• wat gaan we verpotten?
• zijn er planten die je nog wil hebben?
• zijn er planten die je weg wil doen?
• gaan we anders bemesten?

Nederlandse Kuipplantenvereniging – Regio West
JANUARI 2021

NIEU WS B R IEF

INHOUD
1 – Van het bestuur
2 – Het project met Pireco
Bladinsecten
3 – Grond en meststoffen
4 – Overige informatie

Om even bij dat laatste stil te staan:
heb je dit voorjaar grond of meststoffen
nodig? Kijk dan even naar punt 3.
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1 – VAN H ET B ESTUU R
Wat heerlijk om te merken dat de dagen
al weer langer worden.
Hoe de toekomst eruit gaat zien is eigenlijk nooit voor ons duidelijk geweest,
niet nu en ook vroeger was dat niet zo,
maar een positieve basishouding helpt er
zeker bij.
Het regiobestuur heeft het jaarprogramma 2021 klaarliggen, zodat we
weer als vereniging activiteiten kunnen
ondernemen zodra dat weer kan.
Feedback van de leden blijft daarbij meer
dan welkom!
Gelukkig is er ook veel dat we allemaal
individueel kunnen doen.
Bijvoorbeeld plannen maken om er een
mooi kuipplantenjaar van te maken:
• wat moet er gesnoeid worden?
• wat gaan we zaaien en stekken?

Reeds eerder heb je kunnen lezen over
het Pireco-project. Bij punt 2 aanvullende
informatie. Lijkt het je wat, je kunt je nog
opgeven.
In de vorige Nieuwsbrief hadden we
het erover dat er veel meer planten in
aanmerking komen om buiten te overwinteren dan veelal gedacht wordt.
We vroegen je om een lijstje van matig
winterharde planten, die je toch buiten
hebt laten staan, op te sturen.
Heb je dat nog niet gedaan dan kan het
enthousiaste artikel over dit onderwerp
van Thieu Korten in het laatste nummer
van De Parel je misschien prikkelen dat
alsnog te doen. In het voorjaar horen we
dan graag welke planten dat wel of niet
goed hebben doorstaan.
Tot slot wensen we je dat het een mooi
jaar wordt. Bedenk daarbij dat ook al kun
je elkaar – nog niet fysiek – zien, je wel
contact kunt houden. Doen!

2 – WAT I S P I R E CO B L A D I N S E CTE N
Tijdens de laatste ledenbijeenkomst en in de vorige
Nieuwsbrief stelde Frits van Melle aan de leden van
Regio West voor mee te doen aan een proef met
Pireco Bladinsecten, een PREVENTIEF (!) biologisch
middel tegen bladinsecten en de uiteindelijke
resultaten hiervan met elkaar te delen.
Er kwamen enthousiaste reacties van leden binnen
die mee willen doen. Heb je je overigens nog niet
opgegeven dan kan dat alsnog.
De leverancier van Pireco stelt aan elke deelnemer
een halve liter beschikbaar, dat opgelost in water
goed is voor 25 liter. Doe je mee, maar wil je meer,
dan kunnen we dat gereduceerd in prijs krijgen als
dat gezamenlijk wordt besteld.
Ideaal zou zijn om begin maart te beginnen.
Covid of niet, het voorjaar komt eraan.
Onze planten beginnen weer te groeien en de
bladinsecten zullen dan ook weer opduiken.
Op zaterdag 27 februari is er een ledenbijeenkomst
gepland. Daar zal de vertegenwoordiger van
Pireco antwoord geven op vragen en krijgt iedere
deelnemer een proeffles.
Mocht de ledenbijeenkomst niet door kunnen gaan,
dan wordt er naar een – veilig – alternatief gezocht.
Creatieve oplossingen horen bij tijden zoals deze.
Doe je alsnog mee of heb je vragen? We horen
graag van je: secretarisregiowest@gmail.com
Zeker nu is het goed om contact te houden. En dat
kan veilig als je met elkaar de juiste afspraken maakt.

Hoe Pireco Bladinsecten te gebruiken is legt Frits van Melle hieronder aan ons uit.
Het middel bestaat uit specifiek werkende kruidenextracten en heeft een preventieve
werking bij het afweren van bladinsecten. Het product ondersteunt het natuurlijk
herstellend vermogen, werkt verzorgend, voedend en plantversterkend bij invloeden
van buitenaf, in de bodem en bij de wortels.
Pireco Bladinsecten is van natuurlijke en plantaardige oorsprong en is veilig voor mens,
dier en milieu. Goedgekeurd voor de biologische tuin.
Het middel kan ook curatief gebruikt worden, maar preventief heeft de voorkeur.
Pireco Bladinsecten heeft een indirecte
werking in het afweren van natuurlijke
agressors zoals bladluizen, schildluis,
wortelluis, wolluis, wollige dopluis, witte
vlieg, rupsen, taxuskever, leliehaantje,
galmug, spint, tripsen, preimot, zwarte
bonenluis, aardbeibloesemkever en bladvlo.
Pireco Bladinsecten wordt opgenomen

door het blad of via de wortels van de
plant, struik of boom. Met het verhogen
van haar weerbaarheid zal door deze opname de plant haar eigen afweersysteem
versterken. Zuigende of vretende bladinsecten verdwijnen, omdat ze het voedsel
niet lekker vinden. Andere insecten zullen
er geen last van hebben. Op deze wijze zal
de overlast en schade vanzelf verdwijnen.
Toepassing
Pireco Bladinsecten kan toegepast worden
in de volle grond, in de sier- en moestuin
en in potten of bakken op terras, balkon
of in de kas door middel van aangieten,
spuiten van het blad of bodembehandeling. Eetbare gewassen kunnen gewoon
geconsumeerd worden.
Toedieningswijze preventief
Toedienen vanaf het moment dat de
plant, struik of boom begint uit te lopen,
vanaf maart. Vooral wanneer er in het
verleden veel overlast en schade is
geweest. Pireco Bladinsecten heeft een
werkingsduur van vier weken waarna een
vervolgbehandeling noodzakelijk is.

Driemaal herhalen met een interval van
vier weken, ongeacht de wijze van toedienen. Dit zal volstaan voor agrarische
toepassing, meestal bij eenjarigen dus.
Wil je bij meerjarigen ook in de winter
bescherming geven dan is een behandeling van driemaal in het najaar nodig.
In de volle grond
π Aangieten
• Eerst de aarde oppervlakkig loskrabben.
• 25 ml Pireco Bladinsecten mengen met 2
10 liter gietwater; dit is goed voor 10 m .
met ruim water
• Daarna ‘naregenen’
2
(10 mm/m ).
π Bespuiten
met
• 25 ml Pireco Bladinsecten mengen
2
5 liter water, goed voor 10 m .
• Boven- en onderzijde van het blad
druipnat spuiten.
Voor een goede opname van het middel
zijn droge omstandigheden gedurende
6 uur een vereiste zodat bladopname kan
plaatsvinden.
• Belangrijk is bewolkt en bedekt weer.
• Niet spuiten boven 25°C.
π Bodembehandeling
• 50 ml Pireco Bladinsecten mengen met
2,5 liter water en toedienen in de grond
bij de haarwortels.
• Maak daartoe met een steel gaatjes2in
de grond, 15 cm diep, 10 gaten per m .
• Giet daarin 250 ml van het mengsel en
maak de gaatjes weer dicht.

Deze methode is in het leven geroepen voor
de particulier die zijn planten een boost wil
geven omdat hij de frequentie van dosering
in de ‘aangieten’-methode heeft laten
versloffen.
- Dit is
de eerste voluit
bloeiende
Plumeria uit ons
zaailingenproject. Je wilt toch
voorkomen dat
zoiets moois
wordt vermalen
tussen spintenkaken?
ONDER

In pot of bak
π Aangieten
• Oplossen in de de verhouding 2,5 ml
op in 1 liter water en dit bij de plant
gieten. Het is belangrijk dat alle
haarwortels bereikt worden, maar geef
niet meer vocht dan de plant aankan.
π Bespuiten
• De hele plant – dus de boven- en de
onderkant van het blad, druipnat
spuiten met een mengsel van
2,5 ml Pireco en 0,5 liter water
π Capsule in het substraat plaatsen
• Dit beperkt de geurproductie.
• Eén capsule per 5 liter substraat.
Toedieningswijze curatief
Beide behandelingen viermaal uitvoeren
met een interval van steeds één week.
• Bespuiten van het blad: de hele plant
druipnat spuiten met dezelfde
concentratie als hierboven.
aangieten
in de verhouding van 2,5 ml
•
opgelost in 1 liter water en dit bij de
plant gieten.
Voor overdosering hoef je niet bang te zijn,
zelfs als je het middel puur toedient, is er
een zeer kleine kans op schade.

Geur
Pireco Bladinsecten verspreidt in geconcentreerde vorm een geur die niet door
iedereen als aangenaam wordt ervaren.
Verdund valt de hinder erg mee. Eenmaal
verspoten of toegediend neemt de eventuele overlast direct af en na twee dagen
neemt men de aanwezigheid van het
product via de neus nog wel waar, maar is
van last geen sprake meer. Voor diegenen
die deze ervaring in geen geval in de
woonkamer willen opdoen zijn er capsules
in de handel. Die schijnen reukloos te zijn.
Ook verkrijgbaar bij o.a. kwekerij
De Hessenhof (wat jullie wellicht een
goed gevoel geeft) en o.a. bij alle Welkoop
winkels onder private label.

3 – KU I P P L A NTE N G RO N D, BAR K , P E R L I E T E N M E STSTO F F E N
Ook in 2021 is het mogelijk om weer
diverse grondstoffen voor je kuipplanten te bestellen. De volgende
grondstoffen van Culvita kunnen wij
je aanbieden:

• Kwekerspotgrond Excellent

voor € 5,00 per zak van 40 liter
• Mediterrane potgrond
voor € 5,80 per zak van 40 liter
• Franse boomschors (bark) 5-12 mm
voor € 7,50 per zak van 40 liter
• Zaai- en stekgrond
voor € 4,80 per zak van 20 liter
• Cactusgrond
voor € 2,50 per zak van 5 liter
• Perliet
voor € 1,90 per zak van 10 liter

Geef je bestellingen uiterlijk
zaterdag 27 februari 2021 door aan
Piet Keijzer (keijzberg@hetnet.nl
of bel hem via tel. 0174-514906).
Je bestelling kun je vervolgens
ophalen op zaterdag 13 maart
tussen 10.00 en 15.00 uur bij
Piet en Nel Keizer, Burgerweg 23,
2678 NV De Lier of na telefonische
afspraak.
Een overzicht van grond, meststoffen
en andere plantbenodigdheden

vind je op onze website
www.oranjerie-regio2.net (ga in de
menubalk naar het kopje Winkel).

4 – OV E R I G E I N FO R M ATI E
π E-mail secretariaat Regio West
π Telefoon secretariaat
π Website
π Facebook
π Info plantbenodigdheden
π Bestellen plantbenodigdheden
o.a. meststoffen, perlite, stekers
π Werkgroep Plumeria
π Plantenbeurzen
π Open Tuinen websites

π Info/opmerkingen over nieuwsbrief
π Uitschrijven nieuwsbrief

secretarisregiowest@gmail.com
075-6704076
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
secretarisregiowest@gmail.com
secretarisregiowest@gmail.com

