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Zonnehoeden oÍ Echinacea zotge^ bij veel tuiniers voor eèn
hëat-tiefdeve.houding. Ze z jn prachtig en be§taan n llentètten
kteuren. Getield bLi b jen en vtinders Íteuren ze de 20merborder
op. ln de winter ziln hun uilgebtoeide btoemen p.àchtig onder
een Íijn taagje verse sneeuw

Hèlèas l-ebber v.lÉn er prob.eme. mee p" u rjn ?" r sona ioe
tuinen e19 korttevend. Dit komt omdat n et etke tuingrond 9e
s.hiki is voo. E hinacea en er heet wat zwakke.e cuttlvars op
de markt komen die enket gesetecteèrd zljn op kteur en n et op

Zë houden vooral niei van zware, natte kteigronden. Hen daar
p.ànren is dLsvrak.Jlle,oze roene De f.hnareaprrPlteais
ook in hetvoorjaar heeters setieÍd bijslàkken. Zijn die beestjes
tatriik aanwezis injetuin, dan isde kans grootdatzrjhetziin die

verspenen kweekie dejonge pténtjes koeter op. Verpot ze 2odra
de plant qoed is onlwikketd èn pLant ze daarna uit n het n.iaan

Letwetopl Bij Echinacea komtvaak k.uisbesiuiv ng voor, zekè.
alsje meerde.e cuttivars in de tuln hebt staan. Het risico is dus
grootdatd-" ptànt niet de eigenschaPzathebben van de gewitde
vèriëteit. Erkan natuurliik wellets teuks uitkomen. Zo gebëurde
dit ook met deze mèest recente.utiivaruitdetovertuinvan Jan
5pruy,t.
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Hoewet.lan rèeds de Íakketvan de kwekeril doorgaf aan rljn
kinderen, is hij nog steeds gePass oneerd bezig metveredeten.
Er zijn ondertussea at tientatlen cutllvars van ve.schittende
soorten vaste ptanten d e de iaam -lS d.agen.

ln hetvoorjaarjouwprachtisebtoemenversLinden.

'Enqellle
JanspÍuyt mel zln n'euwe E.hiia.ea Js

or 'Prexv

par.sol.

'Engettje' is een kruising lussen Echinacea pdr'
Echinacea .lS
purea en Echinacea palLida. Dit zorgt efroor dat deze PLant zeer
sterk is en het beter doet dan vete andere cultivars die enketvan
E hiracea purpurea aÍstam.n en.
E h,na.eazili qel eid
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en
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Vai nature is de zonnehoed een echle Amerikaanse prairie_
PeÍect dus voor in een gemengde border en moo om te
combineren met grassen. Hij houdt niet 20 van concureniie en
pLënt.

Ook een katkrljke, doortatende bodem doet hem goed Geel ze
iaartiikswèivoeding en een mooi Laàgie .ompost. 0udere ptè._
tei neem je het best om de drie jaar op. Hieruoor maak ie een

nieuw gat en meng je wat compost, meststol en wai kalk doo.
de grond. lndien nodiq kai ie ze dan ook scheuren en dan weèr

Hoewetde !itgebtoelde btoèmen prachtig ziln in de winter en
de zaden geteÍd zljn door vogets, ls het voor de ste.kte van de
ptant beter om uilgebloe de btoemen niet lot zaad te taten ko

men. Dit ve.gt hen net të veet energie. Wit je vermeerderen dà.
kan ie de zaden rechtsl.€eks zaèien ter Ptekke van sePtember
tol oktober. De zàden zuLLei het voo.iaa. erop kiemen. 0!n ze

I i )i: r .:r irl: ,o!rr'fr": :.r ..i. i
Witje een zekerder resuttaat, dan kan je gecontroteerd gaan
zaèien ln maart oÍ aprit in een zaaibèkie oÍ potlè. Let wet op
oà.oe,dder ee. kouo"belcndel,.g leoben 9etÍ"q"r voo' je
begini met zaalen, dlt verhoogt a.nziènljk het succes. Në het

lffi

Hr qroe.loohrelewrloF' Lr.endeoloeml-oogLeslLnrervèrië
ren t!ssen de 70 en 90 cm. Er zili ook mee.dere btoemen aan
één steei. Hij bLoeit zeer lang vanafjul iot november en heeÍt
sterke stelen waërdoor hij niet openvàti. De btoëmen hebben
een bljzondere kteur, rozerond het hart en sieeds meerwitve.'
kteurend naar het elidevan het btoeÍnbtaàdle toe.
Omdèt hij zo goed is, werd hii ook gepatenteerd.0rndat deze
pt6nt over de hete weretd zàtverkocht worden werd de handeLs_
naam gewijzigd naar E ninacea Pretty Pàrasots'. Je kan hem

d!s onder beide namen

in de handetvinden.

Een echt Belgische selectie dus, met internat onate naam en
Íaam. n 2020 won hij dè ptbtieksprijs op de Four oaks Ïradè
Show in hel Verenigd Konlnkrijk als beste nieuwe introd!die.
Ieis om hots oP te

z
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Gieren en plantenaÍtrekels
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Het s dan ook een heetsterke ptani met een diep worletgestet,
dèt tegen een siootle ka.. ln geen enkete, ieiwat uit de ktu ten
gewassen moesiu n zou hil mogen onibreken. l,loestuiniers
met een kteinere tuln kunnen hun vooraad ptukken ii het vetd.
SmeeMo etheeÍt ons dai ook heelwèi tè bieden.
De plant kai je vermee.deren door scheurei ol door 2aad. Een

vetdei mei schop èn èm
mer teveri le een massa smeeruortet op. Thu ssekomen kan le
de zwérte vtezlge en ptakkerige woftets op een hàtve meier van
etkaar uiiptè.ten inie moestu n
ÍLlnke wandeting in november door de

SmootuorreL:rtllr0.ilrondrrètèndèèqon6.hàpDon SmcorwoíàLqrr
srmuLeèdo è de.eldet,nq groe Debloeme^ toklei.Luipwe5pèn 0:
rLikèm:i èr re be3t iden

rr:

Tiend!'lzeid jëart!inlerde'de mens' n symbiose rnet de nat!ur
Moeder Natuur zo.gde dél alles n eei biotogisch elenwichl
i,4,h" Íà1 "Í .".
oleel l,ek e1 e1 ptdgel we,de, op ee.'
"r
hotpen door de sponlène aangroe vën hui belaqers. Had de
toenmatge moestuinie. iets' nodig. dën ging hij op zóek bj

ook als barère tangs kàiten en béken, om oprukkend oikruid
legen te houden, kènle smee Mortel gebruikei.
De ptènt heeÍt een heetuitgebreid, diepgaand

wortetstetset Met

zljn vtezige wo.telstok verbeteri hij de bodemsiruciuu. d epsaand. Dit bemerk je heet goed wannee. je na enkete iaren je
smeeeortetverptani. Een tosse muLLige, humus jke grond blijÍt

De bru n zwarte, kteverige

wo ets versp.eiden wortelèfschei

diigen lsàponienèn) die het bodemtèven st muteren, met

wodl er in

menige moestuin kunstmest gebruikt.
Kunstmest lchemische namaakmesl] die door dë huidige in
ternationatë omstandighèdèn erg duur geworden s. Nochtans
stëlt lvoeder Natu!!. ons perfecte bemestingsptanten'ter be
schikking. Eén hiervan wil ik vëndëag voorstetlen,smeerworteL.
Vandëag

een

toss€.!.!chibare gmnd toi gevotg.
Het diep wortelsietset zorgt dèi de ptani, j!isl zoats hee.moes,
een mlneratenaccrmutator is. De vtezige woriets halen minerëlen uit de diepere tagen naàrboven en stetten deze, viàve.tering van het bLad, weerterbesch kking van de bodem.

Deze groolbtadige ptant komt veelvoor in de natuu. De plènt
kunnen we qeb.uiken als bestanddeel voor een ièntëst sche

gier: smeerwo.telgier.Je vindt hem ta.gs be.men en beken
lanssdjken enweitènden zetÍs opgronden bevuitd met steenslag kanje smeetuorte t aa nkefÍen.

De

eeEte ton ÈqevrLd mdvoeds

Vanwege zijn rijkdom ëén mineraten is het smeeMortetbtad
ideaat om te mutchen. Het houdt onkruid iegen, voorkomt het
verdampen vàn het bodemvocht en téat na veriering, mineralen
achter voor je groenten.

Smeemoriet groeit heet had en kan, vanèÍ het iweede jaar na
aanptant,3 è 4 keër perlaar gemaè d/geptukt wo.de.. Hei eer
stejàèr kèn le éénmàat bladeren oogsièi. Zo k.lgi dé wo.tetstok
voldoende kans om kràchlig uit ie groelen.

Ecn kru

w.qonvoLsn!è o eLooqnen om een

bemesl,nqsq erte
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lVochtje toch te vèetsmeérwortetbtàderen hebben, dèn ziin de2e
eèn !itstekende toevoeg .g voor je composthoop. De btèderën
hebben er het efÍe.t van eèn'actvator'. Zé zorgen ervoor dat de

compósthoop sneller st..t mei dè opwèrming en zo ook de ver
werking van het materaèt

Demóoie paa.se oÍw rté bloeme. rrekken vooratb€sru ve.s aan.
in ie Í.Litrurn heéfr hrerdoorvetevoo.

ten smeerwortelaanptént

VerdErlrekkèn de bloemen ook sLurpwespen en sp iief aèn. Dè
téNen van deze sluipwespen zijn natuurtilke vjandèn van heel

w.t

schadetijke insecten. De stuipwespen zeu voedef zich met
g btoemplé.

neda.en be.lurven zo men

De 8 eenheden strkstoÍ
3 eenheden

zo.!en voor een mooié btadgrcei en

de

íosio. z!tt€n de worteto.twikketing sr m!teren Een

kréchl !e btoer moo e knótten en voilè, tekke.e vruchten
we dóor de aanwezige 20 eenheden katium

k.ilgei

Néast strkstoÍ fósfor en katium bevat

sneeMórtetqier ook hanDtzlnoók2belaigrjkebouwstenenvanFran!aaneicètcum

n! rNÍi!n :r.rrruLd

àrqad.kL m

Wanneer we smiemortet gaan verwe.ken, dragen we rei best

eenlaíqebroek,t.!ienhàndschoenen.Heiwlre
kan hu

d.rital

plèkker!Èsèp

e veroorTàkèn

Bil het gebrur[ van de grer vermi]dei we de btédere vdn onze
gró€ntef te réken, d I om de kans op verbranding re voorkomEn
Hetbesl g etÉí we.nzè ptanter èèn devoeten aan
Gutzige groeílen zoèts !.É , kote. romaten en cou.geiten
9€n elen van een beh3ndeLlng met smeeModetg er

A.dere vru.htdrè9ef

dÉ 9€wassen 20ëG

aadbeien, komkomme.

metoen, tomaten ef augurk teveren p.achtige t€kkere góed bewaàrba.e vrL.hlen nè ee. behandetinq mer smeetuortelqi€r

k om de veertren dègen, een gÍr
smeeMorlEtqier èén miln tomarèf Ee. rlk€ ooqsl van lekkere,

V.naÍ dé derde trós geef

N! enkèle weken alhafkètjk !:n d. i.TpÈ.ai!!r ztl. de bt.de,
.en hetehaaL opgEtosi
de 9 :r .r. b:r.l iq s nJ Éen b.!if,
'n
strope.ig qoedje !ewo.dei omw iÈ !àn c: .F:3nrerdme qeur
be.e d le smeetuortelg er hèr besr óp Èe. arleieger ptaats

d epgekteurde en goÉd

b

ewaèrba re

tomètei ismjn deer

Tevens beval smee.wortelg er exr.a célci!m. Deze catci!m zat
óp z jn beuí de vruchtcetten verstevigen. Sterkere vruchtce[en

remmen dén weer'ne!s.or bí tomaten.
U I !emèkzucht hÉb ik wetàt eens de vtoeibar€ c.mmerc éle
bemestinqEn 9ep.obEe.d. Spilrrq, mèèr iiets
9aér boven miln
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gier .ilp' s. qaan wè hem zev€n door óns zetÍle
méèktverg èt De overbtjvende. vàste detei deponeren we nu op
de.omposthóop waar ze h!n éctiverende rol zullen op,r€rfer.
Nédat onze

