De herfst is begonnen
Prachtige najaarsdagen deze week, de herfst is toch echt begonnen. Er valt volop te genieten in de
tuin en natuurlijk voldoende te doen. Veel éénjarigen zijn nu bijna uitgebloeid en worden
verwijderd. De composthoop is een prima plek voor ze. Elke vaste plant heeft zijn eigen
behandeling nodig. Geef planten de ruimte om uit te groeien en als ze drie jaar oud zijn kun je ze
eventueel scheuren. Knip de bloemstelen pas na de winter af.
Bollentijd
Voorjaarsbloeiende gewassen zoals Sneeuwklokjes, Winteraconieten en dergelijke moet je na
ontvangst snel planten. Doe je dit niet dan kunnen de bollen wel eens indrogen. Let ook op de juiste
plantdiepte, dit verschilt per soort. Plant ook eens wat bollen in het gazon. Eenmaal geplant hoef je er
niet meer naar om te kijken. Kies wel vroegbloeiende soorten, want is het van belang dat het groen
na de bloei de tijd krijgt af te sterven, voor de eerste maaibeurt.
Planttijd
Bladhoudende heesters worden bij voorkeur in deze weken geplant. Bij aflevering moeten ze een
goed doorwortelde kluit hebben. Graaf een groot plantgat, maak als de plant in het gat staat de
gaaslap los en haal deze weg. Dan vul je de grond aan en druk deze stevig aan. Hierna alleen nog
water geven. Ook het blad bij droge dagen even sproeien in de eerste fase na de aanplant. Komende
twee weken kunnen ook coniferen nog worden geplant. De grondtemperatuur is hoog en de
verdamping laag.
De border
Er bloeit wellicht nog van alles, dus geniet daarvan. Knip ook niet alles tot op de grond kaal. In de
winter zijn berijpte of besneeuwde oude bloemstelen zeer fraai. Ook voorkom je inrotten van de
planten. Onkruid verwijderen blijft van belang. Het kan zelfs de hele winter door groeien.
De tuin in oktober saai?
Dat is een misvatting. Juist nu kan je genieten van bloeiende planten en heesters in de meest
fantastische kleuren. Wat dacht je van de bloeiende herfstkrokus, Sedum en herfstchrysanten?
Sommige planten vallen op door hun blad, andere hebben prachtige bloemen of kleurrijke
siervruchten. Zo kunnen allerlei hulstsoorten, sierappels, sneeuwbes en kardinaalsmuts je tuin in het
najaar een kleurrijke boost geven.
Kuipplanten
In principe vallen alle planten in potten, containers en kuipen, onder het begrip kuipplanten.
Sommige volgroeide kuipplanten kunnen met wat extra bescherming tot -12°C buiten blijven. Buxus
en liguster snoeivormen in potten kunnen gerust buiten overwinteren. Vergeet niet af en toe water te
geven. De bladeren blijven immers vocht verdampen, zeker met een fel winterzonnetje. Breng de
echte (subtropische) kuipplanten, zoals Oleander, Hibiscus en Citrusboompjes naar een vorstvrije
ruimte.
Oogsttijd
Het is komende weken oogsttijd voor appels, peren en enkele late pruimen. Raap gevallen fruit direct
op, om beschimmelen en de daardoor veroorzaakte ziekten te voorkomen. Bewaar het gave fruit op
een wat donkere, koele plaats.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Vogels zijn dol op zaden. Laat daarom zonnebloemen ook als ze zijn uitgebloeid in de tuin staan.

