De langste dag
Het gaat alweer richting de langste dag (21 juni). Daarom kun je nu 's avonds lekker lang
doorwerken in je tuin. Zet nieuwe planten in de border of zaai wat éénjarigen. Blijf vooral wieden
en maaien, want ook het gras maakt een groeispurt naar de zomer. Gezien de warmte is het beter
de grasmachine iets hoger af te stellen. Een hoogte van 4-6 cm is dan prima, om verbranding van
de wortels tegen te gaan. Steek het onkruid uit het gazon.
Tegels en klinkers
Worden veel gebruikt voor de bestrating van bijvoorbeeld een mooi terras. Het is echter ook de
ideale omgeving voor algen en mos. Voorkom dit door te zorgen voor een goede afwatering. De
tegels drogen dan weer snel na een regenbui. Ook is het belangrijk schoon zand te gebruiken. Tegels
en klinkers goed laten aansluiten, zodat onkruid geen kans krijgt. Regelmatig vegen helpt ook,
evenals stevig schrobben met heet water en wat soda. Onkruidgroei tussen het grind kun je
voorkomen door regelmatig te harken. Staat er al onkruid en wil je dat met een middel bestrijden,
dan zijn middelen op basis van vetzuren de beste keus. Dit geldt ook voor mos en algen.
Planten in pot
Over het algemeen lijken planten in pot of kuip meer water te verbruiken, dan wanneer ze in de volle
grond staan. De meeste kuipplanten hebben dagelijks water nodig: ook als het net heeft geregend.
De bladpruik schermt immers meestal het grondoppervlak af, zodat de regen naast i.p.v. in de pot
komt. Planten op een zonnige plaats hebben meer water nodig, dan planten in de schaduw. Om de
gevolgen van teveel watertoevoer te beperken is een goede drainage noodzakelijk in de vorm van
potscherven of hydrokorrels.
Laat het stromen
Een zwemvijver, een zinken teil vol waterlelies of een kabbelend stroompje, water is echt een
aanwinst voor je tuin. Maak het compleet met een aantal soorten waterplanten en kiezelstenen. Heb
je weinig ruimte en wil je toch vissen houden? Dat kan, zolang de diepte van het water maar
minimaal 80cm is.
Nog een aantal andere tuintips voor de maand juni
Het is tijd om de Buxus te snoeien. Kies voor het snoeien van Buxus of andere haagsoorten een
bewolkte dag. Buxus is makkelijker te snoeien als de takken nat zijn. Kies scherp gereedschap. Vind je
het lastig om recht te knippen, span dan eerst een touwtje. Voor een vlekkeloos resultaat kun je een
waterpasje aan dit touw hangen. Je kunt het snoeimateriaal met houtachtige steeltjes stekken.
Snoei tuingeraniums - de vaste plant - als ze zijn uitgebloeid, terug. Veel soorten bloeien dan later
nog eens. Vergeet niet bij droog weer extra onder bomen en heesters te sproeien. Vooral Hortensia’s
hebben veel behoefte aan water. Bij uitgebloeide Rododendrons kun je met een draaiende
beweging de uitgebloeide bloemen verwijderen. Dit bevordert nieuwe knopvorming.
Eénjarigen in pot zoals Petunia, Lobelia en vlijtig Liesje (Impatiens) bloeien beter en langer, als je
steeds de uitgebloeide bloemen weghaalt. Bij sommige soorten, zoals Petunia, verwijder je niet
alleen de bloem, maar ook het kelkje achter de bloem.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op
www.degroenehand.eu

Snoeien hoort bij goed tuinonderhoud en dat geeft vaak bergen groenafval

