Mexicaans Vetblad
Pinguicula
Niet winterharde vetbladen uit Mexico
Beschrijving van de plant
Met Mexicaanse vetbladen bedoelen we een hele groep planten die tot het geslacht
Pinguicula behoren. De meeste soorten die te koop worden aangeboden zijn
Pinguicula moranensis, P. X sethos en P. X Tina.
Mexicaanse vetbladen vangen hun prooien met behulp
van hele kleine lijmdruppeltjes die op het blad zitten. Ze
vangen hoofdzakelijk zeer kleine vliegjes, want
bijvoorbeeld een wesp is sterk genoeg om weg te vliegen.
Fruitvliegjes, spinnen en steekvliegen zijn een smakelijke
hap voor deze planten. De lichamen van de slachtoffers
worden verteerd door de verteringsenzymen en het enige
wat over blijft zijn de harde delen zoals de poten en de
vleugels. De sappen die vrijkomen bij het verteringsproces
kunnen de planten opnemen en hieruit halen zij hun
voeding.
Het verzorgen;
1.Plaats; Alle planten van deze familie houden van
warmte. Ze zijn zeker niet winterhard en moeten daarom
bijna het hele jaar door warm (kamertemperatuur is prima)
staan. Een plek op de vensterbank op het zuiden of het
westen is ideaal voor deze planten. Je kunt ze ook in een
warme kas zetten, maar dan moet de
minimumtemperatuur tijdens de wintermaanden ca. 5
graden zijn, enige koelte is nodig voor de rustperiode. Je
kunt ze bijvoorbeeld het gehele jaar door samen met Orchideeën en Bromelia’s laten
groeien. Ventileer de ruimte wel goed. Zorg altijd voor frisse lucht, want anders
komen er allemaal ziekten en schimmels zich op de plant vestigen.
Je kunt ze ook het hele jaar door in een terrarium zetten met kunstlicht erboven. Dit
is een prima klimaat voor de plant en deze krijgt genoeg water, licht en warmte.
2. Water; Met het geven van water moet je alert zijn. De planten mogen geen
kraanwater hebben. Ze groeien in zure grond, dus dat betekent dat de grond
voedselarm en schraal is. Geef als het kan regenwater of gedestilleerd water. Het
water moet een pH (zuurtegraad) hebben van ca. 5 tot 5,5. De planten zijn tijdens
het groeiseizoen van maart tot en met oktober zeer dorstig en mogen zeer veel water
hebben. Je kunt het beste de planten met hun pot in een bakje of op een schotel
zetten waar continue water in staat. De pot moet altijd in een laag water staan,
behalve tijdens de wintermaanden, want dan moet je de grond net iets vochtig
houden.
3. Grond; Vleesetende planten hebben speciale grond nodig. Ze groeien in hele
schrale, voedselarme grond met veen als hoofdbasis. Het grondmengsel moet altijd
zuur zijn. Een geschikt grondmengsel is turfmolm. Je kunt ook turfmolm met een
beetje zand (kalkvrij) mengen. Bij veel tuincentra is turfmolm te krijgen. Vetbladen
planten hebben zeer weinig wortels, dus wees voorzichtig met verplanten. Het
verplanten gebeurt normaal gesproken tijdens het vroege voorjaar. Voor de meeste
planten is een plastic pot met een doorsnee van 13 cm groot genoeg.

4. Licht; Vetbladen hebben veel licht nodig. Het beste zou zijn als je je planten
zoveel mogelijk zonlicht zou kunnen geven. Een raam op het zuiden of westen is
prima. Een alternatief is kunstlicht. Bij o.a. dierenspeciaalzaken is kunstlicht in de
vorm van Tl-lichten te koop.
Belangrijk; Alle Mexicaanse vetbladen hebben tijdens de wintermaanden een ander
uiterlijk. Als de dagen tegen oktober/november korter worden gaan deze planten
andere bladeren maken. Ze maken een soort winterrozet. Dit bestaat uit meerdere,
hele kleine bladeren die niet plakkerig zijn en dus geen insecten vangen. Deze
planten houden een soort winterrust. Geef de planten dan iets minder water zodat de
grond slechts vochtig is in plaats van nat. Ook is het goed de planten wat koeler te
houden.
Het vermeerderen
Je kunt Mexicaanse vetbladen eenvoudig vermeerderen door bladstekken te nemen.
Hiervoor is het voorjaar de beste tijd voor. De bladeren van de winterrozet die niet
plakkerig zijn kun je het beste nemen. Voor het verwijderen van 1 blad kan je het
beste een beetje grond verwijderen om goed bij de bladeren te kunnen die je eraf
wilt halen. Probeer het blad in zijn geheel eraf te halen zodat er geen
beschadigingen aan het blad zitten. Neem een potje met een beetje turfmolm en leg
alle bladstekken plat op de grond en houd de grond iets vochtig, maar niet nat. Dek
het geheel af met een glasplaat of zet de pot in een terrarium. De luchtvochtigheid
moet altijd hoog zijn, want anders verdrogen de stekken. Na en paar weken vormen
de stekken wortels en zullen de eerste nieuwe scheuten vormen. Je kunt de stekken
pas apart oppotten als er ca. 5 bladeren gevormd zijn, want eerder hebben de
stekken nog niet genoeg wortels. Houd de grond als de stekken scheuten vormen
iets natter.
Succes bij het houden van deze bijzondere plantensoort.

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

