Nog op vakantie? Denk aan je tuin in deze warme zomermaand!
Als je nog op vakantie gaat is het belangrijk om extra aandacht aan je tuin te geven voor je vertrekt.
Dan weet je zeker dat je ook na je vakantie nog van een mooie tuin kunt genieten. De warmte
vraagt ook om extra aandacht voor je gazon, de vijver en de beplanting. Hierbij weer de nodige
tips.
Vakantietips
Bedek de bodem rondom de planten met houtsnippers, cacaodoppen of een mulchlaag van compost.
Zo droogt de grond minder snel uit. Maai voor je vertrekt het gras. Zet alle planten, zowel
kamerplanten als terraspotten, zo veel mogelijk bij elkaar. Dan hoeven de mensen, die voor je planten
zorgen, niet het hele huis en de tuin door. Zet de planten bij voorkeur op een wat donkere plaats,
zodat ze in deze periode minder water nodig hebben. Voor eventuele zware regenval is het goed om
de regenton te legen en te controleren of de vijver niet te vol is.
Het gazon
Maai het gras regelmatig en stel daarbij de messen af op het weer. Tijdens warme en droge dagen
kun je beter wat langer gras behouden. Door de messen wat hoger af te stellen voorkom je
verbranding van het gazon. Tijdens warme dagen kun je beter tot de avond valt wachten met maaien.
Door ’s avonds te sproeien zorg je ervoor dat het water niet te snel verdampt. Verwen deze maand
één keer het gazon met wat mest. Dit kun je het beste doen wanneer er regen is voorspeld.
Onderhoud van de vijver
Mocht je last hebben van snel verdampend water in de vijver, schaf dan wat hoge waterplanten aan
om de vijver meer schaduw te bieden. Vul daarnaast de vijver regelmatig bij met leidingwater of
water uit de regenton. Bescherm je vijvervissen goed, jonge reigers zijn net uitgevlogen en moeten nu
zelf voor voedsel zorgen. Vooral in de vroege ochtend en in de avondschemering zijn ze erg actief.
Span daarom een net over de vijver. Als het water in de vijver troebel is kan het zijn dat er niet
voldoende zuurstofplanten aanwezig zijn.
Beplanting
Verwijder uitgebloeide bloemen, zodat de planten geen energie hoeven te steken in het aanmaken
van zaden. Zo kun je langer genieten van een bloeiende border. Zonnebloemen groeien hard en
hebben deze maand regelmatig water en plantenvoeding nodig (foto). Bind grote zonnebloemen op
tijd aan stokken, zo kunnen ze niet omwaaien. Oogst de zaden van uitgebloeide bloemen en laat de
zaden enkele dagen drogen op een plek in de schaduw. Bewaar de zaden op een donkere en droge
plek in huis.
Snoeien
Snoei de coniferenhaag deze maand twee keer. Zorg er tijdens het snoeien voor dat de haag aan de
bovenzijde smaller wordt, zo kan er nog voldoende licht vallen op de onderste takken. Snoei vanaf
eind augustus de uitgebloeide bloemaren van de lavendel af. Houdt wel voldoende groen over, zodat
de struik goed de winter door kan. In de praktijk betekent dit vaak dat je ongeveer 1/3 wegsnoeit.
Zaaien
Vanaf augustus kan je starten met het zaaien van tweejarige planten: Viooltjes, Vergeet-me-nietjes,
Muurbloemen en Duizendschoon. Tweejarigen vormen het eerste seizoen een bladtoef en bloeien in
het vroege voorjaar daarop.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

