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Afhalen van de bestellingen van de groepsaankoop
De bedeling van uw bestelling zal plaats hebben op:
•
vrijdag 28 februari 2020 van 16h30 tot 18h
•
zaterdag 29 februari 2020 van 9h30 tot 11h ten laatste.
Waar? Op de speelplaats van de Lagere afdeling van het Sint-Jozefsinstituut (Karmelieten). Ingang
langs de Gentsestraat en de Karmelietengracht.

Volgende activiteiten
•

Vrijdag 13 maart 2020 om 19h30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te Geraardsbergen:
voordracht over ‘Kleinfruit, het jaar rond’ door Marc Geens uit Zomergem.
Kleinfruit mag in geen enkele tuin ontbreken: smullen van verse bessen uit eigen tuin is namelijk
een waar genot. Deze smakelijke vruchten bevatten heel wat vitaminen en antioxidanten, die het
risico op o.a. kanker-, hart- en vaatziekten verkleinen en het geheugen helpen versterken.
Onze gastspreker Marc Geens heeft meer dan 40 jaar ervaring met de teelt van kleinfruit. In zijn
te bezichtigen proeftuin, waar de gekweekte rassen getest worden, staan er meer dan 500
verschillende soorten aan bessen en bijzondere vruchtdragende bomen. Op bepaalde tijdstippen
kunnen de bessen ook effectief worden 'geproefd', dit om de bezoekers te helpen bij het kiezen
van de meest geschikte rassen voor hun eigen tuin. De tuin staat open voor bezoekers telkens
het tweede weekeinde van juli, of op afspraak.
Op de proeftuin wordt er met respect voor de natuur getuinierd. Met een doorgedreven
rasselectie, waarbij er steeds uitgegaan wordt van de natuurlijke sterkte van de planten, lukt het
vrij aardig om een gezond gewas te kweken zonder hulpmiddelen in te zetten.
Aan de hand van een Powerpointpresentatie leert de heer Geens ons hoe we vanaf midden mei
tot in de herfst kunnen genieten van verse vruchten uit eigen tuin, waarvan we met zekerheid
weten dat ze niet behandeld zijn.
Iedereen is van harte welkom, inkom gratis.

Verder op de agenda in 2020
•
•
•
•
•
•

Vrijdag 24 april 2020 om 19h30: statutaire vergadering, gevolgd door een voordracht over
‘Kruiden’ met Sabine De Coninck.
Zaterdag 16 mei 2020 om 9h30: praktijkdag op het volkstuinpark in de Sint-Martensstraat
(aanleggen van een moestuin door Jos Van Hoecke, cursus Biotuinieren).
Zondag 17 mei 2020 vanaf 10h: opentuin- en ruildag op het volkstuinpark Sportkring.
Zondag 7 juni 2020: natuurwandeling met Willem Boonen en Johan Van Der Heyden, nadien
barbecue.
Van 19 t.e.m. 21 juni en van 7 t.e.m. 9 aug. 2020: driedaagse clubreisen naar Heidelberg
Vrijdag 25 t.e.m. zondag 27 september 2020: vijfjaarlijkse tentoonstelling in het Koetsenhuis
van het Abdijpark in Geraardsbergen.
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Sint-Jozefsinstituut

“ ’t Karmelieten “

BuBaO De
Mozaïek

Karmelietenstraat 57
9500 Geraardsbergen

 3
Boelarestraat
9500 Geraardsbergen
tel: 054/41 83 50

tel: 054/41 07 10 – 054/412 412

Terugblik op de voordracht over rozen
De heer Carl Van Sante begon zijn voordracht met een kort woordje over zijn bedrijf, de
gelijknamige rozenkwekerij, gelegen in de Smetledestraat 52 te 9230 Wetteren. Hier vindt u een
breed assortiment aan rozenstruiken met meer dan 450 verschillende soorten, gaande van
struikrozen tot klimrozen, liaanrozen, heesterrozen, bodembedekkende rozen, miniatuurrozen en
stamrozen. Hoeveel soorten rozen er, verspreid over de wereld, bestaan weet niemand exact, maar
het zijn er meer dan 10.000! Nieuw in de rozenkwekerij zijn de ‘BIJENWEELDE ROZEN’, speciaal
ontwikkeld voor bijen. De nectar van deze rozen is goed bereikbaar door de enkele of halfgevulde
bloemen. Ze bloeien van de vroege zomer tot laat in het najaar en vormen daarna mooie rode
bottels. Ze zijn een genot voor elke tuin- en natuurliefhebber. Ze kunnen worden toegepast in
perken, borders en bloembakken en laten zich goed combineren met andere planten zoals
bloemenmengsels, heesters en vaste planten.
Zelf ontwikkelt Van Sante geen nieuwe creaties, maar werkt hij samen met gerenommeerde
rozenveredelaars, zowel Belgische (o.a. Lens) als buitenlandse (o.a. Meilland, Kordes, Tantau).
1.

Korte beschrijving van de verschillende soorten en hun onderhoud
a. Struik- en miniatuurrozen
Deze rozen dienen jaarlijks kort gesnoeid te worden. In het voorjaar (begin/half maart), als de
kans op strenge vorst voorbij is, worden eerst het dode hout en de zwakke takken verwijderd.
Alle overige takken kort terugsnoeien tot op 3 ogen of 3 à 5 cm van de grond.
Tijdens de zomer blijft de snoei beperkt tot het weghalen van uitgebloeide bloemen of
bloemtrossen. De algemeen aangenomen richtlijn hierbij is om terug te snijden tot juist boven
het eerstvolgende goed ontwikkeld samengesteld 5-tallig blad. Maar onze voordrachtgever raadt
aan om gerust een dertigtal cm terug te keren, wat een meer open struik met mooiere bloemen
geeft. In het najaar snijdt u de plant ongeveer 1/3 tot de helft tot boven de grond terug. Dit is
vooreerst een kosmetische ingreep (de rozen staan mooi gelijk), maar heeft ook als voordeel
dat de rozen minder afzien van hevige stormwinden (minder kans op losslaan of afbreken).
b. Bodembedekkende rozen
Deze groep rozen bloeit van begin juni tot oktober/november en vraagt in principe zeer weinig
onderhoud. Ze worden gesnoeid naargelang het beoogde doel, bv. als u ze wat hoger wil laten
groeien is inkorten (het eerste jaar) tot de helft of 1/3 boven de grond voldoende. Het is dan
wel aangeraden om de volgende jaren af en toe enkele takken kort terug te snoeien, zodat er
zich voldoende jonge takken kunnen ontwikkelen. Ook hier het dode hout en zwakke takken
steeds volledig verwijderen. Zelf snoei ik mijn ‘Palmengarten Frankfurt’ (Kordes) toch ieder jaar
kort, zoals bij de struikrozen. Lang gesnoeide rozen bloeien eerder dan kort gesnoeide, maar die
laatste halen hun achterstand snel in en bloeien mooier.
c. Heester- en klimrozen
De snoei in deze soorten is minder ingrijpend. Door de snoei beoogt men de ontwikkeling van
nieuwe sterke grondscheuten of laag geplaatste scheuten te stimuleren. Verjonging gebeurt
door oudere hoofdtakken te verwijderen of sterk in te snoeien tot 15 cm boven de grond. Verder
ook hier het dode hout, zieke en zwakke scheuten elk jaar wegnemen. Tijdens de zomer de
uitgebloeide bloemen of bloemtakken verwijderen. Na de laatste bloeiperiode in het najaar kan
u de plant al wat bijknippen.
Tip:
Kies voor herbloeiende klimrozen.
Heesterrozen zijn bijzonder geschikt om een haag mee te vormen.
d. Stamrozen
Hierover kunnen we kort zijn: stamrozen worden behandeld zoals struikrozen. In het voorjaar
worden de takken gewoon kort teruggesnoeid tot op 3 ogen of 3 à 5 cm boven het oculatiepunt
(zie verder), dat zich bij stamrozen bovenaan de stam bevindt.
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HEDENDAAGSE
NATUURLIJKE TUINEN
WATERMOLENSTRAAT 17,
9572 SINT-MARTENS-LIERDE (LIERDE)
054/42.35.27 0499/42.26.51
ANNMUYLDERMANS@SCARLET.BE
WWW.TUINARCHITECT-ANN-MUYLDERMANS.BE

2.

Standplaats
Rozen gedijen op alle gronden, iets beter in zwaardere grond dan in lichte zandgrond. Ze vragen
een goed doorlatende, humusrijke bodem die best ruim is voorzien van voedingsstoffen. U doet
er goed aan om vóór het planten organische mest in te werken: stalmest of gedroogde
koemestkorrel, kompost of een andere goed verteerde organische meststof, bv. een
bodemverbeteraar zoals Vivmus. Op te zure grond (pH <6) moet u een kalkgift toedienen in het
najaar. Verder moet u bij een dichtgeslibde bodem, vóór het planten de grond diep losmaken tot
op 50 cm, omdat een ondiepe ondoordringbare laag nefast is voor de ontwikkeling van de rozen.
Rozen houden van een zonnige en luchtige plaats (minstens 4 à 5 u zon), op een beschaduwde
plaats bloeien ze minder. In een besloten ruimte is er meer risico op ziekten en plagen zoals
witziekte, sterroetdauw en bladluizen.
Tip:
Plant klimrozen minstens op 40 tot 50 cm van een muur, direct tegen een muur is het veel
te droog.
Breng in de winter stalmest rond uw rozen aan.

3.

Planten
U hebt de keuze tussen planten met blote wortel en planten in pot (containerplanten). Plantgoed
met blote wortels kunt u planten vanaf half oktober tot half april, behalve bij strenge vorst.
Containerplanten kunt u in principe het jaarrond planten. Het najaar (van half oktober tot einde
december) is de meest geschikte periode om rozen te planten. Er is op dat moment nog een
ruimer aanbod beschikbaar en de grond is nog relatief warm. Als gevolg daarvan kunnen de
wortels wellicht nog wat haarworteltjes vormen zodat de planten voor de winter ’vast staan’. Die
rozen hebben een grote voorsprong t.o.v. aanplantingen in het voorjaar en zullen zich dan ook
veel beter ontwikkelen.
Na aankoop van rozen in blote wortel is het aan te raden om het plantgoed te beschermen
tegen uitdroging. Plant u nog dezelfde dag dan volstaat het om een vochtige zak of doek over
de wortels te leggen. Duurt het langer, kuil ze dan (in groep) schuin in de grond, zodat de aarde
de wortels bedekken. Bij najaarsplanting worden de stuikrozen ingekort tot op een hoogte van
20 tot 30 cm boven de grond. In het voorjaar worden ze dan definitief gesnoeid (zie hiervoor).
Bij lenteplanting worden de rozen onmiddellijk kort gesnoeid.
Let op!: zorg er bij het planten voor dat de oculatieplaats steeds voldoende diep (minstens 3
cm) onder het grondoppervlak zit, zodat dit nog steeds het geval is als de bodem na het planten
wat zakt. Het occulatiepunt is de verdikte knobbel waar het bovengedeelte van de plant met de
wortel is vergroeid.
De plantafstand varieert naargelang de groeikracht: grootbloemige, trosrozelaars en bodembedekkende rozen op een afstand van 40 cm of 4 à 5 planten per m². Miniatuurroosjes hebben
een plantafstand van 30 cm of 9 à 10 planten per m². Heester- en klimrozen staan 60 à 75 cm
uit elkaar of 1 à 2 planten per m². Stam- en treurrozen worden aangebonden aan een flinke
steunpaal of bamboestok. Tijdens een droge periode moet er water worden gegeven aan de
jonge aanplant vooral bij aanplant in het voorjaar of in de zomer bij containerplanten.

4.

Bemesting
Rozen verlangen een flinke bemesting. Ze zijn zeer dankbaar voor een laagje compost of goed
verteerde stalmest die in het najaar de bodem afdekt. In het voorjaar na de snoei wordt een
eerste maal (kunst)mest toegediend. Tijdens of net na de eerste bloeiperiode een tweede maal
toedienen en eind augustus/begin september een derde maal. Als dosis is een losse hand met
meststoffen rond de plant gestrooid voldoende. U kunt speciaal rozenmest of gedroogde
koemestkorrel gebruiken. Als voorbeeld vermeldde de voordrachtgever dat DCM Mix 2 hiervoor
goed geschikt is, het hierin aanwezige magnesium (Mg) zorgt voor een mooi groen blad.
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5.

Ziekten en Plagen
Ondanks het feit dat u uw rozen goed verzorgt, kunnen er toch ziekten en plagen opduiken
(100% ziektevrije rozen bestaan nu helemaal niet). De bestrijding van ziekten gebeurt bij
voorkeur preventief of van zodra de eerste minieme symptomen zich melden (zie verder).
Gebruik bij voorkeur biologische middelen voor de behandeling. Herhaal, indien nodig, de
behandeling ongeveer een tweetal weken na de eerste ingreep, een derde en laatste
behandeling pas je toe een kleine maand na de tweede beurt. Kort snoeien, goede en
regelmatige voeding en het regelmatig verwijderen van zieke bladeren en takken tijdens en na
het groeiseizoen kan veel verhelpen.
a. Witziekte (echte meeldauw)
De symptomen zijn duidelijk herkenbaar: op de jonge plantendelen verschijnen vlekken die
bedekt zijn met een wit, poederachtig schimmelpluis. Deze ziekte treedt vooral op in periodes
met relatief warme dagen en koude vochtige nachten. In ernstige gevallen treedt bladval op en
zijn de bloemen en knoppen misvormd.
b. Bladluizen
Jonge loten, bladeren en knoppen kunnen soms zwaar belaagd worden door dichte kolonies
bladluizen. Ze zuigen plantensap op waardoor de groei belemmerd wordt. Lavendel aanplanten
tussen of rond de rozen kan helpen bij het voorkomen van bladluizen.
c. Sterroetdauw
De kenmerken zijn het duidelijkst zichtbaar in de zomer en de herfst. De bladeren vertonen een
veelvoud van bruin-paarse, uitstralende vlekken die later in elkaar vloeien. Meestal vergelen de
bladeren en treedt er een vervroegde bladval op die onderaan de struik begint. De ziekte kan
ook bladstelen en takken aantasten. Sterroetdauw treedt meestal op in vochtige periodes bij
een minimumtemperatuur van 15°C. Vele witziektemiddelen werken ook tegen sterroetdauw.

6.

Vermenigvuldigen van rozen
Een rozenstruik wordt meestal geoculeerd op een wilde onderstam (Rosa Canina of R. Rugosa).
Miniatuurrozen (‘wegwerprozen’) zijn een uitzondering hierop, deze worden gestekt. Het
oculeren of ‘oogenten’ gebeurt in juli op een eenjarige wilde onderstam van 4 tot 8 mm dik. In
het voorjaar daarop wordt de wilde tak weg gesneden boven het ingeplante oog, waaruit
ondertussen (hopelijk) een mooie tak is ontstaan van de gewenste variëteit.
Bij geënte rozen kan er, vanuit de onderstam onderaan of op de zijkant van het oculatiepunt,
wildopslag ontstaan. Probeer de wilde scheut zo dicht mogelijk tegen de stam weg te knippen.
Wanneer er een stukje blijft staan, leidt dit tot nog meer wildopslag. Een wilde scheut is meestal
lichter van kleur (lichtgroen) dan een tamme scheut van de rozenstruik. Bij stamrozen komen
wilde scheuten voor op de stam zelf of onderaan. Verwijder deze zo dicht mogelijk tegen de
stam zelf.

7.

Samengevat
•
•
•
•
•

8.

zorg dat uw rozen luchtig (kort snoeien) en in het licht (zo veel mogelijk zon) staan.
houd de snoeischaar scherp en schoon
geef voldoende en regelmatig een evenwichtige voeding aan uw rozen
houd uw rozen luisvrui, inspecteer ze daarom regelmatig
verwijder afgevallen rozenblad in het najaar

Tot slot
Voo wie de praktische snoeitips op de voordracht gemist heeft, wens ik nog te vermelden dat er
op 7 maart 2020 op de rozenkwekerij Van Sante een initiatiecursus “ Tuinrozen snoeien”
georganiseerd wordt (2 sessies, respectievelijk om 13 en 15h). De kostprijs voor deelname
is 6 €/p. Voorafgaandelijke inschrijving is verplicht en kan via email naar info@vansante.be.

Plantenbeurs
Tuinhier Ronse organiseert op 1 mei 2020 voor de vijfde maal een
plantenbeurs. Deze gaat door in het C.O.C., Nieuwe Brugstraat,
Ronse, van 09h30 tot 18h00 (gratis toegang). Standplaats: 5€ (3€
voor Tuinhier leden) voor 2,5 m + 1,5€ per bijkomende meter.
Inschrijving tot 19/04/2020. Voor bijkomende info en/of inschrijving,
gelieve
contact
op
te
nemen
met
Jose
Cassaert
(jose.cassaert@telenet.be /0479/566056) of de voorzitter Patrick
Ryckbosch (Patrick.Ryckbosch@pandora.be /055/218507).
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Voor u gelezen
Om eerlijk te zijn, door mijn moeder eerst gelezen en dan voor mij opzij gelegd met de gedachte:
‘Misschien kan hij er wel iets mee doen’. Dit doet ze steeds met de katern ‘Moestuin’ uit de krant ‘Het
Laatste Nieuws’, en ditmaal pik ik er het artikel ‘Je orchidee in topvorm’ uit, dat ruim een maand
geleden verscheen. Nu zijn kamerplanten niet direct mijn dada, maar omdat we zelf ook zo’n
sieraden staan hebben, toch maar eens verder gelezen en goed bevonden om er hier iets over te
schrijven (het moet niet altijd over groenten en fruit gaan …).
“Licht, luchtige grond en een beetje water: meer heeft een orchidee niet nodig om gelukkig te zijn.
In ruil heb je er vele jaren plezier aan en bloeien ze lang en regelmatig.“ Zo simpel kan het zijn
volgens de auteur Laurence Machiels, maar toch maar even de tips doornemen.
De vlinderorchidee
De vlinderorchidee (Phalaenopsis) is veruit de populairste en dus meest verkochte orchidee uit de
Orchideeënfamilie (Orchidaceae). Er bestaan ruim 50 soorten met meer dan honderdduizend cultivars,
waaronder steeds meer kleine, wat interessant is voor wie niet zo veel ruimte heeft. De naam
‘Phalaenopsis’ komt van het Griekse "phalaina" (mot) en "opsis", wat "lijkend op" betekent en
verwijst naar de bloeiwijze, die op een vliegende mot of vlinder lijkt. Het is een oogstrelende plant
met ranke stelen en glimmende bladeren. De vlinderachtige bloemen zijn er in het paars, roze,
zalmkleur, wit en geel en hebben vaak een creatief gespikkeld of gestreept patroon. Veel orchideeën
verspreiden een lichte geur, die het best waarneembaar is bij zonsopgang. De Phalaenopsis staat
symbool voor verbondenheid, vrouwelijkheid, samenwerking, spiritualiteit, elegantie en eigenwaarde
en is daarom een perfect cadeau. Ofschoon Phalaenopsis door veel mensen als dé orchidee wordt
gezien, mogen we niet vergeten dat er ook nog andere orchideeën zijn, zoals Cambria, Dendrobium,
Oncidium en Vanda. Houd het plantenetiket van je orchidee bij, dan weet je precies welke soort je in
huis hebt en hoe je ze moet verzorgen.
Goed om weten: orchideeën komen in het wild in Zuidoost-Azië voor (van de Himalaya tot de
eilanden van de Filipijnen) en in Noord-Australië. Voor de kust van Taiwan ligt ‘Orchid Island’,
genoemd naar de Phalaenopsis die er rijkelijk bloeit. De meeste soorten zijn ‘epifyte’
schaduwplanten. ‘Epifyten’, opnieuw aan het Grieks ontleend, zijn organismen die op levende
planten groeien zonder hieraan voedingsstoffen te onttrekken (in tegenstelling tot parasieten). Je
vindt ze onder het bladerdak van de hoogste bomen in het regenwoud en vochtige bossen,
beschermd tegen direct zonlicht, maar onder dezelfde omstandigheden in seizoensgebonden droge of
koele omgevingen.
De juiste plek
Phalaenopsis voelt zich het prettigst bij een temperatuur tussen de 20 en de 22 °C op een plaats met
veel licht. De minimumtemperatuur voor de plant is 16 °C. Een raam op het oosten of het westen is
doorgaans ideaal. In de winter mag je ze naar een plek met meer zon verhuizen, maar houd je plant
uit de buurt van radiatoren, kachels, open haard en al helemaal uit de tocht. Haal ze vanaf april tot
oktober wel uit het directe zonlicht. Gele of bruine vlekken op de bovenste bladeren zijn het gevolg
van een ‘zonneslag’. Verhuis ze naar een plek met veel licht maar uit de directe zon. Knip het
gevlekte blad pas af wanneer je plant een paar nieuwe bladeren heeft aangemaakt, maar dat kan
helaas lang duren of helemaal niet meer goed komen. Wanneer de twee onderste bladeren geel en
slap worden, is er meestal niets aan de hand. De bladeren zijn oud en versleten, knip ze gewoon af.
Verzorging
• Phalaenopsis moet je altijd in een doorschijnende pot houden, omdat de wortels licht nodig
hebben om te kunnen groeien. In het wild groeit ze immers ook op boomtakken met de wortels in
de lucht Zet ze nooit rechtstreeks in een donkere (sier)pot, want dan is er veel kans dat de
wortels gaan rotten. Want ook de wortels van de Phalaenopsis zijn het bekijken waard, een
glazen plantenpot is dus een goed idee. Als de wortels groen tot zilvergrijs ogen, dan voelt de
plant zich prima!
• Omdat de lucht in onze woonkamer ‘s winters vaak te droog is, is het een goed idee om het blad
(niet de bloemen) af en toe te benevelen met lauw water. Zo vermijd je dat de bladeren slap
worden. Veeg af en toe de bladeren schoon met een vochtig vezeldoekje, zo kunnen ze beter
lucht opnemen.
• Wanneer water geven? Merk je nog damp op de binnenkant van de doorschijnende bloempot, dan
heeft uw plant nog genoeg vocht en kan je een gietbeurt overslaan. Een ander teken dat uw
kamerplant wel een slokje lust is als de wortels wit worden. Neem de plant uit de sierpot en giet
langzaam een glas water in de kweekpot of dompel de pot ongeveer 10 minuten onder in lauw
(regen)water zodat de wortels zich kunnen volzuigen. Laat het water uitsijpelen en zet de plant
terug. Zorg in ieder geval dat er nooit water in de pot blijft staan. Bruine wortels zijn een
aanduiding dat je te veel water geeft. Als vuistregel kan je stellen: geef in de zomer één keer per
week water en in de winter een keer om de veertien dagen.
• Een orchidee ziet er misschien kwetsbaar uit, maar is dat allesbehalve. Daarom heeft ze ook geen
klassieke potgrond nodig, maar wordt ze in een substraat geplant: een droge mix van schors,
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•

turf- of kokosbrokjes. Ze kan jarenlang in dezelfde mengeling blijven staan, maar het verdient
aanbeveling om ze elke twee jaar te verpotten, liefst na de bloei. Haal je plant uit de pot, maak
zoveel mogelijk brokjes los, zet je plant terug in dezelfde pot of een maatje groter en vul aan met
‘potgrond voor orchideeën’.. Doe het ook als je orchidee per ongeluk uit de pot is gevallen.
Geef regelmatig meststof voor een intenser groen blad en een nog langere bloei. Van de lente tot
de herfst mag dat één of twee keer per maand,
maand ’s winters laat je de planten met rust of geef je
hoogstens één keer per maand. Je kunt opgeloste (vloeibare) voeding voor orchideeën gebruiken,
maar ook meststofstaafjes. Breek een staafje in tweeën en stop de helften voorzichtig tussen de
wortels. Omdat de voeding hier veel langzamer vrijkomt, kan de plant er langer op teren.

Na de bloei
Wacht tot de uitgebloemde tak begint te verdorren en knip hem dan boven het tweede ‘oog’ af.
a
Verhuis je orchidee naar een koelere plaats,
plaats aan het raam en geef één keer per maand water. Al na
een paar maanden kunnen de nieuwe bloemknoppen verschijnen. Dan verhuis je ze terug naar de
woonkamer om te genieten van de mooie bloemen.
bloemen Verdere verzorging
ing (voeding, water) zoals
hierboven beschreven.
Wat als de orchidee niet meer in bloei komt? Dit kan te wijten zijn aan te weinig licht of een tekort
aan voeding.. De plant verpotten, indien lang geleden, kan een stimulans zijn om zich te herpakken.
Als de
e knoppen en eerste bloemen afvallen, is dit meestal te wijten aan een shock.
shock Of je plant kreeg
te kampen met plotse, hoge temperatuurverschillen,
temperatuurverschillen, een bruuske lage vochtigheid,
vochtigheid veel tocht of ook
te weinig licht. Ook een fruitschaal in de buurt van je orchidee
orchi
doet de
e bloemen sneller afvallen.
af

Reukerwten (Lathyrus
Lathyrus odoratus)
odoratus zaaien
Hoewel reukerwten bekend staan
staa als een typische plant voor een 'cottagetuin', zijn ze een leuke
klimplant voor alle soorten tuinen,
tuinen zowel in de sier- als in de moestuin. Het zijn makkelijke planten
om zelf te zaaien en met een beetje zorg belonen ze je met een heerlijke geur en mooi gekleurde
bloemen die je in boeketten kan verwerken.
• Vanaf half februari kan je reukerwten, net als de eetbare erwten, voorzaaien in potjes.
potjes Neem
hiervoor vrij hoge zaaipotjes (bv. turfpotjes, wc-rolletjes
rolletjes zijn ook bruikbaar)
bruikbaar want erwten
wortelen diep.
• Vul de potjes met vochtige zaaigrond, leg 3 zaden per potje en dek af met een fijn laagje zand
of perliet. De
e kieming van de harde zaden zal makkelijker verlopen als je de zaden laat weken of
wat schuurt met schuurpapier (nog nooit zelf geprobeerd).
• Na opkomst van de zaden, de potten in een koude bak of op een koele plaats plaatsen om sterke
gedrongen planten te bekomen. Als ze te veel warmte krijgen zullen ze lange,
lang
sprietige en
zwakke
ke plantjes vormen. Dek de potten eventueel af met kippengaas.
• Als
ls de jonge plantjes drie of vier paar bladeren hebben, nijp je de top eruit om de groei van
zijscheuten te stimuleren.
• Lathyrus is winterhard maar toch moet je voorzichtig zijn met de jonge plantjes.
pl
Plant ze niet
voor april in volle grond. Rechtstreeks
Rechtstreeks in volle grond zaaien kan van zodra de temperatuur 's
nachts niet meer onder 5°C zakt
• Voorzie
oorzie steunmateriaal of laat ze langs een hekwerk opgroeien.
Bron: MijnTuin.org (Eddy
(
Geers)

Aankondigingen door de leden
•

•

Hans Van Damme, lid op het volkstuinpark in de Sint-Martensstraat,
Sint Martensstraat, laat mij weten dat hij een
grote struik Marokkaanse munt in zijn tuin heeft staan. De fors uitgebreide struik moet weg
omdat Hans andere plannen heeft met de plaats die hij nu inneemt. Wie interesse heeft voor
deze plant (of een deel ervan, want de struik zal wel kunnen gedeeld worden, vermoed ik) kan
contact opnemen met Hans op het e-mailadres:
e
hans.van_damme@mail.be
hans.van_damme@mail.be.
Zelf heb ik nog een paar jonge druivelaars (Muscat Bleu, Boskoop Glory, beide blauwe
variëteiten) op overschot. Wie hiervoor interesse heeft kan mij een mailtje sturen
(eddy.praet@skynet.be).
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