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Stress verzwakt kuipplanten.
Vaak

Het is belangrijk dat kuipplanten op de juiste
tijd en op de juiste manier water krijgen. De juiste tijd
wordt bepaald door de behoefte; de juiste manier moeten
we zelf doen. Water geven moet op de potkluit en niet
op het blad en door een watergift moet de hele potkluit
nat worden en niet alleen de bovenste laag. Krijgt alleen
steeds de bovenste laag water, dan worden de wortels
onder in de pot uitgeschakeld= stressfactor. Een andere
stressfactor is het gebrek aan voeding. Het doet er niet toe
op welke manier de plant de voeding toegediend krijgt,
als het maar gebeurt. Is men niet consequent in het geven
van voeding elke week, dan kan men ervoor kiezen om in
maart en juni voeding met lange werkingsduur te geven.
Dat kan met een organische meststof (DCM 7-6-12
+4 MgO), maar ook met een minerale meststof
(Osmocote).
Tot slot nog een andere groeibelemmerende
stressfactor. Deze wordt gevormd door de uitgebloeide
bloemen en de zaadvorming. Indien men van een plant
geen zaad wil winnen, moet men de zaadvorming
voorkomen. Dat gebeurt door het verwijderen van de
uitgebloeide bloemen en de reeds gevormde zaden.
Het vormen van de zaden kost de planten veel energie
en wanneer de zaden verwijderd zijn of zaadvorming
voorkomen is, gaat de energie naar de andere delen
van de plant. Hoe minder stressfactoren er in een plant
aanwezig zijn, hoe beter een plant het doet.

denken we dat onze kuipplanten gele
bladeren krijgen of minder bloeien door de verkeerde
					H. Stoffels.
standplaats. Vaak wordt ook de beschuldigende vinger
uitgestoken naar het slechte weer. Gemakkelijk aan te
wijzen schuldigen zijn ook vaak ziekten en/of plagen.
Toch zijn we heel vaak zelf als schuldigen aan te wijzen
doordat we de planten niet goed verzorgen. Met deze
bewering wil ik niemand op de tenen gaan staan, maar het
komt wel eens voor dat we een plant of planten vergeten
water te geven. Door dat gebrek aan water heeft de
plant moeite zichzelf te verzorgen. Tengevolge hiervan
ontstaat stress bij de plant. Het gevolg van
die stress is dat de plant verzwakt. Op dat
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Opstarten van fuchsia’s na de
overwintering.
I

n februari begint het weer te kriebelen. Een
nieuw seizoen dient zich aan en daarnaar moet men
handelen wanneer men volop van de fuchsia’s in het
seizoen wil genieten.
						

☻Planten die men in het najaar van grond
ontdaan heeft pot men in het voorjaar (afhankelijk van
temperatuur en licht) op in kleine potten. Dat geldt voor
bijvoorbeeld planten die uit de vrieskist komen of uit
een kuil in de grond. Alle wortels van de plant moeten
in de pot gedaan worden en de resterende ruimte wordt
opgevuld met een goede potgrond. Maak de potgrond
vochtig, maar niet kletsnat. De wortels moeten eerst
aan het werk zijn vooraleer men ruim water kan geven.
Houdt men de potkluit te nat, dan rotten de wortels weg.
☻De planten zijn gesnoeid toen ze de
winterberging ingingen, maar het kan zijn dat er toch nog
takken verkeerd staan en deze kan men nu verwijderen.
Datzelfde geldt ook voor dunne takjes.

Regelmatig nevelen
bevordert het uitlopen

☻Reeds vroeg in   het voorjaar beginnen de
wortels van de plant de sapstroom naar boven weer op
gang te brengen. Dat gebeurt wanneer de temperatuur
boven de 12°C uitkomt. Wanneer men de mogelijkheid
heeft de fuchsia’s vanuit de winterberging naar een ruimte
te brengen met voldoende temperatuur en licht kan dat
in februari reeds gebeuren. Vooral een lichtere plaats is
belangrijk, want zou men de temperatuur in de kelder
bijvoorbeeld verhogen naar 12°C   zonder voldoende
licht te geven, dan lopen de planten uit en vormen witte
scheuten. Vroeg opstarten heeft alleen maar zin wanneer
men voldoende temperatuur met voldoende licht kan
combineren.
☻Heeft men geen ruimte die aan die
voorwaarden kan voldoen, dan blijven de planten nog in
de winterberging. Afhankelijk van het weer is dan of ze
in maart de winterberging kunnen verlaten. Heeft men
geen kas, dan kan men ze op een overdekte plaats buiten
zetten, maar wanneer er een vorstmelding is moeten ze
weer naar binnen. Misschien is het mogelijk in de tuin
een tijdelijk plastic kas op te bouwen met daarin een
elektrische ventilatorkachel om in ieder geval de vorst
buiten de kas te houden.
☻Planten die lang in het donker in de
winterberging blijven bij een vrij hoge temperatuur en
weinig licht vormen lange, slappe, witte uitlopers. Deze
uitlopers verwijdert men wanneer de planten uit de
winterberging komen tot op 1 centimeter van het hout.
Spoedig zal men zien dat er zich nieuwe, mooi groene
uitlopers ontwikkelen.

☻De opgepotte planten hebben waarschijnlijk
in een vrij droge ruimte de winter doorgebracht. Droge
takken vormen niet snel uitlopers en daarom is het
raadzaam de opgepotte planten dagelijks twee keer te
nevelen met lauw water. Het harde hout wordt dan wat
zachter en de planten vormen sneller uitlopers. Dat
nevelen kan gebeuren met een kunstmestoplossing van 8
gram 10-52-10 in 10 liter water. Nevelen is niet gieten op
de pot. Toch kan men deze oplossing ook gebruiken om
water te geven. Vanwege de lage concentratie kan dat bij
iedere gietbeurt gebeuren, immers de planten nemen een
lage dosering beter op dan een hoge. Men moet echter
pas weer water geven nadat de plant vocht opgenomen
heeft. Blijft de wortelkluit kletsnat, dan zullen de wortels
gaan rotten.

Alle wortels moeten
in de pot.
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☻Een aantal planten hoeft men niet uit de
pot te halen. Te denken valt aan jonge hangers en
jonge stammen. Wanneer zij in de koude kas de winter
doorgebracht hebben kan men in februari reeds de
bovenlaag verversen. Daartoe krabt men met een
kromgebogen vork de bovenste 1½ centimeter los
en verwijdert deze. Wanneer men met DCM werkt
als voorraadbemesting kan men deze meststof op de
wortelkluit strooien en afdekken met een nieuwe laag
potgrond. Bedenk echter dat de hoeveelheid niet te groot
mag zijn, want anders zullen de planten schade lijden.
Gebruikt men geen voorraadbemesting, dan kan men
volstaan met nieuwe potgrond op de wortelkluit. In beide
gevallen water geven nadat de bovenste laag ververst is.
Ook hier kan men 8 gram 10-52-10 aan het gietwater
toevoegen.
☻De oudere planten hoeven pas verpot te
worden wanneer dat noodzakelijk is. Dat is noodzakelijk
wanneer de buitenrand van de wortelkluit uit een kluwen
van wortels bestaat. Met een broodmes verwijdert men
enkele centimeters van de kluit, zowel van de zijkant als
van de onderkant. Men zet de behandelde plant weer in
de pot en vult de ruimte tussen kluit en pot weer op met
potgrond. Daarna wordt water gegeven en worden de
planten in een warmere lichte ruimte geplaatst. Het kan
best zijn dat het dan al maart is.

Het mes erin…..

☻Bij genoeg warmte en licht lopen de planten
al na enkele weken uit. Als de jonge uitlopers bezig
zijn met het vormen van het derde bladpaar wordt dit
paar verwijderd. Toppen en nijpen is belangrijk voor
het vormen van mooie planten. Om een mooi geheel te
krijgen is het noodzakelijk dat men de hele plant in een
keer onder handen neemt. Dat kan betekenen dat men
enkele scheuten wat langer moet laten doorgroeien.
Voordeel is dat men van de langere scheuten weer
gemakkelijk kan stekken.
☻De lucht in de kas of serre of noodkas of lege
kamer of….. moet men in beweging houden. Dat kan
gebeuren door het raam of de deur open te zetten of door
gebruik te  maken van een ventilator. Stilstaande lucht
veroorzaakt schimmelinfecties.
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☻Zijn de planten enkele keren genepen, dan
schakelt men over op een groeibevorderende meststof.
Een meststof met veel stikstof en kali zorgt voor de
groei (stikstof) en voor de stevigheid (kalium).   Door
dat hoge kalium gehalte worden de planten compacter
en steviger en zijn daardoor minder ontvankelijk voor
ziekten. De dosering is hier ook 8 gram 21-7-22+3mgo
per 10 liter water. Omdat de planten nu bladeren hebben
nevelen we nu maar een keer per dag wanneer de
weersomstandigheden dit toelaten. Men moet ervoor
zorgen dat de planten ’s avonds weer droog zijn om
schimmelinfecties te voorkomen.

De vervilte bovenlaag
verwijderen

☻Niet alleen de ontwikkeling van de buitenkant
is belangrijk, even belangrijk is de ontwikkeling in de
pot. Wanneer de kluit goed doorworteld is moet de plant
in een grotere pot gezet worden. De pot mag 2 tot 4 cm in
doorsnee groter zijn. Nu kan het wortelgestel zich goed
ontwikkelen en daardoor krijgt de plant een volle vorm.
Ook hier geldt dat men niet meteen moet overschakelen
naar een grote potmaat. In een te grote pot wordt het
vocht niet snel genoeg opgenomen, omdat er nog te
weinig wortels zijn. De wortels zijn nog in ontwikkeling.
De potgrond droogt niet snel genoeg op, met als gevolg
dat de grond kan verzuren. Is dat het geval, dan raakt
de plant op achterstand in de ontwikkeling. In het ergste
geval sterft de plant helemaal af. Een andere remmende
factor in de ontwikkeling wordt gevormd door een te
grote concentratie van zout in de potgrond indien men
regelmatig voeding geeft.
☻Wanneer de planten zich goed ontwikkelen
moet men regelmatig toppen en nijpen. De kleine
topjes kan men het beste met een schaar of een
pincet verwijderen. Toppen en nijpen stimuleren de
ontwikkeling van de plant. Beschadig bij het toppen
en nijpen niet de onderliggende groeipunten, want dan
ontstaat een groeiremming. Bij veel vertakking ontstaat
een rijke bloei, want fuchsia’s bloeien op het nieuwe
hout. Hoe meer takken, hoe meer bloemen.

De pot weer opvullen

☻Scheuten die dwars door de plant groeien
moet men verwijderen, evenals andere takken die afbreuk
doen aan de vorm van de plant. Door het verwijderen van
de eerste bloemen zorgt men ervoor dat de vegetatieve
groei gestimuleerd wordt.
☻De planten kunnen begin april buiten gezet
worden op een schaduwrijke plaats. De lage temperatuur
is geen bezwaar, maar een regenperiode kan de
wortelkluiten te nat houden, waardoor de ontwikkeling
geremd wordt. Door de lage temperatuur buiten
ontwikkelen zich stevige planten. Let er wel op dat vorst
niet aan de planten kan komen, want een nacht met vorst
is voldoende om alle zachte delen te vernietigen.
☻Bezitters van een kas moeten oppassen voor
te sterke straling van de zon. In april kan het in de kas al
behoorlijk warm worden. Door bladverbranding kunnen
de planten zelfs helemaal kaal worden. Schermen is
noodzakelijk, maar men moet de schermen niet dagenlang
laten liggen, want dan ontwikkelen zich zwakke, slappe
planten.

			

Voor de planten in deze kas is april te laat

☻Bovenstaand verhaal geldt zowel voor de
stekken van het najaar en als ook voor de stekken van het
voorjaar.  Niet te grote pot, regelmatig toppen en nijpen,
voeding geven, warmte en licht zijn ook de verlangens
van de stekken. Een uitzondering wordt gevormd voor
die stekken waarvan men een kroonboom of een piramide
wil maken. Bij deze stekken doen we niets aan de top en
deze stekken moeten tijdig aan een stok geleid worden.
Maak de stek niet te stevig vast aan de stok, want in
de loop van de tijd zal de stam dikker worden. Bij de
vorming van een kroonboom nemen we langs de stam de
zijscheuten weg. Eigenlijk is dat hetzelfde principe als
het dieven van tomaten. De bladeren bij de zijscheuten
laten we aan de stam zitten. Deze hebben nog een functie
bij het groeiproces van de kroonboom. Wanneer de stam
verhout laat de plant de bladeren vallen. Is de stam hoog
genoeg, dan wordt de top eruit gehaald. De onderliggende
twee of drie scheuten laat men verder groeien. Deze nijpt
men wanneer het derde bladpaar verwijderd kan worden.
Om tot een mooie kroonboom te komen moet men dat
nijpen vaker herhalen. Het vormen van een piramide
gebeurt anders. Ook hier verwijdert men de top niet en
laat de plant tot op een bepaalde hoogte groeien.

De zijscheuten laat men zitten en deze nijpt men
regelmatig. Doordat beneden aan de stam vroeger groei
is dan boven (want daar is nog niets) krijgt men een plant
die taps toeloopt naar boven toe.
		

Twee verwaarloosde stekken.
☻Wanneer men niet eerder de kans gekregen
heeft om de overwinterde planten te behandelen, dan is
het eind maart/begin april nog mogelijk dat te doen. De
omstandigheden zijn dan in ieder geval gunstiger dan in
februari. Voor de wat later behandelde planten gelden
dezelfde principes als voor de vroeg wakker gemaakte
planten. De langslapers zullen bij een goede verzorging
de vroege vogels wel inhalen.
☻Tot slot nog enkele opmerkingen:
1. Wanneer men de planten opstart met beendermeel
kan men de ontwikkeling van de groei niet sturen.
Opstarten met beendermeel kan wel, maar wanneer
men showplanten wil kweken zal men op tijd moeten
overstappen op de adviezen zoals die in de kweekkalender
vermeld staan.
2. Om goede showplanten te kweken is het van belang
dat men de adviezen, die in de kweekkalender staan,
goed opvolgt.
H. Stoffels

Een vitaal verenigingsleven
voor een Vitaal Centraal
Zuid-Limburg.

Investeren in een Vitaal Centraal
Zuid-limburg. Dat is het idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
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Brugmansia's zijn mooie kuipplanten
met een enorme
hoeveelheid bloemen.

Vanaf nu biedt Luc Willemsen sterke
planten te koop aan- meest gele
bloemen.

thee en vlaai. Elke binnenkomende feestganger krijgt
4 consumptiebonnen, aangeboden door de VFKL. De
sfeer is meteen al goed en ontspannen en de mensen
laten zich de koffie en vlaai (gesponsord door de uitbater van zaal “Keulen”) goed smaken. Na een drie
kwartier worden er 8 groepen gevormd en het lot bepaalt waar men aan tafel moet gaan zitten. Via een
powerpointpresentatie moeten de leden een aantal
vragen invullen die te maken hebben met de kennis

U vindt hem
Kunostraat 33 Voerendaal

Gezellige avond
20 november 2011.
O

ok dit jaar komen veel leden van de VFKL
bij elkaar in zaal “Keulen”te Klimmen om het plantenjaar 2011 af te sluiten. De avond begint om 19.00 uur en
de 58 deelnemende leden worden ontvangen met koffie
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van planten. Het vinden van de juiste antwoorden is
niet het eerste streven van de samensteller. Het doel
is het onderlinge contact van de leden te bevorderen. Men leert elkaar kennen en misschien ontstaan
er onderlinge contacten. Ik denk dat we het doel wel
bereikt hebben, want er werd druk overlegd om de
oplossingen te vinden. Het vinden van de juiste oplossingen bleek dit jaar niet zo gemakkelijk te gaan.
De meeste leden vonden de opdrachten vrij moeilijk.

Er werden voor deze opdrachten geen prijzen uitgereikt
hetgeen benadrukt dat het deelnemen belangrijker is dan
het winnen. Het geheel vindt plaats in een gezellige, ontspannen sfeer.
Na het werk volgt de beloning. Op tafels achter
een scherm staan diverse schotels met een heerlijk buffet. Aan de reactie van de leden is duidelijk te merken
dat het buffet in goede aarde valt. Er is voor iedereen
wat wils: koude schotel, gevulde eieren, tropisch fruit,
warm en koud vlees, diverse sausjes en nog meer. De
firma Quadakkers uit Voerendaal heeft alles weert goed
verzorgd.
Na het buffet
worden diverse
prijzen uitgereikt
voor activiteiten
die
gedurende
het jaar hebben
plaats gevonden.
Het totale prijzenpakket
bedraagt € 150,00,
dus best wel de moeite van het deelnemen waard.
Na 23.00 uur is er nog gelegenheid met elkaar
wat te babbelen en mensen die de volgende dag al vroeg
verplichtingen hebben vertrekken op tijd. De mensen die
wat meer tijd hebben zitten nog wat gezellig bij elkaar
en wanneer het maandag is geworden loopt de zaal langzaam leeg.
Al met al mogen we terugkijken op een geslaagde avond, een avond die in het teken stond van een gezellig bij elkaar zijn en elkaar wat beter leren kennen.
Tot slot van dit verhaal wil ik de activiteitengroep bedanken voor het werk dat ze verricht heeft. Ze
hebben alles weer keurig verzorgd en hopelijk zien we
elkaar het volgende jaar weer.
					H. Stoffels.

Pireco, een eco-logisch antwoord
op plantenziekten
en insectenplagen.
Doel: het herstellen van
het natuurlijk evenwicht,
zodat de planten een
grotere vitaliteit opbouwen tegen allerlei ongunstige invloeden.
Elke plantenliefhebber krijgt ermee te maken:
planten die aangetast worden door ziektes of beschadigd
worden door insecten. Elke plantenliefhebber wil zijn
planten tegen deze aanvallen van buitenaf beschermen.
Voor het beschermen van die planten werden te pas en
te onpas bestrijdingsmiddelen gebruikt. Maar de laatste
jaren worden veel bestrijdingsmiddelen vanwege hun
hoge giftigheid uit de markt genomen door de overheid.
Bij de bestrijding met chemische middelen werden zowel de schadelijke als de nuttige insecten gedood. Het
maakte dan geen verschil of dat gebeurde door aangieten of spuiten. In beide gevallen zat er gif in of op
de planten en ook de nuttige insecten en andere dieren
werden langs een indirecte weg vergiftigd. Zij aten de
vergiftigde bloemdelen, nectar of de vergiftigde, dode
insecten op.
Met de chemische bestrijdingsmiddelen werden veelal
de symptomen bestreden en besteedde men onvoldoende aandacht aan de oorzaken van ziekten en plagen.
Die oorzaken kan men nu in positieve zin beïnvloeden door meer aandacht te besteden aan vitaliteit,
weerbaarheid, voeding, potgrond, standplaats en plantenkeuze. Door een andere manier van denken besteedt
de industrie gelukkig steeds meer aandacht aan het ontwikkelen van natuurlijke producten. Producten die niet
alleen de kwaal bestrijden, maar vooral aandacht besteden aan de oorzaken van die kwaal.
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Eén van de pioniers in dit denken is de firma
Pireco. Zij onderzochten gedurende 20 jaar een methode
om het evenwicht in de natuur te herstellen. Door de
reeds aanwezige, natuurlijke weerstand van de plant te
verhogen en aanvallen van ziekten en plagen op biologische wijze te verminderen, lijkt het pad nu gevonden te
zijn. In 2006 lanceerden zij een productserie die nu inmiddels in de landbouw op grote schaal wordt toegepast.
De producten van Pireco zijn samengesteld uit
specifiek werkende, kruiden welke niet giftig zijn.*Voor
nuttige insecten, zoals hommels, bijen, gaasvliegen,
zweefvliegen, lieveheersbeestjes maar ook voor (huis)
dieren is het dus onschadelijk. Pireco wordt, afhankelijk
van de toediening, door de wortels of blad opgenomen
en door de cellen van de planten verspreid. De kruidenextracten veranderen de smaak en bepaalde geurstoffen
in de plant. Gelukkig nemen alleen vraatzuchtige insecten dit waar en heeft het geen invloed op de consumptiesmaak of geur van de bloem.

zo’n vier tot zes weken in de planten aanwezig blijven,
met als gevolg dat boven- en ondergrondse insecten de
planten zullen blijven mijden. Dat betekent ook dat er op
de planten geen eitjes meer gelegd worden en de planten op den duur bevrijd zijn van de plagen. Mochten er
bij de behandeling reeds eitjes gelegd zijn, dan zullen
de uitgekomen larven verhongeren, doordat ze de planten niet lusten. Voor een blijvende weerstand is het wel
noodzakelijk dat men de behandeling herhaalt. Door
regelmatig gebruik wordt zo het natuurlijke afweersysteem versterkt, m.a.w. de weerstand en de vitaliteit
van de planten worden vergroot. Ziekten worden op die
manier minder vaak overgedragen. Zo wordt dus schade
aan de planten voorkomen.De middelen kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Men kan korrels
preventief door de potgrond verwerken bij het oppotten, men
kan een

Niet schadelijk voor dieren.

Schadelijke insecten vinden deze verandering niet aangenaam en blijven daardoor weg. Doordat ze nu te weinig kunnen eten neemt hun populatie van zelf af.

bodembehandeling uitvoeren via korrels, aangieten of
capsules

De samenstelling en
de hoge concentratie
kruidenextracten vergroot de vitaliteit van
de plantendelen. Sporen van o.a. meeldauw,
roest, botrytis, blackspot en overige bodemen
blad-schimmels
krijgen minder kans
om de nu sterkere plant
aan te vallen en binnen te dringen. De werkzame moleculen van de kruiden zullen, na opname door de wortels,
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Of men kan de bladeren bespuiten. Of korrels strooien
tegen slakken.Een preventieve combinatie behandeling
van korrels en aangieten is het meest effectief. Het middel wordt dan via de wortelopname door de plantcellen
vervoerd en bereikt zo alle delen van de plant. Prettige
bijkomstigheid is dat het middel dan ook groei bevorderend werkt. Om bij een plaag van bladinsecten sneller
resultaat te zien kan men eventueel starten met bespuiten. Wel zullen alle bladeren van boven en ook van onderen geraakt moeten worden. Spuiten doe je bij droge
perioden, zodat het middel eerst goed door het blad kan
worden opgenomen. Een bodembehandeling met korrels
vereist juist soms weer vochtige omstandigheden.
We waren gewend om naar chemische middelen te grijpen omdat we direct resultaat wilden zien. Met
biologische producten, zoals Pireco, moet men een beetje meer geduld hebben. Met het uiteindelijke resultaat
sla je wel 2 vliegen in één klap: vitale planten met een
gezonder milieu als toegift. Door de zorgvuldig gekozen
bestanddelen zijn middelen ontstaan die niet alleen bescherming geven, maar ook bijdragen aan een natuurlijk
evenwicht. De planten gaan er beter en gezonder uitzien.

De voordelen van de Pirecoproducten kort samengevat:
- plantaardig, niet chemisch en niet giftig
- milieuvriendelijk, ook voor oppervlaktewater.
- wordt afgebroken door de bodem
- laat geen reststoffen achter in de natuur
- voedende en stimulerende eigenschappen
- is rijk aan sporenelementen
- verbetert het bodemleven
- verhoogt de weerstand en de vitaliteit
- geschikt voor biologische teelt
- veilig voor mens en dier.

- Pireco Bladziekten: bij Meeldauw, Roest, Sterroetdauw, Blackspot, grasschimmels etc.
- Pireco Schadelijke Aaltjes: bij Rozenaaltjes, Wortelaaltjes, Stengelaaltje etc.

-Pireco Bodeminsecten: bij (aard)Rupsen, Taxuskever,
Slakken, Wortelboorders, Rit-naalden, Uienvlieg, Wortelvlieg etc.
- Pireco Bodemschimmels: o.a. Verticilium (verwelkingsziekte), Pythium, Fusarium
- Pireco Grasinsecten: bij Engerling, Emelt en Rouwvlieg.

Veel meer informatie leest u op www.pireco.nl
en specifieke vragen kan men altijd stellen via
info@pireco.nl.
					H. Stoffels

De Pireco serie bestaat o.a. uit:
- Pireco Bladinsecten: bij Luis, Witte Vlieg, Spint,
Leliehaantje, Trips, Spinselmot etc.
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Rhaphiolepsis umbellata (Indische haagdoorn)

Familie:		 Rosaceae		
Herkomst:		
Azië.
Overwintering:
Onbetrouwbaar winterhard. Op beschutte plaats winterhard. In kuip op lichte 		
			
plaats overwinteren. Kan niet tegen uitdrogende wind.
Bloeitijd:		
Maart, april, mei. (kan soms langer doorbloeien.)
Knoppen:		
In trosjes. Spitsvormig.
Bloem:			
Wit of roze. In het hart een toefje meeldraden.
Blad:			
Dik. Leerachtig. Altijd groen.
Kweekvorm:		
Struik		
Hoogte:		
60 tot 100 cm.		
Vermeerdering:
Zaaien. Stekken in januari of augustus. Bodemwarmte 18-20°C 				
			bodemwarmte.
Standplaats:		
Zon tot halfschaduw. Beschut. Goed doorlatende, kalkarme grond.
Bemesting:		
een lichte bemesting in het voorjaar is voldoende. (7-6-12+4)
Snoei:			
Hetzij na de bloei: hetzij na de winter.
Verpotten:		
In voorjaar wanneer de wortelkluit te vol wortels heeft.
Water geven:		
Wortelkluit matig vochtig houden.
Vruchten:		
De zwarte vruchtjes blijven lang aan de struik hangen.
Plagen:			
Weinig last van plagen. Soms bladluis op de knoppen.
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26-29
juli

Bloei

30

23

20

19

21-7-22+3
Water geven en nevelen.
21-7-22+3
Water geven en nevelen.
1 week 28-14-14
2 weken 10-52-10
Vervolgens 20-20-20
Bij knopvorming stoppen
met nevelen.
Tot half aug. 20-20-20
1 x per maand 10-52-10

7-13
mei
14-20
mei
4-10
juni

16

0

7

10

11

30

23

20

19

16

Laatste keer nijpen
dubbel bloemigen
Nijpen enkel
bloemigen
Laatste keer nijpen
enkel bloemigen

Nijpen dubbel
bloemigen

14

14

10-52-10
2 weken, tevens nevelen.
Bij iedere watergift
10-52-10
Week 17 ---21-7-22+3
Ook nevelen
21-7-22+3
Water geven en nevelen.
21-7-22+3
Water geven en nevelen.
1 week 28-14-14
3 weken 10-52-10
Vervolgens 20-20-20
Bij knopvorming stoppen
met nevelen.
Tot half aug. 20-20-20
1 x per maand 10-52-10
16

2-8
april
16-22
april

Nijpen enkel bloemigen

14

12

Geen bemesting

18

Bij iedere watergift
10-52-10
Week 13---21-7-22+3.
Ook nevelen.
21-7-22+3
Water geven en nevelen.
21-7-22+3
Water geven en nevelen.
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Verpotten
Snoeien

10

10

5-11
mrt
19-25
mrt

Aan de groei brengen

Week
nr

8 gr/10ltr. water
Geen bemesting

Bemesting in koude kas

Weken
voor de
bloei
20

Bemesting in verwarmde
kas
8 gr/10 ltr. water
10-52-10

Week
nr

Datum

Wat te doen?

Bloeitijd eind juli.

Kweekkalender voor fuchsia's.

26-29
juli

7-13
mei
14-20
mei
4-10
juni

Aan de groei brengen.
2-8
april
16-22
april

Bloei

Laatste keer nijpen enkel
bloemigen

Laatste keer nijpen dubbel
bloemigen.
Nijpen enkel bloemigen

Verpotten
Snoeien.

Controleren. Zo nodig water
geven.
Controleren. Zo nodig water
geven.

Wat te doen?

5-11
mrt
19-25
mrt

Datum

Zet de planten indien mogelijk vanaf april buiten op een schaduwrijke plaats. ( afharden)
Nog enkele tips:
Om overlast van allerlei ongedierte te voorkomen tijdens het gehele seizoen alle planten half mei en begin augustus aangieten met Admire of
Provado of Confidor 200SL volgens de ons bekende methode. (zie aangietmethode elders in dit blad.)
H.Stoffels in samenwerking met Jo Ramaekers.
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Aangietmethode met
imidacloporid als werkzame stof.
De werkzame stof zorgt ervoor dat de meeste
zuigende insecten na een beet in de plantencel sterven.
De middelen werken systemisch bij aangieten en via
bladopname na bespuiting.

Hoe te gebruiken?
Admire
Inhoud 5 gram

1gram per
3,7 ltr water

Totaal 18,6 ltr
om aan te gieten

Provado
Inhoud 70 gram

4 gram = 6ml
per ltr water

Totaal 17,5 ltr
om aan te gieten

Confidor 200SL
Inhoud 50 ml

2 ml per
1,5 ltr water

Totaal 37,2 ltr
om aan te gieten

Hoe te doseren?
Potdiameter
14 cm
20 cm
25 cm
27 cm
32 cm
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Potinhoud
1 liter
5 liter
8 liter
10 liter
12 liter

Per pot
100ml
500ml
800ml
1000ml
1200ml

Op welk tijdstip toepassen?
Tip 1. Tweemaal behandelen per seizoen. Eerste toediening half mei en de tweede keer begin augustus.
Tip 2. Eenmaal behandelen per seizoen. Toedienen tweede helft juni. Vanaf het moment dat de planten naar buiten komen kunnen bijvoorbeeld de luizen actief worden,
immers de plantendelen zijn nog zacht. Later in het seizoen kunnen ook de cicaden actief worden. De planten
zijn dan nog beschermd.
De werkzame stof imidacloporid werkt tegen zuigende
insecten als witte vlieg, cicaden, wantsen, wolluizen,
bladluizen, wortelluizewn, dopluizen, schildluizen,
zaagwespen en diverse kevers.
Tip 3 is goedkoper, maar wanneer er voor juni insecten
actief zijn moet toch door bijvoorbeeld te spuiten ingegrepen worden. Dat kan ook met een ander middel dan
de genoemde middelen. Door het gebruik van andere
middelen wordt het opbouwen van resistentie door de insecten voorkomen. Natuurlijk kan men ook met een van
de genoemde middelen spuiten,maar een ander middel is
aan te raden.
Nog opgemerkt dient te worden dat tegen spintmijten de genoemde middelen niet werken. De genoemde middelen zijn insecticiden en tegen spintmijten werken acaraciden, zoals Masai. Dus de planten ondanks het
gebruik van insecticiden goed in de gaten houden.

Tip 4. Voeg aan de oplossingen enkele druppels niet bijtend afwasmiddel toe. Dat vermindert de spanning van
het water en zorgt ervoor dat meer gietwater in de potkluit blijft hangen.

Wat betekent systemisch?
Systemisch betekent dat het middel door de wortels van de planten wordt opgenomen en in alle delen
van de planten verspreid wordt. Op deze manier blijven
de planten enkele maanden beschermd tegen zuigende
insecten, echter de werkingssnelheid en werkingsduur
worden bepaald door de groei van de planten. De werking is het meest actief wanneer de planten in hun groei
actief zijn. Aangieten alleen als de wortelkluit voldoende
vochtig is. Admire is giftig voor hommels en bijen en
mag daarom niet toegepast worden wanneer de bijen en
hommels actief zijn.Opmerking: Admire bestrijdt onvoldoende de volwassen witte vlieg. Dat doet Calypso
wel,(werkzame stof thiacloprid). Dit product is bladsystemisch hetgeen Admire niet is. Bij het spuiten met Calypso hoeft men niet persé de onderkant van de bladeren
te raken.
				H.Stoffels

Grote clubactie.
Ludo Bogaert heeft gecontroleerd of er binnen onze vereniging leden prijzen hebben gewonnen bij de Grote clubactie. Helaas is er dit jaar geen
prijs gevallen en is onze hoop gevestigd op de loterij
van dit najaar. Ludo’s bemoeienissen hebben in ieder geval een mooi bedrag opgeleverd voor de kas
van de VFKL. en we bedanken hem hartelijk voor
de gedane moeite.

Foto’s
Binnen de vereniging zijn er veel leden die
digitale foto’s maken van
activiteiten die door de
vereniging georganiseerd
worden. Deze foto’s zijn
bij de redactie van harte
welkom, zodat het mogelijk is een jaaroverzicht
samen te stellen. Deze
foto’s en foto’s van planten in uw tuin, of waar
ook kunt u sturen naar
hj.stoffels@home.nl.
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Kruiswoordraadsel:
1K

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

E

12

13

14

F
A

J

16

17

18

D
20
24

26

15

27

28

21

22

23

25
X

G

P

29

33

39

19

34

35

40

30

36

31

R

37

41

D

38

42

45

32

43

H

44

46

47
B

48

49
50

A B

C

D E

51

F

C

G H I

J

D

C

K

H H I

I

P

P

C

J

H P

X

R

E

A P

E

I

Vul het kruiswoordraadsel in. De letters in bovenstaande tabel corresponderen met de letters in de
regel onder de tabel. Bij het invullen van de gevonden letters ontstaat een zin. Mail de zin naar
hj.stoffels@home.nl of schrijf naar H. Stoffels, Bornerweg 15, Limbricht. Veel succes.
De oplossing van de puzzel van oktober 2011 is: Wanneer de tuinman slaapt zaait de duivel onkruid.
Door het overzetten naar een ander programma zijn er fouten ontstaan. Excuses hiervoor. De
mensen die een nieuw invulblad hebben meegenomen na de gezellige avond hebben de oplossing
van deze niet gemakkelijke puzzel toch gevonden. En zeg eens eerlijk, een puzzel moet ook een
uitdaging zijn!
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Horizontaal:

Verticaal:

1. in een ander plantgat zetten.
3. verwerkt in bruidsboeket.
10. bomentuin.
13. conifeer die in de winter zijn naalden laat vallen.
14. weekdier met huis.
15 voorjaarsbol.
16 niet vast.
17. huisdier uit de familie van de hondachtigen.
18. een klein bot.
20. voedingszout in de bodem.
22. onbeschoft.
24. bladgroente.
26. opbergplaats.
28. tijdens het eten.
29. streek tussen tropen en gematigde streken.
32. in een steenvrucht.
33. ijzer dat niet roest.
36. niet weg.
38. ruikt.
39. met baard.
41. werd water uitgehaald.
42. zuurgraad.
43. luchtbeweging in huis.
47. forsythia.
48. muzieknoot.
49. streek over de bol.
50. bladeren van de camellia.
51. bevriest niet in de winter.

1. verdraagt vorst.
2. flapuit.
4. plant geurt naar vanille.
5 gevangenis.
6. venijnboom.
7. penalty......
8.onderkomen van dieren.
9. stekelige planten.
11. voeding van dode planten en dieren.
12. bruinachtige vogel met vrij dikke snavel.
19. pret. 2
21. 5 jarig bestaan.
23. lokvoer.
25. vrij kleine slang.
27. verleden tijd van eten.
30. tentoonstellen.
31. geen goed zelfbeeld.
34. afwisseling.
35. jonge hond.
37. niet recht.
40. dat doet een bloem.
44. lange rij struiken naast elkaar.
45. haarkleur van de meeste vfkl-leden.

De winnaars van de puzzel uit de oktoberuitgave zijn: Annelies Weijers
Lou Tops
		
Jean Wassenberg
De winnaars ontvangen een waardebon van € 10.00 te besteden bij Intratuin Geleen

De mop van Jan.
Bij het doorbladeren van deze
uitgave van CultiVaria zult u tevergeefs zoeken naar “De mop van
Jan”. Ook in de toekomst zullen we
zijn bijdrage, maar vooral zijn humor
en optimisme moeten missen, want
Jan Schoonbroodt is op 18 december
2011 overleden. De crematie heeft in
stilte plaats gevonden.
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Concept activiteitenplan 2012
maand

datum

activiteit

Uitvoeder(s)

Febr.

di 14

Ledenvergadering (19 uur)
Agendapunten:
-Verhaal over opkweken fuchsia’s en
kuipplanten ivm show
-Activiteitenplan 2012
-Begroting 2012
-Plant voor het voetlicht
-Loterij
-Show info

Bestuur

Bezoek aan kweker.van der Velde
met aansluitend een bezoek aan de
orchideeënhoeve in Luttelgeest.

Bestuur.

Zat.17
van10 tot
14 uur

-stekdemonstratie voor nieuwe leden bij
Willy Ruers in Tudderen.

Bestuur

do 19

Jaarvergadering 19.30 uur
Agendapunten:
-jaarverslag
-fin. jaarverslag
-bestuursverkiezing
-tombola
-plant voor het voetlicht .
-koffie en vlaai
-Show info

maart

april

Mei

Za 10

Zo 6

Lente fair Terwinselen met info stand.
.
Bezoek Floriade

Hub Stoffels
Voorzitter
Voorzitter
Kitty Heijenrath
Bestuur
Anton Weijers

Jo Sieler
Jan Bertrand
bestuur
bestuur
Activiteiten Cie
Anton Weijers
Harrie Borger, Jo Sieler en
enkele leden.

Potgronden en substraten

www.primasta.nl
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succes kweek je met Primasta

Juni

Zo.3 of 10

Jubileumdag VFKL

bestuur

Do. 14

Plantenveiling bij Keulen
Ledenvergadering
-kuipplanten: een reis door de
herkomstgebieden
-plant voor het voetlicht
- loterij
-show info

bestuur

Zo. 1 juli
Do 5
26 t/m 29

Kwekerijdagen Terwinselen
-extra show vergadering voor alle leden
Jubileumshow 2012
-Start opbouw ca 20 juli
-start afbouw ca 30 juli

infostand
Show Cie
Show Cie en alle leden

juli
Aug

5

Oude Ambachten Einighausen

-hulp van enkele leden

Sept.

Zo 30

-herfstfair Terwinselen met snoeidemo
door VFKL.
-H.B. levert planten om te snoeien
Nakeuvelen show voor alle leden

-bestuur en leden

Ledenvergadering
-plant voor het voetlicht
-grote clubactie
-spreker extern (ideeën?)

-bestuur
-een van de leden
-Ludo Bogaert
-bestuur

do. 21

Juli

Zo 16
oktober

Di 2

-Hub Stoffels
Anton Weijers

-bestuur.

Nov
Dec.
Opmerking:
-Laten alle leden nadenken welke informatie zij nog willen verkrijgen tav hun hobby. Wellicht kunnen we een
externe spreker hiervoor uitnodigen.
Cultivaria
-Het verkrijgen van adverteerders in CultiVaria wordt steeds moeilijker. Een oproep aan alle leden. Zijn er wellicht
potentiële adverteerders in uw buurt die we kunnen benaderen.
HET ADRES VOOR BRUILOFTEN, FEESTEN, RECEPTIES,
KOFFIETAFELS, CURSUSSEN EN
VERGADERINGEN.

Tevens verzorgen wij ook lunches,
koude en warme buffetten.

Café Zalencentrum

Keulen
Wij zijn het gehele jaar geopend.
Schoolstraat 3 6343 CD Klimmen
045-4051241

Ve r e n i g i n g s l o k a a l v a n d e v e r e n i g d e
Fuch sia- en Kuipplanten Lie f hebbers.
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Wat te doen met
kuipplanten in………
Een

artikel schrijven over de verzorging
van kuipplanten is moeilijker dan het schrijven over
de verzorging van fuchsia’s. In bovenstaande zin
zit al een aardig verschil weergegeven. Wanneer
we spreken over fuchsia’s, dan hebben we het over
één soort planten. Wanneer we echter spreken over
kuipplanten, dan hebben we het over vele soorten
planten. Al deze verschillende soorten komen uit
verschillende delen van de wereld en elke soort heeft
er een omgeving waarin ze zich het best thuis voelt. De
oorsprongsgebieden bepalen dus de verzorging van de
kuipplanten. Voor een liefhebber van kuipplanten is het
van groot belang dat hij bij zijn hobby de beschikking
heeft over een of meerdere kuipplantenboeken,
zodat men kan opzoeken in welke omgeving de
plant groeit. Door zich te verdiepen
in die levensgemeenschappen leert
men de verzorging van de planten
kennen. Ondanks het grote probleem
van de diversiteit wil ik toch
proberen een verzorgingskalender
voor kuipplanten in elkaar te zetten.
Bedenk echter wel dat het over een
globale verzorgingskalender gaat.
Voor de specifieke verzorging van elke
kuipplant raad ik u aan de plant op te
zoeken in een kuipplantenboek of op
internet. Via internet zijn uitstekende
pagina’s te vinden, die over de
verzorging van kuipplanten gaan. Via
www.oranjerievereniging.nl kan men
al regelmatig informatie vinden.
Ook
bij
de
kuipplantenliefhebbers worden de
planten gedurende de winterperiode
op verschillende plaatsen gestald.
Te denken valt dan aan garage,
kelder, kruipruimte, smeerput, hal,
trappenhuis, slaapkamer enzovoort.
Welke plant men op een bepaalde plaats
kan laten overwinteren is afhankelijk
van twee factoren n l. temperatuur en
licht. Voor planten, die gedurende de
overwinteringsperiode boven de grond
afsterven speelt licht geen belangrijke
rol. Deze planten kunnen vorstvrij in
een donkere ruimte overwinteren.
Evenals bij fuchsia’s hebben
dus ook kuipplanten een verschillende
start in het nieuwe seizoen.De
winterverzorging van kuipplanten
bepaalt het succes in de zomer.
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Overwegingen bij de aanschaf van kuipplanten.
Aan het hebben en houden van kuipplanten zitten
de nodige haken en ogen en omdat we aan het begin van
een nieuw seizoen staan lijkt het me geen overbodige
luxe met de lezer eens te brainstormen (babbelen) over
een aantal overwegingen alvorens tot de aanschaf van
kuipplanten over te gaan. In de vele jaren dat ik met
planten bezig ben heb ik steeds gemerkt dat men zich bij
de aanschaf van planten alleen maar laat leiden door wat
men mooi vindt. Het alleen maar mooi vinden en daarom
willen hebben vind ik niet zo’n goed uitgangspunt.
Men kan een plant wel mooi vinden, maar men zal zich
tegelijkertijd moeten afvragen of men die plant wel de
plaats kan bieden die ze nodig heeft om mooi te blijven.
Kan men dat laatste positief beantwoorden, dan is de,
vaak kostbare, aanschaf van die plant gerechtvaardigd en
is de kans, dat men er gedurende de winter van geniet,
groot. Schaf , om teleurstellingen te voorkomen, alleen

maar planten aan vanuit de overwegingen: ik vind ze
mooi en ik kan ze een aangepaste groeiplaats bieden.
Al komen veel kuipplanten, waarmee we onze
tuin willen sieren, uit zonnige, warme streken, de eisen
die ze stellen om te groeien en te bloeien zijn heel
verschillend.Kijk maar eens naar de waterbehoefte
van de Agave (vrij droog) en de Brugmansia (vrij
nat). Wanneer men weinig tijd voor de tuin heeft is de
aanschaf van de Agave te prefereren boven de aanschaf
van de Brugmansia. De aanschaf van planten in het
algemeen, en die van kuipplanten in het bijzonder, is
dus ook afhankelijk van de tijd, die men aan de planten
wil besteden. Citrusplanten bijvoorbeeld hebben meer
verzorging nodig dan Abutilons.
De situering van de tuin is ook een belangrijk
aandachtspunt voor de aanschaf van kuipplanten. Heeft
de tuin veel of weinig zon? Ligt de tuin beschut of erg
open? Er zijn kuipplanten die persé zon nodig hebben
in de zomer om goed te kunnen groeien en bloeien.
Denk maar weer aan de Citrussoorten. Er zijn echter ook
planten die in de zomer helemaal geen behoefte aan zon
hebben. Denk maar aan de Camellia’s. Niet erg graag in
de volle zon staan de Abutilons. Door de grote bladeren
verdampt veel vocht en is de wortelkluit snel droog. Ook
veel fuchsia’s houden van een licht beschaduwde tuin.
Naast zon/schaduw speelt ook de wind een belangrijke
rol. Vooral is dat het geval bij planten met grote bladeren.
Deze waaien snel kapot en dat ziet slordig uit. Tegen
het omvallen door de windsterkte zijn maatregelen te
nemen, maar een Brugmansia breekt nog wel eens boven
de potkluit af, omdat de pot te star vast staat. Ook mag
het uitdrogende effect van de wind niet vergeten worden.
Een zeer belangrijke overweging bij de aanschaf
heeft te maken met de beschikbare ruimte. In het algemeen
zijn kuipplanten geen eenjarigen, die men aan het einde
van het seizoen opruimt. Kuipplanten, klein bij aanschaf,
heeft men, mits goede verzorging, voor vele jaren en dat
betekent dat ze uit kunnen groeien tot
grote exemplaren. Oleander, Mirte,
Agave, Lagerstroemia, enzovoort
kunnen heel grote planten worden.
Heeft men die ruimte niet, dan zal
men genoegen moeten nemen met
andere soorten. Soorten die kleiner
blijven of soorten die niet als oude
plant hoeven te overwinteren of
soorten die traag groeien. Men kan
dan denken aan margrietachtigen,
Mimelus, Manettia, Plumbago,
Passiflora.
Heeft men zich zo juist
gerealiseerd dat men voldoende
ruimte heeft voor de winterberging,
dan doemt meteen het volgende
probleem op: gewicht. De grotere
exemplaren staan ook in een grotere
kuip en die grotere kuip moet enkele

keren per jaar verplaatst worden. Het onderbrengen
in de winterberging is elk jaar weer een heel gesjouw,
evenals het er weer uithalen in het voorjaar. De planten
hebben bovendien hun verzorging nodig en bij deze
werkzaamheden speelt gewicht ook een grote rol. Dat
verplaatsen is al gauw niet meer mogelijk zonder
hulpmiddelen. Een zeer veel gebruikt hulpmiddel is de
steekwagen. Heeft men besloten een steekwagen aan
te schaffen, kies dan meteen een goede. Neem een
steekwagen met een groot plateau en dikke, niet te kleine
luchtbanden. Kleinere, smalle banden zakken te snel
weg in het gazon, wanneer de planten verplaatst moeten
worden. Een ander goed hulpmiddel bij de verplaatsing
is de bolderwagen. Het nadeel van de bolderwagen is dat
men met z’n tweeën moet zijn om de planten erop en eraf
te tillen.
Een zeer belangrijke en een paar keer genoemd,
is de overweging van het beschikbaar zijn van een
winterbergingsplaats. Vroeger konden nogal eens
planten in de woonkamer gezet worden voor een raam.
De kamer werd toen verwarmd door een kolenhaard.
Bij die kachel was het warm, maar achter in de kamer
bleef het fris. Voor diverse planten was het een geschikte
plaats in de winter. Reeds mijn vader zaliger zette in de
beste kamer in de winter zijn fuchsia’s, Clivia’s en……
zijn beste fiets. De atmosfeer in de huidige kamers is te
warm en te droog en deze omstandigheden kunnen maar
weinig planten verdragen. Een frisse kamer is al beter
dan de warme woonkamer, al zal men daar niet snel zijn
grote planten geplaatst krijgen. Welke ruimte men ook
ter beschikking heeft: ze moet licht en koel zijn. Dat licht
gaat een rol spelen wanneer de temperatuur hoger wordt
en de groei in de planten komt.
Voor een overwinteringsplaats is geen
algemene regel te geven. Het al of niet goed zijn van
de overwinteringsplaats wordt bepaald door de te
overwinteren planten. Voor sommige planten is een
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donkere, vorstvrije overwintering voldoende, andere
vereisen 4ºC als minimumtemperatuur, weer andere
10ºC en er zijn er die minimaal 16ºC nodig hebben.
Een zeer geschikte overwinteringsplaats is een
kweekkas, waar de temperatuur gedurende de winter op
5ºC gehouden kan worden. Dan nog zijn er planten, die
deze temperatuur, gehouden over een langere periode, te
laag vinden, zoals Streptosolen, Heliotropium, Cuphea.
Zelf hoeft men eigenlijk niet over een
overwinteringsplaats te beschikken. Veel professionele
kwekers van kuipplanten stellen voor de liefhebber
een overwinteringsruimte in hun kas ter beschikking.
Dat kost dan een aantal Euro’s per m². Soms moet men
de planten zelf verzorgen, soms worden de planten
verzorgd door de verhuurder van de kas. Wel moet men
zelf de planten naar zo’n verzorgingsadres brengen. Wil
men meer hierover weten dan kan men het internetadres
van de oranjerievereniging raadplegen. (www.
oranjerievereniging.nl)
Misschien is het interessant u een idee te geven
waartoe de diversiteit van de kuipplanten in de winter
leidt wat betreft de berging. Dan praat ik alleen nog maar
over de temperatuur gedurende de winterperiode. Van de
verschillende bergruimtes noem ik niet alle planten op,
maar geef een aantal voorbeelden.
Het minst gevoelig voor koude zijn Camellia,
Rhododendron, Azalea, Buxus, Ligustrum, Dwerg
Kwee. Deze planten in kuipen blijven in principe de
hele winter buiten, tenzij er een periode verwacht wordt
met matige tot strenge vorst. Dan is het even sjouwen
geblazen. Zo gaan de Camellia’s en Ligustrum in de
tunnelkas en de Buxussen en Azalea’s in de hal. Zouden
de kuipen ingegraven zijn, dan kunnen ze in de winter
buiten blijven. Bij deze planten moet men er voor zorgen
dat de wortelkluit niet een bonk ijs wordt, want dan gaan
ze dood door verstikking. De groene bladeren krijgen
geen voedsel meer aangevoerd.
Iets meer gevoelig voor koude zijn
Fremontodendron,
Myrtus,
Jacobinia,
Diosma,
Oleander, Gardenia, Laurier, Choysia
ternata, Leptospermum. Zij kunnen
enkele graden vorst gedurende korte
periode verdragen en daarom staan
ze in een met noppenfolie geïsoleerde
tunnelkas. Bij zeer extreme kou kan ik
er een oliekachel bij plaatsen met een
ventilator. Deze moet dan zorgen voor
de verspreiding van de warmte.
Beslist vorstvrij staan een aantal
bladverliezers zoals Cestrum, Solanum
rhantonetti,
Abutilon,
Iochroma,
bladverliezende Agapanthus, Erytrina
crista-galli, Anisodontea. Het zijn
wat oudere planten en omdat het
bladverliezers zijn kunnen ze donker
staan. Een op thermostaat geschakelde
elektrische kachel zorgt ervoor dat de
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ruimte vorstvrij blijft.
De wat jongere planten van bovengenoemde
soorten staan in een verwarmde kas. Dat wil zeggen
de kas is, indien nodig, te verwarmen. De temperatuur
wordt op ongeveer 5ºC gehouden. De jonge planten
zijn nog niet verhout en kunnen daardoor de koude niet
verdragen. Bovendien wil ik ze zo veel mogelijk in het
blad houden, zodat ze in het voorjaar wat sneller aan de
groei zijn. Ook andere, bladhoudende planten staan in
deze kas. Bladhoudende planten hebben behoefte aan
licht. Zou dat er niet zijn, dan verliezen ze hun blad en
gaan dood. Daarom staan in deze kas Trachelospermum,
Metrosiderus, Thunbergia, Hortensia Quercifolia,
Crinodendron, Solanum capsicum, Jasmina sambac.
Van de bladverliezers staan er Punic, Tibouchina,
Malvaviscus, Plumbago, Leonorus Leonotus, Tecomaria.
Dan is er nog een groep die een temperatuur van
ongeveer 12ºC nodig heeft gedurende de winter. Deze
planten staan op een zolderkamer voor het raam. Helaas
is de lichthoeveelheid niet voldoende, maar tot nu toe is
het me nog steeds gelukt de planten in het voorjaar aan
de groei te krijgen. Op deze kamer bevinden zich diverse
Mandevilles, bontbladige Lantana, Bougainvillea’s,
Chinese roos. Van deze laatste moet ik in het voorjaar,
wanneer ze naar de kas gaan, de lange waterige scheuten
terug knippen.
In een iets warmere kas staan dan nog de in
augustus/september gestekte fuchsia’s en kuipplanten.
Door de ligging alleen al is het in deze kas warmer.
Diverse gestekte kuipplanten zijn in oktober opgepot;
een aantal brengt in de stekgrond de winter door en
wordt in het vroege voorjaar opgepot. In deze kas staan
ook nog de vruchtdragende en nog niet vruchtdragende
citrusplanten.
Conclusie van het verhaal tot nu toe moge zijn:
Een kuipplantenliefhebber wil kuipplanten hebben
omdat hij ze mooi vindt, maar realiseert zich tegelijkertijd
of hij aan de groeivoorwaarden van de kuipplanten kan
voldoen. Is dat zo, dan is de aanschaf van de toch wel dure

planten gerechtvaardigd. Dat betekent echter niet, dat
het ook goed gaat met de aangeschafte planten, want het
hebben en houden van kuipplanten is van verschillende
factoren afhankelijk.
En dan nu van start met:
De verzorging van kuipplanten in februari, maart en
april.
- in de kas:
In de kas is er in februari nog niet zoveel te
doen. De temperatuur is nog vrij laag en de planten zijn
in rust. De lichtintensiteit is nog gering en daardoor
is de temperatuur nog laag. Er staan in de koude kas
een aantal bladhoudende planten, maar omdat de
groeiomstandigheden niet zo ideaal zijn vallen er
regelmatig bladeren af en deze moeten verwijderd
worden om verdere aantasting bij verrotting te
voorkomen. In maart kan de zon de temperatuur in de
kas al aardig verhogen. De planten beginnen dan weer
aan hun hergroei. Kuipplanten houden niet van een
muffe omgeving en daarom blijft het zaak de kas goed
te luchten, zodat schimmelaantastingen kunnen worden
beperkt. Door het open zetten van ramen en deuren kan
de temperatuur laag gehouden worden.
In februari kan men de planten verzorgen, die
verpot moeten worden. Verpot de planten pas wanneer
de wortelkluit uit de pot dreigt te groeien. Kort de
wortelkluit in en verplant de plant in een pot die niet
te veel groter is. Agapanthus mag men pas verpotten
wanneer de wortels de potrand onder spanning zetten..
Soms is het nodig de kuip kapot te maken om de plant
eruit te krijgen. Nu kan de plant ook gesplitst worden,
maar zet de jonge planten niet in een te grote pot, want
dan blijft de bloei achterwege.
Mocht het in maart erg lang zonnig blijven,
dan kan door de warmte in de kas de lucht erg droog
worden. In zo’n situatie is de kans op spint in de kas

erg groot en zal er gespoten moeten worden. Luizen
zullen in de kas verschijnen wanneer de eerste verse
groeischeuten verschijnen. Neem op tijd maatregelen en
voorkom misvorming van de bladeren, want dat blijft
men bijna het hele jaar zien aan de planten. Door de wat
hogere temperatuur ontstaat er bij de kuipplanten wat
meer behoefte aan water. Geef zoveel water dat de kluit
niet uitdroogt, maar pas op voor het geven van te veel
water. Om twee redenen: 1..Sommige planten hebben
een langere droogte periode nodig om tot knopvorming
te komen. 2..Door het te veel aan water kan wortelrot
ontstaan. Het beste kan regenwater gegeven worden,
maar dat is niet altijd in voldoende voorraad aanwezig.
Dan moet er noodzakelijkerwijs overgeschakeld worden
op leidingwater. Ook nu weer zal de voorkeur voor water
een rol bij de verzorging spelen. Zo lusten Camellia,
Callistemen, Myrtus, Gardenia, Arbutus uneda, Citrus,
Leptospermum niet graag leidingwater. Daar zit te veel
kalk in en veel kalk verandert de zuurgraad van de grond,
waardoor sommige planten niet in staat zijn voldoende
voedingsstoffen uit de grond te halen. De planten zullen
er niet direct aan dood gaan, maar bij langdurig gebruik
is het aan de planten te zien. Het is mogelijk leidingwater
te ontharden. Daartoe hangt men gedurende 24 uren een
met turf gevuld jute zakje in een gieter met leidingwater.
Na deze tijd is het water onthard.
Het eigenlijke werk begint in april. Dan kan
begonnen worden met het verpotten van de planten
die dat nodig hebben.Jonge planten moeten vaker
verpot worden dan oudere planten. Het verpotten
van jonge planten is pas nodig wanneer er voldoende
wortels aanwezig zijn. Oudere planten staan vaak
twee, drie of vier jaar in dezelfde potgrond. Wel wordt
de bovenzijde van de potkluit schoongemaakt. De
met een kromgebogen vork losgemaakte grond wordt
vervangen door verse grond en onder die verse grond
wordt wat Culterra gedaan. Al onze fuchsia’s krijgen
dezelfde grond, maar bij kuipplanten ligt dat niet zo
eenvoudig. De vele soorten hebben een behoefte aan
een verschillende grondsamenstelling. Zo zijn er veel
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kuipplanten die een wat zure grond prefereren boven
de grond met een neutrale zuurgraad. Voor deze planten
kan men de potgrond gebruiken die men ook gebruikt
voor rhododendrons en azalea’s. Zuurminnende planten
zijn o.a. Camellia, Jacaranda, Grevillea, Myrtus,
Callistemon, Gardenia, Leptospermum, Acacia. Weer
andere planten hebben graag wat klei door de potgrond
gemengd, zodat wat langer water wordt vastgehouden.
b.v. citrusplanten. In april kunnen de kuipplanten,
die een wat lagere temperatuur kunnen verdragen, al
buiten gezet worden. Let echter op de koude nachten.
Nachtvorst zal die planten geen goed doen. Zet planten
op een beschutte plaats uit de zon.
Ook kuipplanten dienen gesnoeid te worden.
Dat gebeurt echter in een andere periode van het jaar.
Daar komen we dan op terug. Nu is het voornamelijk
correctiesnoei die men toepast. Dood en beschadigd
hout kan nu weggesnoeid worden. Zo voorkomt men
dat ziektekiemen verder de plant binnen dringen. Dunne
en zachte scheuten hebben weinig nut en dienen ook
weggeknipt te worden. Voor wat de jonge planten betreft
is het belangrijk in het begin goed te snoeien, immers
tijdens de jonge periode wordt de vorm van de plant
bepaald. Door te snoeien prikkelt men de planten tot het
vormen van krachtige scheuten.

over een warmere plek, dan kunnen in maart de planten
daar naar toe verplaatst worden. Dat heeft echter alleen
maar zin wanneer er voldoende licht aanwezig is. De
lichtintensiteit is te verhogen door het plaatsen van een
TL-lamp (nr.33) op 50 cm boven de planten. TL nr 33
heeft een daglichtkleur en een lichtduur van totaal 12
uren is voldoende voor de ontwikkeling van stevige
uitlopers. Kan men de planten verplaatsen naar een
ruimte met die omstandigheden, dan kan men, indien
nodig, de planten verpotten. Toch is het verpotten in april
beter, omdat de groeiomstandigheden dan beter zijn. In
april kunnen een aantal planten die binnen overwinterd
hebben naar buiten, maar pas op voor de koude nachten.
Planten die van binnen naar buiten gaan zijn gevoeliger
voor de kou en natheid dan de planten die uit de kas
komen. Het verpotten van planten die van binnen komen
is nu meer aan te raden dan in maart. Dat komt omdat
er in de voorbije periode een wortelontwikkeling heeft
plaatsgevonden en daardoor staan de planten steviger in
de potkluit verankerd.
Zolang de kuipplanten nog niet in volle groei
zijn is bemesting overbodig. Wel kan bij het verpotten
onder de potgrond wat Culterra gemengd worden, maar
voordat de voeding omgezet is in voor de plant bruikbare
bestanddelen, is men al een hele tijd verder.

- zonder kas:

					H. Stoffels.

In februari moeten de planten alleen nog maar
verzorgd worden. Dat houdt in het verwijderen van
afgevallen blad, het wegknippen van beschimmelde
gedeelten, het controleren op ongedierte, het controleren
van de vochtigheid van de potkluit. In het algemeen is
er in deze maand nog weinig te doen. De verzorging is
echter afhankelijk van de plaats waar de planten staan.
In een koude omgeving is minder verzorging nodig dan
in een warme omgeving. Heel vaak staan de planten
op een plaats waar de verhouding licht - temperatuur
niet klopt. Vaak ziet men dan een
onevenwichtige groei. Voor veel
KWALITEIT VOOR EEN LAGERE PRIJS!
planten is dat geen probleem, want
de te lange, waterige scheuten kunnen
straks zonder probleem weggeknipt
worden. Deze planten hebben wel een
achterstand op die planten die onder
gunstigere omstandigheden gestaan
hebben, maar vaak wordt deze
achterstand gedurende de zomer weer
ingehaald. Verwijder wel afgevallen
blad en bestrijd de insecten. Om de
luchtvochtigheid te verhogen kan
af en toe geneveld worden. Doe dat
niet te vaak en let op dat de planten
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Salut voor al uw Koi vijver en Aquarium benodigheden
Ook voor diverse grote en kleine mediterrane planten en potten
Openingstijden maandag van 12.00 tot 18.00 uur
Dinsdag tot vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00

Tuin en Woondecoraties
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Alles voor uw balkon en terras

ij hebben een ruime keuze in fuchsia’s.
euze uit 750 soorten waaronder winterharde en Engelse soorten
anaf begin maart hebben wij een ruime keuze in jonge fuchsia’s
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Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag van 9.00-15.00 uur
				

Activiteit bij Willie Ruers:

Tevens het bekende adres voor;
Pelargoniums ( veel keuze)
Perkplanten
Hangpotten
Struikfuchsia’s
Kroonbomen

Zaterdag 17 maart een workshop betreffende stekken, oppotten, verpotten enz. tussen 10.00 en
14.00 uur.
Iedereen, die iets wil leren of weten over fuchsia’s en kuipplanten, wordt van harte uitgenodigd.
Vergeet uw vragen niet op te schrijven, zodat niet teleurgesteld weer thuis komt.
Pelargoniums en zomerbloeiers uit eigen kwekerij tot midden juli.
.
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