In de natuur wordt alles nu groener
Tijd om te bemesten. De planten groeien weer en dat wil zeggen, dat de wortels de voeding
opnemen. Kunstmest is prima, maar heeft geen gunstige werking op de grondstructuur, gedroogde
koemest bevat strodeeltjes en dit heeft wel een gunstige werking op de grondstructuur. De
gedroogde strodeeltjes zorgen voor humus in de grond.
Verjongen border
Als een vaste plant voor het eerste jaar in de tuin staat zal hij minder hoog worden dan dezelfde plant
die al enkele jaren op dezelfde plaats staat. Een plant die nog niet zolang in de tuin geplant is zal,
omdat deze minder hoog wordt ook minder slappe stengels hebben en dus minder snel omwaaien. Al
deze gegevens zorgen ervoor dat bij het beplanten van een border de vaste planten na ongeveer 3 tot
5 jaar aan verjonging toe zijn. Dit verjongen wordt gedaan door middel van scheuren. Om vaste
planten te scheuren moet de plant met de gehele kluit uit de aarde geschept worden. Nadat de aarde
van de kluit is afgeschut is goed te zien hoe de kluit eruit ziet. De buitenste jonge delen kunnen van
de kluit afgescheurd worden en opnieuw in de tuin geplant. Het leuke van het scheuren van vaste
planten is dat er van één moederplant soms wel 25 nieuwe planten gedeeld kunnen worden. Negen
van de tien vaste planten kunnen op deze manier vermeerderd worden.
Vijveraanleg
Een vijver kan het centrale punt van de tuin zijn, of gewoon een plekje waar je even kunt genieten en
tot rust komen. Gebruik bij de aanleg van een vijver nooit landbouwfolie, want dit is op den duur
afbreekbaar door het zonlicht en stoffen uit de grond. Vijverfolie moet tijdens de aanleg van de vijver
netjes weggewerkt worden. Folieranden staan niet mooi. Het is belangrijk om de vijverranden
daarom met een goede fundering af te werken zodat de randen niet verzakken. In de moeraszone, die
zo ontstaat, mag de vrolijke gele Dotterbloem (Caltha Palustris) niet ontbreken. Hij verdraagt zowel
zon als schaduw. De eerste bloemen bij mijn eigen vijver zijn weer te zien.
Bollen
De bollen raken al aardig uitgebloeid. Vind je de lange hangende bladeren lelijk dan kun je de bollen
uitgraven en op een plaatsje achteraf in de tuin laten afsterven. Dit afsterven is van levensbelang voor
de bollen. Via het bladgroen nemen de bollen voedingsstoffen op om het volgende jaar weer te
kunnen bloeien. Wordt het bladgroen te vroeg afgeknipt, dan zal de bol het volgende jaar niet of
nauwelijks bloeien.
Tot slot nog wat tuinwerkzaamheden voor de komende weken
Gazon bemesten, vijvers aanleggen, vijvers schoonmaken, borders bewerken met compost, wilde
takken van de rozen snel verwijderen, slechte plekken in gras uitkrabben en inzaaien of nieuwe zoden
leggen, grasranden scherp afsteken, gras maaien, herfstbloeiende vaste planten (ver)planten en
delen, loot van uitgebloeide bollen rustig laten afsterven, wintergroene heesters, coniferen en/of
hagen (ver)planten, Clematis, Ridderspoor en perkplanten stekken, rozen maandelijks bijmesten tot
half juli, oud blad van siergrassen en varens wegknippen, zaaien in de volle grond en de bloempotten
schoonmaken. Kortom, met het betere weer is er voldoende te doen en vooral ook te genieten in de
tuin.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

De gele Dotterbloem een echte moerasplan en wordt 50 cm hoog

