Inhoudsopgave

Pagina

Nazomeren met kuipplanten kan.
Geduld
Oude ambachten Einighausen.
Samen naar de Bundesgartenschau
De mop van Jan nr 9 en 10
Plant voor het voetlicht. De Dahlia
Plant voor het voetlicht deel 2
Shownieuws
Wedstrijdplant
Test uw kennis
Plantenveiling
White wonder Catalina
De opentuindag
Fuchsiaweek tijdens de Bundesgartenschau
Bijzonderheden
Colofon
Plant voorplaat is (Everlasting Love.)

2
4
5
8
8
9
11
12
13
14
17
18
19
23
25
27

Nazomeren met kuipplanten kan.
Ook al begint de herfst op 22 september, wanneer
men in augustus attent is geweest kan men nog nazomeren
met bloeiende planten en hoeft de zomer niet te eindigen
in een kale boel. Er zijn nog heel wat planten die men op
het eind van de zomer in potten en bakken kan planten,
zodat men kan genieten van bloeiende planten. Tot deze
groep planten behoort zeker de Abelia grandiflora. Dit is
een kleine heester die vanaf het midden van de zomer tot
laat in de herfst getooid is met bloemen. De lichtgeurende
bloempjes zijn wit of roze en hebben de vorm van
een trechter. Onder de bloemblaadjes bevindt zich een
roodachtig schutblad en met zijn fris groene bladeren staat
de plant er fier op. Het grote voordeel van de Abelia is
dat ze ongevoelig is voor ziekten en plagen. Staand op
een iets beschutte plek in de volle zon zal deze plant de
tuinliefhebber veel plezier bezorgen. Wanneer men de
plant in een pot of bak plant zijn er enkele dingen waarmee
men rekening moet houden. De pot/bak moet voldoende

Abelia
grandiflora
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ruimte bieden aan de wortels en moet goed verankerd
zijn in de grond, want de herfststormen kunnen de pot/
bak omblazen. Daar de plant met haar bloei doorgaat
tot ver in de winter is het raadzaam een pot te kiezen
die vorstbestendig is en om er zeker van te zijn dat
de wortels niet bevriezen kan men de binnenzijde van
de pot/bak bekleden met noppenfolie. Water geven
is nodig, zeker in droge periodes. Op een beschutte
plaats in de tuin kan deze plant ook in de volle grond
overwinteren.

Hebe rakaiensis is een goede
bodembedekker, die ‘s zomers
met witte bloemen bloeit

\

Hebe Addenda

Ook geschikt voor een plaats in
de volle zon is Hebe. Mits geplant in humusrijke grond
en voorzien van voldoende afwatering kan deze plant
doorbloeien tot de vorst. Er bestaan veel soorten Hebe,
maar de meeste zijn niet winterhard. Sommige soorten
kunnen de winter doorbrengen in een winterberging,
maar dan moet het er licht zijn en niet te vochtig.
Hebesoorten zijn goed te gebruiken in bloembakken
en wanneer men een aantal planten bij elkaar zet heeft
men een geweldige groep herfstbloeiers op het terras
staan. Niet alleen de bloemen (wit of paars of blauw)
zijn mooi, ook de bladeren zijn mooi. De bladeren zijn
groen of geelgroen en de combinatie van geelgroen
blad met donkerpaarse bloemen is schitterend om te
zien. Mocht de plant overvallen worden door vorst, dan
kan men deze terugsnoeien en na een poosje zullen de
teruggesnoeide takken weer uitlopen. Wanneer het lukt
de Hebe de winter door te krijgen kan men de plant
in het voorjaar aansporen tot groei door de scheuten
een stukje terug te knippen. Vanaf augustus is Hebe
volop te koop en wanneer men meerdere planten wil

hebben kan men meteen enkele toppen stekken.
Tot slot nog de opmerking dat deze plant af en toe
voeding nodig heeft.
Een andere mooie winterbloeier is
winterheide (Erica carnea). Gedurende de
hele winter bloeit winterheide en is in potten
en bakken goed te combineren met een aantal
andere planten. De plant is wintergroen en is
getooid met kleine witte of roze of rode bloemen.
Bij het planten moet men er rekening mee
houden dat winterheide geplant moet worden in
zure grond en dat betekent dat ook de planten
waarmee men combineert zure grond moeten
kunnen verdragen. Gelukkig zijn er redelijk
veel planten die zure grond prefereren en zo zijn
Hebe, Gaultheria (bergthee), en Leucothoe mooie
combinatieplanten.
Bergthee behoort tot de familie van
takjes in de kamer vullen de hele ruimte met een heerlijke
de heidekruidachtigen en heeft dus evenals winterheide geur. Deze plant is evenals de buxus op vele manieren te
zure grond nodig. Eigenlijk is bergthee een winterharde gebruiken, dus ook als kuipplant. Sarcococca is winterhard
bodembedekker, maar door haar weerstand tegen koude is en wintergroen, maar kan niet gecombineerd worden met
het een uitstekende plant voor potten en bakken. Ze staat de eerder genoemde planten die zure grond nodig hebben.
graag op een lichte plaats en wenst een vochtige grond. Sarcococca verlangt evenals buxus een kalkrijke grond.
De grote sierwaarde dankt de plant niet alleen aan haar De grond moet goed doorlatend zijn en verlangt voldoende
verkleurende bladeren, maar ook aan haar rode vruchten. vocht. Deze plant heeft weinig last van ziekten en plagen
De rode bessen geven kleur aan een
en is een gemakkelijke plant die meer aandacht verdient.
troosteloze, donkere winterdag.
Bergthee
Een plant waarmee men goed kan combineren is
In een grote pot is
Leucothoe. Voor deze plant bestaat geen Nederlandse naam
deze plant uitstekend
en daarom moeten we het doen met de Latijnse naam. De
te combineren met
plant dankt haar sierwaarde aan de groene, lancetvormige
Skimmia, winterheide,
bladeren die in de herfst
Vibirnum
tinus
allerlei kleuren aannemen;
en Pieris. Met de
donkergroen, lichtgeel, roze en
genoemde planten kan
diverse roodtinten.
men mooie combinaties
Leucothoe staat graag in zure
maken voor op een
grond en houdt van veel vocht.
winters terras of balkon.
Deze plant houdt van schaduw,
Leucothoe
Door leuke combinaties
maar regelmatig zon vormt geen
met genoemde planten
heeft
men
mooie


aandachttrekkers. Niet alleen op het terras

heeft bergthee een grote sierwaarde, ook in de

huiskamer kan het een aandachttrekker zijn. De  Potgronden en substraten
plant kan zes tot acht weken in de woonkamer
blijven staan, mits de grond voldoende vochtig
wordt gehouden en op een licht plaats staat. Na
die periode groeit de plant te lang uit (warmte) en
kan ze buiten geplant worden.
Vrij onbekend voor een winterse periode op het
terras is Sarcococca. Deze plant is nauw verwant
aan de buxus en vanwege
de heerlijke geurende
bloemen wordt de plant
in Frankrijk ook wel
geurbuxus
genoemd.
De bloempjes zijn maar
klein, maar een paar
Sarcococca
 www.primasta.nl
succes kweek je met Primasta
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probleem. Integendeel, de hoeveelheid zon bepaalt de
verkleuring van het blad. Van deze plant kan men vanwege
de sierwaarde stengels snijden voor in een bloemstuk.
Alle voornoemde planten –Sarcococca en Buxus
uitgezonderd- zijn uiteraard met elkaar te combineren en
bij dat combineren mogen de violen niet ontbreken. Zeer
geschikt voor de potten of bakken op het terras zijn de
winterviolen. Ze zijn er in allerlei kleuren en geven in de
winter aan de tuin, het terras of het balkon heel veel kleur.
Zoals de naam aangeeft is de winterviool winterhard en
blijft doorbloeien van de late herfst tot in mei. Tijdens een
vorstperiode zullen de bloemen bevriezen, maar al snel
na de vorstperiode verschijnen weer nieuwe bloemen.
Wanneer in het voorjaar de temperatuur stijgt betekent dat
het einde van de winterviool.
Ze groeit dan lang uit en vormt een warrelige boel.
Dan wordt de winterviolen afgedankt voor de bewezen
diensten en wordt hun plaats ingenomen door fuchsia’s en
kuipplanten. Een nieuwe zomer staat voor de deur.
H. Stoffels.

Geduld.
Tijdens de open tuindag 2010 vraagt mevrouw
Zilverstand of ze wat zaad van mijn bloeiende
Agapanthussen mag hebben. Geen probleem, maar dat kan
op dat moment nog niet, want het zaad moet eerst rijpen.
De uitgebloeide bloemen leveren veel zaad op en mevrouw
Zilverstand krijgt het beloofde zaad. Het zaaien blijkt geen
probleem en bovendien is het zaad zeer kiemkrachtig.
Mathieu krijgt veel zaailingen en een aantal komt bij mij
terecht. Ik verspeen ze in 9 centimeterpotjes en de plantjes
groeien goed. Aangemoedigd door het resultaat van de
familie Zilverstand zaai ik ook nog een aantal zaden. In
een tray van 104 gaatjes worden met een pincet zaadjes
gelegd en enkele weken later ben ik 90 plantjes rijker. Wat
nu? Ik vind het jammer de plantjes weg te gooien en ik
verspeen er een 60-tal en de rest….. Ik moet doorzetten.
Ze belanden op de composthoop en zijn een prooi voor de
kippen.
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En nu is het geduld hebben. Het duurt een hele tijd
voordat de plantjes uitgegroeid zijn tot grote planten die
bloemen kunnen voortbrengen. Het bloeiresultaat is dan
nog onzeker. Een groot gedeelte van deze zaailingen zal
nooit bloeien, een ander gedeelte zal slecht bloeien en er
zijn maar enkele planten die goed zullen bloeien. Totdat
het zover is zijn we enkele jaren verder. En dan nog de
kleur! Ook dat zal een verrassing zijn. In mijn tuin zijn de
bloemen bevrucht door de bijen, insecten en de wind. Er
stonden wit bloeiende, licht blauw bloeiende en donkerblauw bloeiende planten. Na het zaaien is niet meer bekend wie de vader en wie de moeder van de planten is. In
de genen van het zaad liggen de erfelijke eigenschappen
van beide ouders opgeslagen en bij het vormen van het
zaad is het maar de vraag welke genen in de ontwikkeling overheersend zullen zijn. Worden de bloemen wit of
blauw of….. Afwachten dus. Een groot aantal planten is in
augustus opgepot in een twee liter pot. In deze pot zullen
de wortels zich nog voldoende ontwikkelen om de planten
de winter door te helpen. Het grote probleem komt straks:
waar naar toe met dat grote aantal planten als de winter in
het land is? Laten we het houden op het gezegde: “Komt
tijd , komt raad”, en wanneer het uiteindelijk lukt bloeiende planten te kweken zal er vast en zeker een aantal op
de veiling van de VFKL verschijnen.
H. Stoffels

.......zegt een 85 jarige tegen zijn 81
jarige echtgenote: "..........., als ik nu
weer wil beginnen met fuchsia's,
hebben we dan nog plaats in de tuin?

Oude Ambachten Einighausen.
Traditiegetrouw gaat men op 7 augustus 2011
in Einighausen, een kerkdorp van de gemeente SittardGeleen, terug naar het verleden. De inwoners van het
dorp laten de bezoekers een terugblik zien in het verleden,
waarbij vooral het boerenleven uitgebeeld wordt. De VFKL
is dit jaar ook vertegenwoordigd en wel ter opsiering van
het boerenerf van de familie Kurvers, die ons alle vrijheid
geven wat betreft de versiering van hun mooie erf. Een
woord van dank is dan ook op zijn plaats.

Intratuin Geleen levert een aantal pergola’s en zorgt
ook voor het transport van het benodigde materiaal en de
planten. De pergola’s worden op zaterdag door Michel, Lou,
Jeu en Hub opgebouwd en op zondagmorgen aangekleed
en vanaf 13.00 uur kunnen de bezoekers genieten van een
kleine show van fuchsia’s en kuipplanten. Een kleine 70
planten geven de plantenliefhebbers het gevoel dat ze in
een showtuin beland zijn. Voor de liefhebbers die iets meer
willen weten over het hebben en houden van fuchsia’s
en kuipplanten is er een informatiestand en veel mensen
maken gebruik van de mogelijkheid vragen te stellen.
Deze activiteit mag als geslaagd worden beschouwd,
zeker wanneer men bedenkt dat er zich een drietal nieuwe
leden aangemeld hebben. Ze zijn uitgenodigd voor de
ledenvergadering van 16 augustus en
hopelijk voelen ze zich snel thuis in
onze vereniging.
H. Stoffels
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Samen naar de
Bundesgartenschau. (BUGA)
Volgens de activiteitenkalender staat voor 14
augustus een bezoek gepland aan de BUGA in Koblenz.
Wanneer een activiteit eenmaal op de kalender staat moet
ze ook uitgevoerd worden, maar bij de planning kan men
het weer niet regelen. En zo komt het dat 44 leden en niet
leden in de stromende regen met een bus van de firma
Heythuyzen naar Koblenz rijden. Ondanks de regen is het
gezelschap niet somber gestemd. Naarmate men dichter
bij Koblenz komt wordt de regen minder en wanneer we
uit de bus stappen is het droog en kan men genieten van de
bloemenpracht in de tuin. Zeer aansprekend zijn de vele
perken met zomerbloeiers. Deze perken zijn veelal aangeplant op kleur en vormen vanaf de ingang tot aan het fort
een heel lang recht lint. Menig liefhebber van cottagetuinen kan hier zijn hart ophalen. Ook aansprekend zijn de
twee hallen waarin wisselende tentoonstellingen worden
gehouden. In een hal wordt een aantal kuipplanten tentoongesteld, maar
voor een kuipplantenliefhebber zijn
er geen bijzondere soorten.
Jammer, want bij zo’n groot evenement verwacht men toch iets extra.
Mooi is ook de andere hal. Hierin
worden succulenten en cactussen
geshowd. Heel mooie soorten met
venijnige stekels, maar ook vetplanten met heel dikke bladeren, zoals
de Crassula (geldboom). Na het
gedeelte op het plateau bekeken te
hebben kan men met de gondel naar
de overzijde van de Rijn. Zo’n gondeltrip is een hele ervaring. Men begeeft zich zwevend naar de overzijde met het water van de Rijn onder
zich. Vanuit de gondel kijkt men in
een prachtig mooi panorama. Men
kan niet allen de plek zien waar de
Moezel in de Rijn stroomt, maar
bovendien heeft men een mooi uitzicht op Koblenz en omgeving. Na
enkele minuten is het weer uitstappen en kan men twee tuingedeeltes
in de stad Koblenz bekijken. Het
symmetrisch gebouwde kasteel beschikt over een prachtige tuin, ook
symmetrisch.
Jammer is dat men vanaf de grond
de lijnen niet goed kan zien. De
motieven zijn beter te zien vanuit de hoogte, maar helaas is geen
enkel balkon van het kasteel open
voor publiek. De tweede tuin die
we bezoeken is een echte teleurstelling. Weinig mooie planten en een
armoedig aangelegde tuin en of het
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zo moet zijn breekt er een regenbui los van ongeveer 10
minuten.
In dit oude gedeelte blijven we niet lang en gaan we met
de gondel weer terug naar het plateau. Bij de start van de
gondel kriebelt het wel even, maar op weg naar boven doet
het mooie uitzicht het kriebelige gevoel snel vergeten.

Na een bezoek aan het inwendige van het grote fort en aan
de uitzichttoren komt aan deze mooie dag een einde. Het
weer speelt ons vandaag geen parten en bij een aangename
temperatuur kunnen we van deze dag genieten. Tja, en zo
komt aan alles een einde. Om 18.30 uur vertrekt de bus
weer richting Klimmen en twee uren en een kwartier later
zijn we weer bij ons vertrekpunt.

x BUGA: in een woord “Wunderbar”. Netjes verzorgd en
zeer bloemrijk. x Het was leuk. Veel tekort. Erg gezellig
in onze groep. x Mooie wandelroute. Mooie orchideeën.
Leuke kabelbaan. Kroetwusj voor een kus van de non. Een
gezellige dag. x Wat een kleuren. Prachtig om te zien. x
Cool. x De variatie en soorten bloemen vond ik voor 80%
te gering. Niks aparts. Alles bij elkaar een gezellige dag. x

Mijn conclusie: Een gezellige dag met een mooie tuin.
Toch bekruipt me een raar gevoel en dat kan ik het best
weergeven met de opmerking: “De tuin is mooi, maar niet
bijzonder.” Uit opmerkingen die verschillende leden gemaakt hebben, blijkt dat ik dat niet alleen zo zie.

Ondanks een mooie dag een tegenvaller aan diversiteit van planten. Ook vond ik het te commercieel.
Als pluspunt vond ik het wel een mooie omgeving. x Een
mooie dag. Alleen aparte planten die we niet kennen waren
er niet veel. x Geweldig mooie show. x Geweldige dag.
x Geweldig! Door het grote terrein vielen fuchsia’s kuipplanten en orchideeën niet op. Wel allemaal gezien. Duitse
hoek goedkoop en goed restaurant gevonden. Gezellige
terrassen. Prachtige velden 1 en 2 jarigen. x Bloemen en
cultuur: een gouden pact voor een geslaagde dag. x Prachtige perken. Orchideeën in burcht en daardoor moeilijk te
vinden. Stadgedeelte viel tegen. Weinig mooie kuipplanten. Hallen bijzonder mooi. x Mooie dag ondanks dat we
met regen zijn vertrokken. De kabelbaan was indrukwekkend. De tuinen waren mooi en ook prachtige hallen. x
Twee dagen veel moois gezien. Laatste tuin indrukwekkend.

Tijdens de vergadering van 16 augustus heeft de
voorzitter gevraagd naar de mening van de mensen die
meegegaan zijn. Hier volgen de reacties:

H. Stoffels.
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De mop van Jan. (9)
In een mooi park te Brussel loopt een man te
genieten van de mooie dag. Plotseling hoort hij geschreeuw
en verbaasd kijkt hij op. Voor zich ziet hij hoe een klein
meisje wordt aangevallen door een pitbull. De man rent
naar het meisje toe en begint te vechten met de pitbull. Na
een hevige worsteling slaagt hij erin het meisje te bevrijden,
maar de pitbull is dood. Gelukkig heeft hij het leven van
het meisje gered. Onder de mensen die zien wat er gebeurt
is ook een journalist en die ziet natuurlijk een verhaal voor
zijn krant. Hij loopt naar de man toe en zegt:” Meneer, u
bent een ware held! Het gebeurde wil ik in de krant zetten
onder de kop:”Heldhaftige Brusselaar redt leven van een
meisje.” De man zegt kalm:” Maar meneer……ik ben geen
Brusselaar!” “Oh, dan schrijf ik het volgende in de krant:”
Heldhaftige Belg redt het leven van een meisje.” “Maar
meneer, ik ben geen Belg,” zegt de man. “Oh, wat bent
u dan?” De man zegt doodkalm:”Ik ben een Marokkaan.”
De dappere man vertelt aan de journalist toch zijn verhaal,
maar wat staat er de volgende dag in de krant?” “Moslim
extremist vermoordt Belgische hond”
Jan Schoonbroodt

De mop van Jan. (10)
Een psychiater krijgt bezoek van een man. Hij
klaagt erover dat hij ‘s nachts steeds terugkerende beelden
ziet van een deur die hij maar niet open krijgt. Dit is vaak
zo erg dat hij zwetend wakker wordt.
“Iedere keer wanneer ik voor die deur sta waar iets op
geschreven staat probeer ik ze open te duwen, maar het
lukt niet. Tijdens dat duwen raak ik in paniek en hoe hard
ik ook duw, de deur gaat niet open. Na een tijdje word ik
badend in het zweet wakker en ben doodmoe.”
De psychiater kijkt op vanachter zijn computer en vraagt
aan de man: “U vertelt me nu dat verhaal, maar kunt u
zich niet voor de geest wat er op die deur staat?”
Na lang nadenken zegt de man dat hij vaag op de
deur “Trekken “ ziet staan...........
Jan Schoonbroodt

G.Rouwette Boomkwekerij en
Achelerweg 4

Diverse decoratiematerialen

-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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Plant voor het voetlicht.
De dahlia.

Een plant die al vele jaren oud is wordt
door Wilhelmien Bressers-Habraken tijdens de
ledenbijeenkomst van 16 augustus voor het voetlicht
geplaatst. Wilhelmien bezit een aantal mooie dahlia’s en
wil de andere leden van de vereniging wat vertellen over
haar lievelingsplanten. Op een schaal heeft ze een aantal
mooie dahlia’s gedrapeerd en zo kan iedereen zien welke
soorten ze heeft.
Lange tijd zijn de dahlia’s uit onze tuinen
verdwenen en worden ze als oubollig beschouwd. De
laatste tijd is er weer een toenemende belangstelling en
in veel tuinen verschijnt de dahlia weer. Dahlia’s zijn
er in allelei soorten; enkelbloemig, gevuldbloemig,
pompoenvormig, grote bloemen, kleine bloemen, hoge
struiken, lage struiken, cactusdahlia’s enz. Er is een enorm
spectrum aan kleuren en dat is niet verwonderlijk bij een

keuze uit 20.000
varieteiten.
Dahlia’s komen
van
oorsprong
uit Mexico en
werden in 1789 in
Europa ingevoerd.
De dahlia’s die
wij kennen zijn
Jonge dahliastekken.
afstammelingen
van
de Mexicaanse dahlia’s. Zulke afstammelingen worden
hybriden genoemd. Ze moeten geplant worden in een
vochtige, voedselrijke grond. Dat kan in een kuip, maar
de meeste dahlia’s worden in de volle grond geplant.
Gedurende het groeiseizoen mag men wat kunstmest
geven, maar het stikstofgehalte moet beperkt blijven. Bij
te veel stikstof groeien de planten wel, maar ze blijven te
slap en vormen minder bloemen.
Waneer men een mooie plant
heeft kan men deze zelf vermeerderen
en wel op drie manieren:

Zaaien: Dat betekent wachten tot de
zaadknoppen rijp zijn en dat is in de
nazomer of in de herfst. Na drogen kan
men zaaien, maar men kan het zaad
ook bewaren tot het volgende voorjaar.
De beste kiemtemperatuur ligt tussen
18-20°C en na drie weken kunnen de
plantjes verspeend worden. Ook voor
het zaaien van dahliazaad geldt dat dit
het beste kan gebeuren in onbemeste
grond. ( van mijn vader kan ik me
herinneren dat hij ze in het voorjaar
zaaide in de volle grond.)
Splitsen: Elk jaar wordt het aantal
knollen groter en dan kan men de
knollen scheuren, uit elkaar halen.
Uit een grote groep knollen kan men
meerdere nieuwe planten kweken. Het
voordeel van deze vermeerdering is dat
de nieuwe planten een kloon zijn van de
moederplant.
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Datzelfde geldt ook voor de derde manier van vermeerderen,
Stekken: Deze manier van vermeerderen heeft
Wilhelmien nog niet toegepast, maar het kan wel. Men kan
zelfs stekken met en zonder hieltje en met deze manier van
stekken is ons nieuwe lid, dhr Janssen wel bekend. toch
hoeft er niet een stukje uit de knol gesneden te worden,
het kan ook door de scheut voorzichtig van de knol af te
trekken. Een stukje van de knolhuid gaat dan mee. Deze
decoratief in de tuin, de ander ziet ze graag in een vaas en
weer een ander is verzot op het maken van bloemstukken
met dahlia’s. Dahlia’s bieden dus verschillende
mogelijkheden om te genieten.
Maar zoals ook bij de kuipplanten, dahlia’s zijn niet
winterhard en moeten voor de vorstperiode naar binnen.
Dat betekent dus uit de volle grond of kuip halen en op
een vorstvrije plaats bewaren. Toch hoeft men in de herfst
niet zo bang te zijn voor de vorst, want voor een goede
overwintering is het beter dat het loof bevriest en zo van
de knollen afgehaald kan worden. De knollen in de grond
zullen bij een lichte nachtvorst niet bevriezen. Nadat het
loof bevroren is kan men de knollen rooien en opbergen.
Beschadigde knollen kan men het best verwijderen, want
ze kunnen snel gaan rotten. Om volledige uitdroging te
voorkomen legt men de knollen in turfmolm en zet het
geheel op een droge plaats bij ongeveer 5°C. Daar blijven
ze tot half mei en wanneer men ze goed opgeborgen heeft
zal men dan reeds de eerste scheuten zien.
Sommige dahlialiefhebbers willen hele grote
bloemen. Dat kan , maar dan moet men regelmatig een
aantal zijscheuten verwijderen. Men beperkt dus het aantal
bloemen en de vrijgekomen energie
stopt de plant in de vorming van grote
bloemen.
Dahlia’s kennen ook vijanden.
Op de eerste plaats de zwarte bonenluis.
Deze is gemakkelijk te bestrijden en
richt bij snel ingrijpen weinig schade
aan. Meer schade, vraatschade, kan
aangericht worden door oorwormen.
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Ze vreten van de bloemblaadjes en van de jonge
scheuten, Aangevreten, dus beschadigde bloemen
zijn minder decoratief. De schade, veroorzaakt door
oorwormen kan men beperken door de beestjes te
vangen. Dat kan door op een 50 centimeter lange
stok een omgekeerde bloempot met wat hooi te
bevestigen. ‘s Nachts kruipen de oorwormen in de
pot en ‘s morgens zijn ze te vangen. Verder zijn
de blaadjes een lekkernij voor slakken, rupsen en
bladkevers. Deze plaagbeestjes moet men niet de
kans geven de bladeren en de bloemen te beschadigen
en op tijd ingrijpen is noodzakelijk. Dat geldt ook voor
schimmels. Planten die gezond zijn worden niet zo gauw
aangetast, maar het probleem meeldauw en botrytis ligt
altijd op de loer. Bemesting van de planten met een meststof
met een hoog kaliumgehalte zorgt voor stevige stengels en
bladeren en deze stevige delen zijn dan minder gevoelig
voor schimmels. Een nadeel van de dahliabloemen is dat

ze bij veel regen vanuit het bloemhart wegrotten. In een
warme, droge zomer hebben de bloemen er geen last van.
De dahlia, genoemd naar de Zweedse botanicus Andreas
Dahl en is een mooie plant voor zowel de volle grond als
in een kuip. Wilhelmien zou zeggen:”Geniet ervan.”

H. Stoffels.

Plant voor het voetlicht.
In deze, tijdens elke ledenvergadering terugkerende
rubriek kunnen leden van de vereniging iets vertellen over
een plant, of over een bijzondere ervaring met planten.
Tijdens de ledenvergadering van 16 juni j.l. worden liefst
twee planten aan de leden voorgesteld. De eerste plant
wordt voorgesteld door Michel Veldman. Hij laat een
mooie, gezonde Agapanthus met twee bloemknoppen
zien. Bij de verzorging van zijn Agapanthussen laat
Michel zich leiden door de informatie van Piet Panthus.
Een beetje vreemde naam, maar deze naam is de populaire
naam van Piet Zonneveld, een autoriteit op het gebied van
het kweken van Agapanthussen.
De Agapanthus of liefdesbloem is afkomstig uit ZuidAfrika en kan in onze streken alleen maar als kuipplant
gehouden worden. De bladhoudende dus naar binnen en
de bladverliezende kunnen op een beschutte, droge plek
in de tuin onder een goede bescherming ook de winter
overleven. Tijdens zijn uitleg geeft Michel enkele tips:
1. voor de ontwikkeling van de bloemknoppen is het
noodzakelijk dat de planten een koude periode
doormaken. De temperatuur mag in de winter
onder de 5°C blijven.
2. een te vochtige wortelkluit zorgt ervoor dat
wortels gaan rotten, immers de planten verbruiken
geen vocht.
3. een schotel onder de pot is bij deze planten ook
gedurende de zomer uit den boze.

4. een goede bemesting in voorjaar en zomer
is belangrijk. Een handvol 7-14-28 in het
voorjaar zorgt bij een grote plant voor een
goede ontwikkeling. Agapanthussen mogen tot
september bemest worden.
5. een plek in de zon en uit de wind is ideaal. In de
wind kunnen de bloemen zelfs omwaaien en zelfs
breken.
6. wanneer men geen 7-14-28 kan krijgen kan
men ook volstaan met 12-10-18. Probeer de
hoeveelheid stikstof (N) niet te hoog te laten zijn,
want dan vormen de planten veel blad en weinig
bloemen. De beste tijd om de planten die uit de pot
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Shownieuws 2012.

dreigen te groeien te scheuren is na de bloei. De
planten herstellen dan veel sneller dan wanneer ze
in het voorjaar gescheurd worden. Bij dit scheuren
mogen dikke, oude wortelstokken verwijderd
worden. Oppotten in een goed doorlatende,
voedzame grond. Door de potgrond mag wat zand
gemengd worden.
De tweede plant wordt voorgesteld door Harrie
Schevers. Het zaad van deze plant kreeg hij van een
kennis die het van zijn vakantieadres had meegebracht. De
plant ziet er gezond uit en de bloemen hebben een mooie
felblauwe kleur.
De bloemen zijn tamelijk klein en hebben een lange
lip, maar dat hoort bij deze plantengroep. Het betreft
hier de Salvia patens “Oxford Blue”. Het is een plant
die in Nederland goed te houden is, mits ze vorstvrij kan
overwinteren.
Door de mooie blauwe kleur trekken de bloemen de
aandacht van bijen en hommels, maar jammer genoeg
vallen de bladeren in de
smaak van de slakken. De
bloeitijd ligt tussen juni en
oktober.
Deze
eenjarige
plant groeit graag in
vochtige grond, maar is ook
goed te kweken in potten of
bakken. In beide gevallen
vraagt ze een beschutte,
zonnige plaats, want met
een hoogte van 60 cm is ze
best wel gevoelig.
Deze plant is te
vermeerderen uit zaad,
hetgeen vrij eenvoudig
gaat. Wil men de moeite
niet nemen, dan is deze
mooie, opvallende blauwe
salvia ook te koop bij
gerenommeerde
vaste
plantenkwekers.
H. Stoffels.
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Nadat het bestuur een aantal leden bereid heeft
gevonden zitting te nemen in de “showcommissie”, die
zich gaat belasten met de show in 2012, heeft men mij
gevraagd de coördinatie van de show te willen doen
.
Zitting in de showcommissie hebben: Hub Stoffels, Harry Borger, Michel Veldman, Annelies Weijers en
ondergetekende Anton Weijers
.De eerste vergadering heeft ondertussen plaats gevonden
op 27 juli jl. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen besproken:
- Het instellen van de diverse werkgroepen, met per werkgroep een zogenaamde “kartrekker”. Deze zullen nog
apart benaderd worden om een plan van aanpak, inclusief een globale begroting, samen te stellen. Hierna zal de
showcommissie proberen een geheel te maken van de ingediende voorstellen.
- De show zal gehouden worden van 26 juli tot en met
29 juli in de Botanische Tuin te Terwinselen. Momenteel
wordt er overleg gevoerd met het bestuur van de Botanische Tuin over de huurvoorwaarden. Deze zullen worden
vastgelegd in een huurovereenkomst.
Alle beslissingen die de showcommissie neemt
gebeuren uiteraard in overleg en met instemming van het
bestuur. De communicatie ten aanzien van de show loopt
via ondergetekende en deze is tevens aanspreekpunt ten
aanzien van het showgebeuren.
Periodiek zullen wij de leden op de hoogte houden van de
stand van zaken ten aanzien van de show.
Anton Weijers.

Wedstrijdplant.
De goed bezochte ledenbijeenkomst van 16 augustus is er een met een apart tintje. De leden mogen aan
een bijzondere wedstrijd deelnemen. Men mag in 4 categorieën strijden wie de mooiste plant gekweekt heeft. In
totaal worden zo’n 50 planten meegebracht en in groepen
bij elkaar gezet in de grote zaal. In de pauze mogen de
aanwezige leden in elke categorie een plant kiezen die hij/
zij het mooiste vindt. Dat is nog geen gemakkelijke opgave, want de planten zijn allemaal van een uitstekende
kwaliteit. Na de pauze worden de stemmen geteld met het
volgende resultaat:
Fuchsia’s tot 60 cm.
1. Piet Pötgens

11 stemmen

2/3. Jan Ramaekers

10 stemmen

2/3. Bram v. d. Kraats

10 stemmen

Hopelijk zijn er volgend jaar meer leden die een mooie
plant willen laten zien.
H. Stoffels

Fuchsia’s groter dan 60 cm.
1. Jan Ramaekers

22 stemmen

2/3. Annelies Weyers

7 stemmen

2/3. Bram v.d. Kraats

7 stemmen

Kuipplanten tot 60 cm.
1. Dhr/mevr. Abbink

17 stemmen

2/5. Fam. Zilverstand

5 stemmen

2/5. Fam. Wassenberg

5 stemmen

2/5. Fam. Wassenberg

5 stemmen

2/5. Luc Willemsen

5 stemmen

Kuipplanten groter dan 60 cm
1. Jan Ramaekers

15 stemmen

2. Fam. Wassenberg

12 stemmen

3. Fam. Schumans

10 stemmen

Alle prijswinnaars van harte gefelicieerd.
Als blijk van waardering ontvangen de
prijswinnaars een tegoedbon.
Deze worden uitgereikt tijdens de gezellige avond in november. Dat wil niet
zeggen dat de niet-winnaars niet gewaardeerd worden, maar helaas kan niet iedereen winnaar zijn.
Toch ook hier weer een kritische
noot. Het aantal van 50 meegebrachte
planten valt voor de eerste keer niet tegen, maar ze zijn bij elkaar gebracht door
een beperkt aantal leden.
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Test uw kennis. 4
De puzzel in deze uitgave van CultiVaria is niet de makkelijkste van de vier die dit jaar in het blad staan.
Veel antwoorden zijn terug te vinden in CultiVaria of zijn ter sprake gekomen tijdens de ledenbijeenkomsten.Vul in
onderstaande tabel de antwoorden in van de vragen die onder de tabel staan. De letters moeten ingevuld worden tussen
de grijze hokjes. Na het invullen van de antwoorden ontstaat van boven naar beneden gelezen een zin in de lichtgeel
gekleurde kolom. Hoe luidt deze zin? Om u te helpen: enkele dezelfde letters hebben dezelfde cijfers.
1

1

2

2
3
4

3

5

2

6

5

7
8
9
10

4

11
12

1

3

13
14

4

15

3

16
17

2

18

2

5

5

19
20

4

21
22

1

23
24
25

5

26
27
28

1

29

3

30

4

31

5

32
33
34

2

35

3

36

1

37

5

38
39
40
41
42
14
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1. De winter door.
2. Zoete stof in bloem.
3.In de grond zetten.
4. Liefdesbloem.
5. Paradijsvogelbloem.
6. Kracht om te groeien.
7. Bevriest niet.
8. Niet gewenste planten.
9. Te veel voeding.
10. Mengsel.
11. Groeihormoon.
12. Show.
13. Winterberging.
14. Bomen met bladeren.
15. Hibiscus voor de volle grond.
16. Afkomstig van levend organisme.
17. In de winter verboden.
18. Van brandnetels.
19. Plaagbeesten.
20. Lage pH verhogen door.
21. Dragers van mannelijke voortplantingscellen.
22. Subtropisch klimaat.
23. Krullend blad bij perziken.
24. Eucomis.
25. 14 augustus 2011.
26. Kamerplant uit moederstijd.
27. Plantloze vlakte.
28. Zij die van de zon houden.
29. Dier dat bestuiving uitvoert.
30. Zonder blad.
31. Druivensuiker.
32. Plantenantivries.
33. Insect met groene, doorzichtige vleugels. Eet luizen.
34. Plantenvitaminen.
35.De eerste bloeier na de winter.
36.Hulp bij overwintering.
37. Waar de vrucht begint.
38. Lantana.
39. Zaden een periode aan koude blootstellen.
40. Vetplanten.
41. Vetplant voor kas en kamer.
42.Delen van de aarde met dezelfde soort planten.

U kunt Uw oplossing voor 15 januari 2012 opsturen naar
H.Stoffels, Bornerweg 15, 6141BJ Limbricht.
U kunt uw oplossing ook mailen naar hj.stoffels@home.nl
en zelfs telefonisch is mogelijk 043-4510323.
Er zijn 3 waardebonnen van € 10.00 te verdienen.
Deze zijn geschonken door Intratuin Geleen en zijn alleen daar inwisselbaar. Succes.

De waardebonnen zijn geschonken
door Intratuin Geleen en zijn alleen
daar inwisselbaar.

Intratuin Geleen:
Het groene warenhuis.
Tuinboulevard Gardenz
Egelantier 19
6163 RB Geleen
info@geleen.intratuin.nl
donderdag en vrijdag
koopavond

De waardebonnen zijn geschonken
door Intratuin Geleen en zijn alleen
daar inwisselbaar.

De oplossing van de puzzel uit CultiVaria van juni
is:
Wie in het voorjaar niet zaait zal in het najaar niet
oogsten.
Na loting kwamen de cadeaubonnen terecht bij:
Jean Wassenberg
Lou Tops
Maria Hermans
De waardebonnen zullen uitgereikt worden tijdens
de ledenbijeenkomst van 6 oktober.
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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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À propos Plantenveiling.
Deze activiteit vindt plaats op 23 juni in de grote
zaal van Keulen te klimmen. Ja, u leest het goed: in de
grote zaal, maar helaas…… Na het succes van verleden
jaar- meer dan 50 potentiële bieders voor 105 plantenwordt dit jaar de grote zaal gereserveerd. Uit voorzorg is er
gezorgd voor meer planten (136), maar de kopers laten ons
in de steek. Nog geen 30 mensen zijn aanwezig.

Jammer, want de veiling is een unieke gelegenheid om aan
een mooie, niet te dure plant te komen. Bovendien is zo’n
activiteit een ideale gelegenheid om op een ongedwongen
manier kennis te maken met niet leden.
Ondanks het feit dat de kopers ons in de steek laten
verwisselen bijna alle planten van eigenaar. (Voor 6
planten is er geen bod)
De kopers kunnen tevreden naar huis gaan, want de prijzen
zijn erg laag en de kwaliteit van de aangeboden planten is
uitstekend. De aanbieders zijn misschien minder gelukkig
en datzelfde geldt voor de verenigingskas.

De organisatie heeft duidelijk gerekend op de aanwezigheid
van meer leden en niet leden.
Wanneer de aangeboden planten wat meer zichtbaar vanaf
de straat zouden zijn opgesteld waren er misschien enkele
mensen meer geweest, maar dat is en blijft een onzeker
gegeven.

Toch zal de penningmeester ook wel tevreden zijn, want
de opbrengst van enkele planten gaat rechtstreeks naar de
verenigingskas.
Door de gezellige, ongedwongen
sfeer kunnen we toch terug kijken op
een geslaagde avond, maar jammer blijft
dat er zo weinig kopers zijn.
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White Wonder (Catalina)
Evans & Reeves 1937 USA
Bloem:
Dubbel; zeer groot, hangende bloem.
Bloembuis:
Vrij kort; roze-rood tot karmijnrood.
Kelkbladeren: Lang en breed geheel teruggeslagen. Buitenkant karmijnrood; binnenkant roze-rood; groene toppen.
Kroonbladeren:Uitstaand, nagenoeg even lang als breed; sneeuwachtig wit;basis sterk roze geaderd; petaloïden
zelfde kleur als kroonbladeren.
Helmdraad:
Roze.
Helmknop:
Bleekroze.
Stijl:
Lang;roze.
Stempel:
Geel; knotsvormig.
Bloei:
Mild.
Bloeitijd:
Normaal.
Knop:
Bolrond, groot.
Blad:
Middelgroot, eivormig, gaafrandig met puntige top en afgeronde, soms hartvormige voet; donker
groen met rode nerf en bladsteel.
Groeiwijze:
Rechtop en krachtig groeiende, grote fuchsia.
Kweekwijze: Struik; kan in de volle zon.
Bijzonderheid: White Wonder is volgens Boullemier identiek aan Catalina en Mount Hood.

White Wonder
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De open tuindag.

De zwakke belangstelling voor de open tuindag
van 17 juli is een gemiste kans om ongedwongen kennis
te maken met medeleden. Een drietal leden zijn bereid
gevonden hun tuin open te stellen voor de leden van de
VFKL. De drie tuinen zijn uitstekend verzorgd en met
liefde ingericht. Het zijn drie totaal verschillende tuinen.
De accenten in elke tuin liggen anders. De tuin van
Harrie Schevers straalt door de aanwezigheid van goed
gekweekte fuchsia’s en kuipplanten. Jammer is dat op 17
juli de blikvanger op het gazon, de mooie Brugmansia, niet
in bloei staat, maar daarentegen straalt de op het gazon
staande Solanum jasminoïdes. Op een natuurlijke manier
gekweekt steekt deze plant haar mooie witte bloemtrossen
naar alle kanten. De goed verzorgde borders met eenjarigen
en fuchsia’s en kuipplanten laten de aanwezigen genieten.
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De tuin van Lou Tops
is weer een heel andere
tuin. Geen gazon in het
midden met langs de
zijkanten borders, maar
een verhoogd perk met
vele vaste, vooral kleine
planten. Daar tussenin
staan
winterharde
fuchsia’s in de volle grond
en natuurlijk ontbreken in
deze tuin goed verzorgde
fuchsia’s en kuipplanten
niet.

S Ook voor diverse grote en kleine mediterrane planten en potten
alut voor al uw Koi en Vijverbenodigheden

Tuin en Woondecoraties

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 uur
20

Opvallend zijn het aantal driekleurige bloemen in zijn Super Sport en de verloper in Tom West. Achter in de tuin is nog
een kleine vijver en ook langs de rand van de vijver groeien kleine, vaste planten.

Een vijver is ook te vinden in de tuin van Michel Veldman.
Ook deze tuin is goed verzorgd en blikvangers in deze tuin zijn de prachtig bloeiende Agapanthussen. Mooie blauwe
en witte bloemen trekken meteen de aandacht. Ze staan dominerend in deze tuin en elke bezoeker kan deze planten niet
over het hoofd zien. Dat geldt ook voor de grote, opvallende boog in de voortuin. De daaraan hangende fuchsia’s zijn
nog niet in volle kleur, maar in potentie is een uitstekende bloei aanwezig. Zeer goed bloeien enkele hang o halhangende
fuchsia’s in de omsloten tuin. Voor liefhebbers was Ushi Willkomm een aandachttrekker. De mooie oranjerode bloemen
stralen boven de Agapanthussen. In deze tuin moet men even verder kijken dan de tuin, immers de garage bood ook
nog kijkgenot. Normaal verwacht men
geen schilderijen in een garage, maar
hier waren ze wel te zien.
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Opvallend vond ik de schilderijen door hun expressie, maar aangezien ik geen kunstbeoordelaar ben onthoud ik me van
verder commentaar, al moet ik er nog aan toevoegen dat ze mijns inziens met liefde gemaakt zijn. Niet in de tuin staand,
maar buiten de tuin op het gazon was nog een oude Ford te bewonderen en met wat bloeiende planten kreeg dit oudje
toch nog de nodige aandacht.
In de tuinen was een ding duidelijk: alle drie de liefhebbers hebben hun tuin met liefde verzorgd. De bezoekers
konden genieten van mooie planten. De sfeer was ongedwongen en gezellig in alle drie de tuinen en het weer….een
prachtige zondag en uitstekend weer om tuinen te bezoeken en rond te neuzen om bijvoorbeeld het wedstrijd formulier
in te vullen en………afspraken te maken over het ruilen van stekken. Harrie, Lou en Michel bedankt namens alle leden
die jullie tuin mochten bezoeken. Hopelijk zijn er over twee jaar (2013!) weer een drietal leden bereid hun tuin open te
stellen. In 2012 richten we ons helemaal op de show en in dat programma is geen tijd voor open tuindagen.
Rest me nog de uitslag bekend te maken van de wedstrijd. In totaal heb ik helaas maar 16 ingevulde formulieren
ontvangen. Dat is om vier redenen jammer: 1. het invullen voelt als een bekroning voor het werk van de tuinliefhebber
als de bezoekers nieuwsgierig rondlopen. 2. men leert
onbewust planten en tuinen beoordelen, hetgeen alleen maar
leerzaam is. 3. het samenstellen van een wedstrijdformulier
is niet het minste werk. 4. men kan ook nog in aanmerking
komen voor een beloning.
De winnaars van deze open tuindag zijn:
1. J. Rademakers nr 7
(12 goed)
1. Wilhelmien/André Bressers nr 6 (12 goed)
3. Annelies Weijers nr 129
(11 goed)
Proficiat met dit resultaat, want de opgaven bleken
toch niet zo gemakkelijk te zijn. De prijsuitreiking volgt
tijdens de gezellige avond in november.
H. Stoffels.
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Fuchsiaweek tijdens de
Bundesgartenschau.
De Bundesgartenschau in Koblenz staat van 10 tot
en met 18 september in het teken van fuchsia’s. Diverse
kwekers zijn uitgenodigd aan deze tentoonstelling deel te
nemen. Ook Willie Ruers ontvangt een uitnodiging en samen met ondergetekende wordt besloten aan de tentoonstelling deel te nemen.
Op dinsdag 6 september vertrekken we al om 7.00 uur
richting Koblenz met een aanhangwagen vol geladen met
fuchsia’s. In totaal gaan 69 planten mee. Na een reis van
twee en een half uur komen we in Koblenz aan en daar
worden we opgevangen door de halbeheerder, want de
planten worden tentoongesteld in een grote hal. Ter plekke
aangekomen beginnen we met het uitladen van de planten,
maar door de harde wind boven op het plateau waaien een
aantal planten om en daarom vragen we aan de arrangeur
of we de planten binnen mogen uitladen.
Hij gaat ermee akkoord, maar vraagt of we hem een handje
willen helpen. De planten worden dan meteen door hem en
zijn medewerkers op de goede plaats gezet of gehangen.
Het voordeel hiervan is dat de planten minder vaak vastgepakt moeten worden en dus ook minder lijden. Bovendien
kost het de arrangeur minder tijd. Om twaalf uur zijn we
klaar met het opstellen van de planten, maar dan moeten
de etiketten nog gedrukt worden. Dat duurt even en om
de tijd op te vullen wandelen we nog enkele uren over het
tentoonstellingsterrein.
Het is deze dag mooi weer en het is erg druk. Bij de kabelbaan staat een file van vele tientallen meters en het duurt
ruim anderhalf uur voordat men aan de beurt is. We bekijken nog enkele mooie afdelingen, zoals de hoek waar
diverse voorbeeld graven gemaakt zijn. Voor deze hoek
heeft Willie veel belangstelling omdat hij veel grafstukken maakt. Ook de moestuin is nog de moeite waard en de
diverse perken op het plateau bloeien nog steeds.

Dat scheelt mij veel tijd. Jullie kennen de namen van de
planten en ik en mijn medewerkers moeten lang zoeken.”
Oké, geen probleem en we gaan weer aan het werk. Natuurlijk leer je ook andere mensen kennen wanneer je zolang bezig bent. Zo ontmoeten we ook de voorzitter van
de Duitse Fuchsiavereniging en natuurlijk wordt er over
fuchsia’s gepraat, maar ook enkele andere planten passeren de revue.
Bij aankomst hebben we onze planten natuurlijk
vergeleken met de dan reeds aanwezige planten en dan komen we tot de conclusie dat onze planten zo slecht nog niet
zijn. We besluiten aan de keuringswedstrijd deel te nemen
en daarvoor moeten weer formulieren ingevuld worden. Al
met al zijn we een hele dag aanwezig op de Bundesgartenschau. We zien hoe de fuchsia’s gerangschikt worden en
hebben alle vertrouwen in de arrangeur, die er beslist iets
moois van zal maken.
Op vrijdag 9 september worden de planten door
deskundigen gekeurd en de uitslag wordt ‘s avonds doorgegeven aan de kwekers van de planten, terwijl de prijsuitreiking op zaterdag tijdens de officiële opening zal zijn.
Wat het resultaat betreft mogen we niet ontevreden zijn.
We ontvangen 6 keer zilver en eenmaal goud. Onze planten doen mee in de volgende onderdelen:

Om twee uur melden we ons voor het afhalen van
de etiketten. Deze zijn klaar en we brengen ze naar de arrangeur, maar deze stelt weer een vraag. “Zouden jullie de
juiste etiketten bij de juiste planten willen zetten?
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--Hangfuchsia’s met heel kleine bloem.
--Hangfuchsia’s met enkele bloem.
--Struiken
--Zuilvormende fuchsia’s.
--Fuchsia’s op stam ( tot 120 cm)
--Fuchsia’s op stam. (boven 120 cm).
--Hangfuchsia’s met dubbele bloemen.
Voor de hangfuchsia’s met dubbele bloemen
ontvangen we goud. Al met al zijn we niet
ontevreden.
De planten mogen vanaf zondag
18.00 uur opgehaald worden en op maandag
zijn ze weer thuis. In een heel andere staat
dan toen ze gebracht zijn. Tja, dat weet men.
Planten komen van een tentoonstelling nooit
mooier terug dan toen ze gebracht zijn. Dat
is de consequentie van het deelnemen.
Ook dit was voor ons weer een hele ervaring en de bezoekers hebben gedurende tien
dagen kunnen genieten van een mooie hal
ingericht met fuchsia’s.
H. Stoffels
W.Ruers
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Bijzonderheden.
Tijdens de fuchsiaweek
op de Bundesgartenschau waren er ook enkele bijzonderheden te
zien.
Enkele van deze bijzonderheden kunt u hier bekijken.
Het blijft natuurlijk een
discussiepunt of men
zoiets mooi vindt of
niet.
Het is in ieder geval
kunstig en laat zien dat
met fuchsia’s veel mogelijk is.
H. Stoffels
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Bladloze fuchsia's.
Oorzaak: Pucciniastrum epilobii.
Een moeilijk plantenjaar loopt ten einde. De
maanden maart, april en mei waren te warm en te droog.
Het was in die tijd geen groeiweer en dat was aan vele
planten te merken. Een moeilijke start, gevolgd door een
moeilijke voortzetting.
Na de weersomslag in juni wilden de planten aanvankelijk wel groeien, maar de hoeveelheid regen bezorgde veel
hoofdbrekens.
Op dit moment kan men, afhankelijk van het weer nog enkele weken genieten van de intense kleuren van de bloemen, want de intensiteit van de kleuren is het mooist wanneer de temperatuur aan de lage kant is, immers fuchsia's
houden niet van warmte. Ze komen uit de gematigde streken. Dat genieten van de intense kleuren kan, tenzij.......de
planten al helemaal kaal zijn.
De oorzaak van deze kaalheid heeft alles te maken met het
natte weer. Dat natte weer, gecombineerd met de af en toe
broeierige periodes zijn ideale omstandigheden voor het
ontstaan van roest. Roest is een heel vervelende schimmelziekte, die echter niet alleen in fuchsia's te vinden is, maar
ook in vele andere planten. Roest bestaat uit verschillende
soorten en die soorten zijn niet op verschillende planten
overdraagbaar. Zo is pelargoniumroest anders dan de fuchsiaroest.
De roest die op onze fuchsia's aanwezig is wordt,
ook al is men nog zo voorzichtig, aangeblazen door de
wind. En plotseling zijn daar op de bladeren de doffe plekken, maar de veroorzaker zit onder het blad: oranje hoopjes ellende, sporenhoopjes.

Door de roestschimmel
ontstaan dode plekken in
de bladeren.

Wil men een nieuwe besmetting voorkomen, dan zal
men de plant moeten behandelen met een roestbestrijdingsmiddel, zoals Exact of Daconyl. Elk schimmelwerend middel met de werkzame stof Chloorthalonil
is te gebruiken.
Door op het juiste moment de planten te behandelen kan men een plaag en veel kale planten inperken,
maar helemaal voorkomen lijkt mij een utopie. In
deze natte zomer, met zijn broeierig warme dagen zullen er altijd wel enkele sporenhoopjes te vinden zijn,
ondanks de goede verzorging.
Degene die toch een gok wil wagen zal de eerste bespuiting met Exact (werkzame stof triadimenol) moeten uitvoeren wanneerj de eerste vlek te zien is en dan
zal de bespuiting om de 10 dagen herhaald moeten
worden.
Binnenkort worden de planten weer gesnoeid
Door allerlei oorzaken kan de roest zich verspreiden:
zodat ze naar de winterberging kunnen. Een advies is
-door de wind,
om de gesnoeide planten te spuiten met de cocktail,
-door contact tijdens het uitplukken van de uitgebloeide
zodat alle plaagdieren en schimmels gedood worden.
bloemen,
De fuchsia is familie van de basterdwederik
-door bladeren die van de ene plant afvallen en tegen de
(Epilobium) en naar deze plant is de roestschimmel
andere plant waaien.
-door insecten, die van de ene plant naar de andere vliegen genoemd: Punniciastrum epilobii.
en sporenhoopjes meedragen,
-door de aanwezigheid van waardplanten, zoals de basterdwederik, wilgenroosje, teunisbloem, Godetia.
-door de aanwezigheid van zwakke planten. Zij zijn bijzonder gevoelig, omdat ze zo weinig weerbaar zijn.

De roestschimmel dringt via de huidmondjes de plant binnen en neemt met zuigmondjes voedsel uit de cellen op.
De roest infecteert de hele plant met als gevolg dat de bladeren afvallen en de plant helemaal kaal wordt. Dat betekent niet dat de plant dood is. Alleen de bladeren lijden
onder de roestschimmel.

Wanneer men een kale plant terugknipt vormt de plant
weer nieuwe uitlopers en dus ook nieuwe bladeren.
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H. Stoffels

Samenstelling cocktail:
Alle drie in 1
1 lepeltje Admire
liter water.
0,6 ml Masai
4 ml Exact.
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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
Activiteit bij Willie Ruers:

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

Pelargoniums en zomerbloeiers uit eigen kwekerij tot midden juli.
Vanaf eind september volop viooltjes: grootbloemig, kleinbloemig en hangviolen.
(Hangviolen in hangingbaskets zijn in de herfst en winter blikvangers uw tuin).

