Het aanleggen van een minimoeras.
Een van de meest gestelde vragen op de stands betreft de aanleg van een minimoeras. Reden om
een beknopte aanleginstructie te maken.
Er zijn vele mogelijkheden om een moeras te maken, de navolgende methode is een goede voor de
startende liefhebber.
A) Locatie
Het begint allemaal met de locatiekeuze. Of je nu een kuipje op het balkon wil of in de tuin, de
navolgende punten zijn zeker van belang.
1. Zoek een zonnige plek, nagenoeg alle vleesetende planten en zeker de tuinsoorten houden van
veel licht.
2. Zoek een beschutte plek. Als je Sarraceniasoorten met hoge bekers wil gebruiken heb je een
beschutte plek nodig om te voorkomen dat de bekers knakken. Overigens zijn planten die altijd
buiten staan sterker dan planten die voor het eerst buiten komen.
B)Containerkeuze
Afhankelijk van de beschikbare ruimte en je eigen ambitie is er een keuze te maken in de container
die gebruikt gaat worden. Aandachtspunten zijn:
• De container moet waterdicht zijn, maak eventuele gaten in de bodem goed dicht met plastic en
kit.
• Kunststofcontainers vriezen minder snel stuk en ook de grond droogt minder snel uit.
• Grote containers hebben een “watervoorraad”als ze gewoon regen kunnen opvangen, kleine
moeten dus sneller water gegeven worden.
• Er is een minimale diepte nodig, afhankelijk van de plant. De hoge Sarracenia's hebben in ieder
geval zo'n 30 cm nodig als minimum. Deze diepte
is nodig om zich goed te kunnen verankeren. Ook is een zekere diepte nodig om voldoende water
te kunnen vinden.
• Een goede richtlijn is dat een container minimaal zo'n 40 cm diep moet zijn en vanaf 50 cm
doorsnede. Een veelgemaakte keuze is dan ook een kunststof speciekuip.
C)Opbouwen van de container.
1. Maak een aantal gaatjes in de container op zo'n 5 tot 10 cm onder het uiteindelijke grondniveau.
Hoewel vleesetende planten veelal in moerassen staan bestaat er ook zo iets als te nat staan. Dit
geeft kans op rot en op schimmelinfecties.
2. In containers die dieper als zo'n 50 cm zijn kan je een laag hydrokorrels aanbrengen van zo'n 10
cm. Hier kan je dan een watervoorraadje opbouwen. Is je container ondieper, dan heb je de
ruimte voor het grondmengsel nodig.
3. Vul de container met een mengsel van 2 delen turf op 1 deel zand (geen schelpenhoudend zand!)
tot zo'n 5 tot 10 cm onder het uiteindelijke grondniveau.
4. Maak het mengsel goed nat met regenwater, vul eventueel ingezakte grond aan.
Tip: in de tuincentra verkoopt men vochtvasthoudende kristallen. Deze zuigen water op en
geven dit af als de plant er aan gaat "trekken". Als u deze door de grond mengt hoeft u minder
vaak water te geven.
D)Planten
Er zijn heel veel planten geschikt voor buiten, zoals alle Sarraceniasoorten, Drosera rotundifolia, D.
intermedia, D. anglica, D. filiformis, Darlingtonia en (mitst goed in het mos geplaatst) Dionaea. Bij
twijfel, vraag het de verkoper of kijk op onze website/het forum.
Plant de planten op dezelfde diepte als dat ze in de pot stonden.
Geef Sarracenia en Darlingtonia zeker 30 cm afstand tot z'n buren!
Bedek de vrije ruimte tussen de planten met een laagje van 5 tot 10 cm Sphagnummos. Dit beperkt
verdroging, beschermd tegen vorst en helpt de pH laag te houden.

E) Winter
Bescherm kleine potten met noppenfolie, voor grotere containers is dit niet nodig.
Succes met je nieuwe moeras.

U kunt ons en de laatste informatie vinden op www.carnivora.nl
Op de site kunt u naast verzorgingstips ook adressen van leveranciers, een forum, de
activiteitenkalender en nog veel meer vinden.
Vragen kunt u e-mailen aan info@carnivora.nl

