Snoeien in augustus
De groei en bloei van de planten neemt deze maand 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 hagen krijgen een laatste knipbeurt, ze zijn uitgegroeid. De coniferenhaag kun je
nog éénmaal snoeien: hierna niet meer, dat is niet goed voor de winterhardheid.
Zaaien en planten
Het is nog volop zomer in de tuin. Er staat van alles in bloei, je raakt nog lang niet uitgekeken. Het
kan heel warm worden deze maand, water geven blijft belangrijk. Hemelsleutel (Sedum spectabile)
gaat in augustus bloeien. Deze plant trekt vlinders aan en kan ook prima in een pot op je terras of
balkon. Verzamel zaden, als je om je heen kijkt zijn ze overal. Bloeiende planten wekelijks even
bijmesten. Tweejarige planten nu inzaaien, zoals Viooltjes, Vergeet-me-nietjes, muurbloemen en
Duizendschoon. Steeds de uitgebloeide bloemen blijven verwijderen. Je kunt nu de kuipplanten en
buxus stekken.
Mieren in de tuin
Ze zorgen meestal niet voor grote hinder. Ze kunnen wel vervelend zijn als hun mierennest zich
bevindt net naast de te wieden border of op het stukje gazon waarop je wil zonnebaden. Erger wordt
het, zodra er een heel leger mieren onder de terrastegels (foto) vlakbij de keukendeur het huis
binnen komen. De tegels kunnen gaan verzakken. Dan zal tot actie moeten worden overgegaan. De
beste bescherming tegen mieren is het weren van deze beestjes. Dat kan door voor de mieren
aantrekkelijke producten onbereikbaar op te bergen: levensmiddelen te bewaren in goed afgesloten
potten , etensresten niet in een open potje op het aanrecht laten, afvalemmers goed af te sluiten.
Een levende tuinafscheiding
Wil je eens iets anders proberen dan een gewone haag of schutting, dan is het mogelijk om een
levende tuinafscheiding te maken met lange wilgentakken. Zet de takken kruislinks in de grond en
vlecht ze door elkaar. Een hoge haag heeft in het begin extra steun nodig om niet om te waaien. Na
enkele jaren kan de haag het zonder steun stellen.
Bakken met winterbeplanting
Nu is de tijd aangebroken om de bakken van winterbeplanting te voorzien. Gebruik goede potgrond,
zodat de planten voldoende voedingsstoffen tot hun beschikking krijgen. Onder in de potten kunnen
enkele potscherven of een laagje kleikorrels gelegd worden. Ook in de winter mogen de wortels niet
in de natte aarde staan. Zwarte potaarde bevat veel vocht dat tijdens de vorst opzwelt, dit heeft tot
gevolg dat de potten kunnen breken. Er zijn verschillende mogelijkheden om de bloembakken te
beplanten. Je kunt kiezen uit één mooie groenblijvende heester met een losse groeiwijze of juist een
strakke vorm. Ook kun je planten combineren door bijvoorbeeld winterheide, voorjaarsbollen,
groenblijvende klimop en een dwergconifeertje bij elkaar in de plantenbak te zetten. Enkele
geschikte planten voor de winterbakken zijn Leucothoe, Hedera, Vinca, Gaultheria, Winterheide,
groenblijvende grasjes en Sierkool.
Heb je een vraag, mail
www.degroenehand.eu
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Mierennesten onder je terrastegels zorgen voor verzakking

