Fuchsia'syoorbereidenop eententoonstelling.
Wre spreekt er in november van en
tentoonstelling.
denk.je?Het is u'aar.de planten
staan nu het mooist. .juist nu tve ze tnoeten
terugsnoeien
voor de r,vinterberging.
Wat heeÍi
dat nog met eententoonstelling
te maken?Voor
'lrouwens
stekkenis hetal laatof niet soms?
hoe
zou een stekvan nu met eententoonstelling
van
jaar nog kunnente makenhebben?
r"olgend
Welnu, al deze vragen kunnen een positieve
uitkomstkrijgen.
Wat isen tentoonstellingsplant?
Een plant waar we fier op kunnenzijn. waar we
zelf plezier aan bele,uenen dat plezier willen
laten delen door
anderen is
een
tentoonstellingsplant.
Onze r,rienden rvillen
weten hoe we het gefikst hebben en onze
concuffentenzullen er wel iets op aan te merken
hebben-maar beidenzullen het proberenna te
bootsen.
Groepstentoonstellingengebeuren op een
bepaalde,afgesproken
datumen plantenleiden
zo hun persoonlrjkleventjeen bloeienwanneer
het hen past. Dus zouJe moetengeluk hebben
om een plant voor een groepstentoonstelling
klaar te krijgen?Als we dat geluk een handje
helpen,krrjgenwe het heuswel voor mekaar.
Wat heeft novembermet volgendjaar dan
wel te maken?
Het is hoegenaamd
niet te laat om nÍ stekkente
nemen.Integendeel.
de korte dagendoen onze
fuchsia'sflink doorgroeienenjonge stekkenzrln
.;uist wat we nodig hebben.Van onze mooiste
soor-tenhangersplannenwe ten minste een pot
met drie plantensamenstellen.
We zullen dus een
zestal stekken nemen. zodat we zelfs bU
tegenslager eendnetaloverhouden.
Onze winterhardefuchsia's zullen tijdens de
winter terugwiezen.We nemener dus snel nog
enkelestekkenvan. voor het gevaler enkeleer
het loodje bij neerleggen.Indien we onze
stekken goed verzorgenstaanze in mei paraat
om in de grond gestopt te worden, zodat we
reedsbloemenhebbeneindjuni. Hetzelfdegeldt
trouwensook voor de niet winterhardesoortenin
volle grond doch die moetenwe nu uitspittenen
binnenvluchten.
Al onze mooie kroonboompjes,piramides.
zuilen...snoeienwe nu heerhjkkort terug,in de
volle overtuigenen met de gÍootstehoop dat ze
volgendelente in een sprankelende
uitbarsting

zullenlotensprLriten.
f{et is nó dat we de basis
leggenvoor volgend.1aar.Elkc' slordigheiden
nalatrgheid van heden rvordÍ r,olgend -jaar
afgestraft.
Op enkeledroevigeuitzonderingen
na
wordt onze inzet van vanditagvolgend -jaar
dankbaarbeloond.Plantenziin nos dankbaar.
rvect.;c'l
Wat zijn we daarmeevan plan?
Willen $'e onzetuin verfraaien
met Íuchsra'sof
andere(nietwrnterharde)
orangerieplanten
dan is
novemberhet ogenblikom eensallesin kaartte
brengen.\\/e vindenrvel een veilig hoekjevoor
onze fuchsia'sen een vochtigehoek voor onze
datura's.Ook de hangplantenkunnen wel een
pergolakrrjgenen daal kunnenwe in de lente
zelfs onze eigenhang-aardbeien
van tussende
eerstebloemenplukken.
\4aar moeten we dan echt alles in het teken
zetten van een of andereverenigingoln samen
met anderente tonenwat we kunnen?Nee. het
rnoetniet. maarhet kan wel eensplezantzijn.
Om er zelf ook iets aan te hebbenmag het ons
niet te veel moeitekosten.We moetener zelfs
baat bij hebbenen dat is ook zo. Als we onze
plantenlerenondercontrolekrrjgen.dan zullen
lve fier als een gieter kunnen pronken met het
resultaatop de plechtigecommunievan onze
dochter of br1 het bezoek van farnilie en
rrienden.
Een voorbereiding op een tentoonstelling
betekentordescheppen.
Waaromzou eenmooie
orangerieplantgeen vaste zomerstek kunnen
krijgen in volle grond zonder zelfs haar pot te
verlaten?De oplossingis zeer eenvoudig:u'e
spitten een fweedepot van dezelfdemaat in de
grond,vullende ruimten tussende opvangpoten
de plantpot op met wat turf en klaar is kees.De
planten hebbenkoele voeten, minder nood aan
begieten. staan niet meer in de weg en zr.;n
gemakkehjk en zonder schade uit hun sokkel
weg te nernen en terug te plaatsen.Op deze
manier kunnen we met iedereenwedijveren en
hebbenwe een zorg minder wat we in dezeof
gindsehoekkunnenzettenzonderde hele zomer
lang onkruidte moetenwieden.
Als we met dezeinstellingonzeplantenkweken
en verzorgen.dan kunnen we heel gemakkehjk
aaneententoonstelling
deelnemenmet een plant.
rechtstreeks
uit onzetuin. w'aalwe jaar na jaar
plezieraanbeleven.
Eric Callebaut

