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Langer genieten van je snijbloemen
zeven màkketijke tips
Eei boekel snijbtoemèn dàt lteu.t meteen je teeÍruimte op.

Maar m sschien wasje aleens teteurgesteld toen nè vier dagen
je boeket het aankijken at niet mee.waërd w.s.

Wet, met de votgende zeven tips moet het ongetwilfetd tukkèn

om eén heet sluk tanger te genleten van je snijbtoernen.

l. Kies voorverse btoemén
Net tijkt de logica zetve, maér zowet in de s!permarkt ats op

de markl k!i je èt èeis btoemen v nden d e hetemaal open

staën. Mool, maar iiet voor tang....

Koop dus attijd mooi gesloten btoemen die wel at kteur to'
nen Bii btoemstengets rnet meerdere btoemen moeten at

een pèar btoempies openstaan. Te v.oeg qeoogste btoemen

zljn evenmin goed. Je rlskee.t dat:e gewoon niet open zutten

gaan. En bij rozen kan d t zorgen voo. een zogeheten 'bent

neck'Ístappe kopjesl.

Hebie oemen uit eiss tuin? Ptuk die dan s moÍgensvrces

Ien geef ze de avond voor het ptukken walerl. Dan ziin ze op

hun'bd!t.

2.snij je gekochtè hloemstèten c..3 - 5 cenlimeter schuin in,

metèèn lchèrp mès
Doe dit niet met een keukenschéar, waflt dan knilp ie de ste

ten een sluk kapot. Je snljdt hei best schuin af met een heet

scherp mes. Doe d t n et op èen sniivtak oÍ-ptank, want ook

hr"r drw jè d" splè1d"els kèpor. Tel goed ge-leper sr oe

schaar kan je ook wel geb.uiken.

le verqrool met het schuin aÍsniiden het oppeNtak waa.-
tangs de st€etwater kan opnemen, maarlè zètsieL merken

dat dit ook makketijker sniidt.

Bij houtachtige stengets kan het interes§ant zjn om na het

schuin aÍsnijden de stengets eens voo. een stukje te sptrjlen

voor een betere wateropname.

Bijchrysanten magje een paèrceniimetervan de stengèlal
breken ln plaats vai bil te snilden. Knip n ei le kort af, wëit
de uiteinden zilf al deets èanqetast doo. bécteriën en schim

meLs. Na eèn drietat dagen herhaalje dit. zeker bij hijvoor-

beetd gerberà. zonnebtoem

of tutpen die hier heet vai

s.hu n insnijden vàn èèí zonne
btoem mol eèn s.herp mes

We stèa. er vaak niet bii sl l,
maar nei etk materiaal is

géschikt. 0tas is uilstekend.
Ptastiek, kr stèt en qeèmait'

leerd aardewerk ziln ook goed

qtad zili aèn de blnnenzilde.

op vooMaarde dat ze qoed

Blj een nrwer oppervlak krnnen bécte.ién zich er makketj
kervast?etten. U2erlinox szekerie miiden. Snijbtoemenvoe

ding lszuurlzièverderl, reageeri met het metèaten oxideert

wat slechi is voorje btoemen.

4. Zorg voor een propèrevàas

Een vaas die niet góed is uitgéwassen, zoryt meteen voor eeo

hoop sch mmets en bacter ën die je wète. vervulten. Je vaas

na geb.uik even vultei met heet water en iwee soeplepets

sodékorets ls een goed begin voor een schoonmaakbe!rt.

Bedenk dal het bord waa.!it le zetf eet ook gro.dig wed èÍ-

5. Net genoeg water, hëtjuistè wàleren regeLm.tig verversen

Vutje vèas voor 1/3de. Vaak doen we onze va.s t€ vot, waar

doo.de stète. te veet onderwater staan. Btaadjes ho.en niet

onderwàter te staàn. Ze doen de kwal teil van je wëter pilts

Zo.9 ook voo. hetiuiste water:gèhru k geén regenwaie. {bac-

ierièn, weet je well. Kraèntjeswaterop kamertemperaiu!r oÍ

zetÍs ieis tauw, is ideaal. De zuurtegraèd van btoemenwèier

t9t ilssen 4 en 5 pH lzuu.dusl.

Veruers het water ook zeke. om de twee d.gen {en vergeetje

vaós dén weer n el te re nigenll

ó. SnijbLoemenvoed5èl

Het zàkje poeder bil le boeket: wat zit daar n? Gtucose lsui
kerl zo.gt ervoor datte bioemen mooi openen. Daërnaastzit-

ten erzuren in. Diezorqei voo.éen beperkte bacteriëte groe

len eei beterè opname van vochil. Ze gaan dus het roti n9s-

proces tegen. Íol stot zit er óok wat bteekmiddet in legen de

lèr-rÈliíéËÉik3ïéd4íqqif EÈ*IqEi{!!!{Ë3olrÉi§èj.
.roi j.iFnisi!èrékÈn-4tÍrfl Èi.1Ëq@ÉEÍlGl[FnènE
,à iÈélle mÈérófi ióhlè-Eíddtr:@ÈEltryl.6l0lBÍiaràn
tgl4r..-Öa1Yèr-v6rs!èuillíeiè!ÉliElqilB-id-qÈt

Je v ndt ook recepten terug om zetl vtoelbare btoemenvoe

ding te maken, ëen hatÍ kopje wèter, een eëttepel suiker
twee eetlepets cltroenzuur lof wlttewljnaziin/appëlazrnl en

een hatf theetepetije bteekmlddet. Dlt gietjè dan bijhet water

Een boeket ítèurl LetlerLilkle huis op



we probeerdèn het vooriè uit...
Iijdens het schrilvei tàat dochtertiefvan achter haà.scherm-
pje ook weten dat ze at ritmpjes zag'waar 2e citóenlimonade
in een vaas g eten. Wab|eft? Euh wet .itrcenzuur suiker
en soda.. Hel któnk oigetooÍwéardig, maèr de iogrediënten
ktoppen 0ok dàt próbee.den we uit bll oize lest

Déar.aast taren we ook de tip om eèn hëlve asp r ne te ge-
bruikei 0ók dit hebbef we o tgelest Tot stot de tlp om een

koperen mLrntie in ie véas met wàter te leggen, hoorden we
ook ioq. Dat hebbenwe echtern et uitgetest

7. De juiste ptaat§ voorje hLoemen:
. uit het dkect zonticht
. u t de locht, wég van èe. warmtebron lreger u tdrógtnq)
. uit de buurt van rilp Íru t. Het ethyteengas dat bijvoorbeeld

rjpe appels ol bananen ve.spreiden, zorgt vóor het veroude

r ngsproces. Zeke.anle.szj. hier heètqevoeliq voor
. zét je btoemen s avonds op eei koete plaëts lberging,

ketder ói qa.agel Doe d r conséq!ént en je boeket btjÍt er
zeke.één da! tangerveB door

Eigenliik is dë làatstè tip dé belangrÍkstë. Want warmté éh
drooste zijn dè grootstë vijanden van snijltoemen. combi-
neer dat met èén go6de hygiëne in jé vàas èn regètmatlg
vérs water én dàt wordt tanger genieten!

Dèzëtlps kostén je niks, iítésendèel, rë spàr€nJe seld uit.
TènzI hél htoenien uit eis€n tuin ,ijn naturrlïk.
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Het ve.sch t tussén de vézèn wës ook zichlbaér in het water,
dat bij 2 en 4 du delljk troebet we.d. Bij diezetfde vé2-"n wàs het
bladvan de rozei duidètilkslëppe.dan b jde boeketles I en3

Lel wet, geen l ght/su keryrje
tmonàdè! En dat vonden wé

è geitijk wel eer verassénde

Vaàs mei asp I ne nà dà9 vier 0e
lwal là ivan het wàièrvèÍaadr

WEETJE:
Duurzame snijbtoemen
No.en ie litgebloé de bLóenren bil het restafvél or n de com-
postbak? Dle aÍweg ig maak je u te.aard zetÍ Màa. weet dai
de p.oÍess onete teelt van snijbtoemei gebruik maakt van heet
veet pesl cidén. Ze wo.den ook soms ngevtogen lvia gekoetd
t.ansportl uitveÍe tanden zoats Kenié. waèrde.eglemente.lng
.iet attijd evei slrikt s.

Witte duuuame btoemei, dai kun je zoeken naar eer keur
merk labet (EKO, N4PS Demeter. ) or zoek op nternet naar
'blile btoemen' b j duur2ame tète.s en btoem sten. Er zijn er
àtmàar mee. te vinden lvè.r èchte Iuinh ers, d e kwekei 2e

M€l dank aan Dirk DeVteqèrloo.de tips.
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Dag dnevai dè lÈsti 6oekeljes 2 en il vedof,en atveryat.

Na vjÍ da9e. was de conctrsie doldetilk: vergeet de t.uc met dé

aspiri.e ei maak zetÍ geei bloemenvoedi.g. lVaa.citroenlimo
nède bUjkt verèssénd goed de test te doo.staan: de btoemen

9,oa, . oo opa^FlbFF ,q'.,,e,dld19'rq"'roo

Veetverschitmet hèt zakje bloemenvoeding was er niet. Da.rna
merktèn we wètsch mmètvorming op in de véas mét timónàde

Wel merklen we dal de btoemsoorten anders reagère. ln ètke
véas. D I kèi tóevàt zijn maa. toch.. Het snljbloemenvoedsel
uitde handet sèen un verseetmiddet, aLkunje ook eei speci
Ílek m ddetvooróén qroep s.ilbtoemen v idei {vb voor.ozenJ.

.le Íaas i ddron/waÍmre: nelzo n qood doe..

De test
Vier deilieke min boeketjes werden n dezetfde vaze. óp de
zètÍde ptaats gezet Enket dè èxtra inhoud véi het wàter werd
éangepast: de tiikeruéas bevèl hel zakle btoemènvoed nq de

vèàs rechts daarvan hèt zelfqemaakte m ddèt. Véas 3 beval c

troentimonade en de mèest .echtse véas de asFnine.

Normalite.verveB te.a lwee à drie dagénje wate. tVaa. om de
voo.tgang van de waterkwalieit goed te bekljríen, deden we d t
niet We kn pte. ook de sleng€ts nlet i nà drie dagen

Nè dag twee zagen we wein g veBchit. behatve dèt de bloemèn
n dÉ vaës mel timonade heet moo open stonden. Vénaf de v er

de dag begon het verech I herkbaar te wordef. De btóemen in

de vaas mei asp. né ginqèn e. pillsnel op achteruit 0ok bil de

vëas met hetzelÍgemaékte m ddetwas het vervét 2 .htbaë.

6oekeljes 2 en il vedof,en atveryat.
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Geboden en verboden bij kamerplanten
l(amerptanten, ook wel potptanten genoemd, zijn
veetàl de kteine kinderen van voornàmetijk grote

struiken en bomen uit subtropische tot tropische ge-

bieden. Deze ptanten zijn hier nietwintervast, ze zijn

niel beslànd tegen ons onguur winterktimaat. 0fwel

wordt jong ptantgoed rechtstrceks uit hèt thuistand

ingevoèíd, ofwel wordt het athi€r door beroepste-

[ers vermeerderd.

Gered door de hui5kamèruarmtel

ln de rnedia en op reis zien we die prachtige exotische, at dan

niel bLoeiende pLanten invèrrë landen. Deik maaraan die grote

ficus- ei palmbomen. we worden iatoers dat w jze niet hebben.

Een se.re is duur, gàdan toch maëreens kijken ií' dëserresvën
de Ptantent!in van i\4eise.

Voo. ons përticut eren is dat te hoog en te duu.9ègrepèn. N4ag

het niet wat kteiner ln keuken oÍ Living, op de g.ond of op de

venste.bank? OÍ in getormenteerde gedrongen vorm ats bon-

sai? Méarweet: hoe jonger, hoe det caterl
ln dit en een paarvotgende artikets wiLten we etke kamerptan-
teniieÍhebber op weg hetpen en houden om dewoonkamer om

tetove.en in een kteine groenejungte.

Groen brengt síeer en teven in de brouwerjen ... gezonde tuchil
At te vèak zien we experimenterende mènsen, oud en jong, vot
goede bedoetingen en vetuachtingen, b jwie hel ve.keerd loopt
en dil c.eèert ontgoocheUngen.larnme. dal dan ook de goes

t ng wegsmett. Bez nt, eer ge beg ntl Weet dat kèmerptanten
van heivrouwetijke qestachi ziin, zijvraqen voldoende aandacht.

r

Kàmerptànlen z i hin vèrsiesvan exól schè oudèrptanlèn.

Eèrstè gèbod: hèt doet vàn ië àanschal bepàatt de pl.ntenkeuze!

We kunnen niet atte ptanten over dezelfde këm scheren. ln de

siertrin spreken we van wljkers en van btijvers Zijn het kteine,

relatief goèdkope planitesvoorat u t mputsaankoop ëlsopfteu-
r ng oI tafelvers èring, dan weten we dat ze van voorbiigaénde

aà rd zilf. Den k a an ,4zalea, (a lanchoé, Exacuh, Begania, Primola

Dit belekent niet datjë 2e nlet hoefl te vërtroeteten. Geniet er
van, maar weèl dat ze niet te redden vaLten het zljn wijkers.

St"el 9ee1 er e'9ie i1 l-e. ve(ï.er te9ër de b er kaè

Daa.tegenover siaan duurdere exotische ptanten met Í.aaie
btàderen en/oÍ btoemen. We kenen daat DiefÍenbachia Man-

steru, Ficus, Philodendrcn, SpathiphyLlum, Zamiaculcas ea \ele

Die worden bil goede verzorqing alleen maar ouder èn groler
totdatle e. zetfs de snoe scha6r moet b jhalen. 0e bedoeling is

dèt zijals sro€n en sfeerscheppersvetejaren bijons btijveil

Ben je tiever tuidan moe, dat kies je voorvetplanten en caclus-
sen. Deze mëqje ateens een drieta t weken vergeten, ze hebben

dltzelis graag.Vete soorlen kunnenwetmet pracht 9e btoemen

verëssen, maar ze vràgen veet gedutd en je moet ook wel tegen

Wai niet màg ontb.eken, is ienminste óén vertegenwoordiger
rIdeg oepvd'ers.Leuh.Í,is9rce1.mooiebladvorre1.weir9
zièktegevoetig, goede 9rcei, ... zeker voor kiezen. ,4diartum of
venushaàr, Àsplerum oÍ nestvàren, Neph.olepis of zwaardvè-
-en, .... Dà mel làlen w" voorLop g ààn de Làn_ s'àà1, 7. 7jl
duur en n et semakketiikl

Elke kamerptant hoo.t in een poi, vàndaàr dus ook het woord
'potptant. lndezomerkunnen ptanten poteventueet naarbui-

Kèmèrplànten, ledervindt er z jn 9àding



ten, maar anders moeten 2e binnen. Een plant in een poi moer
hei dus doen met hetgeen 2e vtndt in héèr pot. Denk hierbÍ aan
ruimte, 9rond, tuchi. ware. en bemesting.

Hier zit dus at een grote bron van wet- en onbehaoen voor de
plànL. weèrdol àl<,e gopd zorgrvoorte ptdr l"r. zeje ook tee.
dankbaar kunnen zijn. Anders is hetvoorbeide pàrtijei afzien.

Eèrsie,rloodzondelÈ!n 9or roodér gaten !

0mwitte van nètheid en sieMaa.de worden nogat eens ptanten
verkocht oÍgeplant in potten zondergaten. ts het dè potdie pri
meerr of is her de Ptant?

Eei ptant groeit het best in een pot die onderin is geperÍoreerd
mei meerdere openingen. De gèten zitien het best in de zoot
van de pot èn in die zooLziilen het besi gleuven opdat overtolig
waterattijd en gemëkketijk kén uitv{oeief.

Stenen potten zÍn nog zetdzaam en we laten dit ove.aai de peÈ
soonlijke voo.keur Gemakshàtve gaan we voor ptastic bloem-
potten die we tog scheMijze in een 9rote. passendeoverÍbtoeml
pot oisierpotlcache-pot)zettei. De aa.d en de kteurvan dë cé-
che-pot doen niets terzake, d t is jouw keuze.

PotgÍond
Twaède gètod: kiès pa*èÍd€ Dotgronrt

WiL je je plànt zien Ílo.erei, geef ?e dan de beste 9rond. poi-
9rond bepaóltvolgeidefactoren die essenrieetzrnvuoreen ge-
zonde groeir water , meststof- èn tuchihoudend vermosen van

ln zakken potgrond kan men bijna a[es stoppen, ats het maar
donker of zwart is, te veet om op le noemen. Goedkoop is duuÈ
koop. Hoe goedkoper de porgrond, hoe tagerde kwatiteir.

Koop attijd kamerptanrenporgrond met ats betangriikste ingre-
diënl: tu rÍstooiset = witveen = lers veen. Lees het na op de zàkl
Er rnag wel een beetje kokos oÍ pertiet in, rnaa. kies niét voo.
kteipoigrond of iuinpolgrond. Kokos en pertiet verbeteren de
tuchligheid en geven een snelter drogeide potgrond.

Twéèd6 doodzorde go6dkopë, vdike€ide pórgmíd

Eén soort potg.ond voor alte kamerptànten bestaët niet. pot-
grond die voor atLes goed is, is hiertoch nier goed qenoeq. 0r
chideeèi, vetptanten en càctussen wijken nog het meest afvan
de altround potgrond. Kies énderé potgrond voorterasptanten
lkteipotgrcnd) dën voor de kéme.planten.
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