niet
bemeste bodems: rivier- en zeeklei,
kalkrijk of lemig zand, löss en krijt.
Schermbloemen zijn door hun
karakteristieke bouw goed in de
tuin toe te passen. Ze staan prachtig in borders en combineren met
alle andere bloemvormen. Ook
in natuurtuinen zijn ze op hun
plaats. Met sommige soorten moet
je oppassen vanwege hun woekerneiging met wortelstokken of door
overmatige uitzaai. Veel schermbloemigen zijn tweejarig, ze moeten

dus wel de kans krijgen om zich
enigszins uit te zaaien. Terwijl de
meeste schermbloemigen wit bloeien, is pastinaak geel. De kroonbladen zijn aan de top naar binnen
geslagen waardoor ze, als je goed
kijkt, de indruk geven van een
ronde rand. De stevige, opgaande
stengel vertakt zich naar boven toe.
Ze is wat kantig en gegroefd, met
merg gevuld of hol. Jarenlang dacht
ik dat pastinaak niet hoger werd
dan 30-50 cm. Ik zag hem vooral in
de berm langs de weg naar Kampen
en later in die van Groningen naar
Bedum staan, maar die bermen
werden gemaaid. Later zag ik hem
in Warffum, daar werd hij ongemaaid en op goede grond, wel zo’n
2 meter hoog. Meestal worden ze
zo’n 1-1.5 meter. Het kunnen dus
best forse planten worden, als je dat
niet wilt dan knip je hem eind mei,
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Boven links: bladwesp (Thentredo vespa)
Boven rechts: brandpastinaak
Rechts: spinsel van pastinaakmot, inzet:
rups

begin juni af, de plant blijft dan een
stuk lager.
Veel schermbloemen zijn uitstekende insectenplanten, dat geldt
ook voor pastinaak. Als je naar
de gele bloempjes kijkt dan zie je
de nectar glinsteren in de zon. Dit
trekt allerlei weinig gespecialiseerde
bloembezoekers aan die met hun
korte tong makkelijk bij de nectar
kunnen komen. Vlinders zie je
eigenlijk nooit op pastinaak maar
wel veel andere insecten. Op mooie
zonnige dagen zie je allerlei graafwespen, sluipwespen, bladwespen,
solitaire bijen, hommels, zweefvliegen, en andere vliegen waarvan de
wapenvliegen wel heel mooi zijn.
Ook kevers kunnen makkelijk op de
bloemen landen, het meest zie je op
pastinaak het soldaatje, makkelijk te
herkennen aan de oranje kleur.
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Bij de nachtvlinderclub zeiden ze:
“Specialiseer je op microvlinders,
die zijn interessanter dan de gewone
nachtvlinders, vooral de rupsen zijn
interessant. Die maken de meest
ingenieuze bouwsels om zich daarbinnen beschermd op te houden”,
en dat klopt. Soms zie je een spinsel dat een deel van het scherm
samentrekt, daarin leven de rupsen
van de pastinaakmot (Depressaria
radiella syn. D. pastinacella). Ze
zitten binnenin de door het spinsel
gecreëerde ruimte en komen vaak
gedeeltelijk naar buiten, bij onraad
trekken ze zich weer snel terug.
Zaadvondsten in oude grondlagen
tonen aan dat pastinaak hier in de
vroege middeleeuwen voorkwam.
Vanaf de vijftiende eeuw tot de
achttiende eeuw werd ze als landbouwgewas gekweekt om de eetbare
			

wortel. Later is zij geheel verdrongen door de peen en aardappel.
Tegenwoordig wordt pastinaak weer
als consumptiegewas gekweekt.
Tegenwoordig kun je nog een pastinaaksoort vinden, de brandpastinaak (Pastinaca sativa subsp. urens).
Het is een nieuwkomer die oprukt
vanuit het zuiden. Deze is te onderscheiden van de gewone pastinaak
omdat de stengel rond en weinig
gegroefd is, ook wordt de plant flink
hoger. De bloemen van brandpastinaak hebben 5-9 schermstralen,
pastinaak wel tot 20, de bloemschermen van brandpastinaak zijn
dus veel ijler. Zoals de naam al
suggereert kan brandpastinaak net
als bij reuzenbereklauw brandwonden veroorzaken op de huid, even
oppassen dus.
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