 Met een zeer interessante lezing.

Nederlandse Kuipplantenvereniging – Regio West
OKTOBER 2021

NIEU WS B R IEF

INHOUD
1 – Van het bestuur
2 – Ledenbijeenkomst in
Alphen aan den Rijn
op zaterdag 16 oktober
3 – Oranjerieplanten op het Loo,
door Willem Zieleman
4 – Een plumeria-dagboek,
door Anneke Duyvesteijn
5 – Pireco-update
door Frits van Melle
6 – Crinums en poederkwasten
7 – De Regio West-app
8 – Overige informatie

JAARGANG 5 – NUMMER 6

1 – VAN H ET B ESTUU R
Oktober is altijd een drukke maand.
De afronding van het seizoen nadert.
Onze planten moeten binnenkort veilig
naar binnen met alle zorg van dien.
En de najaarsbijeenkomst dient zich aan.

Hopelijk kun je erbij zijn – zie punt 3
 Daarbij kan het regiobestuur een paar
‘handjes’ gebruiken... Met elkaar houden
we de vereniging levend – zie punt 2
 Verder wordt er veel interessants
verteld over de Plumeria in het bijzondere
dagboek van Fransje– zie punt 4
 Hoe is het dit jaar met het Pirecoproject gegaan? Frits van Melle praat
ons bij – zie punt 5.
 Wie op zoek is naar een Crinum of
poederkwast wordt op zijn of haar
wenken bediend – zie punt 6
 Lid van Regio West en je hebt je nog
niet voor de Regio-app opgegeven.
Martin Talma geeft je de nodige
informatie – zie punt 7

2 – LEDEN B IJ EEN KOMST OP 16 O K TO B E R I N A L P H E N A A N D E N R I J N
Na vorig jaar van Moordrecht naar
Alphen aan den Rijn te zijn verhuisd,
hebben we aldaar een nieuwe locatie
voor onze ledenbijeenkomst op
zaterdag 16 oktober 2021
Het nieuwe adres is:
Buurthuis Kerk en Zanen
De Oude Wereld 51-59
2408 NV Alphen aan den Rijn

Het regiobestuur is heel blij met de
nieuwe ruimte, die een goede
vervanging is voor wijkcentrum
Ridderveld. Het ligt eveneens centraler
in Regio West wat het hopelijker
makkelijker maakt voor meer leden om
de ledenbijeenkomsten te bezoeken.
Er is voldoende parkeergelegenheid.
Om zo goed en zo veilig mogelijk
alles voor te bereiden vraagt het
regiobestuur om je vooraf op te geven.
Stuur hiervoor een mail naar:
secretarisregiowest@gmail.com

• Verder zoeken we twee leden die met
de koffie en thee kunnen helpen.

• Geef ook aan of je melk of karnemelk

Het programma ziet er als volgt uit:

bij de lunch wilt.
• Tot slot zoeken we een lid die het
verslag van de bijeenkomst wil maken.

• 10:00 – ontvangst leden met een kop

Naast de te verwachten zeer interessante lezing nodigt het regiobestuur
haar leden uit om feestelijk afscheid
te nemen van bestuurslid Piet Keijzer,
die zich vele jaren op allerlei manieren
voor Regio West heeft ingezet.
Piet blijft nog wel actief, bijvoorbeeld
met de inkoop van meststoffen en
aarde. Meststoffen nodig? Geef dit aan
Piet Keijzer door, dan neemt hij ze voor
je mee: keijzberg@hetnet.nl

koffie/thee en iets erbij

• 10:30 – lezing ‘Oranjerieplanten op
het Loo’ door Willem Zieleman

• 12:30 – gelegenheid om je lunch
te gebruiken.
Voor drankjes wordt gezorgd.
Uitwisseling van zaailingen, stekken,
planten en ervaringen

• 13:00 – bespreking programma 2022
• 13:30 – 14:00 – Receptie Piet Keijzer

3 – LEZI NG ‘OR ANJ ERI EPL ANTEN OP H ET LO O – D O O R WI L L E M Z I E L E M A N

Paleis het Loo heeft een lange
geschiedenis met kuipplanten.
Deze loopt door tot de huidige dag.
Tijdens onze ledenbijeenkomst zal
Willem Zieleman – Adviseur Tuinen op
het Loo – hierover een lezing houden.
Hieronder alvast zijn toelichting.
Toen Prins Willem III in 1684 kasteel
Het Oude Loo kocht begon hij direct
met de plannen voor een nieuw, groot
buitenverblijf met imposante tuinen

daarbij. Belangrijk onderdeel daarvan
waren exotische planten. Direct bij de
bouw van het paleis werd de gehele
oostvleugel daarvoor gereserveerd en
als oranjerie ingericht.
Direct noordelijk van deze oranjerie lag
de Koninginnetuin, waar de bijzondere
planten te zien waren die gekweekt
werden en verzameld werden.
Koningin Mary had onder andere een
grote collectie aurikels, zogenaamde
‘bergprimula’s’.

Voor het verwerven van bijzondere
(sub)tropische planten zaten Willem
en Mary op de eerste rij.
De vaarroutes naar Oost- en WestIndië waren bekend, en er was
gedurende de 17e eeuw een netwerk
opgezet van handelsposten en
koloniën. Veel nu bekende tuinplanten
werden als zaden meegenomen, denk
dan aan zonnebloemen, afrikaantjes
en oost-indische kers.
Succulenten overleefden de lange zeereizen ook vaak wel. Zo komen er eind
17e eeuw veel planten uit Zuid-Afrika
en de Canarische eilanden hier naar
toe. Er ontstaat zelfs een heel netwerk
van rijke verzamelaars die collecties
aanleggen en er passende huisvesting
bij bouwen.
De beroemdste bewoners van de
oranjerie op het Loo, de sinaasappels of
Oranjebomen, worden echter meestal
uit Italië geïmporteerd, en ook al wel
hier veredeld. Het gaat dan meestal
om de Citrus aurantium of wel de
bittere sinaasappel. Hiervan zijn tal
van variëteiten gekweekt, meestal
met bijzondere vruchtvormen.
De oudste oranjeboom van het Loo
komt nog uit de tijd van Willem en
Mary, rond 1700.

De verzameling is er bijna altijd
geweest – alleen tijdens de Franse
revolutie zijn de bomen verkocht –
en wel aan het landgoed Amelisweerd
bij Utrecht. Koning Lodewijk Napoleon
koopt deze bomen weer terug en laat
ze weer naar Het Loo brengen. Zo blijft
de kern van de verzameling behouden.
In de 19de eeuw is het vooral koning
Willem III die een grote passie voor
tuinieren en planten verzamelen heeft.
Hij koopt overal planten en laat ook
tropische planten naar het Loo brengen, die dan een plaatsje in de net
gebouwde kassen krijgen. Zo komen
er zelfs orchideeën vanuit ‘Buitenzorg’

op Java naar het Loo. Naar de mode
van die tijd ontstaat er een grote
verzameling Camellia’s en varens.
Koningin Wilhelmina past goed op
de collectie, maar haar hart ligt meer
bij de Veluwse natuur, en bij wilde
bloemen.
Een stimulans om de collectie weer
naar een hoger niveau te brengen en
nieuwe planten te verzamelen, is de
her aanleg van de verdwenen formele
tuinen. Vanaf eind jaren ’70. Aan een
authentieke beplanting wordt alle
aandacht besteed en er worden,
meestal via botanische tuinen,
subtropische planten verzameld.

In samenwerking met de landbouwuniversiteit Wageningen is er een entprogramma opgestart om de oude
Citrusbomen te vermeerderen om
zodoende een jonge generatie
beschikbaar te hebben.
Nu zijn de oranjerieplanten een
belangrijk onderdeel van de tuinen van
het Loo en een mooi voorbeeld van drie
eeuwen koninklijk verzamelen.
Tijdens de lezing, en vooral in het
tweede deel daarvan, zal ik uitgebreid
aandacht besteden aan de verzorging
van onze oranjerieplanten, ik bespreek
dan de te gebruiken grondsoort,
bemesting, watergeven snoeien, en de
overwintering.
Uiteraard is er gelegenheid om vragen
te stellen en na te praten.

4 – FR ANSJ E – DAG B O E K VA N E E N P LU M E R I A , D O O R A N N E K E D UY V E STE I J N
09-2020

Mijn Plumeria rubra ‘Divine’,
troetelnaam Fransje, is gekocht op
een plantenmarkt in de tuin van het
kasteel van Creully in Normandië in
juli 2019. Ik was verbaasd dat er een
verkoper was die bloeiende Plumeria’s
aanbood. Omdat de plant in bloei
stond, was ik verkocht, maar ook de
plant. Een van de drie stengels op de
stam stond in bloei, de andere twee
hadden blad.
Na haar aankomst in mijn tuin heeft
Fransje in de serre aan mijn huis
gestaan. De plant ontwikkelde zich
goed en kreeg er nog wat mooie
groene bladeren bij, die er perfect
uitzagen. In september stond hij nog
prachtig in bloei.

Overwintering 2019 - 2020
In de winter van 2019 op 2020 stond de
Plumeria binnen in de woonkamer. Dit
omdat ik wist dat hij daar zijn blad niet
zou verliezen en met wat vocht goed
de winter door kon komen. Daar bleef
de Plumeria inderdaad mooi groen,
heel af en toe verloor hij een blad.
Voorjaar 2020
In het voorjaar heb ik hem in de serre,
op een kleine verhoging gezet en ben
Peters opstartmest gaan geven volgens voorschrift. Later verdergegaan
met de vervolgmest van Peters en de
plant in nieuwe aarde gezet in een
grotere pot. De verkoper had gezegd,
dat verpotten niet zo nodig was in het
eerste jaar na aankoop, maar dat wens
ik stevig te betwijfelen.
Voor al mijn kuipplanten gebruik ik
een eigen mengsel van potaarde, zand
en perliet in de verhouding van ca.
70 - 15 - 15%, afhankelijk van de plantensoort kan hier een kleine variatie
inzitten. Perliet zit er in, om er voor te
zorgen, dat er voldoende lucht in het
mengsel zit, zodat de waterdoorlatendheid gegarandeerd is. Dat is vooral bij
heel regenachtig weer prettig!

17-09-2020

Het kasteel van
Creully waar
Fransje en
Anneke elkaar
vonden.
LINKS

Wie wordt
nou niet
verleidt door
zo’n prachtige
bloeier?
BOVEN

Zomer 2020
Alle maatregelen waren, dacht ik,
genomen om voor bloei te zorgen.
Omdat het in de zomer van 2020 erg
warm was, is de Plumeria naar buiten
gegaan. De plant stond op een zonnige, vrij windvrije hoek in de tuin voor
de serre. Toch was er van bloei geen
sprake en heb ik de plant naar binnen
gehaald omdat ik het idee had, dat de
schommeling van temperatuur regelmatig te groot en de zon soms onbarmhartig was. Ook droogde de plant
door de warmte snel uit. Juni – en
vooral augustus – waren extreem.

luis te verwijderen, maar ook tegen
trips en spint gespoten. Bladeren die
te veel waren aangetast heb ik weggehaald en dat doe ik nog steeds
geregeld. Aan het einde van het
seizoen is de plant weer naar binnen
gegaan, wederom naar de huiskamer.

14-12-2020

Helaas kreeg de plant in de serre,
tijdens mijn vakantie van twee weken
begin augustus een drietal aantastingen: spint, trips en schildluis. Dit had
mogelijk te maken met niet voldoende
ventilatie waardoor stress ontstond
door wederom temperatuurschommelingen, te droog en te weinig voeding.
Thuisgekomen heb ik alle problemen
opgelost, door o.a. handmatig schild-

Voorjaar 2021
In april is de plant eerst van de huiskamer naar de bijkeuken verhuisd.
In de woonkamer was het gezien de
ligging op het zuiden te warm en ontstaat er te veel stress voor de plant.
Begonnen met Peters startmest en in
mei in de serre gezet en verplant in
een grotere pot.
De plant heb ik eerst op de bank en
later op de tafel in de serre gezet. Op
deze tafel heb ik de plant eerst wat
meer uit het licht gezet, maar omdat
er veel regen was toch weer meer naar
het licht gehaald. Ik heb namelijk
zonwerend glas en daardoor wordt
zonlicht gefilterd en is het iets minder
warm.
Vrijwel dagelijks heb ik gespot op
ziektes, die ik het jaar ervoor had
bestreden. Spint en schildluis bleven
zich geregeld manifesteren. Dat kwam
mogelijk ook omdat het weer niet

Mooi groen in
de winter.
LINKS

Anders dan de
sierpot doet
vermoeden:
Fransje staat de
volgende zomer
wel wat krap in
z’n potje.
ONDER

7-7-2021

meewerkte. Het was koud, veel regen
en temperatuurschommelingen en
weinig licht. Maar toen kwam Pireco
om de hoek en heb ik dit middel ingezet. Ik ben ook geregeld de plant gaan
nevelen, omdat ik had gelezen, dat
spint niet van vocht houdt. Aangezien
het klimaat in de serre regelmatig te
droog is, denk ik dat dit een hele goede
oplossing is, omdat spint niet vaak
meer te zien was.
Helaas kan ik niet luchten met ramen
in de serre en heb ik ontdekt, dat als de
temperatuur te hoog wordt de plant
stress krijgt met ziektes als gevolg. Als
het te koud is, is het ook niet goed om
de deur te lang open te zetten, want ze

afbreken, heb ik die tijdelijk ondersteund. Deze steun heb ik weer snel
weggehaald, toen ik volgens andere
liefhebbers en kenners van Plumeria
bij de Kuipplantenvereniging (bijeenkomst 24 juli jl. Piet Keijzer e.a.) gerustgesteld ben en dat ik voor breuk niet
bang hoefde te zijn.

17-7-2021

heeft warmte nodig. Tegenwoordig zet
ik als de temperatuur hoger is dan 25
graden de deur open.
Drie knoppen
Eind juni ontdekte ik dat er op de drie
koppen van de stengels van de plant
een bloemaanzet kwam. Deze aanzet
groeide gestaag en bestond uit heel
veel kleine knopjes, als een bloemkool.
Dit was halverwege juli. Ik vond de
bloemaanzet wel wat laat en wist niet
of ze ook tot bloei zouden komen.
Mogelijk kwam de late bloei door het
regenachtige weer met weinig zon en
met lage buitentemperaturen.
Omdat ik dacht dat de drie stengels
door het gewicht van de bladeren zou

Een bemoedigend beeld:
Fransje krijgt
bloemkoolvormige knopjes.
BOVEN

Nee, Fransje is
niet gekrompen.
Hij heeft een pot
gekregen die
beter bij hem
past.
RECHTS

Grotere pot
Omdat ik door de grootte van de plant
toch het gevoel had, dat zij in een te
kleine pot stond, heb ik direct na de
bijeenkomst besloten om mijn Plumeria, ondanks de bloemaanzet, toch te
verplanten.
Snel en heel voorzichtig (het was een
grote wortelkluit) is de plant toen in
een veel ruimere pot gegaan, zonder
de wortels te beschadigen en dat heeft
haar goed gedaan. Dit gaf een nog veel
sterkere bladgroei en de bloemaanzetten ontwikkelden zich goed en kleine
knopjes kwamen tevoorschijn. Ook de
aanvallen van schildluis en spint
namen af.
Leve Pireco!
De eerste week van augustus ben ik
op vakantie geweest en ik was reuze
benieuwd hoe ik mijn Plumeria bij
thuiskomst zou aantreffen.

24-7-2021

29-7-2021

Helaas toch weer een aanval van spint
en schildluis. Ik ben direct weer in de
aanval gegaan en heb volksstammen
schildluis naar de andere wereld geholpen. Pireco is ook weer ingezet en ik
heb weer veel bevochtigd door te
nevelen. Dagelijks in de ochtend en de
avond; niet met de volle zon erop,
want dan krijg je brandvlekken heb ik
gelezen.

De bloemaanzetten krijgen
stelen.
LINKS

10-8-2021

15-8-2021

De knoppen
beginnen zich
duidelijk te
manifesteren.

Rond 10 augustus begonnen de bloemaanzetten ineens stelen te krijgen, die
een paar weken later roze verkleurden.

spoedigen was toch wel de hogere
temperatuur vanaf half augustus met
veel meer licht en warmte.

RECHTS

De knoppen werden steeds groter en
op 5 september was het eerste bloemetje van de dikste steel open. Wat
meegeholpen heeft om de bloei te be-

Twee van de drie bloemaanzetten zijn
bijna gelijkwaardig. Een kop loopt iets
achter, dat komt door de standplaats
(iets minder licht). Ik durfde de plant

ONDER

5-9-2021

Dan begint het
wekenlange
plezier. Steeds
meer knoppen
openen zich!

8-9-2021

3-9-2021

niet meer om te draaien.
Op 12 september zijn al veel bloemetjes
van twee van de drie bloemstengels
open en geniet ik met volle teugen van
de schoonheid van Fransje!
Ik geef nu bijna elke dag een liter
water aan de Plumeria en elke week de
aangeraden hoeveelheid Peters mest.

8-9-2021

Wat heb ik geleerd:
1. Binnen overwinteren is een goede
zaak.
2. Als het in het voorjaar te warm
wordt en er veel wisseling in de woonkamer/ruimte in huis is toch naar een
minder warme plek, die gelijkmatiger
van temperatuur is.
3. In april als de temperatuur/weer het
toelaat in de serre.
4. Plumeria houdt van veel licht en
warmte. Bij gebrek aan licht ontwikkelt
hij stukken langzamer, voorbeeld is de
derde stengel met bloemaanzet, die
loopt duidelijk achter op de andere
stengels.
De beste temperatuur zonder ventilatie ligt tussen 20 – 25 graden Celsius.
Is de temperatuur hoger dan gaat de
deur open. (In Blijdorp staan de
plumeria’s in de tropische vlinderkas).
5. Buiten zetten kan bijna niet door
de te grote schommelingen in temperatuur. Ook de volle zon, urenlang is
geen succes. Dan treden snel aantastingen op.
Ook de luchtvochtigheid moet hoog
zijn en de pot heel groot.

Goede verhouding tussen gewas van
de plant en de pot!
6. In de winter binnen wel water
geven, maar met mate.
In bloei is het een ‘zuipschuit’ en moet
je hem goed in de gaten houden.
7. Voeding is ook heel belangrijk,
Peters mest is uitstekend!
Als ik met bemesten begin gebruik ik
opstartmest 10-52-10 (Peters 2000,
oplosmeststof voor de start ), dat doe ik
de eerste vier weken.
Daarna, dus begin mei, gebruik ik de
vervolgmest (Peters Professional
20-20-20), dat geef ik eens in de week.

10-9-2021

8. De verhouding van de pot tot de
plant is ook belangrijk, zeker als hij een
grote groeispurt doormaakt.
9. De Plumeria staat bij mij op een
grote tafel van de grond, dus geen last
van de kou van de ochtend. De vloer
van mijn serre heeft namelijk dezelfde
temperatuur als buiten.
Twee van de drie
bloemstengels
gaan overtuigend
in bloei: daar doe
je het voor!
BOVEN EN RECHTS

10-9-2021

5 – PI RECO EXPERIMENT LIJ KT GOEDDEELS GESL A AGD
Dit voorjaar begonnen een aantal
leden van onze regio een proef met
het op biologische wijze weren van
ongedierte op onze planten.
De weinige terugkoppelingen van de
tot nu toe opgedane ervaringen ermee
zijn meestal positief. Frits van Melle
deelt de bereikte resultaten alvast met
jullie en trekt op basis daarvan een
voorlopig eerste conclusie.
De ervaringen tot nu toe
Een deelnemer meldde voorheen in
zijn kas veel last van wolluis in zijn
druiven en kersen te hebben
gehad. Vol vertrouwen in een
goede afloop kocht hij een
10 liter verpakking Pireco en
smeerde zijn (forse, volwassen) planten in met het onverdunde product. Resultaat
daarvan was dat de luizen zich
ter verdediging naar de uiteinden van de takken haastten.
Waardoor het vrij eenvoudig
was om hen met een professioneel
bestrijdingsmiddel om zeep te helpen.
Als bestrijder
Een tweede lid informeerde mij aan
het begin van het project over zijn

‘avonturen’ met Pireco. Hij zette het
middel in als bestrijder, tegen dop- en
wolluis. Er was ook in dit geval sprake
van een volksverhuizing van de kwelgeesten, dus zonder dat ze het loodje
legden. Groene bladluis, oleanderbladluis en witte vlieg werden ook, in
kleine aantallen, aangetroffen maar
breidden zich niet uit. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren. Voor hem
was het resultaat van de proef tot dan
(voorjaar) teleurstellend, Pireco doodt
de insecten niet en weert ze ook niet
optimaal. Echter, als proef zette hij een
een paar mieren op een watje
met onverdunde Pireco, na een
half uur lager er wel twee te
stuiptrekken.
Microferm
Een ander meldde mij al jaren
het middel Microferm van de
firma Esveld uit Boskoop preventief in te zetten. Sindsdien
heeft zij ‘veel minder last van
spint, witte vlieg en luis in de kas,
allemaal ongedierte dat zich voorheen
zeker aan het einde van de kasperiode
behoorlijk kon uitleven op mijn
planten’. Nu zet zij ook Pireco in, maar
het resultaat is nog niet bekend.

Pireco reeds tijdens de winterberging
Recent ontving ik van een lid de
melding dat hij zijn planten al in de
winterberging met Pireco in de
geadviseerde concentratie bespoot,

Tussenstand
van de proef preventief
biologisch weren van
plaagbeesten
elke twee weken. Ook ongedierte
gevoelige tuinplanten behandelde hij
op die manier. Na driemaal spuiten
stopte hij ermee en daarna heeft hij de
rest van de zomer geen last meer
gehad. Alleen nog van slakken. Maar ja,
wie niet dit jaar. Ik zou bijna willen dat
ik een project tegen deze slijmballen
had opgezet!
Tot zover de terugkoppelingen van
andere deelnemers aan de Pireco-proef.
Eigen ervaringen
Ikzelf zette Pireco breed in en heb
nogal uiteenlopende ervaringen.
Laat ik beginnen bij de tuinplanten.
Mijn tuinbonen behandelde ik door
aangieten vanaf het voorweken tot de
oogst in de geadviseerde frequentie en

verdunning. Voorgaande jaren kwamen de planten vanaf de bloei tot de
oogst vol te zitten met massa’s zwarte
luizen. Dit jaar kreeg ±10% van de
planten kortstondig ongeveer 10% van
de hoeveelheid luis van voorheen voor
de kiezen. Na veertien dagen was alles
weer verdwenen en kwamen ze niet
meer terug. Ik oogstte met schone
handen!
Buxus en Hortensia behandelde ik
vanaf 15 maart door aangieten. Halverwege juni bleken er toch rupsen in de
struikjes te zitten. Leonne ging dus
weer tussen de struikjes wonen en
viste er meerdere tientallen uit. Maar
goed, we hebben bij elkaar zo’n 150
meter van dat spul. Ik ging door met

Voor de Hortensia
en Buxus van
Frits en Leonne
volstond alleen
Pireco niet.
BOVEN

- De sieraubergines van
Frits waren maar
wat blij met
Pireco. De kluit
ondergedompeld
in een pireco-bad
en weg was de
witte vlieg.
RECHTS

het vierwekelijks aangieten van de
struikjes maar bespoot ze daarnaast
toch ook maar met het biologische
Ecostyle ‘Rupsvrij’. Met dit middel
behandeld blad bekomt rupsen slecht
als ze ervan eten. Al eerder hingen
wij mottenvallen met vrouwelijke
feromonen op, die vangen mannelijke
motten weg. In de vallen zaten in voorgaande jaren steeds zeker 30 motten,
zo niet meer. Dit jaar twee. Een gevolg
van Pireco? En/of van Ecostyle? De
hand van Leonne, dat kan natuurlijk
ook. Pireco op zichzelf lijkt echter niet
te volstaan.
In de Hortensia’s verscheen toch weer
wollige dopluis maar slechts ongeveer
de helft van wat we gewend waren. En
niet meer dan een enkele aanvalsgolf.
Leonne? Pireco?
In de kas wilde ik drie groepen planten
aan de experimenten onderwerpen,
t.w. mijn adeniums en plumeria’s,
de tomaten en de Sauromatum.
De andere planten bleven (vooralsnog)
onbehandeld want tot en met vorig
jaar kwelgeest vrij.
De proef met de Sauromatums is erbij
ingeschoten, moet ik jullie helaas bekennen. Ik had 20 bollen willen oppotten en de helft daarvan Pireco voeren.
Ik heb er niet meer aan gedacht.

Wel staken op enig moment twee in
de ‘volle grond’ van de kas verdwaalde
bollen hun blad boven de grond. De
eerste die dat deed zat direct vol met
spint, nog voordat ik er erg in had. Ik
trok het blad resoluut uit de grond en
verzoop de gasten met veel plezier in
een emmer met water. Toen de tweede
zijn blad showde had ik dat wel direct
in de gaten. Ik heb die onmiddellijk
bespoten volgens advies en tot de
dag van vandaag is er geen mijt te
bekennen.
De tomaten behandelde ik vanaf het
moment van zaaien volgens voor-

schrift. De afgelopen maanden heb ik
niet meer dan een stuk of tien witte
vliegen gezien. Die toonden weinig
interesse in de planten en waren overduidelijk op weg naar de uitgang, op
zoek naar smakelijker prooi.
De plumeria’s en adeniums ondergingen het Pireco regiem vanaf het moment dat ze nog in winterrust waren.
De plumi’s zijn geheel vrij gebleven,
maar de Adeniums niet helemaal. Zij
kregen wat spint en wolluis op bezoek.
Niet veel, maar teveel. Ik verhoogde de
concentratie daarom tot drie maal het
advies. Dat hielp, maar nog steeds niet
afdoende want eens in de twee à drie
weken vond ik twee of drie luizen of
mijten in drie of vier planten. Op een
bevolking van zo’n 100 jonge planten
is dat niet veel, maar toch. Ik ga
nadenken hoe ik er volgend jaar helemaal vanaf kan komen. Frequentie
verhogen? Overdoseren kan niet!
De andere planten in mijn kas kregen
geen preventieve behandelingen
omdat zij niet eerder voedsel voor
ongedierte waren. Groot was dan ook
mijn verbazing toen mijn sier-aubergines plotseling vlekjes op de bladeren
vertoonden. Nader onderzoek leerde:
spint. Veel! Ik bestreed ze met Luxan,
dat hielp. Ik dompelde de kluiten in

een perico-bad volgens voorschrift en
weg bleven ze. Bij drie. Waarom bij de
vierde niet helemaal? Geen idee.
Tot voor kort had ik nog nooit spint
gezien in een Salvia splendens giganteum (inderdaad, de ouderwetse
Sint Jansvuur, maar dan met 1,5 meter
behoorlijk uit de kluiten gewassen).
Hij staat in de kas om zo gemakkelijker
de nauwelijks verkrijgbare zaden te
kunnen oogsten. Maar dan moet hij
wel bloeien. En dat deed hij niet. De
knoppen verschrompelden, bladeren
vergeelden. Spint. Jawel. Hij kreeg een
behandeling à la aubergine en lijkt
weer schoon. Of dat zo blijft moet nog
blijken. Hij is een te recent slachtoffer
om daar op dit moment iets zinnigs
over te kunnen zeggen.
De conclusies tot nu toe
De bevindingen van 3 deelnemers aan
de proef gecombineerd met die van
mij laten overall zien dat de toepassing
van Pireco op diverse planten c.q.
plantgroepen een wisselend effect
heeft. Het ongedierte ging of helemaal
weg, of verminderde (fors) in aantal of
zocht, helaas, een andere gastheer.
Het is pas augustus. Mijn ervaring
is dat er in het naseizoen vaak meer
kwelgeesten op de loer liggen,

Dankzij Pireco
stonden de
adeniums van
Frits te swingen
in hun potjes.
BOVEN

afwachten dus hoe de werking van
Pireco dan is.
Dus nog geen conclusies, al stemmen
de eerste tekenen voorzichtig hoopvol!
Bovendien zijn de resultaten van de
meeste deelnemers tot nu toe nog niet
bekend.
Om meer inzicht te krijgen in de werking van Pireco wil ik alle deelnemers
aan het experiment oproepen hun
opgedane ervaringen met mij te delen.
Deze zijn onontbeerlijk bij een zo
breed mogelijke beoordeling van de
resultaten. Zodat we met elkaar het
mijns inziens veelbelovende middel
komende winter en volgend jaar
wellicht doelgerichter en efficiënter
kunnen inzetten bij onze hobby. Dank!

6 – C R I N UM S E N P O E D E R KWA STE N A A N G E B O D E N
De Diergaarde Blijdorp heeft een
aantal crinums en poederkwasten
overcompleet en biedt ze daarom aan
de leden van onze vereniging aan.
Het gaat om Crinum abyssinicum en
Haemanthus albiflos. Het zijn grote
planten die in 10 liter potten staan.
Het geslacht Crinum (Haaklelie) is een
bolgewas uit de narcisfamilie (Amaryllidaceae). Het geslacht komt voor op
oevers van stromen en meren in tropische en subtropische kustgebieden van
Afrika, Amerika en Azië. Er zijn wel
meer dan 100 soorten crinums.
Zoals de soortnaam het al aangeeft
komt deze Crinum uit Abyssinië, dat nu
Ethiopië heet en dat ligt in het noordoosten van Afrika. De flesvormige
bollen kunnen wel een diameter van

15 cm bereiken met smalle glanzende
bladeren van ongeveer 40 cm; de
bloemen zijn sterk geurend, rood tot
roze in knop, vervagend tot zuiver wit,
soms roze getint, tijdens bloei.
De Haemanthus albiflos is ook een
bolgewas uit de narcisfamilie en komt
uit Zuid-Afrika. Het blad is dik en vlezig
zoals bij een vetplant. Iedere bol heeft
twee paar zacht behaarde bladeren
waarbij aan de basis van iedere bol
jonge scheuten worden gevormd,
waardoor na verloop van tijd een
bossige meerbloemige plant ontstaat.
De bloem is wit met een groot aantal
gele stuifmeeldraden, die samen doen
denken aan een poederkwast.
De plant kan in de zomer zeer goed
droogte en warmte verdragen.

- Crinum
abyssinicum.
LINKS

Haemanthus
albiflos.
RECHTS

r dan direct
Heb je interesse reagee
t@gmail.com
via secretarisregiowes

7 – D E R E G I O WEST- A P P
Door de vorig jaar opgelegde Coronamaatregelen kon onze regio geen
bijeenkomsten en excursies meer
houden. Het bleek dat contact met
elkaar wenselijk was en er is gezocht
naar een manier om dit te realiseren.
Hieruit is de Regio West-app ontstaan,
die op 5 juni 2020 ‘de lucht’ in ging.
Nu, begin oktober, dus 16 maanden
later, heeft Martin Talma eens gekeken
wat er zo allemaal mee is gedaan.
Er hebben zich 23 leden van onze regio
‘ingeschreven’ voor de app. Hiervan is
een groot deel actief met het laten
zien van mooie en bijzondere planten
en bloemen. Daar heeft de Nieuwsbrief
al eerder aandacht aan besteed.

In die 16 maanden zijn er ruim 300
foto’s geplaatst, m.i. een flink aantal.
Daarnaast zijn er tientallen vragen
naar en over planten, bloemen, zaden
gesteld. Omdat kuipplanten over het
algemeen niet de meest eenvoudig te
houden en te kweken planten zijn, zijn
er ook veel vragen naar stek- teel- en
kweekwijzen geweest. Tevens zijn er
enkele situatie- of tuinfoto’s geplaatst.
Al met al een goed gebruik van de app,
meen ik.
Om excessen te voor komen had ik wat
spelregels opgesteld. Die zijn maar één
keer overtreden, door mijzelf nota

De deelnemers
van de Regio
West-app hebben
heel wat mooie
planten met
elkaar gedeeld
zoals hier en op
de volgende
pagina te zien is.

bene. Een attent lid wees me daar op
en heb me daarna netjes aan de regels
gehouden.
Wat mij is opgevallen is, dat uit de
andere regio’s niet eenmaal een vraag
naar het hoe en waarom is gesteld.
Zou dat komen omdat zij een vaste
bijeenkomstplaats/kas hebben, waardoor contact met elkaar toch mogelijk
bleef?
Aanmelden voor de app kan nog steeds,
liefst telefonisch, bij Martin Talma,
’s avonds: 078 6742776

8 – 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

