Juli is de hooimaand
Daarbij horen een aantal weerspreuken zoals: in juli zonnebrand, wenst ieder op het land; prijkt juli
in hete zonnegloed, dan zijn in de herfst de vruchten goed; regen op Sint Margriet (20 juli) brengt
zes weken verdriet, maar blijft het droog op Sint Margriet, dan regent het dertig dagen niet.
Blijf bemesten
Planten in de tuin hebben op z’n tijd wat extra voedingstoffen nodig. Een juiste bemesting helpt
daarbij. Planten zijn hierdoor minder gevoelig voor ziekten en plagen. Ook zorgt het voor een goede
bodemstructuur. Bij bemesting geldt echter wel op het juiste moment en in de juiste hoeveelheden.
Compost is voor bemesting en bodemverbetering een goede keus.
Groen erfscheiding
Een groene haag als erfscheiding is prachtig, maar op tijd snoeien is nodig om hem compact en goed
in model te houden. Anders zal de haag de tuin in groeien en de andere planten steeds minder
ruimte gunnen. Een te hoge haag haalt bovendien het zonlicht uit de tuin. Haagplanten hebben
slapende knoppen, die na een snoeibeurt geactiveerd worden. Na de snoei ontstaan dan weer veel
nieuwe scheuten, die uitlopen en de plant een volle vorm geven. Als er heel lang niet gesnoeid is zal
de plant er na een rigoureuze snoei open en kaal uitzien.
Haagplanten
Die met 1 snoeibeurt uit kunnen zijn de Buxus, Taxus, Beuk, Laurier (Prunus Laurocerasus), Conifeer
(soorten) en Hulst. De Liguster zal vaker gesnoeid moeten worden om hem goed in model te houden.
Het is een hele snelle groeier en moet in het groeiseizoen wel om de 6 weken gesnoeid worden.
Coniferen zoals Chamaecyparis en Thuja mogen nooit tot op het kale hout teruggesnoeid worden.
Deze soorten hebben geen slapende knoppen en zullen dan nooit meer uitlopen. Rond deze tijd
hebben de meeste hagen hun sterkste groei gehad, dus tijd om aan het werk te gaan. Half september
de laatste snoeibeurt!
Oproep volgelbescherming
Met de hitte van de afgelopen weken roept Vogelbescherming Nederland op de vogels in steden en
dorpen een handje te helpen. Uiteraard zijn in het wild levende vogels prima opgewassen tegen de
hitte. Maar daar waar de omstandigheden minder natuurlijk zijn, is de helpende hand van mensen
zeer welkom. Zo is er in steden en dorpen tijdens extreem warme periodes niet altijd gemakkelijk
water en verkoeling te vinden voor vogels.
Zet bij warm weer een waterschaal neer en ververs het water dagelijks. Zo kunnen vogels drinken en
baden zonder ver te hoeven vliegen en krijgen ze sneller verkoeling (foto). Nog belangrijker dan
water, is schaduw voor nestkasten. Voor veel jonge vogels, zoals koolmezen en pimpelmezen, kan
extreme hitte snel fataal zijn. Daarom moeten nestkasten eigenlijk nooit in de volle zon opgehangen
worden, maar op een koele, schaduwrijke plaats.
Lezersvraag
Hoeveel vissen kunnen er in een vijver? Antwoord: vissen vormen meestal het grootste probleem in
de vijver, althans hun uitwerpselen doen dat. Deze 'mest' is immers organisch en wordt door de
planten als voedsel gebruikt. Een beetje voedsel is goed, maar van het teveel wordt uitsluitend
geprofiteerd door algen en wieren, die zich dan ook geweldig vermenigvuldigen. Voor een heldere,
schone vijver niet meer dan 3 vissen per kubieke meter water in een goed begroeide vijver uitzetten.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

