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1 – VAN H ET B ESTUU R
Het nieuwe kuipplantenseizoen komt er
weer aan. De nachttemperaturen zijn dusdanig dat al een aantal kuipplanten waarvan de minimumtemperaturen rond de nul
graden Celsius liggen, naar buiten kunnen.
Let er wel op dat ze niet in de volle zon
komen te staan om bladverbranding te
voorkomen.
Op de 6 en 7 april is er weer ‘Kom in de Kas’.
Zo’n 200 enthousiaste kwekers zetten in
23 regio’s in Nederland de deuren van hun
kas open zodat iedereen kennis kan komen
maken met de verrassende wereld die
achter het glas van de kas schuil gaat.
Via www.komindekas.nl kun je zien welke
bedrijven je in jouw regio kunt bezoeken.
De week erop is er weer de grote plantenmarkt in de Haarlemmer Kweektuin. Een
festijn dat zeer de moeite waard is.
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Tevens een gelegenheid om elkaar daar te
ontmoeten. Er is een mogelijkheid om iets te
gebruiken in het Kweekcafé en naast de
plantenmarkt is er meer te beleven. Klik op
deze link: www.haarlemmerkweektuin.nl.
Zie voor verdere informatie over de plantenmarkt onder punt 2.
De werkgroep Plumeria is onlangs weer bij
elkaar gekomen om te bespreken welke
stappen ze gaan ondernemen om de
plumeriazaailingen in bloei te krijgen.
Een verslag hiervan tref je aan onder punt 3.
In onze Nieuwsbrief nummer 5 van maart
stond de informatie over onze tweedaagse
excursie op 9 en 10 augustus naar NoordHolland. Slechts 8 personen hebben zich
voor deze excursie opgegeven. Eigenlijk te
weinig om over te gaan tot het organiseren
van dit tripje. Het is van belang dat je je nu
al hiervoor aanmeldt vanwege de beperkte
beschikbaarheid van hotelkamers in deze
periode.
Op onze website www.oranjerie-regio2.net
onder de kop ‘Nieuwsbrieven’ kun je door op
Nieuwsbrief 5 – maart 2019 te klikken de pdf
met het programma en het kostenplaatje
van deze excursie downloaden. Dus geef je
op als je aan deze excursie wilt deelnemen
via cmfmeere@ziggo.nl.
Indien dit niet het geval is dan zouden we
graag horen waarom je afziet van deelname.
Uiterlijk 1 mei zullen we de beslissing nemen
om deze excursie al dan niet te organiseren.

2 – VO OR JA ARSM AR KT HA AR LEM SE KWEEKTU I N OP 13 EN 14 APR I L
Natuur en Milieu Educatie (NME) van
de Gemeente Haarlem organiseert De
Voorjaarsmarkt, duurzaam doen & groen
op zaterdag 13 en zondag 14 april.
Voorheen stond de markt bekend als
Het Voorjaarsevenement. Deze succesvolle
tweedaagse markt voor duurzaam tuinieren wordt inmiddels al voor de 26ste keer
gehouden en vindt plaats in de Haarlemmer Kweektuin. Zo'n 15.000 enthousiaste
tuinliefhebbers zullen naar verwachting
deze markt bezoeken.
Thema: duurzaam tuinieren
Natuur- en milieuvriendelijk (duurzaam)
tuinieren staat centraal. Met de markt
wordt bijgedragen aan de vergroening van
tuinen en daarmee wordt de biodiversiteit

in de stad Haarlem ondersteund. Groene
tuinen, gevels, balkons en daktuinen zijn van
grote ecologische waarde.
De deelnemers bieden hiervoor een bijzonder
assortiment zaden, planten, heesters en
groenproducten aan.
Regio West is ook weer present en verstrekt
informatie over kuipplanten en de vereniging.
En u kunt prachtige kuipplanten en vaste
planten in onze stand aanschaffen.
Locatie: Kleverlaan 9 | 2023 JC Haarlem.
Beide dagen open van 11:00 – 16:00 uur.
Toegang is gratis.
Let op! Parkeren uitsluitend in de parkeergarage aan het begin van de Kleverlaan
(tegenover ingang begraafplaats).

3 – SPAN N EN D E TIJ D VO OR WER KGROEP PLUMER IA
Zoals je al eerder kon lezen is de Plumeriawerkgroep al geruime tijd enthousiast aan
de gang om te proberen uit te zoeken welke
verzorgingsfactoren onder Nederlandse
omstandigheden een gunstige of juist
ongunstige invloed hebben op het in bloei
krijgen van de pagodeboom zoals de
Plumeria in het Nederlands schijnt te heten
(de werkgroep heeft het echter bij voorkeur
liefkozend over de plumi).
Voorjaar 2017 zaaiden we daartoe ruim
120 zaden afkomstig uit vijf peulen met een
verschillende herkomst. De zaden van een
plumi zijn nooit genetisch identiek, zelfs
niet als ze uit een en dezelfde peul komen,
maar nog meer identiek is niet mogelijk en
daarom zijn de zaailingen per peul gemarkeerd. Onder de deskundige zorg van Ton
van Zwet werden de jongelingen tijdens de
groeiseizoenen opgekweekt. Overwintering
vond voor de tweede keer liefdevol plaats in
de Hortus Overzee in Den Helder.
Tot nog toe hebben alle zaailingen van de
vijf peulen dezelfde verzorging gekregen
(behalve de paar exemplaren die als zogenaamde ‘minkukel’ voortijdig de composthoop hebben bereikt).
In een eerder verslag heb je kunnen lezen
dat de zaailingen van toen inmiddels
behoorlijke afmetingen hebben gekregen en

wij denken daarom dat het niet uitgesloten is dat de eerste bloemen zich komende
zomer zullen vertonen. En zo niet, dan zal
dat waarschijnlijk volgend jaar het geval
zijn. Spannend!
Wij nemen aan dat het vrij zeker is dat de
aanzet tot bloeien in het jaar daaraan
voorafgaand gevormd wordt en denken
daarom dat nu het moment is gekomen
om de planten per peul in groepjes te
verdelen en per groepje een andere verzorgingsmethode toe te passen. Wij denken
dat de hoeveelheid zonlicht en warmte die
de planten krijgen veel effect heeft op de
bloeibaarheid, maar daarin kunnen wij niet
variëren. Daarnaast zal de samenstelling
van de voeding waarschijnlijk grote invloed
hebben. En daarin kunnen we wél zo veel
aanpassen als we willen.
We hebben daarom besloten ze als volgt
te gaan verzorgen: alle planten zullen na
terugkomst uit Den Helder opnieuw door
Ton worden beoordeeld. Exemplaren die
minder goed de winter zijn doorgekomen
gaan onverbiddelijk de kliko in. Indien
mogelijk worden er stekken van genomen
om stek- en entmethoden uit te proberen.
De goedgekeurde plumi’s zullen worden

omgepot van de twee liter potten waar ze
nu in staan naar een vier liter behuizing.
Ze krijgen een goed waterdoorlatende potgrond en als startbemesting allemaal een
flinke hand gedroogde koemestkorrels.
Bij de eerste gietbeurt zal per liter gietwater
een theelepel (ca. 5 ml overeenkomend met
3 gram meststof)) NPK 20-20-20 worden toegevoegd om ze uit de startblokken te helpen.
Daarna vormen we per peul drie even grote
groepen. Ten minste, als het aantal overgebleven planten per peul daar groot genoeg
voor zal blijken te zijn. Iedere groep krijgt
een eigen voedingsregime. Een groep krijgt
10-52-10, de andere 10-30-20+2MgO+TE.
En de laatste groep krijgt ’methode Ton’.
Waarom we voor deze samenstellingen van
de voeding kozen? Welnu, hierom:
10-52-10 π In de literatuur en op internet
wordt deze samenstelling vaak genoemd
als de ideale bemesting om de pluum in
bloei te krijgen. Gevoelsmatig spreekt dit
mengsel de werkgroep echter níet aan.
Als we leveranciers van meststoffen vragen,
DCM bijvoorbeeld, dan noemen zij dit hoge
fosforgehalte letterlijk ‘waanzin!’. Is de rest
van de wereld dan gek en wij normaal?
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Waarschijnlijk wel.
Toch betrekken we deze mix ook
bij de proef. Om ons gelijk te bewijzen.
Of, desnoods, ons ongelijk.
10-30-20+2MgO+TE π Hierbij borduren we
voort op de gedachte dat voor het in bloei
krijgen van de Plumeria veel fosfaat nodig
is, maar dan in minder extreme verhouding
dan 10-52-10. We dachten dit te doen door
de tweede groep 15-30-15 te geven. Helaas
bleek dit mengsel niet meer voorradig te
zijn in de clubwinkel. Sterker, kunstmest in
deze verhouding lijkt in Nederland niet

meer leverbaar. In zijn zoektocht op internet
naar een alternatief stuitte Cees Meere op
Peters Professional Blossom Booster, met
bovengenoemde samenstelling, ‘het
ideale product voor bloemknopvorming en uitgroei’, schrijft
de fabrikant ICL Speciality
Fertilizers. Zeg nu zelf, dat
is toch een omschrijving
waar een ploeterende
amateur die probeert die
weerbarstige Plumeria in
bloei te krijgen warm van
wordt? De voltallige werkgroep in ieder geval wel.
Of zou het een loze marketingkreet zijn? Dat geloven we niet.
Gezien de reputatie van Peters meststoffen.
Ook het hogere kaliumgehalte spreekt ons
aan, een verhoogde concentratie hiervan
wordt in de literatuur ook regelmatig
genoemd als succesfactor.
Methode Ton π Oftewel ‘met het oog van de
meester’. Maatwerk dus. Ton ziet al tekortkomingen in de groei als ze, bij wijze van
spreken, nog niet zichtbaar zijn. Ton voedt in

principe met 20-20-20 en past zijn voedingsregime aan als hij ziet dat de plant daar behoefte aan heeft. Vandaar zijn uitstekende
opkweekresultaten. Ton gaat precies bijhouden wat hij wanneer toepast.
Dit zijn zo onze ideeën over
het verzorgen van onze
vriendjes dit jaar. Wij zijn
echter ook maar broodetende profeten, dus als
iemand van jullie hier andere gedachten over heeft
(of er juist juichend mee
wil instemmen, dat mag ook)
dan horen wij dat graag. Meedenken vanuit de club maakt het
alleen maar nog leuker. Dus houd je niet in!
Hopelijk worden we dit jaar een hoop wijzer
over hoe plumi's reageren op de verschillende voedingsstrategieën. Wat we wel en
niet moeten doen om de planten te laten
floreren. Geen bloei dit jaar? Dan gaan we
voor volgend jaar!
Frits van Melle

4 – OVER IGE I N FORM ATI E
π E-mail secretariaat Regio West
π Telefoon secretariaat
π Website
π Facebook
π Info plantbenodigdheden
π Bestellen plantbenodigdheden

cmfmeere@ziggo.nl
070-3994073
www.oranjerie-regio2.net
www.facebook.com/KuipplantenWestNederland/
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=658

keijzberg@hetnet.nl
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=3421
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=2967
www.openexotentuinen.be/
www.mooietuinen.be/exotentuineninbe.html
www.tuinenstichting.nl
www.bezoekmijntuin.nl/
www.groei.nl/tuin/tuinontwerp/opentuinenweekend
π Info/opmerkingen over nieuwsbrief Oranjerie-Regio2@ziggo.nl
π Uitschrijven nieuwsbrief
Oranjerie-Regio2@ziggo.nl
o.a. meststoffen, perlite, stekers
π Werkgroep Plumeria
π Plantenbeurzen
π Open Tuinen websites

