
Plant in de kijker
HYDRANGEA PANICULATA
ÍPlu im h ortens ia )

Hydrange! of hortensia is at heet tang niei weg te denken ult
vete tuinen in België en daarbulten. Atsinds de 18e eeuwwordt
hijin Europé aangeptënt. Hijkomtvan oorsprcng vooraluit Azië,

mei name uit China maar ook uit.Japan, en sommige soorten

komen uit Zuid-Amer ka. Het is ai een zee.oude ptantwant uit
fossieLe resien weten we dai hljat 110 mitjoenjaargeleden be

Hei geslacht Hyd.àngea bestaat uii wet meer dan 30 soorten,

etk met nog eens hun e gen variéteiten en cuLuvars. Vroege.

werd voorat de Hydraigea nàcrophyllà oÍ boerenhorlensia

gepLant. Ze bestaan in verschittende kteu.en: wit, roze, rood,
paars tot btauwen de btoemen ziln qetiefd bil hèet wat Ítoristen

omdat ze zowelvers ats gèdroogd gebruikt kunnen worden.

Daarna werd de HId.ergea a.lores.éDs Arnahéttè' een po-

putaire ptant. Deze sneèuwbathortensia btoeii op eenjar 9 hout

waardoorerweinls mis kan saan bij het snoeien enje hem re-
detijk compact kan houden. Het nadeetvan deze ptantlswetdat
hijdoorzijn grcte bLoemen kan gaan openvatten envaak onder-

sleuning nodig heeft. Hilbestond tang enkelin heiwlt en is pas

recentelijk ook in een rozelariant leverkrÍgen.

Schapenkoppen zijn poputair
De ptulmhortensia llrydrargea paíi.ulaiar, ook wet'schépen-

kop'genoemd, combineert het beste van beide. Hii btoeit op

eeniarig houten kan duselkjaarlótop 30 cm worden gesnoeld.

Doe je dit niel, dëf kunnèn somrnige c!ttivars behoortijk groot

worden en uitgroeien totsiru ken van wel4 m hoog en meen

Er komen dai iëartiiks honderden bloemèn aan deze struiken.

.le kan zë, indiën gewenst, ook gebruiken als haag atsje e. de

juiste snoeitechniek op nahoudt. De soori slaat verder ook be-

kend ats goed bestand teqen rookvèrontreiniging en uittaèl9as-

5en ll wo.d_ oààrm oor _+qJF1l op rloLqrrielerre rer e1

t.ngs wegen aaigeptant.

Liever in de zon
Floewet mei và6k denkt dai atte horiensia's in de schaduw ho-

ren, is dat bii deze niet het qevàt. Ptu mho.iensia's horden van

een ptekje in de zoi, maar hebben wel votdoende vocht nodis.

Tè nal in de winter is echter ook niel ideaal. Een goed gedraÈ
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neerde grond is dus zeker w€L aan të bëveLen. Nochlans zijn

deze pLanten zeer winterhard. Heb je een drogere qrond, dan

zetie hem beterwat in de hatfschaduw.

Er zijn atheetwat c!ttivars op de markt met bloemen in aite tin

ten, wit. ro2e tot donkerrood. Niet aLteen dè kleurvan de btoem

varieeri, ook de grootte en devorm (smatof brederlisvariabet.
Deze ptuimvormige bloemen zijn samengesteLd uit vruchtbarè
en onvruchtbare bloempjes. Het zijn vooràtde onvruchlbare die

de èandacht irekken. Tussen deze btoemen 2itten echter ktei-

rè, -uchlod'e btoenptes d e betd19Í l,e vóed .gsbronnel ,jn
voo. onze bijen en vtinde.s.

Wil je graag een compacte toppe.,danis Hydrahgea panicLlata
'Bobo'een aan.ade. Wanneerje deze etkjaar snoeit, wordt h,
nier groièr dan ó0 à 70 cm. Hij btoeit heët erg riik met mooie,

votte, w tte ptuimen van begin juti tot septëmber.

Hydtangea paniculaÍa 'vanilie F.aise is voo.at g€tiefd voor ziin

kteur, die eerst ivootuit is en daarna naardonkèrroze evotueert.

W:ineërje hem snoeit tot op 30 cm, dan wordt hijjaartijks zo'n

1m20 hoog. Snoeije hem nlet, dan kan hijeen hoogtevan 2m50

10 000 plànten voor een 10-jaÍig tuinfeest
Spe.iaatvoo.de Ftoriëde in Almere kweekte men de Hydràngeà

pàniculaia'Llving pink'. Er werden er een paa.duizend aange-
ptant voor deze prachtiqe ptantententoonstettinq dle nog toopt

tor en mer 9 oktober ln september kleuren dezë roze pLuimhor

tensia s doorde koudere néchten donkerood.

ln hoogte is hlj vergelijkbaar mei Vënitte Fraise. Hetverschitzit
hemvooratin detinien rozeen degrootlevan de ptuirn. De bes

le manierom er achter iè komen oí deze ptant een meerwaarde

kanbiedenlnhetgammaisdrsomhemiussendletienduizend
ande.e ptanten op de Floriàdete gàan bekijken.Wie dit nog niet

heeÍl gedaan, moel dàar zeker heen. Onze noorderburen kun-

nën ons bezoekie bestqebruikei.

Hydzngea panicolata Boba' s een prachlige, compacte, witte cultivàÍ met

Duizenden,ydranqea Livingpink voÍmeieen kloóèterslànq brlènUntop



Gieren en plantenaÍtreksels aeera
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Dewe iig gébrulkte !ienqierwitikéts taatste bespreken Noch-

tans heert dezé gier heet wat voo.deleo en kan je hem rnaken

met opgespaarde aÍvat'.

Het begint.t met het oPkuisen van onze n euwè oogst uien At

vorens onze versè uien n de bewa.ing te brenqén, gaan we ze

oitdoen van ëtie tosse deten. 0e2e verdroogde deten en resten

van het opku sen worden in eeó ptastieken bak getegd om te

ve.der houden we de aÍgepetde rokken, stomPjes én andere

ëfvatvan onze u en hei hete iaar bij Atte .estdeLei gaén n de

ptèstiekbak om €en tàigzaém d.oogproces te ondergèan. leder

t""r wè.rs, rri/ / eruàÍ hoeréel otvdr ér lo' 1 deer _ or Jiel

Onder de qe2eeÍde g er roeren we nu per l0 tiler giér 2 eettepets

zachte zeep Nè eenve.d!nnlóg va.I oP I0 is óóze uiengie.klaar

Uiengier bevat àttc .e, kati!m. mineralen en een b ttere otie d e

'y' s "ar -wdv"l I é /r.1 .oo à de éé"wezroe

tedieeen nsecten èn bacterledodende werking geve. aao de

ulergier Bt€dtuÈen rupsen en ande.e zachte insecten zutteó

eèn behandeling met ! engieriiei ove.leven.

Uit de 9 ersameistetting en hun ÍémiLlate baiden btijkt d! dè

lllk dét uieng er i.uw aanslult biknoftookgier Belde behóren

mmere toi dezetÍde pténtenÍamltie waardoor hun'9 etuerklng

PreventieÍ gebr!ik van !ieogler zèt schlmmetèèntastingen ver

mjden oÍ sterk verm nderen. Zoats éndere gierén kunnei we

uiengier gebr!ike. om te ve.neveLen ol om de plartaan te gieten.

Om evèntuéte veÈrànding van ontè groentèn té voorkomén,

gebruikèn w€ de gièr hèt best hij hèwotkt weèr of wànneer èr
geèn dirècté zonnes.hijn op onze gmèntén is.

5i r,, tj.:t,rin.r tr lr'ril
N et iedercen beschikt ove. een grote t!in met een 'afgeiègen

ptaaisjè om atde bèspmken gieren le vervaa.dlgen.

Om d e redenen qà ik enkele sarneigestetde gleren besPreken

Zo kanjéje beperkèn tot hel maken van enket€ gièren, maar toch

ove. èen ruime waàier van moqel ikhéden beschikken.

Van dlt gedroogde u enaÍval nemen we 300 gram in een emme.

resenwater om !iens e. te béreiden. Bi gebrek aan qedroogde

aivàtkai je eventueel I kg verse uigebruikèn in l0lreqenwéte.

Wè gèan de gie. daqètijks om.oeren. Zo brengen we extra zuur_

stor ó om de 9 sting te ordersteuneo. Wënneerdegisting voorbii

is. kunnenwe de gier zeven met ons'zetfgemaaktvergiet'.

We makenèr s.n gewoof,rèvàn óm atdèresl5chlLen èi «omplèsv3n oMe

! èn br tè ho!deo. H eÍmèe Iunnen we dan taier íutl g. uLenqier v0rvaar

wc sraan e. eL[ens wèor vedeLd !àn rroève.{ uienatuàtre kàn sparen Dp

Dre betànqrlkè. eenvoudigre be.e doó q eren Eemerkdever5ch Ltende

kleurcn M'lnqroeilenlLtEi'qeren vèn ptezèràlszedezevoednqssto,

ll i r,i,i,:irrth.ji!l
H eruoor cutteren we 10 tookbotLen en brengen deze in 2 t wé_

ter aan de kook. Na aÍkoeliig voegen we 15 t regenwate. en 300

gram ged.ooqde uienatuat toe. Déze substantiè téten we qistèn,

we zeven, voègen 2 eetLePet§ 2a.hte zeeP toe en dén verdunnen

Deze samengèstèLde I er zëtinsecten_ en bacteriedodend wer

,e4. ile( zwovélge.a 'o, oe àllrc'r" e' \e' oèhàlr" ""' uiFl È1

kioílookotie zat aanwezige schimmetsPo.en doden of sterk on_
:
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0m deze redenen kan ie de2e qier prëventieÍ seb.!iken tégen

D r .o. lltrg zi. oijoe teelt re1 o.e. e-w-

BrèndircteL ensrreerworietqrer
Br.ndíëtèl geèft èen gier die rijk is aan stikslol smeeruortèt_
gier bovàt hèet vèet kàtium. Wann€èr we deze 2 ptànten vèr-
werken in I gièr, kijgen we een €venwichtigè, ptàntenverslèr-

kende, naturrrÍkè hemèíin9.

Deze sar'rengestètde gier zat sllkstoi, losfor en kétum bevatlen.

De aanwezrge stikstoÍ zalzorgen voor de vorm ng van het eiwit

wat veranhvoordelllk is voor de groeivën pténtèn en de vormrng

FosÍor zat dan op zljn beurt een goed wortelstetsel geven. Hier

doorzat e.een qoed inwendiq transportvan voedingssloÍlen zrjn

nle ptanten. De ai.ijping vanie oogstba.evruchten en zaden zal

(ólrum isverantwoordetijkvoor hei transponvan su kers en wa

ter n de ptant. Het bezorqt ie qewassen en vru.hten een zekerë

stev gheid waardoo.je wortels, knotten en vruchten bete. zutten

bewaren. Katium taatalje groenten betersmaken.

ÀÍoèr" adr wpage voed,lqs< o'Í.. /od.s -at. JÍ en méSr e, Jï.
zulten ook een nutt 9e inb.eng teveren. Calcium zatbijvoorbeeLd

zo.sen voor een sterkere.etwand bijie sewassei. Hlermee kan

je dè evenluete drukvan neosrot bille tomaten wal tegenhouden.

Hou er wel rekening mee dat neusrot een 'storlng in de water
vooriening' is Doo. deze storing zat de Ptant, bj een teko.t,

!o.ht uit een tomaat hatèn waardoor er nelsmt ontstéai. Een

sterkere ceLwand kan de druk tanger èèn en zatnetsrotschade

wat kunnen uitstetten.

Màg.esrln zat ocr weeÍ Torqel /oo ee1 ge-onoó rorÍ rg \o,

btadgroèn en cetweefsel.

Deze samengestetde brandnetet en smeeMorielgier zatje bil

qutzige groenten goed kunnen geb.!ike. Vanaf de derde tros

kan je h ermee je lomëten 2 x in de maand aangieten. le iomé_

tenotant kën op dal momentde voedinqsioÍfen ull deze g ergoed

Wachi wet tot aan de aanzet van de dede tros. Bil giften vóór

de derde tros zalje ptant te weéLderig groe en en gevoetig voor

.aniast ngen worden.

BEWÀRING VAll JE 6IEREN

Soms zou h€t nuttig zil. mochten wë onze g eren kunnen bewa

.en. Hiervoor ?jn er een aantat mogetijkheden.

0rogen
Het drcgen van de ptanienbestanddeten nódig voor de gier s

een mogetiike bewaartechniek. lVet deze gedroogde pLantende

ten kan je dan op ieder momentje gewenste gier àènmaken. De

en ge vooMaarde isjegedroogde Ptanten droog en schimmelvril

door de w nierle krilqen.

Drogeo + diepvriezèn

".è- de gedroogde oé"ré rdoelen ltl nè^^F1-r déarnail e

zen. H erdoo.nemën ze welnlg ptaats in en bUiven ze toch schirn

DiepvÍiezen
Buiten aLle emotioneLe redenei om gier nlel in ievrlezen, s het in

mijn ógei de beste manier Wevr ezengezeeÍde onverd!ndegie.

in in ptàsiiek fLesjesvan 0,5 t.

Në o.tdooiing beschikkei we hiermee onrniddettijk, në verdun

ning over 5 tbruikbare gier

Somm ge moesttiiniers oÍ hun partners hebben het daar soms

roe. lk ree. No(l ldn( c hel eer ee.voJd ge ve uge nà.,èÍ
Pe.soonLjk vnd k rtesies chemische bestrijdingsmiddeten ii
eer'- Í1ui, o 4ds. reerqe?àè rij<e, lt/aàr "dèÍ7i.. nerirg

Het pasteur sercn van gleren is een omstachlig wérk. Het s een

moqelltk bèwéringswljze, maar ik gebruik ze niet.

Je brengt hiervoo.ie gezeefde gie. aan de kook. Biihei bereiken

van het kookpunt, gietjè de gierdirect in gtazen ftessen. DeÍtes-

sen stuitje da. onmlddellijk.l

Deze handetnsen voer je het best bu ten uii ln een oude kom op

een oud vuu.tle. De passende qeur krig le er 9.aus bU!l! Bii hei

pèste!.iseren và. ie q er qaan wet heet wat vtuchlige, iuttige,

nsectendodende bestanddeten vertoren.

le gle.zalhierdoor heetwataan waarde vertoren hebben en at-

teen een voedende Íunctie overhouden...

PersoonUjk gebruik ikvoorathet drolgprccesen dittot mrn qro

Lan dè slàs met dàzà nuttigè Ptànlén zou ikzëggènwant... gie-

rén béreidèn iE ziolíèn vérmiidèn.

Doenll
Johan Moens

De Bia Moestuiniers
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Eveiljès gaan shoppen Rhérvotd Een hele korreÍ smeeÍwortol om karum-
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