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Prikkelend zomergevoel
Cactus,Woonplant van de maand augustus 2016

 

Niets vat het hoogzomergevoel zo goedsamen als cactussen: hot, bestand tegen zinderende
temperaturen en helemaalon-trend met grafische stijlen. Geen plant zo decoratief en
surrealistisch als deCactus. En er zijn veel soorten! Er kunnen zelfs schitterende bloemen
verschijnen. Mammilaria zijn bloeiende cactussen. De Echino is bolvorming metprachtige
gelijkmatige ribbels. Gymnocalycium lijkt te zijn opgebouwd uitgroene kogels en heeft een
trechterbloem. En Cereus groeit als een zuil die inhet wild wel tien meter kan worden. De
afwijkende vormen en volumes van dezewoonplanten sluiten mooi aan bij de huidige
stijltrend waarin traditionelegrenzen vervagen. Voorbeeld daarvan is dat in huis zowel binnen
en buiten, alswonen en werken, steeds meer in elkaar overlopen. 

 

Weetjes die prikkelen:

In het wild groeit Cactus in Afrika en Middenen Zuid-Amerika, zowel in koude hooggebergtes als in
de tropische Cariben.Hoewel cactussen vaak worden geassocieerd metde woestijn, zijn er maar een
paar die tegen die extreme droogte kunnen.De meeste groeien in gebieden met 5-50 cm neerslag
per jaar. De doorns zijn het eigen ecosysteem vanCactus. In de natuur beschermen ze tegen
aanvreten door dieren, nachtelijkekou en felle zon. Daarnaast zorgen ze voor een beetje afkoeling,
dauwabsorptie en afvoer van neerslag.Cactussen zijn al eeuwenlang een bron vanvoedsel, drank,
medicijnen, gereedschappen en bouwmaterialen. Toch een stekel opgelopen? Een grote haal jeer
uit met een pincet, bij fijne stekels smeer je de huid in metolijfolie, dan wrijf je ze er zo uit.De
grootste cactus ter wereld is de sagauradie 1 m dik en 20 meter hoog kan worden, en zich daarmee
kan meten aan eenforse boom.

 

Verzorging van de cactus

Het zal je niet verbazen: vrijwel allecactussoorten staan het liefst in het licht en hebben liever iets te
weinig dan teveel water: een voetbad is meestal funest. Cactussen hebben een groot wortelstelsel
waarmee ze vocht opslaan in hun wortels, bladeren en stengels en zo zelfhun voeding reguleren. In
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het algemeen staan ze naast licht ook graagwarm. Eén keer per maand water geven is beter dan
elke week een beetje: de kluit mag uitdrogen. Voeg in de zomermaanden wat cactusvoeding toe,in
de winter kan de plant het beste rusten. Geef dan nog minder tot geenwater: om te overleven gaat
de Cactus dan bloemen (zaden) aanmaken.

 

Voor meer informatie zie: www.mooiwatplantendoen.nl (http://www.mooiwatplantendoen.nl)

Facebook: mooiwatplantendoen

Twitter: @watplantendoen

DIY-tip Bouw je eigen cactus-basis 

Van losse steentjes tot designer sierpot, leef jeuit!

 

Cactus is een plant die je niet makkelijk in eenhokje stopt. Hij is hip én oer, en past prachtig in de
stijltrend van drukkegeometrische motieven, maar is tegelijk de rust zelve. Je bepaalt zelf hoe bonten
grafisch je het wilt hebben met dit Lego-ontwerp, waarin Cactus alsWoonplant van de maand
augustus prachtig tot zijn recht komt. Het gladdeoppervlak van de bouwsteentjes contrasteert mooi
met de stekels van Cactus. En dekleuren van de bouwsteentjes maken dit licht prikkelbare type
meteen minderstreng. Cool en krachtig en echt waar, dit stijlstatement maak je in eenkwartiertje.

 

Dit heb je nodig:

● Een cactus (op de foto zie je een Opuntia)

● Diverse kleuren Legoblokjes

● Stevig plastic zakje

● Houten plaatje als bodem

● Handschoenen

 

Zo maak je het:
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‘Woonplant van de Maand’ is een initiatief van Bloemenbureau Holland, marketinghart voor bloemen en
planten, en komt tot stand met financiële steun van de Europese Unie. Maandelijks kiest Bloemenbureau
Holland in overleg met vertegenwoordigers uit de sierteeltsector een plant die het opvallend goed doet bij
de consument, of juist (nog) niet zo bekend is, maar wel potentie heeft om het goed te doen in de
woonkamer. 

Stap 1

Meet de pot van de cactus (vaak staat de potmaatop de onderkant vermeld) en neem dat als
uitgangspunt voor de te bouwen pot.Het mag nauw aansluiten, Cactus is een kalme groeier. Zaag
een vierkantje tergrootte van je ontwerp, bouw hierop in verschillende kleurlagen de sierpot.

 

Stap 2

Hang het plastic zakje over de op één na laatsterand met blokjes en klem het vast met de laatste
rand. Wie houdt van stevigheid,lijmt de onderkant vast op het houten vierkant.

 

Stap 3

Haal de plant uit de plastic pot, stop hem in desierpot en vul aan met cactusgrond. Mocht je dat niet
voorhanden hebben, mixdan 2 delen zand met 1 deel potgrond: Cactus houdt niet van grond die veel
vocht vasthoudt.  Gun Cactus en zijnvrolijke pot een beetje levensruimte, dat versterkt het effect van
decombinatie.
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