De voedselvoorzieningbij Fuchsiaos.
Wanneerwe sprekenvan voedselvoorziening
moeten we daarbij ook de watergift en
watervoorread betrelften. Het spreekt voor
àchzelf dateengroteplant meerwaterverdampt
daneenkleineendanook overmeerreserveszal
moetenbeschikken.
1. Het voorjaar.
In het begin van het groeiseizoenkomen de
eerste blaadjes tevoorschijn. Ook de
haarworteltjesbeginnen zich te ontwikkelen.
Feitelijk gedraagtde plant zich als een stek,zij
hetgoedvastgeankerd
in de aarde.Het enigedat
ze kan opnem€nin het begin van de lente is
water. Normaal beschikt ze over voldoende
voorraad suikers en bladgroenom de eerste
blaadjesteontwikkelen.Dezemoetendienenom
meer suikers te maken om ook de wortels te
latengroeien.Daaromzullenwe in de regeleerst
veranderingin de blaadjeszien en zeer kort
daarop in de wortels. Als het omgekeerde
gebeurt is er kans op afsterven door
uithongering.De meststoffendie we toedienen
zijn slechtsnoodzakelijkeaanvullingenom de
plant toe te latenuit zon, wateren koolzuuruit
de lucht eenlichaamop te bouwen.
De stiksto{ die ook in de lucht zit maar
6lsf,usdnnig onbruikbaar is, moeten we in
gebonden
toestandtoedienenonderde voÍm van
nitraten. ln de natuur zit er reeds stikstof in
plantaardigeen dierlijke resten of wordt zij
geleverddoorbacteriëndie in of rond de wortels
leven. Een plant in eenpot heefthef zo breed
niet endaaromzullenwe de stikstofgevenlangs
bladbemesting.
Op die manierheeft de plant de
tijd om haarworteltjeste vormen zondet te
verhongeren. Het eerste wat uitgehongerde
plantendoenis bloeien,maarwij willen sterke,
gezondeplanten waar ook nog wat bladeren
o.pstaan.
Eénvandebasisregels
voor alle levendewezens
is dat ze de keuzemoetenmakentussengroeien
en zich voortplantenen de bloemen zijn nu
toevallig de (mooie) geslachtsorganen
van de
planten. Wij zullen ervoor zorgen dat onze
plantenéérstgroeienen danbloeien.
We vemevelenop debladereneenoplossingvan
meststof30-10-10toe a rato van I gram per
liter. De Fuchsia'smoetenop eenbelommerde
plaatsstaanopdatze niet zoudenverbranden.
We zullenbemerkendardezweetdruppeldes,
tlie
normaaÍ 's ochtendsaan de blaadjeshangen

verdwijnen en het blad droog blijft. Zolang de
bladerennietterugbeginnente zwetendienenwe
langsdewoÍels om deweekeengift toe van een
10-10-10
oplossinga ratovan 1.5gramper liter.
De anderedagengevenwe zaiver(regen)water.
Als de toestandterugnormaalis dienenwe een
Meede bladbemestingtoe. Het zal nu tijd
worden om te beginnen nijpen voor de
vormgevingen devertakkingvan onzeplanten.
2. De vertakkingsperiodeen knopvorming.
Wanneeronzeplant trxeederdevan het beoogde
vol rme heeft schakelen we over op twee
bemestingsbeurten
per week:éénmet 10-10-10
en éénmet 15-45-25,steedsa nto van 1.5gram
per liter. We geven nooit meststof op een
uitgedroogdewortelkluit om de wortels niet te
verbranden!
!
De extrafosforzal deplant doenvertakkenen de
knopvormigdoenbeginnen.Indien we meststof
met magnesiumgevenzullen de kleurenvan de
bloemenfeller zijn. Voor witte en pastelkleruige
variëteitenis datmisschienminderinteressant.
DoordebetereveralÍ<ingwordende internodiën
korter en demantelbetereevuld.
3. De bloeiperioden.
Indienwe 14dagenzuiver watergevenwordt de
plant uitgevasten openende bloemensneller.
Alleen plantendie voldoendereserveshebben
opgeslagen
tijdenshet groeiseizoen
zullen een
rijke bloei aankunnen.
Na de eerstebloei gevenwe opnieuw10-10-10
om de ÍeseÍvest€rug op peil te brengen.We
verjongende plant door haareenbeetjeterugte
knippen en eventueel weer één lichte
bladbemesting
te gevenmet 30-10-10;(uit de
zon zetten).Door de toenamevan het volume
kan het nodig zijn de waterreserves
fe veÍgroten
door eenzesdeverpotting.
We herhalende methodevan tijdensde eerste
bloei.
4. Het afhardenvoor de winter.
Na detweedebloei beginnenwe meerpotas(K)
te geven:15-10-40om de reserveste verhogen
entegendewintergroeizamestekkente vormen.
De tweedebemestingvan de weekblijft het hele
seizoen
door10-10-10.

Met dit systeemvoÍmenwe met eennajaarsstek
vanFuchsiagemakkelijkeenprachtigepyramide
van anderbalve meter hoog en één meter
diameter tegen het einde van de zomer. We
kunnen nog van de overvloedige nabloei
genietentot eind oktober.
De nagroeivan septemberoverwinterenwe best
in eenserreof verandaomdater niet voldoeÍlde
verhoutingis.

Voor de waterhuishoudingzullen we bestendig
moetenverpottennaargelangde groottevan de
plant.Dtkonrt ongeveeroveÍeenmet de soorten
meststof die we toedienen en met bepaalde
maanden.Hoe rnoeger we beginnen met de
opkweelqhoe sneller we een volwassenplant
laijgen.
Hierna een sarnenvatfing
van alle uit te voeren
handelingen.
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