Nog even genieten in de zomertuin
Hoewel augustus vaak een warme maand is, neemt de groei en bloei van de meeste planten
komende weken langzamerhand af. Geniet daarom juist nog deze laatste zomerdagen van je tuin.
Als je nog op vakantie gaat is het belangrijk wat 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. En ben
je net terug? Dan hier weer een aantal tuintips!
De vijver
Een veelgemaakte fout is, dat er in verhouding tot de grootte van de vijver, te veel vissen worden
uitgezet. Gevolg is een overdaad aan uitwerpselen, wat weer leidt tot overdadige algengroei. Een
leidraad kan zijn: niet meer dan vijf cm ‘vislengte’ per honderd liter vijverwater. Voor nieuwe vijvers
zijn goudwindes ideale vissen om mee te beginnen. Ze zijn snel en levendig en zoeken bij een beetje
goed weer de oppervlakte op. Goudvissen zijn ook heel geliefd. Grote exemplaren woelen nogal eens
in de bodem.
Bemesten
Zelf gebruik ik diverse soorten mest. Het voordeel van kunstmest is de snelle opname via de wortels,
waardoor het effect snel is te zien. Teveel aan kunstmest is niet goed: de wortels verbranden met alle
gevolgen van dien. Voor het gazon is er speciale gazonmest, er zijn zelfs soorten die tevens het mos
en onkruid doden. Aan kunstmest zitten ook nadelen. De structuur van de bodem wordt er niet door
verbeterd. Om deze wel te verbeteren moet een organische mest (bijv. koemest) worden gebruikt.
Organische mest heeft weer als nadeel, dat het wat langer duurt voor het effect zichtbaar wordt.
Wespen
Zijn nuttige insecten, want ze verdelgen schadelijk ongedierte en ruimen dode insecten op. Ook
brengen ze stuifmeel over. Toch vindt menig tuinliefhebber ze hinderlijk en een wespensteek is
vervelend en voor sommigen zelfs gevaarlijk. De wespen zijn nu op zoek naar voedsel voor de
opgroeiende larven. Eind van de zomer kan een nest wel meer dan 20.000 wespen herbergen. Bij het
begin van de herfst bevruchten nieuwe mannetjes nieuwe koninginnen, die weer op zoek gaan naar
een plaats om te overwinteren. Het winterweer veroorzaakt de dood van de bestaande wespen.
Tuintips eind augustus
Het is een goed moment om coniferen te planten en vaste planten te delen, die vroeg in het voorjaar
bloeien. De grond is nog warm, zodat de wortels van de planten nog een beetje kunnen groeien om
de winter beter door te kunnen komen. Blijf het gazon wekelijks maaien op een zomerhoogte van 3
tot 4 centimeter. Controleer dagelijks de kuip,- en terrasplanten. Geef voldoende water en geef
regelmatig mest. De eerste voorjaarsbollen zijn alweer te koop. Wees er snel bij voor een grote keuze.
Zaadzetting gaat ten koste van de bloei. Haal daarom bij eenjarige en zaaidahlia's wekelijks de
uitgebloeide bloemen uit de planten. De tuin weer eens goed te wieden. Let vooral op zaadonkruiden
als basterdwederik, muur en kruiskruid. Deze kunnen zich massaal uitzaaien! Pelargoniums
(geraniums) kan je nu stekken. Laat de stekken een uurtje drogen en zet ze daarna in met zand
vermengde potgrond.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Heb je echt last van een wespennest, laat de bestrijding dan over aan een specialist, want de
bestrijding van wespen brengt risico’s met zich mee.

