Caltha Palustris

De herfst komt eraan … Maar we kunnen niet snel genoeg terug aan het voorjaar
denken .
Caltha palustris , de eerste bloem in het voorjaar.
Deze plant staat graag met zijn voeten in het water . Maar ook weer niet de diep.
Zet je ze te ondiep krijg je in de zomer last van insecten op deze plant .. en kan ze
eraan sterven .
Deze kunnen/mogen met een klein aantal in de filter geplant worden.. dit omwille dat
het een van de eerste planten is om concurrentie voor de algen te vormen in het
voorjaar.
De caltha palustris filtert niet dieper als 10 à 15 cm in de filter . Terwijl het zusje
ervan de caltha polypetala dieper filter .Deze plant wordt ook groter als het zusje . En
kan ook dieper geplant worden .
Deze kan op een diepte van -10 cm geplant worden .
De caltha zaait zich met haar bloemzaad. Terwijl de caltha polypetala zich ook zaait
maar ook vermenigvuldigd door de bloemstengel.
Deze valt op het water en bij elke vertakking die in het water ligt verkrijgt men dan
ook scheuten . Deze kun je lang genoeg laten liggen totdat deze wortelen heeft en kan
men deze ook bij de vijver of filter planten .
Het geeft mooie gele bloemen en zo zijn ze ook geliefd bij de vrouwen , omdat ze
gele bloemen geven rond pasen .
De winter is voor hun geen probleem , dit is een inheemse plant die goed tegen de
winter kan.
Je moet deze niet snoeien in het najaar , alleen de vergane bladeren wegdoen in het
voorjaar als je de nieuwe plant ziet verschijnen . Dit is eigenlijk ook zijn deklaag
voor in de winter.

Deze foto is er een van de caltha polypetala .
De nederlandse naam : dotterbloem.
Staanplaats : niet te veel in de zon , liever halfschaduw
Hoogte : caltha palustris : 15 a 20cm
caltha polypetala : 25 à 35 cm
Kleur bloem : geel
( je hebt ze ook in dubbelbloemig en wit , zijn wel moeilijker te houden )

