Al weg geweest, of ga je nog op vakantie?

Het is belangrijk, dat de tuin tijdens je afwezigheid goed verzorgd wordt. Onkruid en begroeiing gaan
nooit op vakantie. Augustus staat bekend als een warme maand. Toch neemt de groei & bloei
langzamerhand af. Geniet nu extra van de tuin tijdens de laatste zomerdagen. Hier en daar opruimen
en bijsnoeien kan geen kwaad. Knip de hagen voor de laatste keer, ze zijn uitgegroeid.
Zonnebloemen
Doordat zonnebloemen hard groeien hebben ze regelmatig water en plantenvoeding nodig. Houd
ook in de gaten, dat ze omver kunnen waaien, dus bind ze op tijd aan stokken. Uitgebloeide
zonnebloemen kunnen nog gebruikt worden. Snijd ze af en leg ze op een plaats waar ze kunnen
drogen. Hierna kunnen ze gebruikt worden als voer voor de vogels.
Stekken
Augustus is de maand om te beginnen met het stekken van de kuipplanten. Neem krachtige
kopstekken van ongeveer 10 cm en verwijder de bloemen. Haal de onderste bladeren weg en snij de
stek onderaan schuin af.
Schimmelziekten
Het ontstaan van schimmelziekten, zoals meeldauw en de verwelkingziekte kan tegen gegaan
worden. Door 's ochtends te sproeien is de kans kleiner, dat deze ziekten voorkomen in je tuin.
Vers water
Ververs dagelijks het water in het vogelbadje. Niet alleen vogels, maar ook egels drinken ervan tijdens
de droge perioden.
Gaten in de border
Er vallen alweer gaten in de border. Die kun je opvullen met laatzomerbloeiers. Verplant jonge
planten, deel zo nodig uitgebloeide exemplaren en verzamel alvast zaden.
Ezelsoor
Het zijn niet de kleine bloeiaren met paarse bloemetjes, die de Ezelsoor (Stachys byzantia) zo
aantrekkelijk maken. Het zijn de bladeren, die bedekt zijn met een zilverkleurig vachtje. Na een
regenbui kunnen de bladstengels er neergeslagen bij liggen. Zodra de zon gaat schijnen, richten de
stengels zich weer op.
Minder muggen
Wist je dat de meeste muggenoverlast door onszelf wordt veroorzaakt? Muggen profiteren namelijk
van de ontelbare bakjes met water, die we in onze tuin hebben staan. Hier leggen ze hun eitjes. Het
gaat om plantenbakken, gieters, emmers en regentonnen. Leeg dus met regelmaat de bakjes.
Hangmanden
Planten in hangmanden willen tijdens droge periodes wel twee keer per dag water. Haal de
uitgebloeide bloemen er steeds uit, zodat de planten er fris en fit uit blijven zien. Ga je op vakantie?
Stuur de mand dan uit ‘logeren’ bij planten liefhebbende vrienden op buren.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op
www.degroenehand.eu

Ezelsoor, blad met een zilverkleurig vachtje

