Zaden oogsten
Deze maand zijn de meeste zaden rijp. Dat zie je vaak aan de kleur. Eerst zijn ze lichtgroen en kleuren
bij de rijping van licht naar donker. Als je tegen een uitgebloeide bloem tikt en de zaden vallen eruit,
is dat een teken dat ze rijp zijn. Als de zaden goed droog zijn doe je ze in een zakje. Zet de naam erop!
De vijver
Bescherm je vijver goed, want de jonge reigers zijn uitgevlogen en moeten nu 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 je vijver regelmatig bijgevuld wordt.
Zonnebloemen
Groeien nu hard en hebben 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.
Compacte heester
Ben je op zoek naar een laat- en langbloeiende heester? Dan is de tuinhibiscus al altheastruik een
goede keuze. De tuinhibiscus groeit op een zonnige plaats niet te hard, dus ook geschikt voor een
kleine tuin. Je snoeit deze struik elk jaar in april. De bloeitijd is van half juli tot oktober.
Snoeien
Het is de tijd om voor de laatste maal dit jaar de hagen te snoeien. Als de struiken na augustus
gesnoeid worden, rijpen de jonge scheutjes, die altijd na een snoeibeurt gevormd worden, voor de
winter niet meer af. Hoe vaak je de haag in het seizoen moet snoeien hangt af van het doel dat je met
de haag wilt bereiken. Als de haag hoog moet worden en onderaan goed gesloten moet zijn, is en
blijft het noodzakelijk, in combinatie met een optimale bemesting, meerdere keren in het seizoen te
snoeien.
Oogsten
Komende weken is de tijd om appels en peren te oogsten. Verwijder de overtollige vruchten, die in
groei zijn achter gebleven. Zo zorg je ervoor dat de andere vruchten groter worden. Het is ook de
periode om bessen, bramen en frambozen te oogsten. Deze struiken mag je vervolgens terugsnoeien.
Het is goed om in augustus de fruitbomen extra vitaminen te geven. Op die manier voorkom je
ziekten en schimmels in de bomen.
Bloembakken
Het is tijd om de bakken van winterbeplanting te voorzien. Gebruik goede potgrond en leg onder in
de potten enkele potscherven of een laagje kleikorrels. Er zijn verschillende mogelijkheden om de
bloembakken te beplanten. Je kunt kiezen uit één mooie groenblijvende heester of 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 deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Met fantasie is van alles bruikbaar als leuke najaars ‘bloemenbak’.

