Tips voor planten in pot
1. Drainage
Zorg dat de potten voorzien zijn van drainagegaten zodat het water kan weglopen.
Een te natte grond kan wortelrot veroorzaken. Hydrokorrels toevoegen onderaan de
pot zorgt voor een betere waterhuishouding. Handig is om hierbij een scheidingslaag
(bv. antiworteldoek) te voorzien tussen korrels en potgrond. De lagen bijven zo van
elkaar gescheiden en het helpt je ook bij het verpotten.

POTPLANTEN

2. Potgrond
Het is aan te raden aangepaste potgrond te voorzien met de nodige voedingsstoffen.
Om uitdroging te voorkomen kan je een laag cacaodoppen toedienen. Dit zorgt voor
een hogere verdamping. Voorzie een pot van minimum 30-40 cm diep. Algemeen
mag gesteld worden dat hoe groter de pot is, hoe beter de planten zullen groeien en
hoe minder water dient gegeven te worden.
3. Planten
Je kan een bloembak vullen met éénjarige plantjes maar deze sterven op het einde
van het seizoen af. Met vaste planten heb je langer plezier en ze zijn goed voor de
biodiversiteit want de bloemen produceren meer nectar dan éénjarigen. De meeste
vaste planten kan je op 30 cm van elkaar planten.
4. Water
Veel bladeren betekenen een hogere verdamping en dus ook meer water. Een eenvoudige tip is de vinger in de pot te steken en voelen of de potgrond nog voldoende
vochtig is. Bij hoge temperaturen of veel wind zullen de meeste potplanten één tot
tweemaal per dag water nodig hebben. Geef geen water op de bladeren, maar op de
potgrond of in een schotel onder de pot (capillaire werking).
Geef nooit veel water in één keer maar geef regelmatig kleine gietbeurten. Te veel
water kan schaden. Waterophoping of stilstaand water in sierpotten beschadigen de
wortels van de planten.

5. Verpotten
In de pot beschikt de plant slechts over een beperkt aantal (goede) potgrond,
voeding raakt uitgeput, en wortelgroei stagneert na een zekere tijd.
Afhankelijk van de soort kan verpotten in het voorjaar (april) nuttig zijn.
Plant de plant steeds even diep als hij voorheen stond,
6. Voedingsstoffen
Een drietal keren per jaar vloeibare mest toevoegen is aangeraden, in het
begin van de groei, de lente en volle zomer. Ook bladvoeding (sproeien met water
en verdunbare meststoffen op het blad) kan uitgeputte planten een nieuwe kick
geven. Sproei steeds als de zon weg is, anders kunnen brandvlekken ontstaan.
7. Onderhoud
Knip in de lente door vorstbeschadigde takken of stengels weg, verwijder dor blad
(dit zijn infectie haarden voor schimmels).
Het uitknijpen van zwakke scheuten of snoeien van verwarde stengels zorgt voor
een bossige krachtige groei. Klimplanten dienen regelmatig aan het steunmateriaal
aangebonden te worden om windschade te voorkomen.
Verwijder verdorde bloemen en voorkom zaadvorming die de plant te veel energie
kost, extra herbloei zal de beloning zijn.
Controleer de planten regelmatig op ziektes of insecten. Slakken huizen vaak onder
de potten, controleer dit regelmatig en vernietig de slakken, bij ziektes of virussen
is het aan te raden eerst een organische of biologische bestrijding aan te wenden.

