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1 – VAN H ET B ESTUU R
De korte maar zeer hevige Kleine IJstijd in
februari maakte weer eens duidelijk dat
overwinteren van onze kuipplanten
echte noodzaak kan zijn. Al zijn er uitzonderingen zoals de foto van Marijke Oppe
laat zien. Het regiobestuur hoopt dat
iedereen er goed doorheen is gekomen.
Op naar een prachtige zomer!

5 – Wie kent deze plant
of dit zaad?
6 – Update Pireco Bladinsecten
7 – Overige informatie

Tijdens de coronaperiode is er enthousiast door de leden geappt. Zo heeft een
groep van onze leden contact gehouden
en allerlei informatie met elkaar gedeeld.
We laten zien wat er allemaal gebeurd is
in de punten 2-3-4-5.
Er is ook een nieuwe rubriek door de app
ontstaan: Leden tonen hun planten.
Als eerste toont Peter den Bakker zijn
planten.
In de volgende nieuwsbrieven besteden

we aandacht aan meer plantenfoto’s van
andere leden die al eerder in onze regioapp getoond zijn.
Frits van Melle geeft ons een update over
het Pireco Bladinsecten-project (punt 6).
Wil je weer dat we gezamenlijk iets ondernemen, laat dat dan aan het regiobestuur
weten: secretarisregiowest@gmail.com

2 – D E R E G I O WEST A P P
In Nieuwsbrief nummer 4 van juli 2020
was te lezen hoe Regio West-leden
via onze whatsapp contact met elkaar
konden leggen. Daar wordt inmiddels
goed gebruik van gemaakt.
Het is goed om te constateren dat de
doelen die in voornoemde nieuwsbrief
werden opgesomd ook daadwerkelijk met
deze app worden bereikt. En die zijn:
• Regioleden verbinden, kennismaken
met regioleden
• Uitwisselen van ervaringen en informatie
• Foto’s van bijzondere bloemen en/of
planten laten zien aan leden
• Melding maken van bijzondere plant(en)
en/of bloem(en)
• Aangeven dat je op een bepaalde dag

(of dagen) leden kunt en wilt ontvangen
• Aanvragen voor een bezoek van één
of meerdere leden om je collectie of
planten te komen bekijken;
• Aanbieden van of vragen om planten,
stekken en/of zaailingen
Daar is het bestuur zeer verheugd over;
zeker in deze coronatijden waar het
helaas nog niet mogelijk is om ledenbijeenkomsten en kwekerij- en tuinbezoeken
te organiseren.
Op dit moment hebben zich 25 leden bij
de app aangesloten. Om nog meer leden
te betrekken bij wat er allemaal aan
onderwerpen wordt besproken en aan
beeldmateriaal op onze app wordt gezet,
Al eerder deelde
Cees Meere de
volgende planten via de app
met leden van
Regio West:
- Pereskia
sacharosa.
BOVEN

Allamanda
cathartica
LINKS

Clivia nobilis
GEHEEL LINKS

is voor deze Nieuwsbrief door Cees Meere
hiervan een inventarisatie gemaakt met
de volgende onderwerpen:
• Leden tonen hun planten – zie punt 3
• Wie kent deze plant of dit zaad?
– zie punt 4
• Artikel over Pachystegia insignis
– zie punt 5
Voor leden die zich ook aangetrokken
voelen om van onze regio-app gebruik te
maken: dit kan telefonisch – en uitsluitend
’s avonds – bij de app-beheerder:
Martin Talma 078-6742776.

3 – LEDEN TON EN H U N PL ANTEN – PETER DEN BAKKER
Er zijn leden die via onze regio-app
andere leden deelgenoot maken van hun
favoriete planten. Daar zitten soms hele
bijzondere exemplaren bij. Een voorbeeld
hiervan is de bolgewassencollectie van
Peter den Bakker.
In De Parel van december 2020 heeft
Peter een artikel met foto’s van het

plantengeslacht Brunsvigia laten zien.
Maar hij heeft ook andere Zuid-Afrikaanse
juweeltjes, zoals hij in zijn artikel schreef.
Via de app heeft hij een aantal hiervan
laten zien. Maar we willen de leden die
nog geen lid hiervan zijn op deze plek ook
deelgenoot hiervan maken, zie hieronder.
In de volgende Nieuwsbrief tonen we
meer foto’s van andere leden.

Haemanthus
humilis 'Thomas
River'
RECHTS

Scadoxus
cyrtanthiflorus
LINKSONDER

Haemanthus
humilis 'Keibolo'
ONDER

RECHTSONDER

Haemanthus
humilis
(zaailingen)

-

BOVEN -

Boophone
disticha
- Massonia
pygmaea
LINKS

Massonia
amoena
RECHTS

- Cyrtanthus
falcata x herrei
LINKS

Avonia quinaria
RECHTS

- Massonia
thunbergiana
ONDER

Xyrophita viscosa
BOVEN

- Lachenalia
ensifolia
LINKS

- Adenium
multiflorum
(zaailingen)
RECHTS

Annette, Anja en
Cees komen aan.
GEHEEL BOVEN

- Zie je die
Eugenia jambos!
BOVEN

LINKS

- Hans leidt

ons

Nerine sarniensis
‘Serendipity’
LINKSBOVEN

Nerine laticoma
ssp huttoniae
RECHTSBOVEN

LINKS

- Daubenya

area
- Daubenya
zeyheri
RECHTS

4 – PAC H YSTE G I A I N S I G N I S
Een whatsappje van René Gerritzen
was de aanleiding om dit artikel te
schrijven. Hij is namelijk benieuwd wie
ervaring met deze plant heeft.
Helaas kwam er geen reactie van
andere leden. Daarom is Cees Meere
eens op internet gaan kijken en daar
vond hij de volgende informatie over
de Pachystegia insignis.
De ‘Marlborough Rock Daisy’, zoals
deze plant uit Nieuw-Zeeland ook
genoemd wordt, is een aantrekkelijke
laaggroeiende endemische struik met
dikke leerachtige, altijd glanzende donkergroene bladeren met een witkleurig
vilt aan de onderzijde. Witte margrietachtige bloemen worden gedurende
de voorjaar/zomer geproduceerd.
Marlborough is een district in het
noordoosten van het Zuidereiland van
Nieuw-Zeeland waar de Pachystegia
insignis inheems groeit. Daar heerst
een mediterraan klimaat.
Het is een droogte en zonminnende
plant die niet ingesloten tussen andere
hoge planten wil staan en waar de
wind vrij toegang heeft. De Pachystegia groeit op vruchtbare goed

verstoring en gebruik een goede,
doorlatende grond.
De stekmethode kan ook toegepast
worden maar is veel lastiger. Neem
daarvoor halfrijpe stekken.
Pachystegia minor
groeit erg lokaal
aan de kust en
wordt in het wild
ernstig bedreigd.
GEHEEL LINKS

Pachystegia rufa
heeft kleiner blad
en is sterker dan
P. insignis.
LINKS

gedraineerde grond waar leem, zand
en kalk de bestanddelen zijn. Deze
struik kan in de winter enkele graden
vorst verdragen maar zal problemen
ondervinden in een vochtige omgeving. In ons klimaat is deze plant het
beste te overwinteren op een lichte
vorstvrije locatie waar de luchtvochtigheid laag is. De struik wordt ongeveer
1 meter hoog en 1-1,5 meter breed. De
Pachystegia behoort tot de Asteraceae
familie (composieten).

bevat genoeg zaad om tientallen
planten te produceren, dus je hebt er
niet veel van nodig.
Vers zaad direct zaaien en zeer licht
afdekken met fijn grind, vermiculiet of
perliet. Van belang is niet te veel water
te geven. Jonge zaailingen zijn erg
vatbaar voor demping* .
Als de zaailingen groot genoeg zijn om
te verplanten, wees dan voorzichtig,
want ze houden niet van wortel-

* Demping is een term die wordt gebruikt
Vermeerdering
Zaad is de voorkeursmethode voor
vermeerdering. Verzamel vers zaad in
de nazomer als het er donzig uitziet,
net als een paardenbloem. Elke bloem

voor de dood van een zaailing door een
handvol schimmelziekten, waaronder
verschillende wortelrot (Pythium, Phytophthora) en schimmels (Sclerotinia of witte
schimmel, Botrytis of grijze schimmel).

P. insignis heeft
leerachtige,
glanzende
bladeren met een
witkleurig vilt aan
de onderkant.
ONDER

Naast de Pachystegia insignis heb je
nog twee soorten:
Pachystegia minor
Verreweg de kleinste van het geslacht,
die slechts ongeveer 30 cm hoog
wordt, maar nog steeds de prachtige
witte margrietbloemen vertoont. Een
uitstekende keuze voor alpine tuinen.
Pachystegia rufa
Lijkt op P. insignis en vormt een
vergelijkbare vorm en grootte van de
plant. De bladeren zijn vaak duidelijk
bronskleurig vilt aan de onderkant, vergezeld van roodachtige bloemstengels.

5 – WI E KENT DEZE PL ANT OF DIT ZA AD?
Via onze app hebben enkele leden
gevraagd of er iemand de naam van
een bepaalde plant en zelfs een zaad
weet. Uiteraard komt het voor dat
hierop geen antwoord komt...
Het gaat over de twee planten en het
zaad die hieronder worden getoond.
Herken je de plant(en) en/of het zaad
reageer dan naar
secretarisregiowest@gmail.com

Peter van Helsdingen zou graag willen weten
van welk soort Crinum hier sprake is.
Liesje van Leening kreeg van Selma van der
Meer voor haar onbekend zaad. Van welke
plant zou dit kunnen zijn?

Selma van der Meer zou graag achter de
naam van deze plant willen komen.

6 – WAT I S P I R E CO B L A D I N S E CTE N
Zoals jullie weten zijn we recent met een behoorlijk aantal regioleden gestart met de experimenten om
met Pireco Bladinsecten op biologische wijze bezoek van pestdieren aan onze planten te voorkomen.
Binnen die groep houden we elkaar zo goed en zo kwaad als dat gaat op de hoogte van wat we doen en
van het waarom daarvan. En straks natuurlijk van wat we daarmee al dan niet bereikt zullen hebben.
Ik zal jullie, de niet-deelnemers, niet
steeds vermoeien met de technische
details daarvan maar nu we aan het begin
staan van het nieuwe groeiseizoen is het
misschien toch wel aardig om ongedierteverslag te doen van mijn ervaringen
gedurende afgelopen winter.
Mijn Pireco-experimenten van deze winter
omvatte drie groepen pestdiergevoelige
planten. Het gaat om:
•‘Volwassen’ (bloeirijpe) Plumeria- en
Adenium obesum-planten van 4 jaar
en ouder.
Adenium-zaailingen
uit 2018 en 2019
•
•Baby Adenium obesum-zaailingen
van februari 2020
Elke groep werd net iets anders
behandeld dan de andere en de
resultaten waren ook niet identiek.
Volwassen Plumeria en Adenium
Deze groep kreeg voorheen jaarlijks in
de winter twee tot vier keer per winter
bezoek van spinten in behoorlijke aantallen. Bestrijding was steeds nodig
in twee behandelingen, soms meer.
Nooit ander ongedierte.
Deze nazomer kregen de planten uit

- Bij
Plumeria’s is het
een combinatie
van Pireco en van
blijven dromen
dat die prachtige
bloemen er dit
jaar echt gaan
komen.
ONDER

deze groep Pireco volgens voorschrift op
ca. 1 augustus, 1 september en 1 oktober.
Daarna naar binnen en geen vocht meer,
en dus ook geen Pireco. Drie van de acht
planten verloren al snel al hun blad.
Voor de meesten van ons zal het geen
verrassing zijn dat de spinten dat niet
wisten te waarderen: zij lieten de kalen
ongemoeid. Twee grootgegroeide Plumeria’s
behielden wel hun blad maar ontvingen
desondanks geen eters van buiten.
Drie bladhoudende Adeniums bleven eerst

ook vrij maar kregen in maart bezoek van
een beperkt aantal verdwaalde spinten.
Ik heb de dwaalgasten de weg gewezen
naar het hiernamaals.
De fabrikant adviseert de toediening van
Pireco Bladinsecten na vier weken te
herhalen omdat het dan uitgewerkt is.
Dat lijkt te kloppen met mijn winterervaring. Maar daar heb ik dan wel een
uitdaging. Planten in de winter drooghouden en vierwekelijks Pireco toedienen
staat op gespannen voet met elkaar. Hier
moet ik dus nog een list verzinnen.

Adenium zaailingen uit 2018 en 2019
Ook deze groep kreeg voorheen jaarlijks in
de winter twee tot vier keer per winter
bezoek van spinten in behoorlijke
aantallen. Bestrijding was steeds nodig
met twee behandelingen, soms meer.
Nooit ander ongedierte.
Deze groep van 70 zaailingen kregen wat
langer enig vocht toegediend (met daarin
bij elke watergift Pireco volgens advies)
omdat ik ze wat langer aan de groei wilde
houden. Medio december stopte ik daarmee. Ik heb bij hen de hele winter geen
spint gezien. Wel verloren ze in februari
allemaal hun blad waarna zo ongeveer
eens in de veertien dagen één of twee
plantjes enige wolluis vertoonden.
Penseel en spiritus brachten, samen met
aandacht, redding.
De fabrikant heeft geen ervaring met zijn
product bij planten in de winterberging.
Hij garandeert ook geen ongediertevrije
planten, maar een beheersbare situatie.
Daarvan was naar mijn mening in deze
groep zeker sprake. Eens in de twee weken
bij twee plantjes drie wolluizen schilderen
vind ik wel acceptabel.
De Baby’s
Het schijnt voor Adenium-jaarlingen goed
te zijn om ze de eerste winter aan de groei
te houden. Ik houd ze daarom sinds twee
jaar in een afgesloten groeikist met full
spectrum LED-lampen op een temperatuur van 28˚C aan het begin en eind van
de winter en 20˚C tijdens hartje winter.

Positief punt: ik heb de hele winter geen
enkele spint in de kist gezien. Wel nog
onverklaarbare uitval, maar niet langer
50%, maar nu rond de 20%. Nog steeds
triest om er zo veel ten grave te dragen,
maar er lijkt licht aan het einde van de
tunnel.
Wel verschenen er, dit jaar voor het eerst,
wolluizen maar in beheersbare aantallen.
Eens in de veertien dagen controleerde ik
ze, en dan hadden steeds drie of vijf,
soms acht, peuters een paar witte stipjes
waarvan ik aannam dat het wolluis in de
borelingfase waren. Spiritus dus.

Die kist kan niet zo gesloten zijn of de
spinten vinden hun weg naar de jeugd.
Met voorheen slachtingen tot 50% onder
het jonge grut!
Vanaf begin augustus kregen ze wat
meneer Pireco zei dat goed voor ze was.
Ook midden oktober naar binnen en hup,
in de kist. Ondanks de toch behoorlijk
hoge temperaturen daarin was het vochtverbruik opmerkelijk gering. Daarom
slechts eens in de drie a vier weken water.
Wel steeds met Pireco Bladinsecten, dat
wel.
Ondanks de groeizame omstandigheden
in de kist verloren alle jongelingen na een
maand 75 tot 100% van hun blad. Geen
idee waarom. Geen insect te bekennen.
Niet goed gekeken? Wie zal het zeggen.
Hoe dan ook, de watergift, steeds met
Pireco, werd verder teruggeschroefd.

- Zou dit
met Pireco dan
eindelijk lukken?
BOVEN

- Adenium
Baby’s.
ONDER

Conclusie?
Het heeft er een beetje de schijn van dat
de Pireco-consumptie de proefplanten
goed heeft gedaan: de uitval is sterk
verminderd. Bovendien zijn er haast geen

spinten aangetroffen. Wel lijkt de wolluis
beter in zijn element dan voorheen.
Toch denk ik dat het te vroeg en te gemakkelijk is om nu tot een slotsom te komen.
Het experiment was daarvoor te klein
opgezet en te weinig consequent uitgevoerd. Wel mogen we hoop koesteren dat
straks zal blijken dat we een nieuw wapen
hebben gevonden in onze strijd tegen tal
van beestjes die van onze planten willen
snoepen. Een biologisch wapen dat
bovendien geen risico op resistentie met
zich brengt.
Spannend om uit te zoeken wat Pireco
voor planten in winterrust werkelijk kan
betekenen. Daarom hoop ik dat het gauw
weer herfst en winter wordt. Zodat we
snel verder kunnen onderzoeken hoe we
onze hobby kunnen uitoefenen zonder
tegelijkertijd vraatzuchtig ongedierte te
voederen.
Ik kan daarop haast niet wachten.
Maar wel tot na de zomer.
Waarin we eindelijk weer onze
kleinkinderen kunnen knuffelen.
Ons favoriete restaurant kunnen steunen.
Van kuip en planten kunnen genieten. En
misschien een, desnoods korte, vakantie?
Ik kan niet zonder!

7 – 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

