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1 – VAN H ET B ESTUU R
De oplettende lezer zal het vast opvallen
dat de naam van tal van leden in deze
Nieuwsbrief staan. Allemaal waren ze op
een of andere manier actief en betrokken
om de afgelopen ledenbijeenkomst tot
een prettig samenzijn te maken. Dank
daarvoor!
Het regiobestuur hoopt dat deze ingeslagen weg nog veelvuldig een vervolg krijgt
en dat we zo vele activiteiten met elkaar
kunnen opzetten.
Het wordt ook zeer gewaardeerd als je
reageert op de vragen die in het verslag
van punt 4 staan. Stuur een mail naar:
secretarisregiowest@gmail.com
De samenstelling van het nieuwe bestuur
is bijna rond. Het komt voor de eerste
keer bijeen op 2 april a.s.
Penningmeester Peter van Helsdingen is
daarbij aanwezig om de (financiële) logis-

tiek rond presentaties van de regio op
plantenmarkten uit de doeken te doen.
Inge Castelijn – zij overweegt nog of zij
zich zal ontfermen over de financiële
administratie – schuift ook aan.
Van het nieuwe bestuur zal René Gerritzen
in het landelijk bestuur de belangen van
Regio West behartigen. Hij volgt daar
Marijke Oppe-De Pagter op die in mei
afscheid neemt van het landelijk bestuur.
De vergaderagenda is goed gevuld.
Er wordt gesproken over:
• de taakverdeling,
• het programma voor 2022 vanaf juni.
Suggesties en ideeën van leden zijn
uiteraard zeer welkom,
• de ledenbijeenkomst in oktober,
• presentatie van de regio op 7 mei in
Leiden en op 28 en 29 mei in Delft
• het inrichten van en bijdragen aan de
website en de nieuwsbrief.
De excursie op donderdag 21 april a.s.
naar Het Loo wordt nog georganiseerd
door het voormalige bestuur.
De uiterste datum voor inschrijving van
de Nationale Kuipplantendag verloopt
op 8 april 2022.
Geef u tijdig op bij Lute Hilberts
penningmeester@kuipplantenvereniging.nl
en vermeld uw voorkeur voor één van de
thema’s:
π Bush
π Mangrove
π Desert

2 – L E D E N B IJ E E N KOM ST R E G I O WEST D O O R R E N É G E R R ITZ E N
Buurthuis Kerk en Zaanen blijkt
wederom een prettige plek om bij
elkaar te komen. Er komen aardig
wat vertrouwde maar ook nieuwe
gezichten vanaf tien uur binnen.
Al snel is het een gezellige uitwisseling
van verhalen onder het genot van
koffie en thee (met iets erbij!) met
dank aan onze gastvrouwen Annette
en Ingrid. René Gerritzen doet verslag
van het programma vóór de pauze.
De voorzitter, Rudy Vrooman, opent
om 10.30 uur de bijeenkomst door een
welkom te heten aan eenieder.
Opvallend veel leden waren deze
zaterdag aanwezig en gelukkig kon het
In La Mortella
op Ischia zijn er
naast de tuin
een aantal kassen te bewonderen. Vooral de
‘La Bocca’ kas is
overweldigend
mooi.
BOVEN

Vanuit hun
huis in La Mortella hadden de
Waltons zicht
op verschillende
waterpartijen.
LINKS

zonder mondkapjes. Rudy hoopte dat
er dit jaar nog vele leuke activiteiten
georganiseerd kunnen worden in
samenwerking met de leden.
Ischia, het groene eiland
Het programma werd gestart met een
lezing door de voorzitter, vergezeld van
prachtige dia’s. Rudy vertelde heel
enthousiast over het eiland Ischia, voor
de kust van Napels in Italië. En dankzij
het Middellandse zeeklimaat kunnen
daar planten groeien, die wij helaas

niet allemaal in onze tuin kunnen uitplanten. Hij komt al meer dan 17 jaar
geregeld op het eiland, en toont ons
beelden van die afgelopen tijd die nog
altijd erg interessant zijn en prachtig
om naar te kijken.
La Mortella
Na een korte inleiding gaan we naar
La Mortella, de naam verwijst naar de
granaatappel. Deze tuin is gedurende
een halve eeuw door de componist
William Walton en zijn vrouw Susana
met veel passie aangelegd. Een gortdroge steengroeve is er omgetoverd
tot een van de mooiste tuinen van
Zuid-Italië.
Ook werd van de lezing een soort quiz
gemaakt: wie herkent de getoonde
plant? Altijd leuk.
En we hadden ogen te kort om de
gigantische rijkdom aan planten te
mogen bewonderen.
Na een korte, maar gezellige pauze
werd de lezing voortgezet met een
serie over het Negombo Park. Dit park
heeft, naast een overweldigende
plantengroei, een variatie aan baden
en warme en koude watervallen.
Allemaal voor de gezondheid van lijf
en geest. Geesje Maas vertelt er hierna
meer over.

- Naast de
prachtig begroeide
vallei is er hogerop
‘The Hill’ met een
aantal vijvers, die
belangrijk zijn als
waterbekken. De
beplanting is hier
ook anders doordat er veel meer
zonlicht is.
RECHTS

William Walton
ligt begraven in
zijn eigen tuin..
LINKSONDER

De vijver vol met
Lotus en kikkers in
een Thaise setting
is sprookjesachtig.
ONDER

3 – L E D E N B I J E E N KOM ST R E G I O WEST D O O R G E E SJ E M A A S
Geesje Maas doet verslag van het
programma na de drinkpauze. Na de
koffie neemt Rudy ons weer mee voor
de rest van de lezing, nu naar Lacco
Ameno. We zien een pleintje en dan
een straatje met heel veel planten, bij
ieder huis wel wat. Het ziet er heel
mooi en vrolijk uit.
Ischia was vroeger behoorlijk kaal. Drie
gepassioneerde mannen brachten

daar de afgelopen veertig jaar verandering in. Ze haalden vele planten
van over de hele wereld naar het eiland en plantten die in de grond. Veel
cycassen, cypressen en ginkgo’s.
Negombo
Daarna nam Rudy ons naar Negombo.
Een bijzondere tuin, waar het vooral
gaat over voelen en ruiken. En over
kunst. Deze tuin geeft ook ginkgo’s te

Het sculptuur
De Straal heeft
van alle kanten
steeds een andere
relatie met de
begroeiing.
BOVEN

- De Ficus
religiosa is zo’n
honderd jaar oud.
Vergelijk de stam
eens met de
mensen ernaast.
LINKS

.

zien en een hele grote Ficus die vanuit
zee is gekomen. Maar ook andere ficussen, een kleurige Metrosiderus excelsa
en Bougainvillea. We dwaalden door
de tuin en kwamen van alles tegen.
Erythrina caffra, maar ook cycassen,
altijd mooi.
Thermische baden
Er waren ook zwembaden en op verschillende temperaturen, afhankelijk
of je wilt afkoelen of niet. En veel
trappen, je kon dus omhoog of omlaag.
Het zag er mooi en romantisch uit
met smalle paden en veel bloeiende
planten, vooral kuipplanten.
Rudy brengt er ook zaden naar toe,

bijvoorbeeld Escholtzia californica.
De luchten en de kunst waren mooi.
De paden lopen ook leuk, eerst kijk je
omlaag en even later sta je wat hoger
en kijk je erop neer. Ook Melaleuca was
vertegenwoordigd. Heel hoog in de
tuin was nog een vijver en een
waterval. Wat we ook zagen was een
Arbutus met rode takken en in bloei.

We zagen zoveel, bloeiende granaatappels en yucca’s en een grote
Erythrina crista- galli. Dat is nog eens
iets anders dan een plantje in een
potje.
De tuin is ook een plek om meer
aandacht te geven aan planten, er
komen kwekers en er worden lezingen
gegeven.
- Het
begin is meteen
uitnodigend.
LINKSBOVEN

Lekker dobberen
terwijl je je
verbaast over de
plantenrijkdom.
BOVEN

- Erythrina
caffra en E. cristagalli.
LINKS

Ravino
Daarna was er nog een diaserie over
Giardino Ravino, een tuin van een
zeeman, heel mooi maar heel snel
vertoond. En zo kwam er een einde aan
een leuke reis langs prachtige platen
en een mooi landschap. Beelden van
deze tuin zie je bij het verslag van het
middagprogramma

4 – L E D E N B I J E E N KOM ST R E G I O WEST D O O R JACQU E S VA N H O O F
De lunch was als vanouds bijzonder
geanimeerd. Er was zeker genoeg te
bepraten met elkaar. En dat gold ook
voor het middagprogramma van de
ledenbijeenkomst. Jacques van Hoof
zet alles nog eens mooi en duidelijk
voor ons op een rijtje.
Culvita turfvrije potgrond
Turfvrije potgrond is helaas niet meegekomen. Dus nu nog niet te ‘bevoelen’ door de leden. Een monster is
ondertussen bij Piet Keijzer te bekijken.
Het blijkt goed voor beworteling te zijn
en het houdt goed water vast. Je moet
wel meer mest geven dan met potgrond. Milieuvriendelijker en meer

passend bij een circulaire economie.
Vanaf 22 maart is deze potgrond
verkrijgbaar via Piet.
In Schotland wordt al heel lang turfvrije potgrond gebruikt, weet Inge
Casteleijn ons te vertellen. Ze heeft
daar vijf jaar op een landgoed gewerkt.
Onduidelijk was of dit op basis van
kokos is. Ervaringen daar zijn goed,
maar gesteriliseerde compost, zand en
turfvrije potgrond werden daar gemengd. Vraag is of toevoegen van klei
ten behoeve van bemesting waardevol
kan zijn. Toekomst zal het uitwijzen. Er
is zorg over mate van inklinking versus
mate waarin het medium luchtig blijft.
Ervaring van Ton van Zwet met kweken

De foto’s bij
dit verslag zijn
gemaakt in
Giardino Ravino
op Ischia en zijn
onderdeel van de
lezing die Rudy
Vrooman hierover
hield.

op kokos is dat dat niet inklinkt.
Meeste aanwezige leden zijn bereid
om turfvrije potgrond uit te proberen
zodat we ervaringen kunnen uitwisselen.
Pireco
Pireco is bedoeld om preventief ongedierte tegen te gaan. Ervaringen kunnen gemeld worden bij Frits van Melle.
Eerste ervaringen over afgelopen

winter zijn positief. Welkoop heeft het
product niet meer van Pireco, maar
verkoopt het als huismerk (Welkoop
bladinsecten) met dezelfde samenstelling. Gebruiksaanwijzing van Pireco
kun je gebruiken, maar verschillende
leden zijn daar vanaf geweken. Prijs
ligt op ongeveer € 10,= per halve liter.
Onderzocht wordt of gezamenlijke
inkoop gunstiger kan zijn. Je Pirecobestelling kun je aan Piet doorgeven
zodat hij het in een grotere en dus
goedkopere hoeveelheid kan inkopen
en het vervolgens verdelen in kleinere
eenheden.
Activiteiten
Het bestuur is gestart met de invulling
van de activiteiten voor dit jaar. Wenselijk is dat meer leden de verschillende activiteiten gaan ondersteunen

en ook met dit aspect kennis maken.
Dat maakt het ook makkelijker voor
potentiële bestuursleden om te
ervaren hoe leuk dit eigenlijk is.
Willem Zieleman wil de vereniging
een rondleiding door de kuipplantenkassen op Het Loo geven op donderdag
21 april. Nadere info volgt binnenkort.
Er worden nog leden gezocht die mee
willen helpen bij activiteiten zoals
markten enz. Zonder dit kan het regiobestuur niet verder.
RM Plants en Bental lijken ook interessant, maar de aangeboden collectie is
erg afhankelijk van het moment. Er zijn
grote verschillen in aanbod van week
tot week.
Excursie naar de bollen (welke?). Meld
je bij Rudy als je dit wil organiseren.
Woensdag 18 mei komt er een plantenruildag bij Piet Keijzer en Jan van Dijk.

Het nieuwe bestuur ziet er als volgt
uit: Thieu (voorzitter), Ingrid (secretaris), Martin (laatste termijn als lid) en
René (vertegenwoordiger Regio West
in het landelijk bestuur). Ferry wordt
aspirant-lid van het bestuur.
Wie o wie?!!!
Zeer belangrijk punt: er wordt nog een
penningmeester gezocht. Welk lid wil
dit gaan doen? Men hoeft geen lid te
worden van het bestuur.
Inge Casteleijn, onlangs lid geworden,
wil bezien of zij dit op zich kan nemen,
maar wil jij dit misschien ook doen?
Je brengt planten in en kan er ook
meenemen. Wat je voor meegenomen
planten wilt geven, spekt de verenigingskas.
Voorstel voor een ledenbezoekdag
wordt positief ontvangen. Laat wie
zijn/haar tuin wil openstellen dit aan
het regiobestuur opgeven.
Leden geven aan dat de Nieuwsbrief
op prijs wordt gesteld en vooral moet
blijven bestaan. Cees en Rudy willen
dit graag blijven doen mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan
(o.a. dat er meer beeld dan tekst mag
zijn). Hierover is binnenkort overleg
over met het nieuwe regiobestuur.

Verzoek aan elk lid om een exemplaar
van De Parel mee te nemen om nieuwe
leden mee te werven.
Samenstelling bestuur
Groeten van Peter van Helsdingen,
onze penningmeester; zijn operatie is
goed verlopen en hij hoopt vrij snel
weer de oude te zijn. Hij treedt af bij de
huidige bestuurswisseling. Ook de
voorzitter is aftredend en wordt bedankt voor bewezen diensten.
Thieu Korten, René Gerritzen en Ferry
Harms hebben zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie en zijn
daarmee benoemd.

Annette, Anja en
Cees komen aan.
GEHEEL BOVEN

- Zie je die
Eugenia jambos!
BOVEN

LINKS

ons

Nieuwe werkgroep
De plumeria’s worden binnenkort uit
de Hortus Overzee in Den Helder opgehaald. De werkgroep is zeer erkentelijk
voor de overwintering aldaar. De werkgroep gaat dit jaar nog met de plumi’s
door.
Plan is om reeds dit jaar met een ander
onderwerp door te gaan: een stek- en
zaaigroep. Dat kan een uitdagende
invulling krijgen. Hans Vissers van de
Hortus Zuidas (hij stopt daar binnenkort) heeft aangegeven dat hij stekken
beschikbaar wil stellen van voor de
Hortus moeilijk stekbare planten.

Nieuwe leden voor de werkgroep zijn
uiteraard welkom (Liesje van Leening
en Peter van Helsdingen hebben
daarbij al het voortouw genomen).
Wel moet je bereid zijn om regelmatig
bij elkaar te komen om ervaringen uit
te wisselen. Huidige plek van samenkomst is de kas van Ton van Zwet in
Wateringen (in de nabijheid van
restaurant De Bonte Haas voor de
lunch).
Verrassing
Annette Seffelaar en Frits van Melle
zaaien al 3 jaar adeniums. Adenium

- Hans leidt

zou al binnen 1-2 jaar in bloei kunnen
zijn. Er is geëxperimenteerd met
verschillende meststoffen bij de groei
van adeniums. Helaas bloeit na 3 jaar
nog steeds geen enkel exemplaar.
Meer informatie vind je in deze
Nieuwsbrief, zie punt 5.
Elk lid mocht een exemplaar meenemen met het verzoek om te melden
als je hem in bloei hebt (met uitleg
wat je gedaan hebt).
Het uitwisselen van ervaringen staat
reeds op de agenda van de laatste
ledenbijeenkomst in oktober.

5 – H O E K R I J G J E E E N ADEN I UM OB ESUM I N B LOEI DOOR AN N ETTE SEFFEL A AR
Tijdens de ledenbijeenkomst op
26 februari jl. vroeg Annette Seffelaar
aan de aanwezige leden: wie helpt
mee om zaailingen van Adenium
obesum aan de bloei te krijgen.
Met als doel om te leren van elkaar
door het uitwisselen van kennis en
ervaring die hiermee wordt opgedaan.
Annette praat ons bij...
Aan mijn verzoek werd goed gehoor
gegeven, dus wisselden alle 39 plantjes
die ik bij me had van eigenaar.
Ik gaf toen ook aan dat er in de eerstvolgende Nieuwsbrief een stukje over
de zaailingen zou komen met verdere
informatie, bij deze.
In de Regio-West Nieuwsbrieven van
mei 2019 en maart 2020 staan twee
artikelen over zaaiproeven die Frits
van Melle en ik deden met Adenium
obesum in 2018.
Het was mijn eerste zaaipoging. Ik
gebruikte daarom kleine hoeveelheden
zaad, zodat er uit de resultaten weinig
'harde' conclusies getrokken konden
worden.
Wel kwam toen naar voren dat
verhoogd K en verhoogd P het beter
deden dan verhoogd N.

In 2019 gingen we opnieuw aan de
(zaai)bak, met een vervolg op de mestproefjes en een probeersel, het toppen
van de zaailingen. Waarmee volgens
bronnen wereldwijd de groei van de
caudex en de bloei worden bevorderd.
Het werd tijd dat wij onze eigen observaties ernaast konden gaan leggen.
Uitgangsmateriaal
De zaden werden gekocht bij twee
Thaise kwekerijen. Ik nam een onbekend mengsel van soorten (100 zaden)
plus 20 zaden van een bepaalde soort
(lees: kleur). De reden hiervoor was om
te zien of het resultaat van het eerste
mestproefje met één soort ook voor
meerdere soorten geldt. Het zijn zaden
van planten die – volgens de kwekers –
ieder met de hand bestoven zijn met
stuifmeel van dezelfde soort. Er is een
scala aan soorten te koop. De uiteindelijke bloei zal laten zien of de plaatjes
op internet min of meer kloppen. Min
of meer, want zaailingen van Adenium
hebben een slechte vererving van de
eigenschappen van de ouderplant.
Opkweek
De ruim 120 zaden zijn op 14 februari
2019 gezaaid, na voorweken in warm

Adenium obesum
is ook bekend als
Woestijnroos.
Daar is wel iets
voor te zeggen.
BOVEN

water. In trays met een mengsel van
zand, vermiculiet, potgrond en 50%
perliet. Het geheel stond in een doos
met verwarmingsmat voor het raam.
Tot eind mei werd bijverlicht met
LED-kweeklampen. Er was een hoog
opkomstpercentage met 120 bruikbare
zaailingen.
Met 15 weken werden ze overgezet in
vijf 24-gaats trays. In een eenzelfde
mengsel als bij het zaaien. Grote en
kleine(re) zaailingen werden gelijkelijk,
in rijtjes, verdeeld over de 5 trays.

De mestproef van 2019
De zaailingen mochten eerst 2 weken
acclimatiseren in de nieuwe behuizing.
Daarna kregen ze:
Groep 1 – blossom booster
(NPK 10-30-20)
Groep 2 – voorjaarsmest (NPK 28-14-14)
Groep 3 – najaarsmest (NPK 7-11-28)
Groep 4 – wortelmest (NPK 10-52-10)
afgewisseld met zomermest
(NPK 20-20-20)
Groep 5 – zomermest (NPK 20-20-20).
Alles met Peters meststoffen, halve
concentratie.
Groep 5 was een controlegroep en had
de mindere zaailingen. Halverwege
het groeiseizoen kwam (opnieuw) het
inzicht dat het beter was om minder N
te geven. Dus kregen ze daarna
1:1 Blossom booster met najaarsmest,
omgerekend NPK 8,5-20,5-24.
Overwintering en tweede groeiseizoen
(2020)
Begin november begon er bladverlies
op te treden. De zaailingen kregen in
de rustperiode om de 2 à 3 weken een
scheutje water. Tijdens deze, voor
zaailingen kritische, eerste rustperiode
is ruim 10% doodgegaan, vooral de
kleinere, zwakkere plantjes. Medio

maart hebben de vijf trays om op te
starten een lage dosering vloeibare
biologische mest van DCM (NPK 6-7-7)
gehad. Vanaf medio april startte voor
het tweede jaar de in het vorige hoofdstuk beschreven mestproef (van 2019).
Verdere verzorging en een probeersel
Tweede helft mei 2020 zijn de zaailingen, 15 maanden oud, overgezet naar
D7-potjes, in een mengsel van perliet,
zand, vermiculiet, cactusgrond en bark.
Als probeersel zijn alle zaailingen in
juni getopt, van licht tot extreem,
enkele cm boven de aarde. Dit zou dus
de groei en bloei bevorderen. Hiervoor
zou de caudex minimaal een inch
(2,5 cm) dik moeten zijn.
Maar ik heb alles getopt, sommige
waren maar 1 cm dik. Slechts twee hebben deze behandeling niet overleefd,
dat waren zwakkere plantjes die ik ver
had teruggezet. De rest van het groeiseizoen kwamen de zaailingen goed bij
van de amputatie, werden dikker en
kregen veelal grotere bladkronen.
Hoe te snoeien: scherp (scheer)mesje,
tussendoor ontsmetten met alcohol.
Schuin afsnijden, dicht boven een oog,
wond ter ontsmetting afdekken met
kaneelpoeder. Oppassen voor het
giftige wondsap.

In plaats van
zaaien kun je je
Adenium ook op
internet kopen.
Op sommige sites
kun je zelfs
aangeven welke
je wilt hebben.
Of je een puppy
aanschaft...
BOVEN

Derde groeiseizoen (2021)
In 2021 zijn de plantjes opgedeeld in
een verhoogd K-groep die Peters
Combi Sol (NPK 7-18-36) kreeg en een
verhoogd P-groep die Peters Blossom
booster (NPK 10-30-20) kreeg, beide
halve concentratie. Maar deze twee
groepen zijn helaas door elkaar
geraakt, dus daar valt verder geen
conclusie meer uit te trekken.

Tabel met globale diktemetingen
van de caudex van de zaailingen
In drie jaar is 5 keer de dikte van de
caudex gemeten:
• na 7,5 maand
• na 15 maand
• na 18 maand
• na 21 maand
• na 32,5 maand
De meetgegevens zijn verwerkt in
de tabel hiernaast, de vijf bemestingsgroepen zijn uitgezet tegen
vijf diktegroepen.
Hoe werkt de tabel: iedere meting
van alle 78 zaailingen levert een
dunste en een dikste caudex op.
Het verschil in dikte tussen die twee
is de totale spreiding in dikte van
alle zaailingen.
Deze wordt opgedeeld in vijf
intervallen, de vijf diktegroepen.
De dunste is de dunste van groep 1
en de dikste is de dikste van groep 5.
In de tabel is dus globaal te zien
hoe de vijf mestgroepen zich qua
dikte ten opzichte van elkaar
verhouden bij ieder van de vijf
metingen; de cijfers bij meting 1
zijn zwart, bij 2 oranje, bij 3 rood,
bij 4 groen en bij 5 blauw.

Na de tweede meting zijn de zaailingen getopt (gele achtergrondkleur).
De vijfde meting is na een groeiseizoen
met alleen hoog K of hoog P (oranje
kleur).
In groep 0 staat het aantal zaailingen
per bemestingsgroep met de dunste
caudex (minder dan 1,3 cm) dat na de
derde meting (18 maanden) is weggegooid.
Hier staat ook het aantal zaailingen
dat is doodgegaan.
Conclusies over de kweekperiode van
drie jaar
π Bij meting 1 en 2 toont groep 3, met
verhoogd K, de beste groei, zie tabel.

dan in 2018, zie groep 1 en 4 in de tabel.

Frits en ik al doende hadden. Maar een
andere invalshoek is welkom, wie weet
wat dat aan waardevolle informatie
oplevert over een succesvolle verzorging ervan.

π De 20 zaden van één soort verschil-

π De minimumtemperatuur voor

den in de 5 metingen in de verschillende mestgroepen qua dikte weinig
van elkaar.
Toppen had hetzelfde positieve effect
als bij de overige zaailingen.

Adenium obesum is 10º, liever iets
hoger.

π Verhoogd N doet het overall beter

dan in 2018, zie groep 2 in de tabel.
π Verhoogd P doet het minder goed

Je kunt moeilijk
vertrouwen op
een plaatje als je
Adeniumzaad
wilt bestellen.
BOVEN

π Niet te zien in de tabel, maar na het

toppen groeide de caudex harder en
er groeiden vaak aan de bovenkant
meerdere takken uit.
π Aan het eind van het derde

groeiseizoen met de bemesting van
Blossom booster en najaarsmest
waren er weinig verschillen meer
tussen de groepen, zie meting 5 in de
tabel.
Wel is het aantal zaailingen met een
dikkere caudex in groep 3 nog steeds
het hoogst, zie tabel diktegroep 4 en 5.

De ervaringen ten aanzien van
verzorging van Adenium obesum
Tenslotte wat informatie over de
verzorging die de zaailingen hebben
gehad. Enerzijds wat gegevens uit de
literatuur en anderzijds ervaringen die

π Gebruik (een) goed doorlatende

grond(mengsel), zie bijvoorbeeld bij
‘Verdere verzorging en een probeersel’.
π Het zijn liefhebbers van volle zon,

maar blootstelling hieraan moet geleidelijk gedaan worden indien ze dit niet
(meer) gewend zijn, bijvoorbeeld vanwege de winteropslag.

π Vanaf begin oktober minder water

π In maart, bij groeiactiviteit,

geven en geen mest. Vanaf eind
oktober zo min mogelijk. Indien in die
periode te veel water, dan laat de plant
sneller zijn blad vallen.

iets water en vanaf medio
maart – begin april een lage
dosering (biologische) mest geven.
Watergift in stapjes opvoeren.

π De caudex, de wateropslag van de

π Adenium is gevoelig voor

plant, kan zachter gaan aanvoelen.
Dan wel iets water geven.

plaaggeesten zoals wolluis.
Frits heeft geconstateerd dat Pireco
bladinsecten goed werkt, mits vanaf
het begin van de groeiactiviteit
toegepast.

π Indien te veel water in de rust-

periode dan is Adenium gevoelig voor
stam- en wortelrot.

- Stel je
toch eens voor:
je bestelt zaad
en twee jaar later
staan er knoppen
op punt van
open gaan...
LINKS

5 – OV E R I G E I N FO R M ATI E
π In de groeiperiode iedere week een

halve dosering (kunst)mest geven. Het
lijkt erop dat verhoogd K goed werkt
voor de ontwikkeling van de caudex,
P voor de bladkroon, N het minst.
Najaarsmest, (NPK 7-11-28) deed het
goed, evenals Combi Sol (NPK 7-18-36).
Bij de zaailingen van 2018 gaf Blossom
booster (NPK 10-30-20) in 2021 goede
resultaten ten aanzien van de totale
groei.
Biologische bemesting werkt ook.
π Bij warm, zonnig weer water geven

tot doorloop, liefst regenwater.

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

