Hartje zomer, vakantiegevoel
Het is hartje zomer en de borders kleuren en geuren door allerlei bloemen. Door het vaak warme
weer is het heerlijk en gezellig om in de buitenlucht te eten. Langzamerhand kruipt het vrije
vakantiegevoel omhoog. Er valt nu veel regen, maar let op water te geven bij warmte en droogte.
Conifeerhaag
Een conifeerhaag moet op tijd gesnoeid worden. Het is beter deze elk jaar rond de langste dag een
beetje te snoeien, dan eens in de vijf jaar rigoureus. Als een conifeer pas na enkele jaren flink
gesnoeid wordt zie je opeens de bruine binnenkant. Als de conifeer gesnoeid wordt tot op het oude
bruine hout, dan loopt deze hier niet meer uit. Een nieuwe haag aanschaffen is dan nog de enige
oplossing.
Muggen
Het begint rond schemertijd, vooral bij warm, vochtig en windstil weer. Het nare gezoem van
muggen. Voorkomen is beter dan genezen. De natuur helpt! Er is keuze genoeg in planten waar
muggen graag op afstand voor blijven. Geef deze planten een plek in je tuin of op je balkon of zet ze
in potten op je terras, bij je deur of raam. Denk daarbij aan Lavendel en Goudsbloem. Er bestaan ook
geraniums met een werende functie, zoals de Citroengeranium of de sterk geurende Geranium
'mückenschrek'.
Het onderhoud van het gazon
Maai het gras niet te kort om felle verbranding door de zon te voorkomen. Een grashoogte van 3 tot
5 cm is prima voor de huidige weersomstandigheden. Grasresten van het maaien kunnen in de
borders worden gestrooid. Dit houdt de grond vochtig en zorgt er tegelijkertijd voor dat onkruid
weinig ruimte heeft om te groeien. Bemest het gras maandelijks voor een mooi gazon. Doe dit bij
voorkeur wanneer er een regenbui op komst is, zodat de mest goed kan inwerken in de bodem.
De vijver
Je wilt meer dieren bij de vijver? Leg dan een steen aan de zonnige kant van de vijver. Kikkers en
andere koudbloedige dieren moeten zich dagelijks opwarmen en zullen dus op de steen gaan zitten.
Ook vlinders maken graag gebruik van zo'n warme steen. Door de hogere watertemperaturen
hebben de vissen nu ook meer behoefte aan voedsel. Geef af en toe een paar regenwormen en wat
voorgeweekte sla. Knip uitgebloeide waterlelies regelmatig weg. Dit komt de bloei ten goede.
Snoeien
Nieuwe uitlopers van de druif kunnen tot het 4e blad teruggesnoeid worden. Als je grote druiven
wilt, kun je ongeveer de helft van alle trosjes verwijderen. Eén trosje per tak is over het algemeen
een goede keuze. Haal bij de resterende trosjes de kleinste druiven weg. Kijk voordat je gaat snoeien
of er geen vogelnesten in de struiken of hagen zitten
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op
www.degroenehand.eu

Lavendel trekt vlinders aan en weert de muggen.

