Planten zijn net mensen.
Ze houden niet van inspanning in de volle zon. Snoei dus op een bewolkte dag, anders heb je kans
op gele verbrande randjes aan de bladeren. De buxus, maar ook andere struiken en planten, in
model knippen? Dat kan heel gemakkelijk met een snoerloze en oplaadbare gras- en buxusschaar.
Rozen nog niet gesnoeid? Doe dit dan zo snel mogelijk. Bamboe kan flink teruggesnoeid worden,
maar heeft na het snoeien wel extra voedsel nodig. Hier volgen de andere tuintips van de maand
mei.
Het gazon
Geniet van je gazon, er gaat niets boven een mals groen tapijtje onder je voeten. Eenmaal per maand
bijmesten is heel heilzaam. Als je veel last hebt van mossen, kun je overwegen een keer grondig te
verticuteren. Maar let op: nooit met de machine in nat gras, dat werkt averechts.
De vijver
Vergeet je vissen niet! Ze hebben honger, maar geef ze liever een paar keer per dag te eten dan in
één keer te veel. Kattenstaart of lisdodde passen mooi in een moerasje. Filters nakijken en
schoonmaken. Algen bederven het klimaat van je vijver, je kunt ze op een natuurlijke manier
bestrijden met een apparaatje dat elektrische pulsen afgeeft. Zorg voor voldoende waterplanten,
drijfplanten en oeverbeplanting, dat is ook fijn voor de kikkers en salamanders
De moestuin
Je kunt nu nog bijna alles planten. En als je niet veel tijd hebt en toch groenten uit eigen tuin wil? Dan
ga je over op bijvoorbeeld bieslook, dille, knoflook, laurier, lavendel, munt, prei, sperzieboon en vijg.
De eerste bietjes en worteltjes zijn halverwege de maand klaar voor de oogst. De kiwi’s kunnen nu
geplant worden. Om zeker te zijn van vruchten hebben we het 'kiwi-huwelijk' voor je: een mannetje
en vrouwtje in een pot, vraag ernaar in de winkel! Controleer de appelboom regelmatig op
meeldauw. Check de aardbeien wekelijks op ongedierte en leg ze op stro.
De border
Mei wordt ook wel bloeimaand genoemd en dat is geen wonder. Wat een overweldigende kleuren!
Mesten blijft belangrijk, doe het met regelmaat. Potplanten kunnen het voorlopig op eigen kracht:
potaarde heeft al veel voedingsstoffen in zich. Vul de bloembakken en je potten aan met de meest
prachtige zomerbloeiers, een nieuwe aanwinst frist je terras snel op. Zaden van een- of tweejarigen
mogen direct de grond in. Denk aan vlijtige liesjes, leeuwenbekjes, papavers.
Balkon en terras
Tover je buitenkamer om tot een paradijsje. Geef een stukje muur een oranjeroze kleur, zet er wat
terracotta potten tegenaan en zoek er bloeiende planten in dezelfde kleurstelling bij. Een paar
kussens, een plastic matje op de grond en wat kaarsen en potten in een warme kleur maken van je
balkon al snel een Italiaanse loggia. Als je een hangmand samenstelt, leg dan een stuk plastic of een
schotel onderin , zodat er wat water in kan blijven staan. Dan verdroogt zo’n mand lang niet zo snel.
Hoe groen is jouw tuin?
Wemelt het er van de vogels, vlinders, hommels en bijen, en krijg je regelmatig een egel op bezoek?
Ecologisch tuinieren is niet moeilijk. Hoe je hieraan begint vertel ik in de tuinspecial over twee weken.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Afgelopen weken is er veel gesnoeid, werk altijd met veilig materiaal en gehoorbescherming

