Zomerklaar
Zorgeloos genieten van een lange zomerdag op je terras of balkon, gerust een weekendje weg of
met vakantie. En dat zonder omkijken naar de planten op je balkon! De juiste plantenvoeding is
hierbij erg belangrijk. Deze hoef je maar één keer te gebruiken voor een zomerlang prachtig
bloeiende planten op terras en balkon.
De vijver
Zomers verdampt het water sneller uit de vijver. Houd het waterpeil daarom in de gaten en vul
regelmatig bij. De combinatie van warm weer en stilstaand water kan funest zijn voor je vissen en
planten. Een fonteintje zorgt voor circulatie en zuurstof. Dun de zuurstofplanten uit en verwijder
kroos. Vergeet ook niet de filters schoon te maken. Heb je last van alg? Dat kun je bestrijden met
zuurstofplanten. Ook watervlooien willen helpen, maar de vissen zijn er ook dol op.
Onkruid, ongedierte of plantenziekten
We hebben er allemaal ongetwijfeld wel een keer last van op ons balkon of in de tuin. Maar wat te
doen? Laat je de natuur zijn gang gaan en neem je de gevolgen voor lief? Grijp je meteen naar de
bestrijdingsmiddelen? Of gebruik je huis- tuin- en keukenmiddelen? De natuurlijke manier heeft
altijd mijn voorkeur: Afrikaantjes en Lavendel jagen luizen en mieren weg, wortel naast prei houdt de
wormen weg, prei naast kool houdt de vliegen weg, munt tussen kool houdt de rupsen weg,
knoflook, basilicum en ui houden allerlei insecten weg. Lok meer vogels in je tuin, want zij eten
insecten. Egels, kikkers en padden zijn goede bestrijders voor slakken en grotere insecten
Verse aardbeien uit de tuin.
Met goed bewerkte grond kun je jarenlang van dit plantje oogsten. Aardbeien worden alleen rijp en
smaakvol áán de plant. Pluk je de vruchten af als ze een wit randje hebben of een beetje licht van
kleur zijn, dan worden ze misschien wel rood, maar niet meer rijp. Laat ze daarom helemaal rood
worden en dan nog één dag hangen.
Handige haag
Wil je snel een haag van klimop, haagbeuk, liguster of vuurdoorn? Er zijn ‘kant en klaar’ hagen te
koop. Zo’n volgroeide haag kun je het hele jaar planten als schutting of tegen een saaie muur. Je
graaft een ruime geul en vult de bodem met bemeste tuingrond en zet de haag erin. Tijdens droge
perioden de eerste weken geef je extra water. Naast hagen, kun je ook bomen langs een muur
planten, zie de foto.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op

Voor deze donkere muur plant ik bomen in speciale vorm, kijk naar het effect.

