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Agave, 
een veelzijdige wereldplant
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Rijdend door de woestijnen van Noord- en Zuid-Amerika

vormt Agave een steeds terugkerend onderdeel van het

landschap. In die gebieden komen de circa 300 verschillen-

de soorten van nature voor. Al op afstand vallen de planten

op door hun zwaardvormige bladeren die in venijnige

punten uitlopen. Niet voor niets dat deze vetplant in veel

tropische landen wordt aangeplant als ondoordringbare

haag om vee binnen en inbrekers of roofdieren buiten te

houden. 

De dikke vlezige bladeren van Agave staan gerangschikt in

een stevige rozet. De plant oogt in alle delen krachtig, maar

die kracht uit zich niet in de groei; Agave is een trage

groeier. Ook wat bloei betreft is er geduld nodig; de eerste

bloemknop verschijnt pas na een tiental jaren. Dat lange

wachten wordt wel beloond want een Agave in volle bloei

is moeilijk onopgemerkt te passeren! Bij de grootste soor-

ten groeit de bloemstengel tot enkele meters hoogte en

vormt deze een stevige stam van soms wel 40 centimeter

in omtrek. Bijzonder is dat deze immense bloemstengel

het groeipunt van de plant geheel verdringt waardoor deze

gedoemd is tot afsterven. Eenmaal uitgebloeid is het met

de Agave gedaan en in verdroogde vorm blijft de plant nog

lange tijd overeind staan. Op het moment van afsterven,

ontspringen aan de voet van de plant jonge uitlopers die

de enigszins lugubere aanblik van de overleden moeder-

plant na verloop van tijd verdringen. 

Voor insecten is het een geliefde nectarplant en om indringers tegen te houden vormt Agave als haag een onneembare

barrière. Van de bladvezel wordt het bekende sisal gemaakt en het vocht uit de dikke bladeren is de grondstof voor

diverse alcoholische dranken. Van het hout van de bloemstengels worden hekken gemaakt en de Inca’s gebruikten de

stevige stekels als naalden. Kortom: Agave is meer dan de onverwoestbare vetplant die we van vakantiereisjes kennen. 
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De vezels van het blad zijn zelfs

zo krachtig dat er een stevig

touw, sisal genoemd, van wordt

gemaakt.



Naalden, tequila en sisal 

Al vele eeuwen geleden heeft men ontdekt dat Agave 

verrassend veel gebruiksmogelijkheden kent. De kennis

daarover gaat terug naar een duizenden jaren oude traditie.

De Inca’s en Azteken gebruikten de stevige stekels van

het blad als naalden of spijkers en de metershoge stengels

van uitgebloeide bloemen dienden voor het maken van

hekwerken, deuren en meubilair. Pulque is de naam van

een alcoholische drank die het sap van het dikke blad als

basis heeft en tot op de dag van vandaag wordt dit sap nog

steeds gebruikt bij de productie van tequila. Het sap had

ook medicinale functies en diende als grondstof voor zeep.

De vezels uit het blad dienen nog altijd als grondstof bij

het weven of voor het maken van borstels. De vezel is zelfs

zo krachtig dat er een stevig touw, sisal genoemd, van

wordt gemaakt. Dit sisal is een stugge, ruwe en behaarde

vezel en om het materiaal gebruiksvriendelijker te maken

wordt het meestal geschoren. 

Nog steeds zijn er grote plantages waar Agave wordt

gekweekt voor de productie van sisal. De belangrijkste

productielanden zijn Brazilië, Mexico, Tanzania, Kenia,

Mozambique en Madagaskar. Uit veiligheidsoverweging
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worden bij het oogsten van de bladeren eerst de venijnige

toppen verwijderd. Daarna gaan de bladeren door een

pers om pulp en vezel te scheiden. De schoongespoelde

en vrijwel witte vezels worden daarna door de zon gedroogd

en vervolgens ‘gekamd’. Omdat de vezels relatief kort zijn,

is het nodig om ze door middel van spinnen met elkaar te

verbinden tot het uiteindelijke touw.

Plant met vakantieherinneringen

De voor onze landen bekendste vertegenwoordiger van

Agave is Agave americana. Voor veel mensen kleven aan

deze plant aangename vakantieherinneringen. De plant is

in de landen rondom de Middellandse Zee een bekende

verschijning omdat hij daar op veel plaatsen in de vrije

natuur voorkomt. Wie heeft er niet al eens geprobeerd

een kleine stek van deze plant mee naar huis te nemen? 

Zijn Nederlandse naam is Honderdjarige aloë. Een verwar-

rende naam aangezien de plant nooit honderd jaar oud

zal worden en omdat de naam Aloë de wetenschappelijke

aanduiding van een heel ander plantengeslacht is.

Agave americana is veruit de grootste soort en te herkennen

aan het blauwgrijze blad waarop zich een dunne bescher-

mende waslaag bevindt. Bij volwassen planten kan het

blad bijna twee meter lang worden. Nog imponerender is

de bloemstengel die soms tot acht meter hoogte komt. 

De bloemen bevinden zich zodoende hoog in de lucht en

staan op de korte zijtakken die zich aan de kaarsrechte

bloemstengel bevinden. In volle bloei zijn de bloem-

schermen druk bezochte landingsplaatsen voor talrijke

insecten op zoek naar nectar. 

Al sinds de zestiende eeuw is Agave americana een popu-

laire kuipplant in Europa. Hij is ijzersterk en heeft slechts

moeite met vorst of teveel vocht. Een vorstvrije en droge

overwinteringplaats is in ons onvoorspelbare klimaat

daarom noodzakelijk. Overigens zijn er wat vorst betreft

pas problemen als de temperatuur onder de -5°C zakt.

In een kuip blijft Agave kleiner dan in de vrije natuur en

is bloei uitzonderlijk. Van Agave americana zijn diverse

Een Agave in volle bloei is moeilijk
onopgemerkt te passeren!

Bij de Agave is geduld nodig: 

de eerste bloemknop verschijnt

pas na een tiental jaren.
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bontbladige cultivars te verkrijgen; ‘Argenteovariegata’ en

‘Aureovariegata’ hebben respectievelijk roomwitte en crème-

gele bladranden terwijl bij ‘Mediopicta’ een gele streep

over de middennerf loopt. Sinds enkele jaren wordt de uit

Mexico komende Agave attenuata veel gekweekt. 

Het is een plant die ook is aan te treffen op de Canarische

Eilanden en Madera. Het brede grijsgroene blad van deze

soort blijft relatief kort waardoor zich bijzonder decoratieve

rozetten vormen. Agave attenuata verdraagt in het geheel

geen vorst. 
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Droogteplanten

Het geslacht Agave behoort tot de zogenoemde xerofyten

ofwel droogteplanten. Deze droogteplanten zijn in drie

groepen onder te verdelen.

Het meest bizar zijn de zogenoemde uitdrogende plan-

ten. Het blad van deze planten verpulvert bij extreme

droogte waarna er een fase van schijndood volgt. Wan-

neer de atmosfeer weer vochtiger wordt, komt de schijn-

baar verdwenen plant weer ‘tot leven’. Sommige mossen

en varens behoren tot deze groep. De tweede groep is die

van de xeromorfen. Deze groep bestaat uit planten met

leerachtig en/of behaard blad dat verdamping van water

sterk tegengaat. Bekende vertegenwoordigers zijn olijf,

lavendel en het in onder andere de Nederlandse duinen

groeiende helmgras. De derde en bekendste groep is die

van de succulenten. Tot de succulenten behoren planten

die amper water verdampen doordat hun huidmondjes

diep in het weefsel liggen verscholen. Bij droogte kunnen

de huidmondjes zich sluiten zodat verdamping van water

stopt. Tevens kunnen succulenten zelf waterreserves aan-

leggen die de planten door lange droogteperiodes heen

kunnen helpen. Er zijn stam- en bladsucculenten. Tot de

stamsucculenten behoren bijvoorbeeld cactussen. Agave

is een goed voorbeeld van een bladsucculent.

Agave is meer dan een
onverwoestbare vetplant.


