Met GeertBontein het rijk van de
Fuchsiats.
Vrij dag
I5
november
1996
F.UC}ISIA
werd eens te meer
eenhoogdagvoor onzóvereniging.GeertBonte
kwam ons een diareportagevoorstellen in
samanwerking
meteenwiend, gespecialiseerd
in
fotografie.De combinatievan dezetweetalenten
leverdeeenonvergetelijkeavondop.
De deskundige uitleg van Geert werd
opgewaardeerdmet een kleurrijk en in het
tweedegedeeltezelfs zuiver poëtischklank en
lichtspelop het ritne van de bolero.
De hoogtepunten werden opgenomen op
videoband en zullen binnenkort ter inzage
kunnengeleendwordenin onzevideotheektgen
een kleine vergoeding. De volledige versie
reserverenwe vooÍ Geert zel{ als teken van
dankbaarheid.
De beknopteweergavevan eentweeuur durend
spectakel:
"De Fuchsia'szijn prachtigeplanten,dat hebben
we gezienop het eerstegedeeltevan de dia's,
maareeÍstwil ik toch wat rechtzetten.Thuisheb
ik geen 1.600 soortenter beschikkingdoch
2.300veschillende.
Daarenboven
kanje ook uit
eengansassortimentorangerieplanten
kiezen.
Het themavoor vanavondis van stek tot stam.
We beginnendusmethet stekken....
ftierna een systemaíische,uiíerst beknopte
samen)atting;andersis ons boekjete klein)
l. De steh.
Als grondstof voor een stek nemen we het
groeneuiteindevan eenplant. Daartoelatenwe
de moederplantflink uitgroeienmet een goede
bemesting.
We nemeneentop af tot drie ogenen brekener
de onderste bladeren af. Eventuele
bloemknoppennemenwe ook weg.
Om de verdampingte verminderenkunnenwe
ook een gedeelte van de andere bladeren
wegnemen.
Vroegerwerd de stek opgekweektop turf. Net
zoals op zuiver water ontwikkelenzich daarin
echterookwaterwortels.
Die moetendaamatoch
vervangenwordendoor echte.Daaromzijn we
overgestaptop stekgrondin stelanandjes.
De stekkenmoeten goed vochtig staan maaÍ
mogenniet kletsnatstaan.Er maggeenvoeding
aanwezig zqn in de stekgrond. Anders

verbrandende stekkenen rottenze !veg.
\Me moetenook proper telveÍk gÍran om geen
afgevallenbladerenof stukkenvan de plant de
kanstd gevente beschimmelenen onzeplanten
te besmetten.
2. De verpotting.
De wortelsvan eenplant zoekende warmteop.
Vermitshetaanderandenhetwarmsteis groeien
ze dus tot aan de randen.tenminsteindien de
plant sterk genoeg is. ln het andere geval
verkommerthet stekje rn een grote bak met
aarde.
We zullen dussteedseenpot moetennemendie
drie tot vijf cm groteÍ is dan de voorgaande.
Anders gaat al de aarde tussen de woegere
wortelsen de nieuwezijkant verlorenomdathij
niet wordt benut.
Telkenswe ziendat de pot gekoloniseerdis door
de wortelskunnenwe dusverpotten.
De wortels laten we gerust tijdens de
groeiperiode.Alleen bij het opbergenvoor de
winter of bd de eersteverpotting in de lente
wordenze teruggesnoeid.
3. Hd substraat
Vroeger gebruiktenwe zwarte aarde.We zijn
daarvan teruggekomen omdat zij te snel
opdroogdeen opwannde.Daardoorstiervende
planten door watergebrekof door verbranding
van de wortels. Nu eebruiken we bleker
subsftaat.
4. Dewatergift
De bladerenvan eengezondeplant vonneneen
paraplubovende pot. De regenkan dus de pot
niet bereiken.We zijn verplicht de planten
dagelijkste gieten,ook indienhetregent.
5. De bemesting.
Door deplantenwordtde meststofopgebruikÍen
door het gietenspoeltzij weg.Daarommoeten'
we wekelijks overgaantot het toedienenvan
meststoffen.
We mogenniette veel meststoffentoedienenom
de wortels niet te verbranden.Als we er te
weinig gevenvalt de groei stil.
Om regelmatigte bernestengevenwe de raad
een vastedag in de weekuit te kiezenen één
maal in de week meststoffenaanhet gletwateÍ

toe te voegen.Indien we het eensvergetenzijn
mogenwe daaromznkeronzedosisde volgende
keerniet verdubbelen:
de wortelszoudenkunnen
verbranden.
In het voorjaargevenwe meststofmet eengrote
stikstofwaardeom de groeite bevorderen.( het
eerstecijfer van de drie) .
Als we denken dat de planten bloeirijp zijn
gevenwe meststofmet eenhoogfosforgehalte(
hettweedecijfer ran dedrie). Dezeformuledoet
ook de wortelsbetervertakken.
goed oplosbare,
Wij
werken met
geconcentreerde
meststoffen:Peters Meststof.
Daarvangebruikenwe 20 cc peÍ l0 liter water.
De formuledie ikmee heb is 20-20-20.Dat is de
onderhoudsdosis.
De anderformuleszijn b{ mij
te verkijgen. De meststoffenmoeten droog
opgeslagen
wordenom niet vloeibaarte worden.
Datze uitdrogenkan geenkwaad.
6. Hd opkwekenvan eenstam
Als we een stamwillen kwekenmogenwe de
top niet uitknijpen. Wat we wel moeten
verwijderenzijn de okselscheuten.
We moeten
ze dievenzoalsde tomaten.De bladerenmoeten
we echter laten staan.Zij n1n nodig voor de
voedselvoorziening
van de plant. Als we ze ook
plant
verwijderenzal de
ophoudenmet gloeien.
Warureer
de stamte langwordt om vanzelfrecht
te staanbindenwe hemlangseenstokje.
Op het ogenblikdat we menendat de stamhoog
genoegis nijpen we de top uit. De bovenste
laten we dan natuurlijk staanom
okselscheuten
de laoon te vormen.
7. Het voÍmen viln eenstruilc
Om eenstruikte vonnenzullen we het groeípunt
veel woeger uitÉjpen. De plant begint dan
onmiddelijkte vertakken.
8. Hd knijpen en dc bloemen.
De Fuchsia'sbloeiensteedsop de toppanvan de
ta}Jten. Wanneerwe dus een top uitknijpen
vertragenwe de bloei omdat er eerst nieuwe
okselscheuten
moetenuitgroeien.
9. Snoeien.
Snoeienis ook eenvoÍm van uid<nijpen.Als we
niet goed terugsnoeien,bijvoorbeeld na het
eerstegroeiseizoen
zullenwe plantenkrijgen met
veel gaten.Het onderstegedeeltevan de plant
zal sterk verhout en kaal àjn. Daar zullen we
geen bloemen op krijgen. Alleen het jonge
gedeeltebloeit. Vy'ees
daaromniet bangom flink
terugte snoeien.TalÍ<endie naarbinnengroeien
of kruisenmoetener onherroepelijkuit.

We snoeiendeplantenbetervèèrde winter terug
omdat we dan alle ziekten en ongedierteook
verwijderen.
1A.Bewarentijdens dewinter.
We moetende plantenvorstwij bewaren.
Ofwel laten we ze in de pot en snoeienwe ze
steÍk terug zodater geenverdampingmeerkan
opfredendoor verdampinglangs de bladerur,
ofwel snoeienwe ze terugen ontdoenwe ze ook
vanalle aarde.In het laatstegevalmoetenwe ze
bewaren in turf om niet uit te drogen. Een
afgedanktediepwiezer kan dienst doen als
bewaarplaats.
Natuurlijk de stelÍ<erniet insteken
alstublieft.
Il. Andereorungeríeplanten
ttjdensdewints.
De algemeneregel vooÍ oÍangerieplantenis
terugsnoeien
tot eenderdevan de omvangom de
plant te vernieuwen en de verdamping te
beperken.Op dezemanier krijgen we volgend
jaar verjongde,groeikrachtigeplanten,
aa

Tot daar een benopte samenvattingvan een
samenkomst.
uiterstinteressante
BonteGeert
5 - 8890Moorslede.
Oostnieuwkerksestraat
Tel.(051)77 rr 42 Fax( 051)77 25 46
Zijn activiteiten:
Open-sene-dag:
zaterdag15maart(9-12&13- 18uur)
zondag16maartenkelin voormiddag.
Voorjaarsmarkt:
(9-12& 13-18uur)
8-9-10-11mei
Open-deur-dagen:
vandonderdag17 tot enmetmaandag
21juli
telkensvan9 tot 18uur;
op wijdag 18en zaterdag19juli tot22 ru;.tr.
Snoeidemonstratie:
uijdag 17 oktobervan 13tot 18uur;
zaterdag
18oktober(9-12 & 13-18uur);
zondag19okÍobervan9 tot 12uur.
Openha gansejaat door :
(13-18uur);
werkdagen
(9-12 & 13-18);
zaterdag
zondag( 9-12uur).
Voor u apgesclrrrvr".rrboorEdk

