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Wst te .lèt dÈ paèrd.nbtóem bLlnr het h.te
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"
bL..mbtèadl.s . pt! zlqe para.h!!tles ner zà:dles Ze ,l(._
.p eÈn donz qe pt! zenbot De w nd loeí i. Ft!isle5 Lz.adlr:

oo,
,,8 btoenren

LÈ

o ol'op

laten blo. èr)r WiLle Èef rëndj€ helpeil

Btè:.'

I

Wistlè dat.lc Fèa .lenbt.enr bes.hórwdw.dt ats éen

van!ènLlngsteptanten?Z.wordtdebtoem!Èbr!ki
aL5

Kom ie een pàardenbLoem tegen? Dan magje een
wens doenlwistie dat, ats iè attè ptuisjés in één
kèer wes hlàast, je wens zal uilkomèn? q

!tieurstol en u ln ze eetbaar

2 0okd èren zlnErdotoplKóilnen herien en eekhooms
vocden 2 ch met ieBch ttende delcn van deze ptènt De
bloom szells popuLairbl eenden.n qa.zen 0nda.ks
d.na!m pè.dÈnbtoem houde.paàrd€n.rEqe.lrlti
3. Pè..dÈnbtoem.n hebben
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(at r..dus voor zoqt dal le rrakkelijker kunt plassÉn
De bloem z t bomlolv tam nEs en mrn.r.ten. Hel rretk
a.ht 9e sàp i. de st€et wordt gebruikt leqen wr.tien

\

p-.rde rblo.m wo.dt onLerechl al5 €Èn o rkrLin hÉc'houvrc
Het s een ta!r. btoem .l e zells overlc.ÍL n de !. esko! cn rÓ
maar op rle 5to.p tevoorr.hln kan hoÍre. Ecn "rond'rtlk'
Oe

bloem rnèt veei troeren

@z

t{ist y. lxys
Oopen, dicht, open, dicht... Netzoats dè zon opkomi, 9èét de btoem
open. Ats de zon ondergaat, vouwt
de bloem weerdicht.
o Pèardenbloemen ziln eetbéar De jonge
btoemen smaken eerder zoet, teMiitde rijpe bloemen ee.der

0e honing onder de btoemen:

paardenbtoemenjam!
O Paardenbloemèn

,iln een sm!tfestiln voor insectenl

Deze

btoemen btoeien voorat ln hel vroege voo.jèér en de tente
Net het momentwaarop vtiiders en bijei weer wakker wor'
den na eei tange winter Wàt een honger hebben ze danl
Doordaternoq niet zovèel bloemen ln btoeistaan n deze pe'
rlode. bieden p.àrdeibtoemei sóetaasl A
O n het Enqets heet de pàarde.bloem'dandelioi'. Deze naam
'dènt de lion wat tand van
zou aÍkomstiq zi n van het F.àns
,
de tee!w' betekent. Dilve.wljstnaa.de tandjès opetk btoem-

.
.
.
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Een flinke hoeveetheid paardenbtoemën: pluk

de

moo sle en schoonste paérdenbLoemen.

Knip het gete btoemgedeette lzo wèiniq mogetijk
qroenlaf en bewèarde btoemen in een aistu tbare pot.
Schijrjes citrcen en sinaasappet
Gete suiker Í400 Sraml

stao 1: Voes de schijrjes ciiroen en sinaasëppet blj de
paardënbtoemen en voeq wat kokend water toe n de ëfsLuitbarè pot. Sluit af en taat dit 24 uur intrekken. Gedutd

fu41*r\

Stap 2: Gebnrik een zeef oftheedoek en vénq hetvocht na

sta! & Breng het opgevangen vochl

1300

mtl aén de kook

en voeg de geteisuiker toe. Laat hei mengset4 minuien

Stap 4, Steritiseer enkete confituurpotjes en schenk de
verseconfituurin. Ptaatshetdèkseteropentaètafkoeten.
Jém
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Toi votgende maand,

tuinhierdértjès!

,
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Salfle als reddende engel
Beste tezer, bent u in de voorbije laren ook in de verieiding gebracht door het grote sortiment aai kte!rilke satiesoortei? Zo
niel. dan is dit aruketzekervooru bèdoetd.0p t!iibeuuen kunnen we e.niet naast kÍkèn en invetè tuinen steten ze de show.

0m het niet ! t de boekskes te halen was ik welkom voor een
gesprek op de satviakwekerli Hel Wtgenbroek in OoslkamP
Daarwetei ze waarde ktepet hangl. Satledoeiaan multiasking:
er zjn de kleuren en geuren, een bileiptant, eei potplant ei
sommige met eetbare btoemenl

Voorwie buiten overwinte.t, doen we opnieuw hetzetfde met tichte snoeitot nelonderde bovenste bladeren en wal vormsnoei tot
ca.50 cm hoogte;hetzeLÍdevoorde planten d e binnen komenSnoei dus nooit kort in t'uist voor dë wint€r! Wacht s!éeds lot dë

nieuwe groei zi.htbaar is.

winter gaai voorbjen in apr tsnoeien we buiten nog eens totdaieenstrulkièvaneen30cmoverbtijlt BlnnendoenwehetzeL,'
De

de maar dan een maandvroege.

Reddendc enget
'satvare'
lsatie)koÍÍ,tvai het Latinse werkwoo.d
wat redden heten, genezen beiekent. D tveMist duideljk naar
De naam Salvia

Mei

de geneeskrachtige we.king van de wllde sàtie. Denk ook één
Christus Satvator ats redder vàn de wereld. ln dit artiket kijken
we alleen naar saUe als bloeiende slerptant voorterras oÍ tuln en

Nu komt het rnoeiUlkste, nl. het setecteren van de beste soorten
voor elgen tu n oÍ teras. Etke ptantenllefhebber ls ënders, net
_
.oàls de vernl'll"rde se.e.r "c sé e E.K hée'l zrl. erqel voo
ls
keuren, skeekgebonden grond en kliínaat, West_Vlaanderen

niet echt als winteruaste vaste plant.

hierin anders dan L mburg.

De zonnigsiè en wàrmste ptàats in de tuin, dàar moet §aLiÉ

Maar op balkon èn ierras, wanneerwe in poiten werken, zijn we
over heetVlaanderen nagenoeg getiikwaard g. Hieronder geven
we èen reeks rnooie en waardevotte seteclies waar iedereen kan
uit pltien. Als de qoestinq is gewekt, zijn we goed bezig. De resl

Bezint voor ge beg int
Het is esséntièet !e vertrékken mot goédé informatiè. Weet dat
satie niet tègen natte hodems en tàgè lèmpeGtuur kàn. Lèë5
dus dat z€ hét best groèit oP drogorè, humusrïkè, het ti€Íst

Koop bij voorkeur in de betere tokèle ptanlenhàndei wa€. eén

ti.htegrond.
vérmijd lovéët moseliik vorst. een bèëtie kàn lsoortàrhanketijkl, maar ptànt ze attijd hèl(hut tegèn koude
lndien iodig kunnen ze wo.den llgedekt oÍ n poi m.ètèn 2e
vorstvfljen klaarworden ovetuinle.d. Weet dat mèer ptanten aÍ
steruen doo. een te nàtte grcnd dën dóor de vorstatteén.

KLEINBLADIGE RASSEN
De tteinhtadigé soortén ziin nog hèt mee§t wintèrvast, m.ar
géèÍ ze to.h éèn heschutté Ptaals. TemperàtuÍen ondèr -!0'C
moët je zeker vermijden, ànders seel jè èen mulcht tg èn/of
dek jè af met stro. ln het veívotg beperk€n wè ons voor dè èèn_
,óud lot de nàmén van de sètècties ícutluurvariëteitenl.

satie is een katkminnende ptanl. Strooi lbii voorkeur op voor
handl katk en seer àl en toe een katkriike meststol. Bij kweek

'Hot

in pol wordl satie graag iaartijks verpotiverce grond geeft verse
k..cht. Meng bii het oppotten organische lhaodetslmest voordè
opstarifaseiotaande btoe. oaa.nawordthel beslbilbemestrnel
vtoe bare oÍsnetoptosbare mesl in hetgietwète.

ló0 100 cmlmet eindetoze en
djke bLoel van juni tot óktober

tips

mag in vottegrond

en heeít een bosslqe

groei

De tiele, iweekte!rig wii-rode bloempjès wordei witter
naarmEte hel warme.wo.dt.

DedosiskatumlKl nN P-K moet onseveersellik ziin aan deze
vèn stiksioÍ lNl. Zekerom detwee weken bemesten in pot.

'Hor L

pí

metaen overàànhod àan

'Dàncing DolLs' is eveneens
We zetien de bloernetjes bullen in me leven optetien mei ser
vaas Panffaés-Boniiëasl. zo ook onze saLle omdat vanaf meide
btoel begint, bijde en€ àtwét répper

dai

bil de andere.

wanneer sind juti dë eeríe btoèi stitvàtl, knip je atte btoèmstènoëls wes tot nèt hoven de blàdèrën. Bemestopnieuwen dé
twèéde btoei z.t dràqen tot eind oktober. Je krijgl dus veel kteine, tipvormige hLoémpjesvoorvset ktèur én voorwéini9 getdl

lweekteurig

van

btoem,

maar in tinten

ticht

en don-

kerroze, dus eerder n Pëstetkte0ren. Hijis wat kleiner
van stroik en kan dus goed
'Dàncinq

Dolc gèefl eèn zachiè

'Lipsti.k

z

js géLljkaardig qua groel;btoeit zelÍs atwàt vrceger en

de btoèmkLeur is roze rood.

tr
Je moet voo. 'Là Foux' kie
zen alsje een rode knatdrans
voelt. Redelijk vorstbesien
di9, compacte siruik tot 70
cm met aromaiische btade
ren en mooirode btoempjes.
Toch een aanraderl ook rood

met intens paarse btoemen.

in

iets g.otere siruikvorm.

is

mlg Lang btad. De opgerichte,

witbehaarde btoemstengets,
die hoger dàn 1 m worden,
kennen een dichte bezetiing

i§ 'Robin3 Bride. maar

'Viotin Music

z

'Purpte Vètyet' heeft een op,
véttend tang, witgenbtadvor

'Purple Vetvel'

n dè

aài satie éqen

Amistàd draagt tetpaarse btoemen op tànge, tossè arën tot
zo'n 120 cm hoogte. De bijen zijn erveEot op. tiijdient in vorre9rond beschut te wordef tegen nachtvo.st. Wie vorstgevoeUge
ptanten wlt ovërteven zoider de ptant buiien re oveMinte.en.
kan 's zomers atljd srekken

evenzeer

een compacte struik met
dunne stengëttjes en zeer
uitbundig van btoei. De btoe,

men hebben een speciaal
tila-viotette kteur op ieis

nemen èn dèze b nnen over

winteren. Dit getdt imme.s
voor etke saLiesoort. Elk jaar

uitgerekie btoeiwijze. Mooie

niëuwe ptantèn kopën kan
'Viot n Musi. àG speelsè muziek

'Blue l{olè' is weer zo'n compacte groeier tot 50 cm hoog
met tange bLoel, dii keer met
een hee.tijke btauwe kleur
'Btuè Note : heerlrjk blàuwvoor

ui

tëraard ook. Ze ziin hun geld
zeker waèrd. Wie een mi.i
versle zoekt van Amistad
kan terecht bij de kleinere

Àmislad', 9ro{e vriend vàn mens

'PhyUiE Fàncy'is zeker een leokern doo. de tënge, rijke
btoei
op 1 meten De btoempjes zitn tweekteurig tussen zèchtta-

tot

vendeten tichtpaérs. Bij ko!derweer worden de kteuren

intenser Dit is evenèens een

'Satmon Dànce'

is

opnleuw

een selijkaardiqe zeer rijke
grceier {50-70 cml die btoeit in

Rijke, u atmltLeurige

btóeinel

SàLmoo

'Raspberry Royaté'. Wetende dét ,raspberry'
Írëmboos betekent, begrijpen we ook de ÍeLLe donkerodetotfuchsiakteur Her
struikje lol80 cm hoog is retëtieÍ winle rgroen en kenr een !itzondertijke btoei. Zeker een kénshebberl

'Nachtvtindèr' kan nog hei beste tegen devorst.
Een zeercompact strulkje tot 50 cm en ideaLe porptant voorterès. De kLeu.
is wèl spëciaal, echt diep ftuweela.htig purper

bijen- en vtinderptant. Deze
hogere ptanten kunnen dus
gerusi wat achterii de boÈ
der Maarweel dat ze vorsl
gevoetiq zijn.
'Phyrtis Fan.y spèelt
vooddurënd

Salvia conÍertiÍloÍa
Ats uilsmijter geven we nog Saiyia corredifiorà. Wie deze eenmaat heeft 9ehéd, wit ze blijkbaar iederjaarteruq. De btoem,
ojes Tiil nrel groor. oe b oe w,tu en ócl-re, oes re .énger en
een mooi o.anje. 0e btoei ,il war tater in de zomer, re.wijL de
ptant de ganse zomer een mooi, Írisgroen, siertijk gerimpetd
btad draagt. De btoemen komen tot 125 cm hoogte.

l

Jèmmer dat we niet van àlte selecties ëen ,oto hebben, rnaar
dit rnag je niel betetten 2e eens te googetei. Zeker de moeite

RASSEN MET GROTER BLAD

waardrBovenoie.,>olsli.<rever-evà1vo!.ed.S.er

Wè verinètdèn zekèí lrog enksle EpE.iàla ra3ser..toor:0 idia

vele variaties op ditzelÍde ihema binnen Satvia. Maarats we mel
dit àriikeleen aanzetiot aanschéÍ hebben gegeven, dan zijn we

ièts meer wltten. }I!t rÍn sèlécties mët liilièÈ urdérèn: itiè
xBlvoretgèyo.itiq€r ziin. Dëaè git èp kan daDlrelàl íí.wàtiinaèr

z

jnrogzo

zeke.gestaègd in ons opzer. Lees goed de gegeven tnfo dooren
dan is succes verzekerd.

A:iltàes.hàdowde íindptàaraln.
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