De piramideen de kegel.
Deze twee narnen van snoeivormenworden
dikurífls door mekaar gebruikt en kunnen
aanleiding geven tot verwarring. Gezien hun
verwan&reidverwektdit geenverwondering,

gaandenaamsverwarring.Het snoeien op de
perfectevorm is misschienmogelijk doch deze
vonn wordt door de groei direct verstoord.
Omdatwe overhet algemeenvertrekkenvan een
stekzupenwe door knijpen en snoeiende boom
vorm moetengeven.
De structuur van de piramide en de kegel.
Elke piramide-en kegelvormigeboombezit:

AIAIE

De piramide.

De piramideheeftdriehoekigezijvlakkenen een
veelhoekals grondvlak.Dezevorm leunt op het
eerste gencht het dichtst aan blj de nonnale
groeiwijzevan eenplant dochdeplant groeituit
tot eenafgerondgeheel.
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a) eencentale spil;
b) radialetakken;
c) eenmantelbestaande
uit fijne vertakking.
IIet opbouwen van piramide en de kegel.
We zullenbeginnenmet de vormingvan de spil,
dan de radialen,daarnade mantel,zonderooit
het eindresultaatuit het oogte verliezen.
We moetendusaltijd eenstapvoor ziin:
-bij het voÍmen van de spil denkenwe aan de
radialen;
- bij de vormingvan de radialenverliezenwe de
gewenstevorm van de mantelniet uit het oog,
rond als kegelof afgeplatals piramide.
a) Ha w)ftnenvan de spil en de radialc takken.

De kegel

De
kegel
daarentegen is
een
omwentelingslichaam
met een ronde schijf als
grondvlak. Hij geeft het groeistrevenweer van
de plant dochontkentde takinplanting.
Ín de praktijk wordt het dus zeer moeilijk één
van deze voÍmen te verwezenlijkenmet een
boompje, behalve dan bij een zeeÍ goed
vertakkendeplant met kleine blaadjesen een
fijne sfuctuur zoals bijvoorbeeld Buxus
(palnboompje).
Beide vonnen zullen in de praktijk meestalin
elkaar overvloeien met de daarbij gepaard

Vennitsdebladzettingeenaanduidinggeeftover
de verdereontwikkelingvan de plant zullen we
in de eersteplaatseen soortkiezendie volgens
de bladzettngvermoedelijkkan uitgroeien tot
eenmooievonn.
Soorten met 4 of 3 bladen per rczet zijn
natuurlijk veel interessanterdanvariëteitenmet
slechts 2 bladen per knoop. Zij zrjn
gemakkelijkerte vormen omdat zij meer an
gespreider hun radiale talften vormen. Vy'e
moeten echter geen waarzegger zijn om te
voorzien waaÍ tot welke vorm de plant
aanleidingzal geven.De standvan de bladeren
geeft de vermoedelijkevorm aan van het

grondvlak. Voor een rond grondvlakvoor een
kegelof zuil zullenwe eenzeerdrukkebezetting
moetenkiezenof/en eenzeerfijne vertakking.
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Vy'emogenniet uit het oog verliezendat we een
stevigespil willen vormen.Daaromzullenwe de
stameerstver genoeglaten uitgroeienalvorens
hem ten minste drie bladrozetten terug te
snoeien.

3 of 4 bladerenper rozet zijn een minimum.
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Gewoon tegenstandigebladerenzijn onbruikbaar

Omdat we zowel een stamals zijtakkennodig
hebbenzullenwe in eersteinstantieonzestekof
zaailnggewoonlatengroeien.Om dezegroeite
stimulerengevenwe één lichte bladbemesting
met een hoge stikstofiryaarde
( het eerstegetal
van de drie is het grootstein N-P-K, bv. een
30-10-10). Deze bemesting heeft een
uitdrogendewerking op de bladeren.Zo zullen
we zien dat de "zweetdruppels"die ddens de
nachtaandebladerengevormdwordenniet meer
te voorschijnkomen.Wanneerde toestandzeer
snel nonnaliseertkunnenwe een tweedezeer
lichte bladbemesting
geven.
Doordezebemesting
zullenwe snellereenhoge
stamkrijgen. De radialendreigenechterschraal
uit te vallendoordatde intemodiën( de takdelen
tussen de bladrozetten)langer uitgroeien dan
normaal. Vy'anneerwe echter na 4 tot 5
internodiën de top uitnijpen zullen de
okselscheuten
harderbeginnengloeien.Van de
stevigstebovensteokselscheutvorïnenwe een
nieuwetop op de spil. De anderelatenwe in hun
radialevorm.

2. Een tweedemaaltoppenkan nodig zijn.

Eendrietalwekenna dezeingreepzal de nieuwe
top voldoendeontrvikkeldzijn om een tweede
maalbladbemesting
toete dienen.
Over het algemeenis het best de boom een
tweedemaalte toppenalvorenswe bij eenderde,
definitieftoppen,degroeieenhalt toeroepen.
Op datogenbliktoppenwe minderver terug.De
definitievetop is immerseenstukvan de mantel
en moetdusfijner vertaktzijn.
Het vormenvan de mantel.

op 3 toprozetten
terugsnoelen

3. De mantel bestaatuit fijn vertakte nieuwgroei

l. Toppenom de radialegroei te stimuleren.

Zoals gezegdmoeten we reeds in de eerste fase
oog hebbenvoor de mantel.
De onderste takken zijn aI snel voldoende
uitgegroeidin de breedte zodatwe alras moeten

beginnenterugte nijpen om eenmooiere,fijnere
vertakking te bekomen. lndien we te lang
wachtenkrijgen we gatenin de mantelen onze
betrachtingis preciesdat hij goedgeslotenis.
Weekna weekvorderenwe naaÍde top, waarbij
we uiteindelijkeeirderdekeerde top wegnemen,
dit keer definitief.
Indien allesperfectverlooptzullen we dusjuist
klaar zijn met de ruwe votmgeving van de
mantel wanneerde boom hoog genoegis om
getoptte worden.Een hoge boom vangt veel
wind. Daaromis overdrijvanuit denboze.
De terugslag van het nijpen op de bloei
van Fuchsia's.
Het is belangrijk te weten dat voor elke
Fuchsiasoort
tijdenshet normalebloeiseizoener
een welbepaalde tijd verloopt tussen het
wegnijpen van de toppenvan de takken en de
vorming van bloemknoppen en uiteraard
bloemen.Dit is zekervan belangindienwe er
naaÍsfievenop eenbepaatdtijdstip en gedurende
een bepaalde periode bloemen te krijgen.
Knijpen we te laat, dan zal de plant niet op het
beoogdemomentbloeien.Hebbenwe schriken
stoppen we te vroeg dan zal onze Fuchsia
gotendeelsuitgebloeid
zijn langvèèr we hemin
groot ornaatwillen zien.
Over het algemeenkunnenwe stellen dat hoe
grot€ren hoe langerde bloemis, hoe langerhet
duurt vooraleerze bloeirijp is.
kanje steeds
te scheppen
Omeenreferentiekader
teruggrijpennaarde volgendevoorbeelden:
RadingsInge
Fuchsiaparva
DorotheaFlower
AbbéFarges
Mrs Rundle
Mrs Lovell Swisher
La Campanella
Tom Thumb
Marinka
Bon Accord
FuchsiaBoliviana
Quasar
Thalia
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De weersomstandigheden
en de voedingkunnen
dezetermijn verlengenof verkorten.Het vergt
wel enigeervaringom dejuiste timing te kunnen
hanteren.
De laatsteveertien dagenvoor de verwachtte
bloei dienenwe enkel ztnverregeililatertoe.
Hoe groter de bloemenzijn hoe minder talÍijk

vÍe ze mogenverwachten.
Verwijderen van de zaadbessenvan de
uitgebloeidebloemenspaafrde lrachten van de
plant die vooÍ de bloei kunnen worden
aangewend. Bovendien vonnen afgevallen
bloemeneen groot risico voor besmettingmet
botritis, de nxarteschimmelziekte.
De voedselvoorziening
ontwikkeling.

tijdens

de

In de periodentussende bladbemestínggeven
we meststof10-10-10.
Bij elk toppenverpottenwe de plant naar een
ilraatgroteÍzodaÉàjeennieuwegroeistootkrijgt
en vooral om haar een groterewaterreservete
verschaffen.
Wanneerwe vindendat de boomgenoegvolume
15-45heeft,gevenwe om de weekafin'isselend
25 en 10-10-10 om de knopvorming en
vertakking te bevorderen.. De internodiën
worden verkort door het snellerevoÍmen van
okselscheuterLzodat de boom voller wordt.
Tegelijkertijd worden ook bloemknoppen
aangemaakt.
Nu geven \ile om de 14 dagenzuiver wateÍ,
waardoor de plsnt wordt uitgevast en de
bloemensnelleropenen.Zoalsvoor alle levende
wezensgeld ook hier het advies:ofirel groeien
ofuel bloeien. Alleen planten die voldoende
reserves hebben opgeslagen tijdens het
groeiseizoen
bloeienook overmatig.
Na de eerstebloei gevenwe terug 10-10-10en
kunnenwe eventueeleen vijfde of zesdekeer
verpotteÍI. Daardoor krijgen we een korte
nieuwgroeien eenrijkeretweedebloei.
Na de tweedebloei beginnenwe meerpotas(K)
te geven:15-10-40om de reserveste verhogen
tegen de winter en om groeaamestekkente
voÍmen.
Met dit systeemvonnenwe met eennajaarsstek
vanFuchsiagemakkelijkeenprachtigepiramide
van anderhalve meter hoog en één meter
diametertegenhet eindevan de zomer.
We kunnen nog van de overvloedigenabloei
genietentot eindeoktober.
De nagroeivan septemberoverwinterenwe best
in een verwarmdeserre of vorstwije veranda
omdatde verhoutingniet ver genoegis,
Veqpottingsschema
en bemestingsmogelijkheden
vol&nde maand.
Oit aít*et verscheenreedsesrder.Het is eenhememingals
dienstbetoonvoor onzenieuwsleden.

CallebautEric.

