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Balkon of terras in herfst en
winter.

n oktober worden de meeste vorstgevoelige planten uit
de tuin gehaald en in een overwinteringskwartier
ondergebracht. Maar betekent dat dan ook dat we in de
herfst en in de winter alleen maar kunnen “genieten” van
een kale tuin of een leeg terras of leeg balkon? In de herfst
kunnen we nog genieten van het verkleuren van de
bladeren, maar in de winter is er weinig kleur. Toch zijn er
ook voor de herfst en de winter planten die kleur brengen.
U bent niet overtuigd? In het vervolg van dit artikel zal een
aantal planten de revue passeren.

Verschillende asters bloeien in de herfst en wanneer men
in de winter de uitgebloeide trossen niet verwijdert vormen
ze een mooi rozet, zeker wanneer er sneeuw op valt.
Helleborussen zijn geliefde bloemen voor de wintertijd,
zowel in de tuin als op het balkon. Ze bloeien van de late
herfst tot in april en het aantal kleuren is enorm.
Ook Vibirnum tinus “Gwenllian” kan men in een kuip
op het terras zetten. Zorg voor een voldoende grote kuip
en de plant stelt u wat de bloei betreft niet teleur. De
bloemen verschijnen in november en de struik bloeit door
tot in april.
Als onderbeplanting bij verschillende struiken kan men
krokussen planten. Geplant in de herfst sieren ze tuin en
terras op in februari in veel verschillende kleuren.
Zeer mooi in een kuip is ook de skimmia. Zeer mooi is
Skimmia japonica “Rubella”. De talrijke bloemen in
trossen geven de herfst en de winter kleur.
Niet te vergeten zijn de viooltjes. (Viola tricolor) Ze
kunnen op veel plaatsen in de tuin gebruikt worden. Dat
kan in de volle grond, in een mooie bak of zelfs als hangers
in hangzakken. Ze bloeien van oktober tot maart.
Zeer opvallend zijn de bloemen van de winterjasmijn. De
gele bloemen verschijnen van december tot maart en zijn
goed te zien daar ze verschijnen op het kale hout.
De cotoneaster is ideaal voor een beplanting op het
balkon. In februari verschijnen de oranjerode bessen aan
de scheuten met als gevolg dat u kunt genieten van de
aanwezigheid van diverse vogels. Op hun beurt genieten
zij van de bessen.
De eerste bloem in het nieuwe jaar is de winterakoniet.
De felgele bloemen lijken een goudkleur te hebben
wanneer de zon erop schijnt.
Een zeer sterke kandidaat voor een beplanting van bakken
is de winterheide. De kleine klokjes verschijnen van
december tot april en op dit moment zijn er veel
verschillende kleuren.
Het winterharde siergras met zijn witte randen valt
meteen op en is goed in
te passen bij de
verschillende
opstellingen.
Natuurlijk mogen de
sneeuwklokjes en de
scillia’s
niet
ontbreken. Zij zijn toe
te passen in allerlei
combinaties.

De gekozen planten
zijn winterhard, maar
tijdens
een
vorstperiode
moet
voorkomen worden dat
de wortelkluit bevriest.
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Overwinteringstips voor
kuipplanten.

og even en de meeste kuipplanten gaan op
wintervakantie. Nou ja vakantie…..hoe goed ook
bedoeld, de overwinteringsplaats kan niet tippen
aan een plaats in de volle natuur. Zelfs deze plaats kan niet
tippen aan de omstandigheden in het land van herkomst.
Maar ja, we hebben die exotische schoonheden
aangeschaft en we moeten er nu ook voor zorgen dat ze
kunnen overleven en dat betekent dat al veel planten naar
een winterkwartier moeten voordat de eerste nacht met
vorst hen verrast.
Onze
kuipplanten
komen
uit
verschillende
herkomstgebieden en het is dan ook niet verwonderlijk dat
ze verschillende eisen aan een winterkwartier stellen. Bij
het inruimen van de kuipplanten moet men daar rekening
mee houden.
Welke planten kunnen in de winter buiten blijven?
Enkele planten kunnen in de winter lang of zelfs de hele
winter buiten blijven staan. Te denken valt dan aan buxus,
aucuba, acca, camellia, laurier, mirte, siergras, roos.,
lagerstroemia, Dat zijn planten die uit streken komen met
een kouder klimaat. Toch moeten ook zij beschermd
worden wanneer het stevig gaat vriezen. Deze planten kan
men inpakken in jute of vliesdoek, maar dan moet men de
kuip niet vergeten. Ook deze moet ingepakt worden om te
voorkomen dat de wortelkluit een ijsklomp wordt en de
plant alsnog dood gaat door verstikking. Onder de kuip
legt men een styroporplaat om te voorkomen dat de
vrieskou via de grond de wortelkluit binnendringt. Om de
kuip kan men ook noppenfolie draaien, maar niet om de
kruin. Dat geeft condens en dus kans op rotting. Zijn de
nachten niet al te koud, dan kan men volstaan door dit soort
planten tegen de huismuur te plaatsen en mocht het toch
harder gaan vriezen dan kan men ze beschermen
door het plaatsen van dennentakkken.

kunnen ze zelfs in een donkere ruimte staan. Na de
vorstperiode moeten ze weer naar buiten.
Een aantal kuipplanten kan ondergebracht worden in een
garage, in een trappenhuis, of in een kelder. Meestal zijn
dat planten die hun bladeren verliezen. Voor de
bladverliezende fuchsia’s en brugmansia’s is een donkere,
niet al te vochtige ruimte geschikt. Alvorens naar het
winterkwartier te gaan worden de planten flink gesnoeid.
In een goed overwinteringskwartier ligt de temperatuur
tussen vijf en acht graden. Is de temperatuur vaak hoger,
dan zullen veel planten weer gaan uitlopen en dat is vaak
veel te vroeg. De uitlopers zijn ten gevolge van de donkere
ruimte vaak gelig en de afstand tussen de bladparen is veel
te groot. (etioleren heet dat) Deze nieuwe scheuten zijn
niet geschikt om te blijven zitten. Belangrijk is goede
ventilatie.

Breng de planten zo laat mogelijk naar
binnen. Neem echter geen onnodige
risico’s en houd de weerberichten in de
gaten. Planten die lang buiten blijven staan
harden af, waardoor ze beter tegen de
slechte
omstandigheden
in
de
overwinteringsruimte
kunnen
en
bovendien zijn er planten die een koude
periode nodig hebben om tot bloei te
komen na de winter.

Welke
ruimten
zijn
geschikt
als
winterkwartier?
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, want de
kuipplant bepaalt welke ruimte geschikt is. Er zijn
zelfs planten die naar binnen moeten wanneer de
temperatuur ’s nachts regelmatig onder de 10°C
duikt. Bougainville, Hibiscus rosa-sinensis,
dipladenia, gaan als eerste naar binnen en vragen
om een ruimte met een temperatuur van rond
10°C. Voor de bougainville mag dat een donkere
ruimte zijn, maar voor de dipladenia en de Chinese
roos moet dat een ruimte zijn met licht.
Enkele planten moeten zo lang mogelijk buiten
blijven staan. Agapanthus en oleander hebben een
koudeperiode nodig om nieuwe bloemen te
kunnen vormen en de oleander heeft dat nodig om
ziektes te voorkomen. Zij gaan pas naar binnen
wanneer het vriest en gedurende een korte periode
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Is licht perse nodig?
Licht is in ieder geval nodig voor die planten die de
bladeren niet verliezen.
Sommige
planten
kunnen gedurende een
korte periode zonder
licht, maar wanneer
men veel planten heeft
gaat men niet altijd
sjouwen. Agapanthus
en oleander hebben
persé koude nodig om
nieuwe knoppen te
kunnen vormen, maar
voor citrusplanten is dat
niet nodig. Zij hebben
juist licht nodig om hun
bladeren te blijven
behouden.
Hun
stofwisselingsproces
gaat gewoon door al is
dat door de lage
temperatuur op een laag
pitje. Dat betekent weer
dat men niet te veel
water moet geven, want
wanneer dat wel het
geval is laten ze al snel
hun bladeren vallen. De
kou en het mindere
water zorgen ervoor dat
de citrussen een rustperiode kunnen doormaken.
Moeten kuipplanten in de winter water krijgen?
Tijdens de winterperiode
Ten gevolge van het
moet men weinig water
weinige licht vormen
geven. Toch geldt hier
planten lange, zwakke
niet: “uit het oog uit het
scheuten. Deze dient men
hart”. De meeste planten
regelmatig te verwijderen
houden in de winter van
daar ze, omdat de cellen
een droge wortelkluit,
zwak zijn, graag bezocht
maar toch mag deze niet
worden door parasieten.
uitdrogen. Het is fout om
te denken: “Ik heb de
planten ondergebracht voor de winter en ik zie ze wel weer
in het voorjaar”. Af en toe hebben ze een scheut water
nodig, maar de hoeveelheid is afhankelijk van de plant en
van de omgevingstemperatuur. Het is dus belangrijk de
planten in welk winterkwartier dan ook te controleren op
vochtigheid van de wortelkluit.
Zijn de kuipplanten in een winterkwartier beschermd
tegen parasieten?
Belangrijk is de planten pas naar een winterkwartier te
brengen wanneer ze vrij zijn van schadelijke schimmels en
insecten. De planten moet men controleren en zonodig
behandelen om te voorkomen dat de parasieten zich
4

uitbreiden. Vooral bij bladhoudende planten is het
belangrijk te controleren en eventueel te behandelen met
een insecticide of een
fungicide. Ook tijdens de
winterperiode moet men de
planten controleren, wat
bijvoorbeeld spintmijten die
tussen de bast zitten kunnen
mee
verhuizen.
Bladhoudende
planten
nemen vaak ongenode gasten
mee zoals schildluizen en
wolluizen en zonder controle
en maatregelen kunnen ze
veel schade aanrichten in de
winterberging.
En wanneer ik geen
geschikt
winterkwartier
heb?
Niet ieder plantenliefhebber
heeft
en
geschikt
winterkwartier. Toch kan de
echte kuipplantenliefhebber
blijven genieten van zijn
planten, want het is mogelijk
de planten op een andere
plaats onder te brengen. Veel
kwekers hebben in hun kas
gedurende de winterperiode
een ruimte waar gastplanten
ondergebracht
kunnen
worden. In de regel wordt
dan een prijs per vierkante
meter berekend, maar wat
daaronder
valt
qua
verzorging moet men zelf
met de kweker bespreken.
Die prijs is ook afhankelijk
van de temperatuur die de
plant vraagt, want daarvoor
zal de kweker extra moeten
verwarmen. Meestal loopt
zo’n overwinteringsperiode
in een overwinteringskas bij
een kweker van oktober tot
mei.

Oleander niet snoeien,
want op de takken zijn de
bloemen
voor
het
volgende seizoen reeds
ontwikkeld.

Wel of niet snoeien in de herfst?
Het snoeien van fuchsia’s levert geen enkel probleem
op en kunnen tot een oog vanaf het oude hout terug
gesnoeid worden. De planten gaan in rust op een
vorstvrije plaats, krijgen weinig water en zullen pas
weer uitlopen wanneer de temperatuur hoger wordt.
In het gunstigste geval kan men van deze planten
reeds in februari stekken nemen. Deze stekken zullen
in de loop van het seizoen uitgroeien tot volwaardige
planten. Voor andere kuipplanten geldt dat men ze
niet helemaal terug knipt en dat de eigenlijke snoei
pas in het voorjaar plaatsvindt. Toch gebeurt dit bij
veel liefhebbers niet en de reden daarvoor is
plaatsgebrek. Zeer kort gesnoeide planten nemen nu
eenmaal minder ruimte in dan half gesnoeide planten.
Veel kuipplanten kunnen een rigoureuze herfstsnoei
aan, maar bij mandeville en bougainville kan men
beter kiezen voor een terugsnoei tot de helft in de
herfst en een verdere snoei in februari.
Niet vergeten!
Nog niet in oktober, maar wanneer het licht gaat
vriezen moeten ook de dahlia’s, begonia’s en canna’s
uit de grond. Dringt de vorst de grond in dan zullen
de vlezige knollen bevriezen. Na het uitgraven knipt
men de stengels tot op enkele centimeters terug en
verwijdert men de grond. De knollen worden dan
opgeslagen op een koele, droge en donkere plaats.

Deze lantana heeft de winter doorgebracht op een te
donkere plaats. Het weer groen worden van de scheuten
duurde even.
H. Stoffels.

Sophora microphylla “Sun King”.
Dit is een groenblijvende heester met goudgele bloemen in trossen. De bladeren van deze plant
zijn klein en geveerd. Het liefst staat deze plant op een zonnige, beschutte plaats. Het is een
langzame groeier die geen snoei nodig heeft. Daarom is deze plant geschikt voor de kleine tuin
of voor op het balkon. De langzame groei zorgt ervoor dat de plant na tien jaar niet groter is
dan twee meter. Het is een gemakkelijke plant die weinig aandacht vraagt. Ze staat het best in
goed gedraineerde
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42 jaar later…..

p het moment dat ik dit schrijf is het droogterecord
van 1976 bereikt. De zomer van 1976 was lang en
heet met als hoogste temperatuur 34,9°C op 3 juli.
Bovendien was er een hittegolf van 17 dagen met tien
dagen waarop de temperatuur boven de 30°C kwam.
( 2018 hittegolf van 28 dagen!!!)
Door de hitte en de droogte wilde niets meer groeien, ook
het gras niet voor mijn schapen. Van gras in het weiland
was geen sprake meer. Er was eerder sprake van
rechtopstaande hooisprieten. In normale jaren kon ik in de
zomer zo’n twintig schapen houden, maar de hevige
droogte zorgde ervoor dat ik al gauw vijftien schapen
moest verkopen. De overgebleven schapen werden in
leven gehouden met hooi, pulp en koolbladeren. Dat waren
koolbladeren uit de eigen moestuin, maar dat was
onvoldoende. Met een aanhangwagen werden de
koolbladeren gehaald in Doenrade bij mensen die een
moestuin hadden. Bovendien had ik het geluk dat de
hooileverancier in het voorjaar wat extra hooi kon maken
zodat ik met de aanhangwagen nog wat hooi van het
voorgaande jaar kon kopen. Klein detail is nog dat ik op
ongeveer 200 meter van huis werd aangehouden door de
politie. Zij wilden controleren of de aanhangwagen in orde
was en of deze op de juiste wijze met de auto was
verbonden. Helaas was dat laatste niet het geval. De
verbindingsdraad die de rem in werking moest stellen als
de aanhangwagen los zou schieten ontbrak. Daarvoor zou
ik een proces-verbaal krijgen, maar toen ik de agent had
uitgelegd hoe de vork in de steel, nee in het hooi stak,
streek hij over zijn hart en volgde er geen boete.

te laten overleven. Daarbij schuilt ook nog het gevaar dat
sommige planten er de brui aan geven en het water niet
meer opnemen. Van deze planten verzuurt de potgrond en
zijn ze ten dode opgeschreven. Het perkgoed tussen de
fuchsia’s en kuipplanten wil ook niet groeien. Zelfs de

Coq au Vin aangetast door meeldauw.
begonia’s die lang zonder water kunnen beginnen nu uit te
drogen. Elke dag weer is er het streven de planten zo goed
mogelijk door deze periode te krijgen. Door de hitte en
door het harde werken van de bladeren zijn deze ook
zwakker geworden en steken parasieten, zowel schimmels
als insecten, de kop op. Dat is weer een extra zorg, want
het vele werk dat gedaan is mag niet teniet gedaan worden
door parasieten. Van een keurig geharkte tuin is al weken
geen sprake meer. De uitgebloeide bloemen, de gevormde
zaden en de verwelkte en aangetaste bladeren worden zo

Aardappelstruiken anno zomer 2018.
In 1976 was het in de moestuin en in de plantentuin
kurkdroog. Het gazon was niet groen meer en veel planten
waren verdroogd.
Nu in 2018 herhaalt de geschiedenis zich. Mijn gazon is
meer een hooiveld en veel bloemen van de fuchsia’s
hangen verdroogd aan de struiken. Het is extra veel werk,
want al die planten in potten en kuipen moeten toch water
krijgen. De 9000 liter regenwater in vaten was snel op en
de vaten moesten herhaaldelijk gevuld worden met
leidingwater. Dit jaar is het niet genieten van mooie
planten, maar moet alles in het werk gesteld worden om ze
6

Heel veel larven van de taxuskever in februari
verwoestten veel planten.

veel mogelijk van de planten verwijderd. Ze worden van
de struiken gehaald, maar ik laat ze allemaal op de grond
vallen. Dat werkt sneller, maar van een opgeruimde tuin is
voorlopig geen sprake meer.
Door de hoge temperaturen hebben ook de planten in de
kassen nog hun verzorging nodig. De jonge planten die
erin staan kunnen niet opgepot worden. Door de hitte
schakelen de bladeren de verdamping uit met als gevolg
dat de wortelkluit te lang nat blijft en de planten geen
wortels vormen. Het gevolg is dat er veel planten
doodgaan.
Door de hoge temperatuur is het geven van voeding niet
mogelijk in verband met wortelverbranding. Het gevolg is
wel dat de planten uitgeput raken en geen mooi, groene
bladeren vormen en ook geen knoppen en bloemen
aanmaken.
Nee, het is een plantenjaar met heel veel werk en weinig
voldoening. Het resultaat van al dat werk is om te huilen.
Het jaar begon al slecht. De koude wintermaanden, de
taxuslarvenplaag in februari, het slecht uitlopen van de
planten, geen groeizaam weer en dan ook nog een snikhete
droge zomer. Door de extra werkzaamheden kom ik niet
toe
aan
de
verzorging van de
planten, maar ook
In de zomer van 2018
niet
aan
de
bereikten in Arcen 83
verzorging van de
dagen een zomerse
tuin.
Van
de
temperatuur
van 25°C
fuchsia’s worden
of
meer.
Dat
wel, zoals eerder
gecombineerd met
gezegd, regelmatig
heel
weinig neerslag
de
uitgebloeide
bezorgde mij het
bloemen
slechtste
tuinseizoen
verwijderd, maar
ooit!
datgene wat op de
grond van de border
en het gazon valt
blijft liggen. Als
dan ook nog diverse
parasieten de planten belagen is het helemaal mis. Een
aanval van roest in de beginperiode heb ik kunnen
beperken, maar de cicaden gevolgd door spintmijten heb
ik onvoldoende kunnen bestrijden. Het gevolg is dat er nu
( half/eind augustus) al veel planten de wintersnoei hebben
ondergaan.
Hopelijk
lopen
deze planten weer
voldoende uit om
er van te kunnen
stekken.
De
weinige regen die
half augustus viel
heeft een beetje
goed gedaan aan
het gazon en de
border, maar voor

de planten in kuipen
kwam de regen te
laat. De kwaliteit
van met
name de fuchsia’s is
zeer slecht. De
toestand van de
hortensia’s in de
border wordt al weer
iets
beter,
De
verdroogde bladeren
vallen af, maar
tegelijkertijd zie ik
nieuwe
scheuten
tevoorschijn komen.
Voor de verdroogde
Plumeria
begonia’s,
knolbegonia’s en gazania’s kwam de regen te laat.
Bij al deze kommer en kwel is er toch nog een lichtpuntje.
De woestijnrozen in de kas hebben fantastisch gebloeid en
de bougainvillea’s in de kas en buiten de kas hebben heel
veel bloemen geproduceerd. Dat was werkelijk genieten.
De bougainvillea’s vormden als het ware een haag om
onderdoor te lopen. De hibiscussen groeiden
voorspoedig en ook de verschillende pelargoniums
deden hun best. De bloei van de dipladenia’s bleef een
beetje achter, maar in de kas was het zo heet dat de
bladeren die dicht bij het glas kwamen verbrandden.
Tijdens de warmste dag mat ik in de kas 51°C. Dat was
zelfs voor deze planten te veel van het goede. De
plumeria’s waren tevreden met die hoge temperaturen en
een enkele produceerden zelfs bloemen.
Gelukkig kwam er in september een beetje regen en na
het verticuteren van het gazon en het verwijderen van de
afgestorven sprieten begon het gazon er weer groen uit
te zien.
H. Stoffels
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Tuin in de winter.

Elk nadeel heeft zijn
voordeel.
In de herfst willen veel tuinliefhebbers de
tuin winterklaar maken. Dan worden alle
uitgebloeide delen van planten verwijderd,
een aantal struiken wordt gesnoeid en het
snoeiafval wordt afgevoerd. De bladeren die
van de bomen vallen worden keurig bij elkaar
geharkt en in de GFT-bak gedeponeerd. De
grond in de border wordt keurig netjes
aangeharkt en de tuin is winterklaar
en….saai. Wanneer men nu eens niet alles
van de border verwijdert, een hoop bladeren
laat liggen en wat snoeiafval in een hoek legt,
heeft men dan een tuin die niet winterklaar is?
Biedt de tuin dan een troosteloze aanblik?
In de ogen van mensen die van opruimen
houden natuurlijk wel, maar het laten liggen
van veel afgestorven materiaal biedt ook zijn
voordelen. In de winter is het in een niet
opgeruimde tuin een komen en gaan van
dieren. Op het einde van de winter en in het
voorjaar is het er al gauw een drukte van
belang. Veel vogels die terugkeren uit
overwinteringsgebieden hebben door de
inspanning gedurende de lange tocht veel
lichaamsgewicht verloren en zij zullen al
gauw zaden en insecten zoeken die verstopt
zitten tussen de verdroogde stengels en
bladeren. Slakken, regenwormen, spinnen en
zaden staan op het menu van de vaak
uitgehongerde vogels. Eenmaal weer op het
normale gewicht hebben ze voldoende
energie voor het broedseizoen en zo ziet u dat
elk nadeel zijn voordeel heeft.
8

De egel is dol
op slakken.

Op het moment dat deze uitgave
verschijnt is er van winter nog
geen sprake. In oktober komt wel
eens een nachtvorst voor, maar
meestal komt de vorst pas later.
Ook tijdens vriesweer loop ik
graag door de tuin, maar mijn
gewone route moet ik dan
aanpassen.
De
grassprieten
hebben niet graag dat ik ze tijdens
hun stijfheid met mijn voeten plat
trap. De sprieten worden
gebroken en al gauw zijn de dorre
voetstappen in het gazon te zien.
De snoeischaar moet tijdens
vriesweer in de berging blijven en
van het planten van nieuwe
struiken kan al helemaal geen
sprake zijn. Nee, tijdens vriesweer
kan ik niet veel doen in de tuin en
daarom geniet ik van wandelingen
en maak ik plannen voor het
volgende seizoen.

T

Wedstrijdplant 2018.

ijdens de ledenbijeenkomst van 12 juli werden de planten gekeurd die door leden meegebracht waren. Men
kon zelf kiezen welke mooie plant men wilde laten zien. Er waren 14 leden die aan de oproep van het bestuur
gehoor gaven. In de pauze konden de aanwezige leden stemmen op de plant van hun voorkeur en na tellen van
de stemmen leverde dat het volgende resultaat op:
Op de ledenlijst staan
Winnaar werd Paul Hellenbrand met een mooie pot pelargoniums.
zestig namen. Dan zijn
De tweede plaats was voor Jo Bollen met een donker rode dipladenia.
veertien planten toch
De derde plaats ging naar Annelies Weijers met een grote, rood bloeiende Jacobinea.
een schamel resultaat!.
Enkele kenmerken pelargoniums:
Er zijn geen foto’s
Een gemakkelijke plant voor potten en
van de winnende
border.
planten, vandaar
Staat graag in de zon.
mijn keuze.
Op teveel water reageert de plant met geel
blad.
Teveel mest zorgt voor mooi groen blad, maar het aantal bloemen
blijft achter.
Uitgebloeide bloemen verwijderen spaart energie voor de plant.
Pelargoniums bloeien van het voorjaar tot de eerste vorst.
Er is een groot scala aan kleuren.
Door middel van stekken gemakkelijk te vermeerderen.
Pelargonium
Opgaande soorten hebben haartjes op de stengels en bladeren en
kunnen bij aanraking een allergische reactie geven.
De planten zijn niet winterhard, maar kunnen in een niet te vochtige
omgeving de winter doorkomen.
Enkele kenmerken dipladenia:
Dipladenia’s groeien in elke goede universele potgrond, maar hebben in
de groeiperiode toch ook voeding nodig.
De bloeiperiode op een warme plek, liefst in de halfschaduw, is van
juni tot oktober.
Dipladenia’s zijn verkrijgbaar in diverse kleuren.
Het is een oranjerieplant en dat betekent dat ze in de winter naar binnen
moet op een lichte plaats bij ongeveer 10°C. Een lagere temperatuur kan
ook (tot 7°C) maar het risico wordt groter.
Zorg ervoor dat de wortelkluit vrij droog is als de plant naar binnen gaat.
In een natte grond gaan de verdikte wortels gauw rotten.
Na de bloei knipt men de plant het beste terug tot de helft.

Dipladenia.

Enkele kenmerken Jacobinia carnea:
Een plant die als mooie plant op het terras gebruikt wordt, maar ook goed bloeit
in de huiskamer.
Het is een snelle groeier al is de start in het voorjaar wat traag.
De plant kan buiten op een plaats in de halfschaduw doorbloeien tot de eerste
vorst.
Tijdens de overwintering heeft de plant minder water nodig, ook al is ze
bladhoudend. Mijn planten worden terug geknipt in oktober en overwinteren
in een vorstvrije kas.
De gevormde bloemen zijn prachtig en staan in kegels van wel 20 centimeter.
De bladeren zijn groot en laten meteen aan de kleur zien wanneer er
voedselgebrek is. Regelmatig voeding geven is een vereiste.
Opvallend is dat de stengels vierkant zijn.
Deze Jacobinea carnea, ook wel Justicia carnea genoemd, is er in de kleuren
roze, rood en wit.
H. Stoffels.
Jacobinea.
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Bird of Paradise.

Strelitzia reginae.
Paradijsvogelplant.

Crane Flower.

Vogelkopbloem.
Paradijsvogelbloem.

€60,00

terras. Te weinig licht kan de
vorming van bloemen verminderen.
p de foto de Strelitzia die op de veiling verkocht
Verpotten: De Strelitzia heeft dikke, vlezige wortels en
werd. Over de verzorging van deze plant bestaan
deze vullen al gauw de pot of kuip. Wanneer de wortels,
nogal wat misverstanden en middels dit artikel wil
zoals bij de Agapanthus, tegen de zijwand drukken en zelfs
ik aandacht besteden aan de juiste verzorging. Zelf was ik
de plant uit de pot drukken is het tijd om te verpotten.
in de veronderstelling dat deze plant weinig water nodig
Daarbij kan vaak de pot sneuvelen en een mooie sierpot is
had omdat ze afkomstig is uit Zuid-Afrika, maar ook daar
dan ook geen goede optie. Voor het verpotten kan gebruik
zijn niet overal droogtegebieden.
gemaakt worden van universele potgrond.
Zoals op bovenstaande foto te lezen is blijkt dat deze plant
Voeding: Door de grote bladeren heeft de plant veel
vele namen heeft. Deze bijnamen dankt de plant aan de
voeding nodig en het best geschikt is een voeding voor
kleur en de vorm van de bloemen.
bloeiende kamerplanten. Reeds zo’n acht weken na het
Wanneer de nieuwe eigenaar de plant op een plaats zet met
verpotten vraagt de plant extra voeding. Dat geven van
veel licht en regelmatig water geeft kan hij er nog lang van
voeding mag alleen in het voorjaar en in de zomer. (maart
genieten. De verzorging van de plant die, evenals de
tot oktober) Voeding geven in de herfst of winter kan de
banaan, tot de Musaceae behoort heb ik via een aantal
plant zelfs schaden.
verzorgingstips een rijtje gezet.
Snoeien: De bladeren kunnen bruine punten krijgen.
Water: In de zomer verdampen de
Wanneer men dat niet mooi vindt
Soms wordt er geklaagd over het feit dat
grote bladeren veel vocht en daarom
kan men ze wegknippen. Trouwens
de plant niet of nauwelijks wil bloeien.
heeft de plant behoefte aan een
wanneer de buitenste bladeren
De oorzaak ligt in de te goede
vochtige wortelkluit. Ze mag echter
lelijk worden kan men ze
verzorging, want de plant heeft een
niet op een onderschotel staan, want
verwijderen. Dat lelijk worden zal
rustperiode nodig.
de vlezige wortels rotten snel. Op de
niet snel door de wind gebeuren
grote bladeren blijft veel stof liggen
zoals bij de banaan, want de
en een sproeibeurt zorgt ervoor dat het licht de bladeren
bladeren zijn dik, sterk en bijna niet kapot te krijgen. De
beter kan bereiken. De plant laat door bruine vlekken op
uitgebloeide bloemstengels kan men verwijderen door ze
de bladeren zien dat ze te veel water gehad heeft. Toch is
op ongeveer twee centimeter boven de wortelkluit af te
het hebben van bruine bladeren niet altijd een gevolg van
knippen.
te veel water. Het hoort gewoon bij de plant. Hebben de
Vermeerderen: Strelitzia’s kan men vermeerderen door
bladeren een bruine rand, dan mag deze met een schaar
zaad, maar ook door scheuren. Het vermeerderen door
afgeknipt worden.
zaad heeft als nadeel dat het toch wel enkele jaren duurt
Licht:
Deze
plant
voordat de plant gaat bloeien. Het zaaien is niet zo moeilijk
verdraagt fel zonlicht en
en zaden zijn te kopen bij zadenfirma’s op internet. Ook
heeft dat zelfs nodig om
De Strelitzia komt in Zuid-Afrika veel voor. Dat
mooie
bladeren
te
komt omdat vogels en zelfs apen de zaden eten.
vormen. Ze voelt zich dus
Deze verteren niet in hun maag en na het uitpoepen
thuis op een warme,
in andere gebieden ontkiemen veel zaden.
zonnige plaats op het

O

10

na het scheuren en het opnieuw oppotten kan het zijn dat
de plant door de wortelbeschadiging enkele jaren niet
bloeit.
Naast de hoofdstam verschijnen de uitlopers. Deze
uitlopers vullen samen met de moederplant de pot of kuip.
Deze uitlopers kan men ook losmaken van de moederplant
en stekken.
Overwinteren: Strelitzia’s verdragen geen vorst en dat
betekent dat de plant naar een vorstvrije plaats moet in de
winter. Omdat de plant haar bladeren behoudt moet ze op
een lichte plaats staan. Ideaal is een temperatuur van 10°C,
waarbij het water geven aangepast wordt aan de
omstandigheden. (geen voeding!) De lagere temperatuur
zorgt voor een rustperiode en in die periode legt de plant
de nieuwe bloemknoppen aan. De nieuwe bloemknoppen
zijn van de nieuwe bladeren te onderscheiden door hun
spitse vorm.

Ziektes: Alhoewel de bladeren stug en stevig zijn kunnen
er zich toch insecten op vastzetten. Langs de nerven van
de bladeren kunnen zich schildluizen vastzetten. Wanneer
men de bladeren goed in de gaten houdt kan men bij de
eerste symptomen de diertjes handmatig verwijderen. Bij
een hardnekkige bezetting kan men Promonal-R
gebruiken. Dit middel is ook in te zetten wanneer er zich
spintmijten op de onderkant van de bladeren gevestigd
hebben.
Trap er niet in:
Diverse tuincentra steken kunstbloemen tussen de
nog vrij jonge planten. Ze zijn niet van echt te
onderscheiden, maar schijn bedriegt. Op deze
manier wil men de schijn wekken dat jonge planten
al kunnen bloeien, maar Strelitzia’s bloeien pas
wanneer ze meer dan vier jaar oud zijn.

Algenkalk tegen
schimmels.
Kalk is een minerale meststof, die
niet
geschikt
is
voor
zuurminnende planten. Dit feit is
wel bekend, maar kalk doet meer
dan de pH beïnvloeden.. Kalk
bevordert ook het composteren
van gevallen bladeren en, zeer
belangrijk, kalk bestrijdt ook
schimmels. Een kalkminnende
plant als buxus kan af en toe wel
eens bestoven worden met
algenkalk. Deze kalk bevat veel
sporenelementen en heeft een
gunstige
werking
op
het
bacterieleven in de grond met als
gevolg dat de planten gezond zijn.
Gezonde planten zijn beter
bestand tegen ziektes en met
algenkalk probeert men gezonde
planten te kweken. Doordat de
kalk op de bladeren blijft plakken
heeft
de
kalk
ook
een
nevenwerking
tegen
de 11
buxusrups.

Gele bladeren aan mijn
Chinese roos.
De Chinese roos is een schitterende
plant voor in een huiskamer of voor in een tuinkamer en in
n mijn tuinkamer staat een groep Hibiscus rosa
de zomer kan de plant zelfs in de tuin geplaatst worden, al
sinensis. Herhaaldelijk komt het voor dat de planten
of niet in de volle grond. Meestal wordt de plant als
gele bladeren produceren. In dit artikel een poging te
kuipplant gekweekt. Toch is de Chinese roos geen
achterhalen wat de oorza(a)k(en) kan (kunnen) zijn.
gemakkelijke plant. Hebben we al de problemen met het
Wanneer bladeren van de planten geel verkleuren moet
water geven besproken, ook is de plant zeer ontvankelijk
daar een oorzaak voor zijn. Meestal is er dan iets niet in
voor parasieten, zowel insecten als schimmels. Mijn
orde met de planten. Om verdere schade aan de planten te
ervaring is dat de planten die de zomer buiten doorbrengen
voorkomen moet er gezocht worden naar de mogelijk
minder ontvankelijk zijn voor parasieten. Dat heeft te
oorza(k)en. Toch komt het regelmatig voor dat er bladeren
maken met het feit dat de bladeren meer gehard zijn door
geel verkleuren, maar dat is dan een eigenschap die bij de
de natuurlijke weersomstandigheden. In een huis- of
plant hoort. Vaak worden oudere bladeren geel, maar de
tuinkamer worden de planten meer beschermd en zijn de
oorzaak kan ook liggen in een gebrek aan voeding of een
bladeren zwakker.
aantasting door insecten zoals witte vlieg of spint.
Wanneer er gele vlekken op de
Wat kan er misgegaan zijn
Vaak wordt er beweerd dat de Chinese roos haar
bladeren verschijnen is dat een
bij de verzorging?
knoppen laat vallen bij verplaatsing. Door de
teken dat men te maken heeft met
De Chinese roos houdt van
jaren heen is daar in mijn tuinkamer niets van
een virus. Zijn de vlekken bruin,
een vochtige wortelkluit.
gebleken. Knopval kan wel veroorzaakt worden
dan heeft men te maken met een
Wanneer de plant gedurende
door te droge wortelkluit, voedselgebrek en te
schimmel, bijvoorbeeld roest. In
een langere tijd geen water
sterke wisseling van temperatuur.
beide gevallen is het raadzaam de
krijgt gaan de bladeren slap
bladeren af te knippen en in de
hangen en kunnen geel verkleuren. In het ergste geval
GFT-bak te deponeren. Helpt dit niet, dan moet men toch
vallen de bladeren af. De Chinese roos verlangt een
gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Het
vochtige wortelkluit, maar een teveel aan vocht heeft een
gebruik van bladversterkers kan ook goed werken. Het
verzuring van de grond tot gevolg. Eenmaal “verzopen”
product Vital van Ecostyle is zo’n bladversterker.
wortelkluiten herstellen meestal niet en de plant kan naar
In een te warme omgeving worden de planten vaak
de compostbak. Water geven is moeilijk, maar de regel van
bezocht door luizen, witte vlieg en spint. In een omgeving
volop gieten en daarna laten aandrogen gaat ook bij deze
met droge lucht zullen deze beestjes hardnekkig zijn.
plant op. Pas wanneer de bovenste laag van de wortelkluit
Wanneer de omgeving in het winterkwartier (boven 10°C)
aangedroogd is mag de plant opnieuw water krijgen.
12
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een hogere luchtvochtigheid heeft zal men minder last
hebben van deze insecten. Iemand die een enkele plant
bezit kan de parasieten kwijt raken door de bladeren
dagelijks met lauwwarm water te besproeien, maar de
echte verzamelaar zal iets anders moeten verzinnen. Het
probleem in de tuinkamer in de zomer is de warmte.
Vooral de ontwikkeling van
Snoei de plant
witte vlieg gaat razend snel en
alvorens ze de
daardoor is het diertje moeilijk
winter ingaat, maar
in toom te houden. Regelmatig
doe dat in ieder
spuiten is de enigste oplossing
geval voor maart,
en dan ben ik nu volkomen
want door later te
eerlijk. Het gebruik van Admire
snoeien wordt de
is niet afdoende, evenals het
ontwikkeling van
gebruik van Duoflor. Het enigste
bloemen beperkt.
middel dat op dit moment werkt
tegen de beestjes is Multisect,
een systemisch middel dat door de bladeren wordt
opgenomen en daardoor de ontwikkeling van de beestjes
afremt. Toch moet ook dit middel vaker dan een keer
ingezet worden. Dat de bladeren geleden hebben door de
aanwezigheid van de witte vlieg is duidelijk te zien aan de
lichtere puntjes in de bladeren. Dat zijn de plekken waar
de witte vliegen (eigenlijk zijn het geen vliegen, maar
motten) een gaatje geprikt hebben in het blad om bij het
sap te komen. Niet alleen die bladeren zijn beschadigd,

planten ontstaan met
bloemen
in
vele
kleuren. In het voorjaar
kan de Chinese roos
ook buiten in de volle
grond in de tuin
uitgeplant
worden.
Alvorens ze uit de pot
te halen worden de
zwakke
zijscheuten
ingekort. Wanneer de
wortelkluit zijn plaats
in de volle gerond
gevonden heeft zal de
plant
weelderig
groeien
en
veel
bloemen produceren.
Verrassend zijn de verschillende
Indien op de juiste
bloemkleuren op een struik!
wijze gesnoeid zal de
plant nieuwe scheuten ontwikkelen en bossiger en voller
worden. In de herfst wordt de plant weer voorzichtig uit de
grond gehaald en wordt er voorzichtig wat aarde
verwijderd zonder de gevoelige wortels te beschadigen.

Door het toevoegen van hoornspaanders aan de
potgrond bij het verpotten in het voorjaar zorgt men
voor een optimale voedselvoorziening van de plant.
maar ook de bladeren onder de bezette bladeren worden er
niet beter op. Deze bladeren worden bedekt met een
schimmel en de oppervlakte kleurt daardoor vies zwart.
Gelukkig werkten eerder genoemde producten wel goed
tegen luizen.
Krijgen de bladeren een lichte, geelachtige kleur dan is
dat een gevolg van het gebrek aan voeding. Deze
verkleuring heet chlorose. De planten hebben dan te
weinig voedingsstoffen om voldoende chlorofyl in de
bladeren aan te maken. Heel vaak is dit probleem op te
lossen door de planten regelmatig een voedingsstof te
geven met een hoog stikstofgehalte (bv. 20-20-20) Vaak is
er ook een gebrek aan ijzer en dat is op te lossen door het
geven van ijzerchelaat. Na enkele keren voeding geven zal
men zien dat de bladeren qua kleur herstellen, mits ze op
een voldoende lichte plaats staan. Door op een donkere
plaats te staan kan chlorose bevorderd worden.
De Chinese roos is niet moeilijk te vermeerderen. Dat kan
het best in september gebeuren door het nemen van
stekken.
Hibiscus rosa sinensis houdt van een plaats in de
halfschaduw. De hoge temperatuur (˃ 30°C) in de volle
zon doet de planten geen goed en men heeft al gauw te
maken met bladeren die op tabak lijken.
De plant is afkomstig uit Azië en groeit daar in tropische
en subtropische gebieden. Oorspronkelijk was de kleur
van de bloemen rood., maar door kruisingen zijn er

Daarna wordt de plant in een pot gezet, niet te groot, maar
ook niet te klein. De ruimte tussen wortelkluit en potrand
wordt opgevuld met potgrond en wel zo dat er geen
luchtkamers in de pot ontstaan. Geplaatst in een verwarmd
en licht vertrek zal de plant zo goed de winter doorkomen
dat ze in het voorjaar weer naar buiten kan.
H. Stoffels.
De Chinese roos heeft regelmatig water nodig en een
keer per week ook voeding. Daarvoor gebruik ik 1818-18 in een dosering van 5 gram per 10 liter water.
Om de voedselopname te bevorderen voeg ik daar af
en toe ijzerchelaat aan toe en wel 2,5 ml. De
hoeveelheid water en voeding is vanaf half
september minder.
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Op vakantie of niet?
Geschreven en van foto’s voorzien door Jos Helmer naar aanleiding van de tekst “Op vakantie of niet?” in week 30 op
de VFKL-site.
at was bij ons verleden jaar de vraag. En wie is
zo gek om onze dieren (1 konijn, 2 geiten en 3
katten) en planten te verzorgen? Nou, een
goede vriendin van ons zou dat wel komen
doen. We hebben haar er wel maar bij verteld dat ze
elke dag met goed weer de planten water moest geven.
Ze vond het niet erg elke dag een paar uren bij de katten
te zijnen dan en passant de planten water te geven. Na
vee l wikken en wegen besloten we dan toch om met
goede vrienden veertien dagen naar Armenië te gaan.
Bij thuiskomst zagen de planten er goed uit, maar deze
vakantie was eind augustus en de grootste groei was al
Voor.
uit de planten.

D

Omdat dit goed bevallen was werden er ook dit jaar
weer plannen gemaakt en onze vriendin vond het geen
probleem om weer te komen. Twaalf dagen werden
twee weken en uiteindelijk drie weken. Onze
bestemming werd Skopelos in Griekenland en deze
vakantie was begin juli.
Mei goed weer, in juni
beloofde het nog beter te
worden en op de lange
termijn juli nog veel beter
en warmer. Omdat het in
juni al zo’n goed weer was
had ik besloten een groot
deel van de planten aan de
microdip te hangen. Dit om
te voorkomen dat onze
vriendin elke dag uren aan
het watergeven was. 1000
liter vaten werden gevuld
met water en meteen heb ik
er voeding in gedaan. Op de
vaten werd een pomp
geplaatst en na enkele

Na.

dagen proberen konden we op vakantie gaan.
Tijdens onze vakantie was het niet alleen in Griekenland 30°C.
maar ook thuis. Ik had me op het ergste voorbereid. De dag
van thuiskomst was een complete verrassing. Ik kwam in een
oerwoud terecht. Op een paar kleine plantjes na die geen water
hadden gehad was alles in orde. De planten zagen er natuurlijk
niet zo goed uit wanneer je ze zelf verzorgd zou hebben. Maar
ja, wat wil je! Ze waren veel te hard gegroeid dar ze elke dag
voeding kregen en waarschijnlijk te veel. Maar ondanks de
hitte die ze hebben moeten verduren mag ik niet klagen.
Volgend jaar krijgen ze een nieuwe kans. Op het moment dat
ik dit schrijf (15 augustus) ben ik begonnen met de planten af
te harden voor de winter. (als die er komt) De minder goede
planten heb ik gesnoeid zodat ze nog een keer kunnen uitlopen.

Voor
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Ik hoop dat jullie allemaal goed de zomer zijn
doorgekomen. De zomer is nog niet ten einde maar ik
begin alvast plannen te maken en me voor te bereiden
op de komende zomer.
Foto’s en tekst: Jos Helmer.

Na.
Opmerking:
Ik heb een minder goede
ervaring met deze zomer.
Veel
planten
hebben
verdorde bladeren en
bloemknoppen. Dat is
jammer want juli zou
eigenlijk de mooiste tijd
voor de fuchsia’s zijn. Dit
jaar kan ik er niet van
genieten en vele planten
heb ik al gesnoeid. Voor
mij is het fuchsiaseizoen
reeds voorbij.
Hub Stoffels.

Na.

Zondag 24 juni 2018
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Kijk ook eens onder de bladeren.
Gelukkig zijn er nog mensen waarvoor de tuin een hobby
is. Zij steken de handen uit de mouwen en zijn niet bang
ze vuil te maken. Het zijn vaak geen stadsmensen, want
met grond onder je nagels maak je in de stad geen goede
indruk. Tuin- en dus plantenliefhebbers doen er alles aan
om te kunnen genieten van mooie planten. Dat geldt voor
kuipplanten, maar
ook voor de vaste
De verschillende stadia van
planten
in
de
verschillende insecten.
border.
Maar al
gauw ervaart de
liefhebber dat niet
alles van een leien
dakje
gaat.
Er
komen
ook
tegenslagen en die
moet men proberen
te verwerken. Toch
is het mogelijk een
aantal tegenslagen
te voorkomen. Hoe?
Kijk eens wat vaker
onder de bladeren.
Wanneer men door
de tuin loopt geniet
men van de planten
en men ziet alleen
de bovenkant van
de bladeren, terwijl
nu juist de parasieten ( insecten en schimmels) zich aan de
onderkant van de bladeren bevinden. Wanneer men dat te
laat ontdekt kan dat catastrofale gevolgen hebben. Van de
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een op de andere dag kan het gebeuren dat de bladeren van
de fuchsiaplant vallen. Deze bladval had voorkomen
kunnen worden wanneer de bezitter eens onder de
bladeren had gekeken. ( en liefst met een vergrootglas). De
plant bleek aangetast door de spintmijt en ten gevolge van
het warme droge weer ontwikkelde het volkje zich zeer
snel.
Een ander insect dat de planten kan beschadigen en in de
beginfase onzichtbaar is, is de witte vlieg. De
aanwezigheid wordt vaak pas opgemerkt wanneer de
bladeren aangeraakt worden en de witte beestjes vrij rond
dwarrelen. Zaak is het om het begin van de aanwezigheid
te ontdekken en juist daarom moet men vaker aan de
onderkant van de bladeren kijken. Grote wolken van witte
vlieg zorgen ervoor dat de plant onooglijk gaat uitzien,
terwijl de plaag met een kleine ingreep in de beginfase
verholpen kan zijn.
Vooral onder de fuchsiabladeren, maar ook onder de
rododendronbladeren verstoppen zich nog andere
insecten. (Cicaden) De cicaden op de fuchsia bijten in een
bladader, zuigen er sap uit, maar heeft als gevolg dat de
punt van de bladeren doodgaat. De Rododendroncicade
bijt in de bloemknop met als gevolg dat deze niet meer
open gaat. Door regelmatig aan de onderkant van de
bladeren te kijken en maatregelen te nemen kan men een
plaag voorkomen.
Wanneer de bladeren van de hortensia zwart gaan kleuren
is er iets aan de hand. Aan de bovenkant ziet men de sporen
van de roetdauwschimmel, maar deze komt er niet van
niets. De veroorzaker is de langwerpige wolluis die zich
aan de onderkant van de bladeren bevindt. Het is dus een
luis. Ze haalt sap uit de bladeren en laat een zoete stof als
uitscheiding vallen. Wanneer men echter de zwarte
aanslag ontdekt is de plaag al in een vergevorderd

stadium. Er zitten talloze wolluizen onder de bladeren en ook hier geldt
weer dat dit voorkomen had kunnen worden wanneer men regelmatig
ook eens onder de bladeren kijkt en niet
alleen de mooie bloemen ziet. Zo
Wolluis in een opgerold
ontdekte ik in de zomer gekrulde
blad van Laurus nobilis.
bladeren in de laurier. (Laurus nobilis)
In de gekrulde bladeren zaten vele
wolluizen verstopt. Gelukkig ontdekte
ik de bladeren op tijd en kon ik middels
spuiten een plaag voorkomen.
In de tuin van mijn zoon staan vele
beukenhagen. In de zomer vlogen witte
beestjes door de lucht wanneer de
honden tegen de beukenhagen aan
liepen. Bij het bekijken van de bladeren
vonden we aan de onderkant blauwwitte luizen. Ze hadden zich
Dit is het blad van een Chinese roos.
gevestigd langs de vertakkingen van de hoofdnerf. Ook bij hagen is het
Het blad is glanzend en plakt erg. De
belangrijk eens een blad aan de onderkant te bekijken.
veroorzakers zitten onder de er boven
De Hubertia in mijn tuin
De bladeren van Hubertia onder
groeiende bladeren: witte vlieg.
had in enkele dagen veel
roetdauw.
zwarte balderen. De bladeren had ik niet eerder goed bekeken, maar nu vielen
ze op. Zowel op de bovenkant als op de onderkant van de bladeren waren veel
schildluizen te vinden. Op het sap dat ze uitscheiden groeit de
roetdauwschimmel en de bladeren worden zwart.
Ook cicaden waren deze zomer
actief. Dat was duidelijk te zien
aan de bladeren, maar wanneer
men de schade ziet is het al te laat.
Vele bladpunten sterven af en heel
erg aangetaste bladeren vallen af.
Ook deze plaag was te voorkomen
door regelmatig onder de bladeren
te kijken. Dat groene, springerige,
kleine diertje is de veroorzaker.
Wanneer dan ook nog de spintmijt
Het werk van cicaden.
actief wordt is de schade heel erg
groot. Om dit beestje aan de onderkant van de bladeren te ontdekken heeft
men een loep nodig, maar ook hier geldt: wanneer men de bruinige bladeren ziet is de schade al verricht. Het moeilijke
is dat de schade aan de plant van binnenuit begint en daardoor is het beestje moeilijk te ontdekken. De aanwezigheid is
zichtbaar te maken met een plantenspuit. Door op de planten te nevelen ziet men een web verschijnen als de beestjes
aanwezig zijn.
We willen onze tuinen steeds meer
vriendelijk maken voor vlinders en andere
insecten. Dat is prima, maar dan moet men
ook de gevolgen daarvan accepteren.
Vlinders en andere insecten zorgen ook
Hoeveel
voor nakomelingen en dat gebeurt door het
rupsen zullen
leggen van eitjes. Uit die eitjes worden
uit de eitjes
komen?

Door een spintaantasting verliest
deze bonsai zijn bladeren.
17

rupsen gebeuren en op weg naar volwassenheid knabbelen zij aan veel blaadjes. Daardoor zien de planten er minder mooi
uit. Wil men de schade voorkomen, dan zal men maatregelen moeten treffen.

Een nog onschuldig begin
van roest op de onderkant,
maar neem maatregelen!
Ook aan de onderkant van
van de roestschimmel te
onderkant te kijken kan
ontwikkelt de schimmel
bladeren afvallen en andere
Niet onder de bladeren,
meeldauw te vinden. De
poederachtige stof en als de
schimmelpluis te zien. De
aantasting vallen ze af. Het
droge omstandigheden en
schimmelsporen kunnen

Het afvallen van de
bladeren heeft gevolgen
voor het water geven. De
behoefte daaraan is
minder omdat er minder
verdamping plaats vindt.

de bladeren zijn de gele sporenhoopjes
vinden. Door regelmatig aan de
oranje
gekleurde
sporenhoopjes
zich verder met als gevolg dat alle
planten worden aangetast.
maar op de bladeren is deze zomer ook
bladeren zijn bedekt met een witte
aantasting erger wordt is ook
bladeren krullen vaak en bij een ernstige
ontstaan hebben we te danken aan de
de hoge temperaturen, waardoor de
ontkiemen

Fuchsia’s voorbereiden op de winter.
Wanneer men fuchsia’s voorbereidt op de winter is de kans van goed de winter doorkomen het grootst. Laat de planten
zolang mogelijk buiten staan, want door de koude verhouten de planten het beste. De rustpauze heeft men al eerder
ingeluid, want vanaf half augustus hebben de planten geen voeding meer gekregen. Ben niet bang de snoeischaar te
gebruiken. De planten mogen terug geknipt worden tot een oog in het nieuwe hout.
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Na de snoei worden
alle bladeren van de
plant verwijderd en
zorgt men ervoor dat
geen plantenresten op
de wortelkluit blijven
liggen. Onder resten
kunnen
schimmelsporen
en
insecten
eitjes
verborgen zijn en die
komen weer tot leven
als de temperatuur na
de winter stijgt. Vooral
roesten
botrytissporen kunnen
schadelijk
worden
voor de planten en uit
de eitjes van insecten
kunnen in het voorjaar
de
eerste
insectenplagen
ontstaan.

Een aandachtig
publiek.

O

p zaterdag 5 juli was het dan weer zover. De jaarlijkse veiling van fuchsia’s en kuipplanten. De belangstelling
voor deze avond was prima evenals de hoeveelheid te veilen planten. Er werden 120 planten aangevoerd waarop
de ongeveer 64 aanwezigen konden bieden. In een gezellige, ongedwongen sfeer veranderden de meeste planten
van eigenaar. Enkele planten haalden het gevraagde bedrag niet en gingen retour naar de aanbieder. Voor sommige planten
werd goed geld geboden, terwijl andere planten voor een luttel bedrag van eigenaar wisselden. Dat gebeurde in een vlot
tempo en na twee uren zat de veiling er weer op. Klapstuk van de avond was de veiling van een mooie Strelitzia. De plant
had zes bloemen en ook nog een knop. De veiling van deze plant verliep in een razend tempo en het werd spannend wie
de plant mee naar huis mocht nemen. Uiteindelijk werd er voor deze plant € 60,00 geboden en kon de nieuwe eigenaar
afrekenen bij de mensen van de financiën.
Bij deze veiling gaat het niet om het geldelijk gewin. Belangrijker is de manier waarop het binnen de vereniging gaat en
daarover mogen we niet klagen.
Ieder draagt zijn steentje bij en de
mensen van de organisatie worden
weer hartelijk bedankt en misschien
weer tot volgend jaar.

De te veilen planten worden bekeken.
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Fuchsia’s en kuipplanten in een hete zomer.

Z

ondag 1 juli 2018. Ik zit op de bank in de woonkamer en kijk naar de WK-wedstrijd Spanje-Rusland. (na
strafschoppen gewonnen door Rusland) Toch kan ik mijn aandacht maar moeilijk bij de wedstrijd houden. Ook al
niet omdat het geen goede wedstrijd is (Spanje valt aan en Rusland verdedigt!), maar ook omdat mijn blik heel
vaak naar buiten dwaalt. Daar zie ik in de zinderende hitte mijn fuchsia’s en
kuipplanten lijden bij een temperatuur van 28,9°C. Een dag met zo’n temperatuur en
sterke zonkracht zou de planten geen schade berokkenen, maar het is al weken zomers
warm met temperaturen boven de 25°C. Al weken geen druppel hemelwater en dat
betekent in samenhang met de hoge temperaturen veel verdamping en dus veel water
geven. Maar pas op……water geven in deze omstandigheden is bijzonder moeilijk.
Overdag hangen de bladeren van veel planten slap, maar betekent dat ook dat er
meteen water gegeven nodig is? Voor sommige planten wel, maar voor andere niet.
Dat water geven is alleen maar nodig als de wortelkluit aangedroogd is. Is de
wortelkluit nog nat dan moet men nog een dag wachten met water geven. Gedurende
de nacht zal de plant herstellen en er fris bijstaan. Is dat niet het geval, dan is water
geven noodzakelijk. Houdt men hier geen rekening mee, dan zullen veel planten het
loodje leggen.
De oorzaak van die uitval is een schimmel in de wortelkluit. Deze schimmel
ontwikkelt zich bij hoge temperaturen en een natte wortelkluit. Waarom?
De reden is dat de plant zowel boven de grond als in de grond niet groeit. Het grootste
probleem voor de plant is de hoogte van de bodemtemperatuur. Bij temperaturen van
Een troosteloos gezicht na
de wortelkluit in de buurt van 30°C staken de wortels hun activiteit. De ideale
zoveel verzorging.
bodemtemperatuur voor de groei ligt rond 20°C. Door de hitte wordt de fotosynthese
uitgesteld, maar schimmelsporen in de grond vinden juist door de afwezigheid van
zuurstof ideale omstandigheden om te groeien. De bladeren kunnen de verdamping
ten gevolge van de hitte niet aan en beperken het verdampingsoppervlak door slap te gaan hangen. Geeft men in deze hitte
te veel water dan kan de schimmel groeien en dan kunnen de wortels juist geen water meer opnemen. Kenmerkend is dat
de bladeren groen blijven en uiteindelijk ook groen afvallen. De plant sterft.
Is zo’n plant nog te redden?
Soms wel en soms niet. Dat ligt aan de hoeveelheid schimmels in de grond en of de plant nog beschikt over witte wortels.
Er zijn wel enkele tips te geven waarmee het mogelijk is de “verwelkte” plant te redden.
 Wanneer de bladeren afgevallen zijn knipt men de jonge scheuten iets verder dan de helft terug.
 De plant haalt men daarna uit de pot en men bekijkt de wortelkluit. Wanneer er nog witte wortels zijn kan men
verder gaan. De natte wortelkluit laat men drogen. Dat kan versneld gebeuren wanneer men deze op een pak dikke
kranten zet. Het papier neemt het vocht snel op en daardoor droogt de wortelkluit versneld.
 Na droging haalt men een gedeelte van de wortelkluit weg en pot de plant op in een kleinere pot en men geeft een
beetje water.
 Na deze behandeling plaatst men de plant op een
schaduwrijke, koele plaats. Zet de plant niet te warm, want
als ze opnieuw uitloopt zitten er gauw schadelijke insecten
op. (witte vlieg, spint, luis etc. )
Voor liefhebbers met veel fuchsia’s en kuipplanten is er geen
mogelijkheid al die planten te beschermen.
Wie enkele planten heeft kan ze beschermen
met vliesdoek en/of parasols. Een enkele
plant kan men verplaatsen naar een
schaduwrijke plaats, maar voor menig
liefhebber met veel planten is dat geen
optie.

Gebrek aan
voeding.
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20 september 2018. Ik begrijp dat veel
mensen dit een prachtige zomer vinden, maar
voor liefhebbers van planten (maar ook voor
land- en tuinbouwers) mag het wel iets minder.

Een oase van groen in een totaal verdroogd
gazon.

De vooruitzichten zijn echter voor
ons niet gunstig. De temperaturen
zullen aanhoudend hoog blijven en er
wordt weinig tot geen neerslag
verwacht. Voor de plantenliefhebbers
heel veel werk en het eindresultaat
valt tegen.. Het genieten van de
planten is deze zomer veranderd in de
zorgen voor de planten met een
onzeker resultaat. Na 120 dagen met
een temperatuur van meer dan 20°C
waaronder 83 dagen met meer dan
25°C en heel weinig regen is dit voor
de plantenliefhebber een zomer om
Na een regenbui herstelde het
snel te vergeten. Zeker voor de
liefhebbers
van
fuchsia’s.
gras zich gelukkig weer.
Kuipplanten die de juiste verzorging
gehad hebben, hebben het beter gedaan, maar ook zij hebben te lijden
gehad van de moeilijke verzorging. Het geven van voeding moest vaak
Veel bladeren met zonnebrand.
achterwege blijven vanwege de hoge temperaturen en planten wier wortels
zich niet in de grond vestigden hebben vaak voedselgebrek gehad.
Kuipplanten die te weinig voeding en te veel water gehad hebben staan er bij met vele gele bladeren. Laten we het beste
hopen en het plezier in onze hobby niet verliezen.

Zelfs in oktober steeg de temperatuur regelmatig boven de 20°C en er viel in deze herfst tot nu toe weinig
regen. Toch hebben veel kuipplanten al gele bladeren maar dat is het gevolg van de kortere dagen en de
koude nachten.
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Mijn ervaring Met het stekken van oud hout bij fuchsia’s.
Deze manier van het vermeerderen van fuchsia’s heb ik over
gehouden van mijn vader. Hij heeft dit tientallen jaren op deze
manier gedaan.

L

aat in het jaar worden de houtstekken genomen. Dat
gebeurt in oktober, november en soms zelfs in
december. In december alleen maar wanneer de planten
ongesnoeid door tijdgebrek binnen zijn gezet.
De verhoute takken van de fuchsia’s die ik wil stekken worden
op een lengte van 30
centimeter genomen.
Dan bind ik ze per
fuchsiacultivar
bij
2
elkaar en maak er een
naamkaartje
aan
1
vast.(Foto 2) Deze
.
bosjes leg ik in een tempex doos (Foto 1) en dek de stekken af met turf die
enigszins vochtig is. Op een vorstvrije plaats verblijven de dozen tot het
voorjaar. Afhankelijk van de tijd die ik heb begin ik rond februari /maart met
het stekken van de houtstekken die nog mooi groen zijn. Deze zet ik vanwege
plaatsgebrek ( de plantenkas staat vol) in kleine kweekbakjes gevuld met
cocospotgrond op de vensterbank in de woonkamer. Cocospotgrond heeft het
nadeel dat de wortels gaan lopen, maar naarmate ze langer staan zijn ze
makkelijker uit elkaar te
halen zonder al te veel
wortels
te
beschadigen.(Foto 3) De
houtstekken worden op
diverse lengten geknipt (
Foto 4 en 5) en dan kijk in
hoe het hout er uit ziet en waar een oog zit. Op een van de ogen lopen
4
de stekken meestal uit. Aan het stuk dat in de grond zit hoeft geen oog
te zitten, want de stek maakt gewoon wortels. Wanneer de stekken
goed geworteld en mooi uitgelopen zijn pot ik deze op in kleine potjes
en hoop ik dat ik weer een beetje plaats heb kunnen maken in de kas.
Is er plaats te weinig dan gaan ze weer op de vensterbank totdat het
buiten warmer wordt.
Helaas was dit jaar doordat ik heel veel moest werken een groot deel van de
stekken te “droog” komen te staan. Dit komt omdat ik de cocospotgrond niet
nat laat (minder last van schimmels), maar wel goed vochtig. Een dag niet
nevelen kan dan al fataal zijn, zeker in de woonkamer waar gestookt wordt.
Wanneer je deze stekjes dan laat staan en vochtig houdt lopen ze wel weer uit,
maar ja, daar wil ik dan niet
meer op wachten en gooi ik
ze weg. Volgend jaar een
nieuwe kans.
Jos Helmer.
Foto’s en tekst.
3
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