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Een hele zomerlang gezonde
petunia’s.
I

n het begin van de zomer valt het nog wel
mee, maar wanneer men eind juli/begin augustus naar
de balkonbakken kijkt die aan de huizen hangen ziet
men dat er iets misgegaan is. De bloemen zijn maar
matig aanwezig, de bladeren hebben een grijsachtige
uitslag en binnenin zijn de bladeren en stengels bruin.
Bij een goede verzorging is dat niet nodig. De planten
moeten stralen. De bladeren moeten mooi groen zijn en
de planten moeten volop bloemen hebben.

resultaat. Eigenlijk moet men petunia’s bij elke watergift voorzien van voedsel. Iedere keer wanneer men
water geeft lost men een half gram 20-20-20 op in een
liter water. Dit consequent volhoudende en af en toe
wat ijzerchelaat toevoegend heeft men bakken vol met
weelderig groeiende en bloeiende planten. Heeft men
maar enkele planten, dan kan men ook gebruik maken
van de speciale meststof voor petunia’s.
Ondanks de gezonde weelderige groei kan het
gebeuren dat de planten bezocht worden door luizen.
Luizen zijn verzot op petuniasap. De aantasting kan
men voorkomen/beperken door aan te gieten met Admire ( 1 gram per 3,7 liter water) of door gebruik te
maken van gewasbeschermingsstaafjes. Bij aangieten
wordt de werkzame stof door de wortels opgenomen.
Dat gebeurt ook met de vrijkomende stoffen van de
staafjes, maar de stof moet eerst vrij geweekt worden.
Dat betekent dat bij elke watergift een klein beetje van
de werkzame stof vrijkomt en pas dan kan deze opgenomen worden door de wortels. Afhankelijk van de
samenstelling van de staafjes kan een tweede dosering
verderop in het seizoen nodig zijn.
Een goede verzorging loont. Een goede verzorging vraagt van de plantenliefhebber inzet, maar dan
wordt hij ook beloond.
H.Stoffels

Petunia’s zijn onder verschillende merknamen in de
handel. Surfinia is zo’n merknaam en voor hangpotten/balkonbakken op dit moment de meest gebruikte
petunia in vele kleuren.

De naam Petunia komt uit het Braziliaans. Daar komt
het woord petun voor, hetgeen tabak betekent.
Een goede verzorging begint al vroeg in het voorjaar.
De potten en bakken moeten gevuld worden met een
licht zure grond. Deze grond moet voldoende voeding
bevatten en goed waterdoorlatend zijn. Wanneer men
moeite heeft met het regelmatig water geven kan men
beginnen met het kopen van een potgrond speciaal voor
petunia’s. Deze potgrond bevat ijzer en door de aanwezigheid hiervan zullen de typische ijzergebrekverschijnselen achterwege blijven. Drie tot vier weken na
het oppotten kan men beginnen met het geven van extra
voeding. Dat moet regelmatig gebeuren, want petunia’s
zijn goede eters. Door de beperkte hoeveelheid potgrond kunnen de wortels maar weinig voedsel vinden.
Regelmatig bemesten is een voorwaarde voor een goed
2

Modern.

Bonte ballerina’s en exotische
schoonheden.
De Verenigde Fuchsia- en Kuipplanten Liefhebbers
(VFKL) vieren dit jaar hun 25-jarig bestaan. Deze
verjaardag willen zij niet ongemerkt voorbij laten gaan
en daarom organiseren zij een mooie show op 27, 28
en 29 juli in de Botanische tuin te Kerkrade (Terwinselen).						
De Verenigde Fuchsia- en Kuipplanten Liefhebbers werd in 1987 opgericht door een aantal mensen met als hobby het hebben en houden van fuchsia’s.
Zij organiseerden in de loop der jaren diverse shows.
De laatste show in de Botanische Tuin was de Millenniumshow in 2000. Steeds meer verschenen er kuipplanten bij de leden en dus ook op de showterreinen.
Logisch dat de leden ook steeds meer informatie wilden over kuipplanten. Aan de wens van de leden werd
tegemoet gekomen en in 2006 werd de K (kuipplanten)
aan de naam toegevoegd. Sindsdien heet de vereniging
VFKL. Na omzwervingen op andere showterreinen
komen we in 2012 weer terug in de Botanische Tuin.
Wanneer men de naam fuchsia hoort denkt
men al snel aan die ouderwetse, oudbollige bellenplant, die vroeger voor vele vensters stond. Toch is de
fuchsia niet zo ouderwets als vaak gedacht wordt. Pas
zo’n tweehonderd jaren geleden wordt de plant in onze
omgeving bekend. Rond 1700 werd door botanicus
Charles Plumier de wilde fuchsia ontdekt in vochtige
bergstreken van Zuid-Amerika. Deze botanicus gaf de
plant een naam en vernoemde haar naar de Duitse collega botanicus Leonhard Fuchs. Deze leefde in de eerste helft van de zestiende eeuw. In de volgende jaren
werden door kwekers vele planten met elkaar gekruist
en er ontstonden vele nieuwe cultivars. In de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw waren de fuchsia’s bijzonder populair, maar in de periode
daarna werd de belangstelling minder.

De plant is echter op de weg terug en vele variëteiten
in diverse kleuren, bloemvormen en groeiwijzen kan
men bewonderen in de Botanische Tuin. Het is een
pracht al die bloemen te zien dansen in de wind en de
naam Bonte ballerina’s verraadt hun kleurige, gracieuze schoonheid. 					
Naast fuchsia’s zijn er ook kuipplanten te bewonderen. Kuipplanten zijn planten in kuipen of potten. De meeste kuipplanten zijn afkomstig uit warmere
streken en dat heeft tot gevolg dat ze in ons gematigd
klimaat niet winterhard zijn. Dat is tevens de reden
waarom ze in kuipen gekweekt worden. In het land van
herkomst heersen andere temperaturen en om te voorkomen dat ze in de winter zullen bevriezen worden ze
in kuipen geplant, want deze kan men in de winter naar
een vorstvrije plaats brengen. De rijke kooplieden in
de zeventiende eeuw beschikten reeds over een winterberging. Het hebben van planten uit warmere streken
maakte indruk op de burgers, maar die planten moesten
wel op een of andere manier de winter overleven. Daarom bouwde men gebouwen om de planten in onder te
brengen en omdat aanvankelijk vooral citrusplanten in
kuipen werden gehouden werden die gebouwen oranjerieën genoemd.					
De laatste jaren worden steeds meer planten uit mediterrane, subtropische en tropische streken
als kuipplanten gehouden. Vanwege de herkomst is het
belangrijk dat ze op de zonnigste en meest beschutte
plaats in de tuin staan. Toch verdragen niet alle kuipplanten de volle zon. Veel kuipplanten hebben een
voorkeur voor een standplaats op het oosten, zodat ze
profiteren van de morgenzon.
Kuipplanten staan niet in de volle grond en
hebben maar een beperkte hoeveelheid grond ter beschikking om hun voedsel uit te halen. Ze kunnen niet,
zoals planten in de volle grond, een langere periode
aan hun lot worden overgelaten. Alleen al het water
geven is een probleem. De waterbehoefte verschilt per
plant, maar ook de grootte van de plant, de temperatuur, de standplaats spelen een belangrijke rol. In de
zomer hebben diverse kuipplanten vaak twee keer per
dag water nodig. Debet hieraan is het opgesloten zitten
in een eigenlijk te kleine hoeveelheid grond. Die grond,
in dit geval potgrond is zeer belangrijk. Zo zijn er kuipplanten die van zure grond houden (Camellia), planten
die van kalkrijke grond houden (Oleander) en planten
die in een neutrale grond willen staan. Goed verzorgde
kuipplanten groeien snel en daarom moeten volwassen
planten om de drie tot vijf jaar verpot worden. Bij dat
verpotten kunnen ook de wortels gesnoeid worden, zodat de kuipplant in een nieuwe, niet veel grotere kuip
gezet kan worden. De ruimte tussen wortelkluit en
kuiprand moet opgevuld worden. Jonge planten worden jaarlijks verpot, totdat ze volwassen zijn. Jonge
planten moeten de mogelijkheid hebben hun wortelgestel goed te kunnen uitbreiden.
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Toch moet die pot niet te groot zijn, want dan zijn de
wortels te lang op zoek naar de rand en wordt de groei
belemmerd.

Een groot probleem voor vele kuipplantenliefhebbers betreft de voeding. Veel kuipplanten “verhongeren”, omdat ze geen extra voeding krijgen. Ze
worden vergeten. De kleine hoeveelheid voeding die in
de potgrond zit is snel verbruikt en wanneer men geen
extra voeding geeft begint de ellende. Gebrekverschijnselen zijn het gevolg en daardoor minder groei
en minder bloei.						
		
Na een zomerse periode buiten moeten de vorstgevoelige kuipplanten naar binnen. Dat
geldt trouwens ook voor inheemse planten die in kuipen gezet worden. Ook al zijn ze winterhard, wanneer
de wortelkluit bevroren is stikken ze. Omdat vorstgevoelige planten naar een winterberging moeten, moeten ze gesnoeid worden. Niet omdat dat voor de groei
noodzakelijk is, nee, alleen maar om ruimte te winnen. De echte snoei vindt
eigenlijk in het voorjaar
plaats omdat de meeste
kuipplanten bloeien op
scheuten die hetzelfde
jaar gegroeid zijn. Sommige kuipplanten worden
na de bloei gesnoeid en
bloeien aan het eind van
de zomer nog een keer.
Niet alle kuipplanten nemen genoegen
met een vorstvrije ruimte.
Er zijn ook kuipplanten
die een hogere minimumtemperatuur nodig hebben. Een wintertuin of
een tuinkamer komt dan
goed van pas.
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Alle planten en dus ook kuipplanten en fuchsia’s
kunnen aangetast worden door ziekten en plagen. Een
hele stoet insecten en schimmels probeert de liefhebber
van zijn plezier om de planten te verzorgen te beroven. Gelukkig komen er steeds meer milieuvriendelijke
middelen in de handel en een echte natuurliefhebber
probeert het gebruik van chemische middelen te beperken. Een goede verzorging kan al veel onheil voorkomen. Pas wanneer een goede verzorging en het gebruik
van milieuvriendelijke middelen niet helpen, kan men,
na advies ingewonnen te hebben een chemisch product
proberen.					
Er bestaan ontzettend veel fuchsia’s en kuipplanten. De keuze wordt ontzettend moeilijk. Een
goede keuze is afhankelijk van een aantal factoren.
Er zijn enkele vragen die men zich stellen moet bij de
aanschaf. Heb ik voor die plant de juiste standplaats?
Welke verzorging vereist die plant in de zomer? Hoe
en waar kan ik die plant overwinteren? Wanneer men
deze vragen positief kan beantwoorden kan men tot
aanschaf overgaan. Bedenk dat een emotionele aankoop meestal gedoemd is te mislukken.
Meer weten over fuchsia’s en kuipplanten? Op
27, 28 en 29 juli geven de leden van de VFKL tijdens
hun jubileumshow antwoord op uw vragen. De Botanische Tuin ligt in Terwinselen, St Hubertuslaan 74 en
tijdens de showdagen kunt u terecht tussen 10.00 en
20.00 uur. De entree bedraagt € 3,50.

				H.Stoffels

Bonte ballerina's en
exotische schoonheden.
De Verenigde Fuchsia- en Kuipplanten Liefhebbers
(VFKL) vieren hun 25-jarig bestaan met een
gezellige feestdag op 10 juni. Tevens worden op
die dag de jubilarissen gehuldigd. Zij zijn bij de vereniging van 1987 tot 2012 en
hebben dus alle ups en downs meegemaakt.
Op 27, 28 en 29 juli is er een jubileumshow in de Botanische Tuin te Kerkrade.
De leden van de vereniging nodigen alle tuinliefhebbers uit te komen kijken
naar de met veel liefde en zorg gekweekte fuchsia's en kuipplanten.

25 jaar
5

25-jarig jubileum VFKL en
jubileumshow
O

p 15 april 2012 bestond onze vereniging 25
jaar. Opgericht door oud leden van de fuchsiavereniging “et belle Bömke” uit Beek. Onze vereniging kreeg
de naam “Verenigde Fuchsia Liefhebbers” ( VFL). In
de beginfase groeide de vereniging explosief. In 1990
waren er 180 leden. Een aantal om trots op te zijn. Een
jaar na oprichting werd al de eerste fuchsiashow in Terwinselen gehouden. Daarna volgden nog vele shows.
Onze vereniging is nooit lid geworden van de landelijke fuchsiavereniging. Reden: te veel kosten en relatief
weinig ondersteuning.					
Vanaf de beginfase heeft onze vereniging zich gericht op het overbrengen van kennis over fuchsia’s aan
haar leden. Dit gebeurde in de eerste plaats tijdens ledenvergaderingen. Hiertoe werd een Technische Commissie gevormd die dit punt als belangrijke opdracht
kreeg. Naast de ledenvergaderingen werd veel aandacht
besteed aan het stekken en het snoeien van onze planten. Hiervoor werden naast de ledenvergaderingen extra bijeenkomsten belegd. In de beginjaren werd extra
aandacht besteed aan de vele nieuwe leden om die bij
te scholen tot volwaardig fuchsialiefhebber. Ook werd
al snel elk jaar een busreis georganiseerd naar een fuchsiakweker. Dit gebeurde meestal begin maart. Kwekers
in Nederland, België en Duitsland werden bezocht. Zo
werden telkens nieuwe fuchsiasoorten in de vereniging
ingebracht. Het bezoek aan kwekers is een activiteit
die we anno 2012 nog steeds organiseren. Helaas is het
aantal potentieel te bezoeken kwekers sterk verminderd.

In 1992 werd ons clubblad CultiVaria geïntroduceerd. Uiteraard nog alles in zwart/wit maar wel
al met een kleurenkaft. Een blad waar we in 2012 erg
trots op zijn. Dit jaar de 20ste jaargang. Nu volledig in
kleur en sinds kort in A4 formaat. Een blad met een
mooie layout maar tevens met vele wetenschappelijke
6

verhalen over het hebben en houden van fuchsia’s en
kuipplanten. En te bedenken dat alles door eigen leden wordt uitgevoerd. Bravo CultiVaria Commissie;
de leden hopen nog vele jaren van dit clubblad te genieten en dus hun kennis op peil te houden.		
Een activiteit die nog steeds op de agenda staat
is het organiseren van shows. Het belangrijkste doel
is om mensen uit de regio te laten genieten van onze
bloemenpracht en daardoor de liefde voor planten op
te wekken. Uiteraard proberen we middels deze shows
ook weer nieuwe leden te werven. In het bestaan van
VFL/VFKL hebben we in totaal reeds 9 shows gehouden op wisselende locaties zoals Botanische tuin, Rolduc, Heerlerheide, Ransdaal en Eisden. De tiende show
is in voorbereiding.					
Een aantal activiteiten uit de beginjaren worden nog steeds met succes in stand gehouden. Maar
uiteraard zijn er ook nieuwe activiteiten bijgekomen.
De jaarlijkse plantenveiling is inmiddels uitgegroeid
tot een traditionele activiteit. Vele planten wisselen van
eigenaar tegen een bij opbod te bepalen bedrag. Dit alles onder leiding van een deskundige veilingmeester.
De belangrijkste nieuwe activiteit vond in
2006 plaats. De vereniging besloot toen haar activiteit
uit te breiden met kuipplanten. Momenteel kunnen we
zeggen dat kuipplanten niet meer weg te denken zijn
uit onze vereniging. Fuchsia’s en kuipplanten zijn nu
twee gelijkwaardige groepen die door nagenoeg alle
leden worden gekweekt en verzorgd. Vanaf 2006 is de
naam van onze vereniging dan ook gewijzigd van VFL
naar VFKL., waarbij de “K” uiteraard voor kuipplanten staat.						
Het aantal leden is de laatste 5 jaar tamelijk
stabiel en het aantal bezoekers van ledenvergaderingen
is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste periode.
Een belangrijke reden van dit hoge bezoekersaantal is
ongetwijfeld de uitstekende sfeer die tussen de leden
onderling heerst. Een punt dat door het bestuur de laatste jaren extra veel aandacht heeft gekregen.		
Zijn er dan geen punten van zorg? Natuurlijk
zijn die er. Zo heeft onze vereniging weinig (geen) aanwas van nieuwe jonge leden, maar daar kampen vele
andere verenigingen ook mee. De vergrijzing slaat ook
in onze vereniging hard toe. Dit komt ook tot uiting in
een tekort aan bestuurlijke krachten die verantwoording kunnen en durven dragen om de vereniging ook
voor de toekomst te waarborgen. Bij deze doe ik dan
ook een dringende oproep aan alle leden om hun nek
eens uit te steken en zich beschikbaar te stellen voor
een bestuurlijke functie. 				
Dit jaar zullen we op 10 juni ons jubileum op
gepast wijze vieren. Een kleine commissie uit het bestuur heeft deze dag voor jullie samengesteld. We hopen dat het een geweldige dag wordt voor alle leden,
maar vooral voor de drie leden die dit jaar ook 25 jaar
lid zijn. Zij zullen uiteraard in de bloemetjes worden
gezet.

Als jullie dit artikel lezen is de feestdag reeds achter
de rug.
Laatst but not least: de 10de show in het bestaan van
VFKL. Van 27 tot en met 29 juli organiseren wij onze
jubileumshow. Deze zal plaats vinden in de Botanische
tuin in Kerkrade. Voor de oudere leden een bekende locatie. De voorbereidingen zijn al in een vergevorderd
stadium. De showcommissie is reeds maanden bezig
om alles in goede banen te leiden. Per showactiviteit is
een kartrekker benoemd. Ook deze mensen hebben al
hun voorbereidingen getroffen.

Water geven aan citrusplanten
in de zomer.
A

an beide zijden van het tuinpad staat al weer
enkele jaren in de zomer (vanaf half mei) een aantal
citrusplanten. Ze staan in de volle zon, zoals ze dat verlangen. wanneer ik over het tuinpad naar mijn kassen
loop verspreiden de in bloei staande citroenen, mandarijnen, limoenen een heerlijke geur. Om de planten
in de zomer vitaal te houden hebben de altijd groene
planten veel water en voeding nodig. Op het punt van
water geven wijk ik af van datgene wat in veel boeken
staat. Vaak leest men dat men citrusplanten elke dag
water moet geven. Mijn ervaring is

Op donderdag 5 juli zal er een extra showvergadering
plaats vinden. We hopen dat alle leden hier aan deelnemen, want alleen met jullie aller hulp kunnen we een
mooie show organiseren. Dat begint met het leveren
van planten. Jullie doen toch ook mee?!
Uiteraard verwachten we van alle leden de uitgereikte showplanten van de jaarvergadering in volle
pracht ten toon te stellen. Twee soorten dahlia”s en
twee soorten fuchsia’s. Dat moet enkele prachtige bloemenperken opleveren. Wat de opbouw betreft hebben
we elke dag een aantal mensen nodig die opbouwen,
planten vervoeren naar het showterrein en uiteindelijk
rangschikken tot een geweldige bloemencompositie.
Tijdens de showdagen van 10.00 tot 20.00 uur zijn er
telkens ca 25 medewerkers nodig om alles in goede
banen te leiden. En tenslotte het weer afbreken van de
show en het weer terug brengen van de planten bij de
eigenaars. Ook nu zijn nog vele handen noodzakelijk.
U doet toch ook mee!
			De voorzitter:
			 Jan Ramaekers

Citrus "Chinotto". Een gezonde plant.

dat dat niet kan, zelfs niet in een warme zomer. In de
warme gebieden van herkomst krijgen deze planten
ook niet elke dag water. Wanneer men in onze in het
algemeen toch wel natte streken elke dag water zou geven, zullen de planten snel hun bladeren laten vallen en
staan er kale struiken in de tuin of op het terras. ( eigen
ervaring!) De ervaring leert dat men pas water moet
geven wanneer de wortelkluit redelijk opgedroogd
is. Ook de hoeveelheid is belangrijk. Niet een beetje
boven op de wortelkluit, maar een flinke plens water,
zodat de hele wortelkluit nat is. daarna mag de wortelkluit weer opdrogen.
7

Mocht de wortelkluit erg droog, eigenlijk te droog worden, dan laten de citrusplanten dat zien. De bladeren
gaan krullen. In dat geval is het hoog tijd de planten
goed water te geven. Tot krullende bladeren laat ik het
meestal niet komen, maar ik raak ook niet in paniek
wanneer ik enkele gekrulde bladeren zie.
Citrusplanten hebben behoefte aan calcium en
calcium zit in leidingwater, vandaar dat ik de citrusplanten leidingwater geef en geen regenwater. De geringe hoeveelheid calcium in leidingwater is voldoende
om aan de behoefte te voorzien. De behoefte aan voedingsstoffen is bij citrusplanten groot. Ze houden van
stikstof, fosfor en kalium. Naast deze hoofdelementen
zijn de sporenelementen calcium, ijzer en magnesium
belangrijk en wil men zeker zijn van een juist samengestelde voedingsstof, dan kan men gebruik maken
van de speciaal voor citrusplanten gemaakte voedingsstoffen. In de periode van maart tot oktober hebben de
planten elke week behoefte aan voedingsstoffen.
Mijn citrusplanten in een natte zomer.

Het was duidelijk aan de planten te zien. De bladeren
waren niet mooi groen, maar geelachtig groen van kleur.
Door de aanhoudende regenval kreeg ik geen kans water
met voeding te geven. Het gevolg was de bladverkleuring. De zomermaanden juli en augustus 2011 waren
maanden om snel te vergeten.
H. Stoffels.

Mooie vruchten als gevolg van een goede
voeding.

De zomer van 2011 was nou niet bepaald zomers te
noemen. De maanden juli en augustus waren te fris en
te nat. en dat was duidelijk te zien aan de citrusplanten.
Geen zon, geen verdamping, een altijd natte wortelkluit, geen bemesting.
8

Buddha’s hand

Onderbeplanting.
A

ls kuipplantenliefhebber probeert men vaak
van diverse kuipplanten kroonbomen te kweken. Met
een aantal kuipplanten lukt dat zeer goed. Fuchsia’s,
Lantana’s, Solanums, Plumbago’s, Cestrums en nog
andere kuipplanten zijn uitstekend geschikt om tot
kroonboom op te kweken. Ze worden van klein af aan
zo gesnoeid dat er op een rechte stam een mooie kroon
groeit. De hoogte van de kroonboom bepaalt de liefhebber zelf. Eenmaal de top uit de kuipplant geknipt
wordt de hoogtegroei tot stilstand gebracht. Wel moet
men bedenken dat het punt van toppen niet het hoogste
punt wordt bij het kweken. Op de plaats waar de plant
getopt is verschijnen weer nieuwe uitlopers en door
deze regelmatig te toppen wordt de kroon gevormd.

wanneer men oppervlakkig wortelende zomerbloeiers
gebruikt. Lobelia, Sanvitalia, Verbena, Mecardonia,
Calibrachoa zijn zeer geschikt als onderbeplanting.
Minder geschikt zijn die zomerbloeiers die een sterke
wortelontwikkeling hebben en wat de voedselopname betreft concurrenten zijn van de kroonboom.
Te denken valt aan Bidens en Surfinia, zomerbloeiers
die sterk wortelen, veel water nodig hebben en extra
voeding kunnen gebruiken.
Zomerbloeiers kan men het best planten
wanneer men de kroonboom verpot. Beide hebben
dan hetzelfde startmoment. Dit is theorie, want op het
moment dat de kuipplanten verpot worden (februari/
maart) zijn er nog geen zomerbloeiers. Wil men in
de zomer toch kunnen genieten van zomerbloeiers als
onderbeplanting, dan zet men tijdens het verpotten
van de kroonboom enkele lege potten in de potgrond.
Zij reserveren de ruimte voor de later te planten zomerbloeiers.
H. Stoffels

Sedum is
snel
tevreden en
is geen
gevaarlijke
concurrent
voor
Cordyline.

Een discussiepunt is vaak wel of geen onderbeplanting met kleurrijke zomerbloeiers. De keuze
ja of nee is afhankelijk van twee factoren. wanneer
het kuipplanten betreft die vrij oppervlakkig wortelen werkt het planten van een onderbeplanting remmend op de groei van de kroonboom. Het planten van
zomerbloeiers is alleen dan aan te raden wanneer de
wortels geen concurrenten van elkaar zijn wat betreft
de voedselopname. Sommige zomerbloeiers wortelen
diep, andere oppervlakkig. Ideaal voor een onderbeplanting is wanneer de kroonboom diep wortelt en
de zomerbloeiers oppervlakkig. Lantana, Solanum
rantonetti, Solanum “White Charles”en Cestrum ontwikkelen een zeer sterk en overdadig wortelgestel. De
wortels van deze planten kunnen het gevecht om het
water en voedsel met de zomerbloeiers aan en zeker

Cestrum
ontwikkelt
een stevig
wortelgestel
en kan de
concurrentie
met een
zomerbloeier
aan.
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Citrusplanten in april en
mei.
I

n de tuin is april een van de opwindendste
maanden van het jaar. Er gebeurt van alles. Planten
beginnen met uitlopen en de vroege bloeiers laten
hun bloemen al zien. Tijd voor het uitruimen van de
winterberging.
In april kunnen ook de citrusplanten weer
naar buiten. Natuurlijk wordt dan de warmste plaats
gekozen, maar het blijft oppassen voor nachtvorsten.
De planten hoeven niet gesnoeid te worden. Snoeien is
alleen noodzakelijk om de vorm te verbeteren. Vooral
de lange uitlopers worden teruggeknipt. Bij het snoeien
houdt men rekening met de bloemen en de vruchten.
Het zou jammer zijn deze te verwijderen. Dan moet
een snoeibeurt nog maar even wachten. Wordt de vorm
echter dusdanig verpest door de lange uitlopers, dan
moet men de schaar toch maar ter hand nemen en de
met bloemen en vruchten bezette uitlopers verwijderen.
Citrusplanten hoeven niet elk jaar verpot te
worden. Dat is alleen nodig wanneer de pot gevuld is
met wortels. Bij citrusplanten kan men dat goed zien.
Langs de buitenrand van de pot ziet men de wortels
verschijnen. Dat is het moment dat de wortelkluit uit
de pot gehaald moet worden om te kijken of verpotten
noodzakelijk is. Toch is hier een waarschuwing op
zijn plaats. Soms komen de wortels boven de potkluit
uit ten gevolge van verkeerd water geven. Geeft men
regelmatig te weinig water, dan ontwikkelen zich
alleen de wortels in de bovenlaag. Deze laag wordt dan
zo dik dat de wortels boven de potgrond uitgroeien. In
de onderste laag van de potgrond zitten geen wortels,
omdat de aarde daar te lang droog blijft.
In april hebben de planten, doordat ze flink gaan
groeien, veel voedsel nodig. Citrusplanten houden van
stikstof en van ijzer en deze combinatie vinden ze in
de voedingsstoffen die speciaal voor citrusplanten zijn
samengesteld. Om mooie groene bladeren te krijgen
hebben de citrusplanten elke week deze samengestelde
voedingsstoffen nodig.

Een gezonde plant met gezonde vruchten.

Een aparte moeilijkheid is het water geven.
Zeker in de wat koude, donkere winterberging is
voorzichtigheid geboden. Wanneer de citrusplanten
hun bladeren laten vallen moet men de gieter laten
staan, immers de bladval kan veroorzaakt worden door
een teveel aan water. Is de wortelkluit te nat, dan zal
een extra watergift de bladval versterken en daarom is
het noodzakelijk de wortelkluit te laten opdrogen.
Ook wanneer de planten in de zomer in de
volle zon buiten staan moet men tussen de watergiften
door de wortelkluiten laten aandrogen. Met succes
citrusplanten hebben en houden hangt volledig af van
het op de juiste tijd water en voeding geven. Heeft
men dit eenmaal onder de knie, dan kan men een hele
zomerlang genieten van heerlijk geurende bloemen en
gezonde vruchten.
			H. Stoffels.

Een verzameling citrussen.
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Citrus limon var. variegata Bont Pink Lemon

Daglelies na de bloei scheuren.
E

lke bloem van de daglelie leeft maar een
dag en daaraan ontleent de uit Oost-Azië afkomstige
plant haar Nederlandse naam. De naam Hemerocallis
duidt ook op de korte bloei van de bloemen. De naam
komt uit het Grieks en is in twee stukken te verdelen
namelijk “hemera”, hetgeen “dag” betekent en “kallos,
hetgeen “” schoonheid” betekent.
In het Nederlands betekent dat dus “schoonheid
voor een dag.” In de ochtend gaat een bloem open en
de volgende dag is ze verwelkt.Toch bloeit de plant
volop van juni tot september. Steeds weer worden
nieuwe knoppen gevormd, waardoor er toch een
weelderige bloei ontstaat. Voor een gezonde groei
heeft de plant een vochtige, voedselrijke grond nodig.
Ze staat het liefst in de volle zon, maar met een plaats
in de halfschaduw neemt ze ook genoegen. Wanneer de
plant jarenlang op dezelfde plaats blijft staan verarmt
de grond, de pol wordt te groot en het aantal bloemen
wordt minder. Dan wordt het tijd de pol te scheuren.
Dat scheuren kan in het voorjaar gebeuren, maar ook

De gedeelde pollen kunnen op een nieuwe plek
verder groeien.

Hiervoor kan men allerlei organische meststoffen gebruiken. Culterra 10-4-6, DCM 7-6-12+4 en hoornspaanders en compost zijn geschikt. (Natuurlijk niet
alle soorten tegelijkertijd!)
Het door de grond verwerken van gedroogde koemest
zorgt ervoor dat er een nieuw bodemleven ontstaat
waarin de plant op de oude plaats goed kan gedijen.
Koemest kan men ook onder de grond mengen op de
plaats waar men nieuwe pollen plant.
Om er zeker van te zijn dat de planten aanslaan
moet men het eerste jaar de grond vochtig houden. Zijn
de planten eenmaal gesetteld, dan kunnen ze zelfs droge periodes doorstaan.

Een uit de grond gestoken pol die met de schop
gedeeld wordt.

na de bloei. Om makkelijker te kunnen werken knipt
men de bladeren tot op 10 centimeter terug. Daarna
haalt men de plant uit de grond met een riek of een
schop en deelt de pol in een aantal stukken. Dat kan
gebeuren met een scherp mes, maar ook met een schop.
Het aantal planten wordt steeds groter en men
kan vrienden en kennissen een plezier doen met een
nieuwe plant. Wanneer men een Hemerocallis moet
kopen zal men soms enkele euro’s moeten neertellen.
De planten die men zelf houdt kan men ergens anders
in de tuin weer planten, waarbij men er voor zorgt dat
de wortelaanhechting een à twee centimeter onder de
grond komt.
Op de plaats van de oude plant kan men weer
een nieuwe plant zetten, maar dan zal eerst de uitgeteerde grond verrijkt moeten worden met nieuwe voedingsstoffen.

Hemerocallissen kan men ook houden in potten of bakken en deze planten kan men dan op het terras zetten. Natuurlijk hebben de planten hier extra verzorging nodig, want ze staan met hun wortels in een
beperkte hoeveelheid grond.
Zelf heb ik zo’n 35 verschillende soorten en deze staan
alleen ‘s middags in de zon. Ze staan op een beschutte

Een collectie Hemerocallissen in pot achter de
kweekkas in mijn tuin.
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Met een scherp mes wordt de pol in kleinere
stukken gedeeld.

Gedurende de zomerperiode geef ik af en toe nog wat
voeding bij wanneer ik de fuchsia’s voeding geef.
Tijdens de bloeiperiode worden de oude, uitgebloeide bloemen verwijderd, zodat de voedingsstoffen naar de rest van de planten kunnen gaan.		
Er zijn Hemerocalissen voor het hele seizoen.
Je hebt vroegbloeiende soorten, middelvroege soorten
en laatbloeiende soorten. Daarnaast zijn er enkele en
dubbele bloemen en een groot voordeel is dat er weinig ziektes voorkomen.					
Niet alleen buiten kan men genieten
van het prachtige kleurenpalet van de Hemerocallissen. De bloemen zijn ook geschikt als snijbloem. In
een vaas heeft men er zeker 14 dagen plezier van, maar
ondanks dat zijn de bloemen zelden te koop.
					H. Stoffels.

plek, zodat de struiken en bloemen niet lijden wanneer
het hard zou gaan waaien.
Aanvankelijk staan ze in een kleine pot, maar elk

jaar moeten ze verpot worden in een grotere pot.
Natuurlijk komt ook hieraan een einde en moeten
de planten gescheurd worden.

Aan het einde van het seizoen sterft het loof af,
maar dat verwijder ik niet. Het blijft op de potten liggen en biedt in de winter de nodige bescherming. Zelfs
de koude golf van februari hebben ze overleefd.		
In het voorjaar geef ik de planten DCM 7-612+4. De planten die niet gescheurd hoeven te worden haal ik niet uit de pot, maar ik prik enkele gaten
in de wortelkluit met een gepunte bezemsteel en laat
daar wat meststof in lopen. Ook bovenop de aarde doe
ik wat meststof en zet de planten weer terug op hun
plaats, alwaar ze in de zomer hun mooie bloemen laten
zien.
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De aanschaf hoeft niet duur te zijn. In ruincentra
zijn al planten te koop voor € 1,50, maar
natuurlijk betreft het hier de algemeen
				
voorkomende soorten. Niet zelden komt men
soorten tegen die € 15,00 of meer kosten. Veel
				
goedkoper is het krijgen van een plant van
iemand die zijn planten scheurt.

Iedere waarheid heeft twee kanten.
Voordat men voor een waarheid kiest,
moet men in ieder geval van beide
waarheden kennis genomen hebben.

Een aantasting van luizen
voorkomen.
Heel vaak worden onze mooie planten in het

voorjaar aangetast door luizen. Ze zuigen sap uit de
zachte groeipunten waardoor deze misvormd raken. Al
gauw grijpt men naar bestrijdingsmiddelen om deze
beestjes te doden, maar het kan ook anders. Gewasbescherming kan ook op een biologische manier. Van de
plantenliefhebber wordt dan een andere houding ten
opzichte van de planten verwacht. Gewasbescherming
met chemische middelen wordt gedaan vanaf het moment dat de plaag aanwezig is. Biologische gewasbescherming begint lang voordat de parasiet aanwezig is.
Gezonde planten hebben een natuurlijke weerstand opgebouwd, zodat parasieten geen kans hebben. De wanden van de plantencellen zijn door de goede verzorging
stevig en daardoor wordt het voor parasieten moeilijk
de cellen binnen te dringen.				
Onderdeel van die goede verzorging is de juiste standplaats. Het in de volle zon planten van schaduwminnende planten is vragen om problemen. Omgekeerd is dat natuurlijk ook het geval. De planten voelen
er zich niet thuis met als gevolg een zwakke groei en
daardoor zijn ze ontvankelijk voor parasieten.		
Belangrijk voor gezonde planten is een juiste
voeding. Verwaarloosde planten zijn ontvankelijk voor
parasieten, maar ook te goed verzorgde planten leveren
problemen op. Planten die onvoldoende voeding krijgen vechten voor hun overleven. Ze hebben te weinig
aandacht voor hun celstructuur en kwijnen weg. Door
die zwakke celstructuur zijn ze niet bestand tegen parasieten die de plant willen binnendringen. dat geldt ook
voor planten die het te goed hebben gehad.

Zij nemen veel voedsel op, slaan dat op in cellen die
groot worden en slappe wanden hebben en daardoor
ontvankelijk zijn voor parasieten. De juiste concentratie voeding op het juiste moment geeft de planten de
juiste groeikracht.					
Kwekers hebben in de loop van de tijd steeds
weer nieuwe cultivars van diverse planten gekweekt,
maar niet elke cultivar is een verbetering. Sommige
fuchsiacultivars zijn ontvankelijker voor parasieten
dan andere. Bij het tegengaan van parasitaire aanvallen
kiest men voor die planten die van oorsprong minder
ontvankelijk zijn. Door ervaring leert men de juiste
planten te kiezen en dan weet men welke planten eventueel als waarschuwingsplanten kunnen dienen.		
				H. Stoffels.

Luizen zoeken de zwakke plekken van de
planten op. Deze worden het eerst aangebeten
met als gevolg dat de jonge blaadjes
misvormen. Het Lieveheersbeestje helpt bij het
opruimen van de plaag, maar kan dat niet
alleen wanneer het aantal erg groot is.

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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SHOWNIEUWS 2012
Hoe dichter we de datum van de show naderen, hoe intensiever worden de voorbereidingen en de
vergaderingen. Alle kartrekkers hebben ingestemd met
de taakomschrijvingen welke van de voor hun geldende werkzaamheden op papier zijn gezet.
Inmiddels zijn de folders gedrukt en op diverse plaatsen in Zuid-Limburg kom je ze al tegen. Toch
willen we ze nogmaals onder de aandacht van de leden
brengen. Bij Hub Stoffels zijn nog exemplaren te verkrijgen. Overal zullen we bekend moeten maken dat
we een jubileumshow houden eind juli 2012..De zogenaamde strooifolders, in een handig formaat, worden
al door veel leden her en der uitgedeeld..Diverse media
zijn benaderd, tevens werden alle fuchsiaverenigingen
van Nederland via een email op de hoogte gebracht
van onze show.
Limburgs Land zal op 14 juli haar uitzending
houden vanuit de tuin van Hub.Kijk eens op onze geheel bijgewerkte website, hierop staat alle belangrijke
informatie van onze komende show. Ook is de showcommissie verenigingen en ondernemers aan het benaderen om een aantal kramen te huren tijdens onze
showdagen.
Inmiddels zijn alle materialen gecontroleerd
en het vervoer ervan naar het showterrein is gepland
op woensdag 18 juli. Voor het vervoer van de planten
(wat afhankelijk is van het aantal aan te melden planten) wordt dan een routeschema opgesteld. We doen
daarom nogmaals een dringend beroep op al onze leden.

Zorg voor voldoende planten voor onze
showdagen.
Op 30 mei jl. heeft de inrichtingscommissie
de Botanische Tuin bezocht en de plannen voor de indeling nader geconcretiseerd. Er komt o.a. een fuchsiastraat en 2 fuchsiatorens. Nu is het werk aan de opbouwcommissie om de papieren plannen om te zetten
in de werkelijke opbouw. Hiermee wordt op donderdag 19 juli begonnen. Voor de opbouw van het terrein
heb ik een bezoek gebracht aan de Stichting Grueles
te Gronsveld. Daar zijn enkele fraaie karren ter leen te
krijgen, waaronder een nieuwe aanwinst, een oogstkar
uit Polen. Deze materialen kunnen we om niet lenen,
het vervoer moeten we uiteraard zelf verzorgen. Ook
krijgen we via Kitty, van een particulier, enkele antieke
stukken.
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Lou heeft de voorbereidende werkzaamheden
voor de etikettering al gereed en is nu in afwachting
van het aantal planten dat zal worden aangeleverd.
Tijdens de opbouwdagen kunnen we met onze
eigen medewerkers gebruik maken van de zogenaamde lesaccommodatie. Door Kitty en Annelies zijn overzichten gemaakt welke medewerkers op welke dagen
tijdens de opbouw aanwezig zullen zijn. Ook wordt
een rooster opgesteld voor de 3 showdagen, waarbij de
taken zijn vermeld.Gedurende de drie showdagen zal
er een aparte tent voor de catering komen, met daarbij
een tent voor de bonnenverkoop en de infostand.		
Er komt een verkoopstand voor de fuchsia’s en
een voor de kuipplanten.				
Zoals op elke show wordt er ook weer een
tombola gehouden. Vier keer per dag zal op vaste tijden de prijstrekking plaatsvinden. Loten kosten € 0,50
per stuk.
Alle werkende leden van de vereniging zullen
tijdens de showdagen badges dragen.
Op donderdagavond 26 juli zal om 19.00 uur intern de opening zijn van de show. Hierbij worden
alle leden van de vereniging van harte uitgenodigd.
Met de inzet van alle leden moet deze show kunnen
slagen.
		
			4 juni 2012, Anton Weijers

Groene Kan's Glorie.

Kweker:
Steevens 1972 Nederland
Bloem:
Enkel; vrij grote,hangende bloem.
Bloembuis:
Vrij kort, dik, donker zalmkleurig met oranje strepen.
Kelkbladeren: Horizontaal afstaand, lang, zalmroze, oranje aan binnenkant, groene toppen.
Kroonbladeren: Compacte, lange kroonbladeren, oranje, zalmoranje aan de basis, rood-oranje
adering.
Helmdraad:
Oranje-roze.
Helmknop:
Paars.
Stuifmeel:
Crême.
Stijl:
Oranje-roze.
Stempel:
Wit; gelobd.
Bloei:
Mild.
Bloeitijd:
Normaal.
Knop:
Langwerpig.
Blad:
Groot;langwerpig; lichtgroen; getand tot gezaagd blad.
Groeiwijze:
Rechtop; vertakt normaal; oranje fuchsia voor de tuin op een zonnige plaats.
Kweekwijze: Vroeg toppen om mooie vorm te krijgen.
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Herinnert u zich nog...........?
en de mogelijke gevolgen....

Herinnert u zich nog de extreem zachte winter van
2006- 2007?
Herinnert u zich nog de extreem hete zomer van 2003?
Herinnert u zich nog het extreem warme voorjaar van
2011, gevolgd door de kletsnatte, zomer, de droge
herfst en de kletsnatte maand december?
Herinnert u zich nog de extreem droge novembermaand
2011, gevolgd door de kletsnatte december maand?
Sneeuw beschermt
Herinnert u zich nog de hoge temperaturen in januari
2012?
Herinnert u zich nog de koude golf van begin februari
Zijn er dan alleen maar verliezers? Nee, er zijn
ook winnaars en wel de planten die uit mediterrane ge2012?
bieden in onze streken geïmporteerd worden. Dat zijn
Het laatste decennium wordt gekenmerkt door
planten die gewend zijn aan droogteperiodes en aan
de steeds hoger wordende gemiddelde temperatuur,
hoge temperaturen. Een aantal kuipplanten doet het in
ondanks enkele jaargetijden met gemiddeld zeer lage
het vreemde jaar 2011 bijzonder goed wat de groei betemperaturen. Voorbeelden daarvan zijn de winters
treft, maar door de lage temperaturen in juli en augustus
van 2009-2010 en 2010-2011 en de koude golf van febleef de bloei achter. In de herfst en winter doen ze het
bruari 2012. Ondanks strenge winters steeg de gemidweer goed, want tot en met januari 2012 zijn de tempedelde temperatuur in Nederland. Wanneer deze trend
raturen vrij hoog. Tot het begin van de koudegolf in feblijft doorzetten zal dat ook gevolgen hebben voor de
bruari staan nog veel kuipplanten buiten. Pittisporum.
beplanting van onze tuinen. Ziet u het al gebeuren? BaArbutus unedo, Oleander, Laurier, Cordyline australis,
nanen in plaats van rhododendrons en palmen in plaats
Diosma (in volle bloei), Eryobotrya (Japanse mispel)
van hortensia’s. Het klimaat verandert met als gevolg
Mirthe, Feyoa sellowiana, Hardenbergia, Camellia
dat ook de beplanting zal veranderen. In een steeds
sasanqua, Jasmina sambac, Rhaphiolepsis, Polygala,
warmer wordend klimaat begint het voorjaar vroeger
Rozemarijn, Acacia longifolia, Leptospermum, Jacodan nu het geval is . Ook zal de herfst langer duren
binia, Ceanothus staan tot begin februari 2012 buiten.
dan nu het geval is. Voor de tuinier klinkt dat goed,
Deze planten kunnen enkele graden vorst verdragen,
maar klinkt het ook goed voor de planten die een lamaar tijdens een koudere periode moeten ook zij naar
gere temperatuur prefereren? Zo zou het bijvoorbeeld
binnen. Het is niet verstandig alleen maar warmte minkunnen zijn dat bij een hogere gemiddelde temperanende planten in de tuin te zetten. De reden hiervoor
tuur hortensia’s zich hier niet meer thuis voelen. De
is dat de jaargetijden steeds extremer worden en niet
zomer van 2011 was een extreem natte en koele zomer,
alle kuipplanten kunnen deze extreme omstandigheden
maar in de jaren daarvoor waren de zomers gemiddeld
aan.
warmer dan normaal. Dat heeft gevolgen
voor de planten, zowel in de kuip als in de
volle grond. Kuipplantenliefhebbers sjouFuchsia’s & Pelargoniums
wen in die warme zomers regelmatig met
voor een bijzonder assortiment
water, soms zelfs meerdere keren per dag.
3600 soorten Spek Fuchsia’s
350 soorten Pelargoniums
In de warme zomers zal ook de grondwaWe verzenden ook bewortelde
eenjarige zomerbloeiers
stek, kijk hiervoor op
terspiegel dalen, beken zullen droogvallen
zomerbloemenpluktuin
www.kwekerijvandervelde.nl
groenworkshops voor groepen
en menig boer en tuinder zal moeite hebC a t a l o g u s 2 0 1 2 m e t v e l e n i e u w e F u c h s i a ’s e n P e l a r g o n i u m s ,
ben zijn producten van voldoende vocht te
v e r k r i j g b a a r d o o r € 5 , 9 5 o v e r t e m a k e n o p r e k . n r. 4 0 9 6 6 7 8 5 4
voorzien. Soms zal de droogte zo ernstig
Openingstijden:
zijn dat er sproeiverboden afgekondigd
3 mrt t/m 30 juni
ma t/m za 9:00 - 12:00 uur
worden. Dit alles zal niet zonder gevolgen
13:00 - 17:00 uur
blijven. Niet alleen worden de produc4 juli t/m 27 okt
wo, do 9:00 - 12:00 uur
ten duurder, maar ook de prijzen van het
v r, z a 9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 u u r
2 e P a a s d a g , H e m e l v a a r t s d a g , 2 e p i n k s t e r d a g , K o n i n g i n n e n d a g | 11 : 0 0 - 1 7 : 0 0
drinkwater zullen stijgen.
3 m a a r t a a nv a n g F u ch s i a e n Pe l a r g o n i u m ve r ko o p

B o r c h g r a v e r w e g 3 a | 8 1 8 1 R W H e e r d e | Te l . 0 5 7 8 - 6 9 5 7 2 7
w w w. k w e k e r i j v a n d e r v e l d e . n l | i n f o @ k w e k e r i j v a n d e r v e l d e . n l
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men vaak uit onverwachte hoek geholpen. Zo ook in
deze winterse periode. Herhaaldelijk hadden we te
kampen met harde wind en zelfs storm. De kuipplanten op het terras werden omgeblazen met als gevolg dat
de regen de wortelkluit niet kon bereiken. Tijdens zo’n
windrijke periode laat men het beste de planten liggen,
want herhaaldelijk recht zetten geeft meer kans op beschadiging door herhaaldelijk omvallen. Zowaar geen
mooi gezicht, maar wel effectief. Het tweede probleem
blijkt ernstiger gevolgen te hebben dan het eerste. Door
de vrij hoge temperaturen tot begin februari komt de
sapstroom van veel planten reeds op gang en dan volgt
de koude golf. Veel natte wortelkluiten bevriezen en de
sapstroom naar de groene plantendelen wordt verbroken. De gevolgen zijn al gauw duidelijk zichtbaar na
de koudegolf. De groene bladeren vallen van de takken, de aanwezige knoppen bevriezen en de kans dat
planten doodgaan is erg groot.

Vliesdoek beschermt, maar niet bij -15°C.

Wanneer de zomers steeds droger worden en de winters
steeds natter, dan heeft de schommeling tussen heet en
droog en koud en nat gevolgen voor het behoud van
planten. December 2011 en januari 2012 waren natte
maanden. De nog buiten staande planten konden zich
helemaal vol zuigen na de kurkdroge november. De gevolgen van dat volzuigen bleken in de volgende weken
catastrofaal voor veel planten. De wortelkluit bleef te
lang nat en wortelrot kan een gevolg zijn. Een aantal
wortels sterft af en de plant raakt in de stress en in het
ergste geval overleeft de plant het niet. Belangrijk is
dat er in zo’n regenrijke periode gezorgd wordt voor
een goede afwatering. In de winterse periode wordt

Arbutus unedo in de sneeuw, maar al gauw
moest de plant naar binnen.

G.Rouwette Boomkwekerij en
Diverse decoratiematerialen

Achelerweg 4 -6301 RK Valkenburg a.d geul(Heek)
Tel 045-405 9221 / Fax 045-405 9222 Mobiel 06-1622-4866

WWW.BOOMKWEKERIJ-ROUWETTE
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De plakker.
(nachtvlinder)

Rups van de plakker.

Zo ziet men dat extreme omstandigheden extreme gevolgen kunnen hebben.					
Bij de reeds genoemde extremen horen nog
enkele extremiteiten. Onweer, regenbuien, stormen,
hagelbuien worden steeds heftiger, met alle gevolgen
van dien. Dit artikel schrijf ik op de laatste dag van
de IJsheiligen. Het is de dag van de heilige Sophie, in
Duitsland ook wel kalte Sophie genoemd. Terwijl ik
aan het werk ben breekt een onweer los met een fikse
hagelbui. Na de hagelbui is de schade vrij ernstig. Veel
bladeren van de pas buiten gehangen fuchsia’s zijn kapotgeslagen ( en dat met een show in het vooruitzicht!),
de pelargoniums bij de buurman vertonen veel gaten.
Ook de toename van schadelijke dieren is een
gevolg van de klimaatverandering. De eikenprocessierups en de plakker (Lymantria dispar; een nachtvlinder afkomstig uit Noord-Amerika) kwamen vroeger
in onze streken niet voor. Door de uitblijvende strenge
(lees: normale) winters gaan er minder insecten dood
en komen vroeger in het voorjaar te voorschijn. Een
treffend voorbeeld hiervan is de vroege uitbraak van
spintmijten en bladluizen in het warme voorjaar van
2011. Daartegenover staat dat de insectenschade in de
zomer beperkt bleef door de lage temperaturen en het vochtige weer. In de
natuur staat echter niets op zichzelf. In
juli en augustus werden veel planten
aangetast door roest, sterroetdauw en
botrytis. 				
Vooruitblik? Nou vooruit.
Laat ik dan ook eens in de glazen bol
kijken. Voor de liefhebbers van warmte minnende planten ziet de toekomst
er gunstig uit. In de komende zomers
zal niet veel regen vallen, maar de uitgebleven regen zal in de winter vallen. Kuipplanten aanschaffen betekent
dan veel werk in de zomer, want al die
planten hebben toch regelmatig water nodig. Positief is dat door de stijging van de temperatuur de kuipplanten minder snel naar binnen moeten.
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Maar hoe zit dat met de planten in de volle grond? In de
zomer ook water geven. Het gevolg van de gemiddeld
hogere temperatuur betekent dat er minder sneeuw zal
vallen. De neerslag komt in de vorm van regen of hagel
op de grond.						
Nog een voorbeeld? Ficus carica, Olea europea en
oleander zullen gaan behoren tot de steeds aanwezige
planten in onze tuinen, hetzij in kuip, hertzij in de volle
grond.						
Dat het klimaat verandert is geen twistpunt, blijft
alleen de vraag in welke mate?				
Dit artikel werd geschreven in oktober 2011. Wat
er daarna kwam was weer extreem. De maand november 2011 was bijzonder droog. Zo droog dat de woonboten in de rivieren op de rivierbodem terecht kwamen.
De Camellia’s heb ik regelmatig water moeten geven.
De maanden december 2011 en januari 2012 waren nat
en het water in de rivieren steeg zo extreem dat het hier
en daar over de dijken dreigde te gaan. Heel januari
2012 dachten we dat de winter voorbij was, maar dat
was buiten koning winter gerekend.Er volgde begin
februari een koude golf met temperaturen in de nacht
tussen - 10°C en -15°C en ofschoon ik begin februari
dacht dat de winter voorbij was moest ik alsnog beschermende maatregelen nemen.

De kassen werden in
noppenfolie ingepakt
en de planten die een
klein beetje vorst kunnen verdragen stonden
ook nog buiten en die
moesten nu ook naar
binnen. Ook de Camellia’s moesten worden
ingepakt. Nadelig was de kletsnatte wortelkluit als gevolg van de regen in de voorgaande maanden.
Dit artikel werd voor CultiVaria uitgewerkt in mei.
Het gevolg van de koude golf zal bij menig fuchsia- en
kuipplantenliefhebber bekend zijn. Veel klachten waren er over bevroren planten, al of niet het gevolg van
het uitvallen van de verwarming. Ook werd er te weinig verwarmd omdat men dacht dat de vorst niet zoveel
schade zou aanrichten.

Gazania's houden van een zomer zoals in 2003.

Tijdens enkele wandelingen in mei
heb ik de schade met eigen ogen kunnen zien. Bevroren oude olijfbomen
in grote bakken, dode palmen of zeer
beschadigde palmen, dode Camellia’s of zeer beschadigde Camellia’s.
De conclusie is dat men in Nederland
de winter toch niet moet onderschatten. Veel mediterrane planten zijn
niet geschikt voor koude winters.We
leven in een gematigd klimaat met
koele zomers en zachte, regenrijke
winters, maar soms moeten we toch
rekening houden met extremen.
		H. Stoffels.
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Geen groene vingers.
Tips voor mensen die geen groene vingers hebben en
toch enkele planten willen houden. Probeer je gebrek
aan groene vingers te verdoezelen en de natuur het
werk te laten doen. Met het gebruik van het gezonde
verstand is het mogelijk planten in leven te houden,
ook zonder groene vingers.
Tip 1. Doe geen-impuls aankopen, ook al is het nog
zo’n mooie plant. In veel tuincentra zijn de planten
mooi gerangschikt en nodigen door hun frisse kleuren
vaak uit tot koop. De verleiding is groot, maar vaak is
de teleurstelling nog groter.
Tip 2. Lees de beschrijving bij de plant. Zon- schaduw; veel water- weinig water; winterhardheid. Bedenk na het lezen of men een geschikte plaats heeft en
of men aan de voorwaarden kan voldoen.

Tip 3. Bekijk de plant. Het groen moet er fris en
gezond uitzien. Bedenk dat de planten in een kas gekweekt zijn en dat de scheuten meestal slap zijn. Bij
thuiskomst moet men de gekochte planten eerst laten
afharden en niet meteen in de volle zon zetten. De bladeren zullen verbranden en in het ergste geval zelfs
afvallen. Heeft de plant lange, slappe uitlopers, dan is
het raadzaam ze niet in de wind te zetten. Bij aankoop
is het verstandig even de wortelkluit te bekijken. Witte
wortels staan vaak garant voor een gezonde plant.
Tip 4. Zet de plant bij thuiskomst in een ruimere pot.
Vaak is de pot gevuld met wortels en is er weinig grond
beschikbaar waaruit de plant voedingsstoffen kan halen. Verpotten is dan noodzakelijk, maar eerst moet
men de wortelkluit dompelen, zodat de wortels sneller
contact kunnen maken met de nieuwe potgrond.
Tip 5. Zoek een geschikte plaats in de tuin. Houd rekening met zon, schaduw wind.
Tip 6. Geef voldoende water. Uit de beschrijving
maak je op of de plant veel of weinig water nodig
heeft. Controleer regelmatig of water nodig is. Twee
manieren: Kijken of de potgrond licht gekleurd is of
met de vinger in de grond voelen. Geef ruim water en
laat de plant daarna opdrogen.
Tip 7. Na verloop van tijd raakt het voedsel in de potgrond op. Tijd voor wat extra voeding. Sommige planten hebben specifieke voeding nodig, maar meestal is
elke voeding goed.

Laat het niet zover komen. Vraag advies.

Tip 8. Verwijder dode bladeren en uitgebloeide
bloemen. Esthetisch is dat mooier en
de zaadvorming vraagt veel energie.
Tip 9. Observeren en genieten is
noodzakelijk. Men heeft de plant
niet gekocht om er niet meer naar
om te kijken. Geniet van je gekochte plant en neem maatregelen
wanneer je iets onregelmatigs ziet.
Ziet men veel beestjes op de plant,
dan is het tijd om raad te vragen.
Dat kan bij tuincentra, maar ook
bij hobbyclubs zoals de vfkl (www.
vfkl.nl) of de oranjerievereniging.
(www.oranjerievereniging.nl)

Potgronden en substraten

Op deze manier is het mogelijk
van je gekochte plant te genieten
zonder groene vingers te hebben.

			

www.primasta.nl
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succes kweek je met Primasta

H. Stoffels.

Succes met Brugmansia’s.
Veel kuipplantenliefhebbers dromen van een grote

Brugmansiastruik met honderden bloemen, die ‘s
avonds de tuin vullen met een heerlijke geur..Dat kan
waarheid worden mits men de plant goed verzorgt en
de juiste standplaats geeft. Brugmansia’s houden van
veel licht, maar wanneer ze op een plaats staan in de
volle zon verliezen ze door hun grote, zachte bladeren
veel vocht. In dat geval is een keer per dag water
geven onvoldoende. Verwelken de bladeren, dan
wordt de vorming van knoppen vertraagd en al gauw

Later in het seizoen krijgen de planten nog een keer
12-10-18, maar let op. Overdrijf de hoeveelheid niet,
want dan verbranden de wortels en dat is dan weer te
zien aan de bruine bladpunten. Geef 12-10-18 niet
opgelost in water want dan krijgen de wortels in een
keer teveel te verwerken en ontstaat wortelverbranding en bladverbranding. Brugmansia’s houden van
regelmatig water geven. En is men zich wat voeding
betreft niet zeker, dan kan men speciale bemesting
kopen voor Brugmansia’s .

Sterk geurend tijdens de avond.

moet men twee keer per dag vele liters water geven.
Brugmansia’s verdampen veel water en staan daarom
graag in een vochtige, natte grond. Toch is water
alleen niet voldoende. De in de potgrond aanwezige
voeding is vanaf het begin onvoldoende. Brugmansia’s zijn voedselverslindende planten. Mijn Brugmansia’s krijgen dezelfde voeding als de fuchsia’s
(21-7-22 gevolgd door 20-20-20) en wanneer ze goed
in de groei zijn krijgen ze een handje 12-10-18. Dit
strooi ik boven op de wortelkluit en iedere keer
wanneer ik water geef lost een bepaalde hoeveelheid
op. Op deze manier wordt overbemesting voorkomen.

Een goed vertakte plant verkrijgt men door de plant in
het begin enkele keren te toppen (voorjaar) en mocht
de plant lange stengels vormen, dan kan men die in
mei/juni met een scherp mes inkorten, zodat er een
compactere struik ontstaat.
			
				H. Stoffels.

Investeren in een Vitaal
Centraal Zuid-Limburg.
Elke sportvereniging levert zijn eigen unieke bijdrage aan een Vitaal Centraal
Zuid-Limburg. Via sponsoring of een donatie helpt Rabobank Centraal Zuid-Limburg ze
daar bij.

Samen onze sporters aanmoedigen.
Dat is het idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Heel veel bloemen aan gezonde planten.

Kijk voor meer informatie over sponsoring op
www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
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Nematoden: voor de een een
vloek, voor de ander een zegen.
Iedere fuchsialiefhebber kent ze wel; de larven
van de taxuskever. Deze c-vormige beestjes met hun
bruine snuit richten veel schade aan. Ze gaan zover dat
de plant geen houvast meer heeft en helemaal dood
gaat. De larven zijn te bestrijden en wel met nematoden. Dat zijn kleine aaltjes die in de larven kruipen en
deze van binnenuit opeten. Deze aaltjes zijn dus enorm
nuttig. 							
Toch zijn er ook aaltjes die schadelijk zijn.
Deze aaltjes bijten de wortelcellen open en zuigen de
sappen uit de wortels, waardoor de planten wegkwijnen. Deze nematoden zijn de veroorzakers van de bodemmoeheid. Doordat de aaltjes in de grond overleven
kan men geen twee jaar dezelfde planten op dezelfde
plaats zetten, immers de nog in de grond aanwezige
aaltjes zullen snel toeslaan. Om deze bodemmoeheid
te voorkomen wordt wisselteelt aangeraden. Dat wil
zeggen dat men gedurende enkele jaren niet dezelfde
planten op dezelfde plaats moet zetten.
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Bananenplanten aangetast door nematoden op een
plantage op Costa Rica.

De bodem kan ook nog gezuiverd worden van
de schadelijke nematoden door het planten van Afrikaantjes (Tagetes). Deze planten scheiden in de grond
vanuit de wortels een geurstof af die de aaltjes aanlokt.
Het gevolg van deze “gastvrijheid” betekent voor de
aaltjes de dood en voor de plantenliefhebber de mogelijkheid op die plaats
weer zijn geliefde planten
te zetten. Bijkomend nadeel is het feit dat Afrikaantjes een lekkernij zijn
voor de slakken. Deze zal
men moeten bestrijden,
want anders blijft er van de
Afrikaantjes weinig over.
(egels, merels, lijsters hebben slakken op hun menu
staan).			
Zelfs wanneer men de planten uitstekend verzorgt is
het mogelijk dat parasieten
het op de gezonde planten
gemunt hebben. Bij een
flinke aantasting is men
wel genoodzaakt gebruik
te maken van gewasbeschermingsmiddelen. Niet
alle gewasbeschermingsmiddelen zijn afkomstig
uit een chemische fabriek.
Er zijn ook middelen die
als basis plantenextracten hebben. Vele van deze
middelen hebben bewezen
effectief te zijn. Veel planten hebben in hun cellen
stoffen waarmee ze zich
kunnen verdedigen tegen
insecten en schimmels,
maar wanneer die insecten
en schimmels uitgroeien

Een mezenpaar voert per seizoen 45 kilo insecten
aan hun nakomelingen!!

tot een plaag kunnen de planten die verdediging niet
meer aan en moet er hulp van buitenaf komen.
Een plantenextract dat uitstekend helpt bij de
bestrijding van insecten is een uit India ontwikkeld extract uit de vruchten van de Neem-boom. In Duitsland
is dit extract verwerkt in een aantal gewasbeschermingsmiddelen die in de handel zijn.
Het gewasbeschermingsmiddel bevat ongeveer 20 verschillende stoffen, zodat het een uitgebreide werking
heeft. Bladluizen, spintmijten, tripsen en mineervliegen worden door het middel afgeschrikt en de vermeerdering wordt geremd.De aanwezigheid van nuttige insecten en vogels kan een uitbraak van een plaag
voorkomen of in ieder geval beperken.

Door de aanwezigheid van Afrikaantjes wordt de
grond gezuiverd van schadelijke nematoden.

plaag op een twijg te laat ontdekt en zijn de jonge bladeren al misvormd, dan kan men deze twijg afknippen.

Zweefvliegen, gaasvliegen, onzelieveheersbeestjes, mezen
en oorwormen verorberen menig schadelijk insect. wanneer
zij in een tuin niet
aanwezig zijn wordt
een plaag niet geremd.
Soms kan men een
beginnende luizenplaag zelf stoppen
door de met luizen
bezette twijg tussen
duim en wijsvinger
te nemen en deze van
beneden naar boven
over de twijg te bewegen, waarbij men
enige druk uitoefent.

Heeft men een luizen23

Terug naar de nematoden. Veel nematoden zijn
niet schadelijk. Zij leven van organische stoffen. Schadelijk zijn die nematoden die parasiteren op planten en
dieren. Bekend voorbeeld bij planten is de aardappelmoeheid en bij dieren zijn dat de nematoden die in het
darmkanaal aanwezig zijn. (spoelworm en aarsworm).

Op stekkenjacht.

De aaltjes zijn met het blote oog niet te zien,
want ze zijn niet dikker dan een twintigste millimeter.
De aaltjes ter bestrijding van diverse plaagdieren zijn te
koop bij Koppert, Ecostyle enz.			
Biologische gewasbescherming heeft ruime
aandacht voor de bestrijding van de oorzaak van de
plaag; chemische gewasbescherming gaat uit van de
bestrijding van de symptomen.				
					H. Stoffels.
Zoals elk jaar gingen we ook dit jaar weer naar een
kweker met de bedoeling stekken van fuchsia’s te kopen en zodoende het assortiment uit te breiden of planten te vervangen.

VINCLAIR

Assurantiën
Heerstraat C. 214, Stein
Telefoon (046) 433 23 96
Telefax (046) 433 81 15
Postb. 103 6170 AC Stein
www.vinclair.net
info@vinclair.net

verzekeringen
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hypotheken

-

financieringen

Dit jaar maakten we een lange reis, want we bezochten
kwekerij van der Velde in Heerde. Na aankomst gingen
we meteen op zoek naar de planten in de kwekerij. De
kwekerij zag er prachtig uit en het geheel was een lust
voor het oog. De kwaliteit van de planten was prima en
al gauw liepen de leden tussen de planten door op zoek
naar die planten die men mooi vindt en velen hadden
op een briefje staan welke planten men wilde hebben.
De gewortelde stekken stonden mooi op alfabet op tafels en de kleur van het etiket gaf aan of het een hangende of staande plant was .Op de eerste tafel in de
kweekkas stonden de nieuwe soorten. Ook halfwas
planten en reeds volgroeide hangers kon men uitzoeken.

De leden van de vereniging zochten zeer actief voornamelijk tussen de stekken, want ze wilden voldoende
planten hebben voor de jubileumshow in juli. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat vele stekken mee naar
het zuiden gingen.					
De firma van der Velde heeft niet alleen een
uitgebreid assortiment fuchsia’s, het assortiment pelargoniums mag er ook zijn. Vele bloemen van de planten staan afgebeeld op foto, zodat men enigszins een
idee heeft van de kleur. Dat geldt trouwens ook voor de
fuchsia’s, zodat men een plant kan kiezen die qua kleur
bij het reeds bestaande assortiment past.			
Er was een ruime keuze aan planten en na anderhalf uur zoeken werd de reis naar het zuiden weer
hervat, met in de laadruimte van de bus een groot aantal fuchsia’s en pelargoniums. 				
En als toegift kregen we voor de tombola twee
hangzakken gevuld met violen.
							
			H. Stoffels.

Toch aan denken in het begin
van de zomer.
V

oor een goede groei van fuchsia’s en kuipplanten is het belangrijk dat ze regelmatig voeding
krijgen. Deze voeding kan men toevoegen aan het
gietwater en bij iedere gietbeurt kan men een kleine
hoeveelheid voeding toevoegen. Een kleine hoeveelheid voeding bij iedere gietbeurt is beter dan in een
keer een grote hoeveelheid, maar wanneer men dit te
omslachtig vindt kan men ook een keer per week een
iets grotere hoeveelheid voeding aan het gietwater toevoegen.

Kroonboompjes zijn mooi, maar om tot een

mooie kroonboom te komen moet regelmatig genepen
worden. Vooral Lantana’s en Solanums vormen graag
lange uitlopers. Deze kan men nog inkorten tot eind
mei om zodoende een compactere kroon te krijgen.
Dat geldt niet alleen voor het vormen van kroonbomen,
maar ook voor het vormen van struiken.
Een veel gehoorde klacht betreft de lange stengels en
de late bloei van de Tibouchina. Aan de late bloei is
niets te doen. Dat is de plant eigen. Aan het voorkomen
van de lange stengels kan men wel iets doen. Tibouchina’s moet men regelmatig toppen tot en met juli, zodat eind oktober/begin november een compacte struik
gevormd is die op een warmere plaats in november/
december prachtig kan bloeien. een plaats in een tuinkamer bij 14°C is prima.

25

Dat betekent ook dat er uitgebloeide bloemen en vruchten aan de struiken komen. Om een goede doorbloei te
bevorderen en om rotting en dus schimmelvorming te
voorkomen kan men deze het best verwijderen. Verwijder ook regelmatig de rommel die op de wortelkluit
ligt.

S

ommige klimmers hebben hulp nodig om tot
een leuke vorm te komen. Ipomoea learii, Manettia,
Solanum jasminoides, Lofos (Assarina) moeten in het
begin van de zomer geholpen worden, zodat ze mooier
hun toebedeelde raster vol maken. Manettia, Solanum
jasminoides en Lofos kunnen ook als hanger gebruikt
worden, maar dan moeten er geen stokken of rasters
in de buurt zijn waaraan ze zich kunnen vastgrijpen.
Ook Rhodochiton is een mooie hanger of klimmer. Als
klimplant heeft ze hulp nodig.
					H. Stoffels
Lofos

De plant heeft dan nog regelmatig water en
voeding nodig en door de voor deze plant relatief lage
temperatuur verkleuren de bladeren licht groengeel.

Citrusplanten moeten in de zomer regelmatig

voeding krijgen. Citroen, sinaasappel, kumquat, mandarijn, limoen hebben een grote behoefte aan stikstof.
Krijgen de planten onvoldoende, dan verkleuren de
bladeren licht geelgroen. Een speciale kunstmest
voorkomt deze verkleuring.

Kuipplantenveiling:
Regio 3 van de Oranjerievereniging organiseert
op zaterdag 7 juli de jaarlijkse veiling van kuipplanten. Deze planten worden bij opbod verkocht
in "Trefcentrum Aldenghoor" Kasteellaan 7a te
Haelen. De veiling begint om 14.00 uur en vanaf
13.30 uur kan men de planten bekijken. Voor liefhebbers beslist de moeite waard.

In het begin van de zomer (juni, juli) hebben

al veel planten bloemen. De in mei buiten gezette fuchsia’s bloeien nu volop.
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Manettia
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S Ook voor diverse grote en kleine mediterrane planten en potten

alut voor al uw Koi en Vijverbenodigheden en Aquarium benodighedenden		
Openingstijden maandag van 12.00 tot 18.00
Dinsdag tot vrijdag van 10.00 tot 18.00
zaterdag van 10.00 tot 17.00
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Potplanten
Snijbloemen
Bloemstukken
Grafstukken
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Blumenhaus
			Willi Ruers
Neustrase 19
52538 Selfkant- Tüddern
Tel +49.2456 / 504070
Fax +49.2456 / 504072

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

K

V

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag van 9.00-15.00 uur

Blumenhaus Willi Ruers feliciteert de VFKL met
het 25 jarig bestaan en wenst de vereniging een
leuke feestdag en een geslaagde show.

In augustus en september uitverkoop van fuchsia’s.
Kleine planten, grote planten, hangers en staanders tegen
uitverkoopprijzen.

VAKMAN:

Voor alle seizoenen

Voor Dier, Tuin
en Bloemisterij artikelen
Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur
Van 1 augustus tot 1 april op maandag

gesloten

Ransdalerstraat 95 6311 AX Ransdaal
telefoon 043-4591348
Info: WWW.magazijnransdaal.nl

