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Tips om kuipplanten veilig te laten overwinteren.

Kuipplanten zijn  planten die oorspronkelijk niet uit deze regio komen, maar bijvoorbeeld uit

de zuiderlijke landen rond de middelandse zee. 

Voorbeelden van kuipplanten zijn : verschillende soorten palmen, citroen- en sinasappel-

boompjes, Camelia, Lantana, Laurus, Nerium oleander en Pittosporum.

Omdat deze planten slecht of niet tegen vorst kunnen, moeten zij beschermd worden tegen

de kou. Dit kan door ze te laten overwinteren van half oktober tot half mei, bijvoorbeeld:

• in een kas waar u de luchtvochtigheid en de temperatuur kunt regelen.

• groenblijvende planten kunt u ook binnen laten overwinteren op een koele en lichte plek

• bladverliezende planten kunnen beter op een donkere plaats staan (op zolder of in een

vorstvrije garage)

• soms zijn in de omgeving tuincentra die ruimte vrijhouden voor particulieren die dan hun

planten daar tijdens de winter kunnen herbergen tegen een bepaalde vergoeding.

Enkele tips voor het laten overwinteren van uw kuipplanten:

– maak de potten schoon voor u ze wegzet, dit verminderd de kans op schimmels en ziek-

ten;

– verwijder oude bloemen en knoppen die nog aan de plant zitten, ook dit in verband met

de kans op schimmels en ziekten;

– haal daarom ook het afgevallen blad zoveel mogelijk weg, ook gedurende de winter;

– kijk goed of onderin de pot of kuip geen slakken een warme plek hebben gezocht;

– lange uitlopers kunt u beter tijdig snoeien in verband met uitdroging;

– bovendien wanneer u tijdig snoeit heeft u minder plaats nodig;

– eventueel ingraven verwarmt de wortels en voorkomt uitdroging;

– buiten kunt u (groepen met) kuipplanten, die een lichte vorm van vorst kunnen weer-

staan, eventueel afdekken met jute/rietmatten of noppenfolie;

– pas op voor tocht, hierdoor kan de plant last krijgen van bijvoorbeeld luizen of spint.
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