De tuin tijdens de vakantie
Al heerlijk weg geweest, of ga je nog op vakantie? Het is belangrijk dat de tuin tijdens je
afwezigheid goed wordt verzorgd. Onkruid en begroeiing gaan helaas nooit op vakantie. Augustus
staat bekend als een warme maand.
Snoeien in augustus
De groei en bloei nemen langzaam af, de langste dag is voorbij. Natuurlijk is er meer dan voldoende
te genieten in je tuin, maar hier en daar een beetje opruimen en snoeien kan geen kwaad. De
coniferenhaag nog éénmaal snoeien: hierna niet meer, dat is niet goed voor de winterhardheid.
Het onderhoud van het gazon
Maai het gras regelmatig. Het is beter om de messen steeds af te stellen op het weer. Als het droog
en warm is mag het gras langer blijven, dus kunnen de messen hoger afgesteld worden. Besproei het
gazon tijdens warme dagen, doe dit niet overdag, omdat het water dan erg snel verdampt. Bij
terugkeer van vakantie, kun je het beste eerst in een hogere maaistand en pas de volgende keer op
de normale hoogte maaien. Elke maand even bijmesten, bij voorkeur als er regen is voorspeld.
Het onderhoud van de vijver
Bescherm je vijver goed, want de jonge reigers zijn uitgevlogen en moeten zelf voor voedsel zorgen.
Vooral in de vroege ochtend en in de avondschemering zijn ze actief. Controleer, als het vijverwater
troebel is, als eerste of er voldoende zuurstofplanten zijn. Toevoegen van watervlooien wil ook nog
wel eens snel resultaat hebben. Tijdens langdurige droge periodes kan het waterniveau van de vijver
erg zakken. Zorg er daarom voor dat uw vijver regelmatig bijgevuld wordt.
Struiken en heesters
Horen in iedere tuin. Iets meer weten van de groeiwijze, de hoogte, de eventuele bloei en het
onderhoud van struiken en heesters (én dus ook hagen en heggen) is wel nodig. Want wat eens een
leuk klein heestertje in het tuincentrum leek, kan uitgroeien tot een monsterachtig grote 'sta in de
weg'.
Wat moet in een lege tuin?
Is de alles omvattende vraag. Gewoon betegelen is geen oplossing, te onderhoudsvrij. Of valt onder
onderhoudsvrij misschien toch wat fleur en kleur? In ieder geval: de grond moet vol. Vele soorten
planten (bomen, struiken, éénjarigen) zijn te koop. Verhardingen zijn er te kust en te keur.
Ornamenten, meubilair, vijvers met of zonder vissen... Maak van tevoren dus een goed tuinplan!
Lezersvraag
Hoe lang en vaak moet ik sproeien bij de warme en droge dagen? Antwoord: er zal gesproeid moeten
worden. Maar te veel sproeien is niet goed, omdat de plantenwortels dan lui worden. De wortels
hoeven niet te zoeken naar water en zullen oppervlakkig gaan wortelen. Sproeien mag maximaal
twee maal in de week en minimaal twee uur lang is een stelregel.
Heb je een vraag, mail
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Tekst foto: met graszoden in één dag een groene tuin

