Vertroetel je tuin vóór je op vakantie gaat.
Dan weet je zeker dat je ook na je vakantie nog van een mooie tuin kunt genieten. Bedek de bodem
rondom de planten met houtsnippers, cacaodoppen of een mulchlaag van compost. Zo droogt de
grond minder snel uit. 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 voor
hun vrijwillige taak.
Het gazon
Van mei tot oktober, het groeiseizoen, kan het gras het best wekelijks gemaaid worden om een mooi
gazon te krijgen en te houden. Blijft dit klusje te lang liggen, dan wordt het gazon steeds moeilijker te
maaien. Vraag je 'vakantietuinman' om grasmaaien tijdens de vakantie voor je te doen. Lukt het niet
om in je kennissenkring iemand te vinden die de tuin onderhoudt, schakel dan de tuinman in. Hij zal
afspreken hoeveel en hoe vaak hij je tuin bezoekt.
Snoei op tijd!
Kies je voor een groene haag als erfscheiding? 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.
De Ligusterhaag en de conifeer
Deze zal vaker gesnoeid moeten worden om hem goed in model te houden. 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. Als je liever wat vaker snoeit mag
dat gerust, het kost alleen meer werk. Na half september snoeien is niet zo goed.
De vijver
De zuurgraad van het water (pH-waarde) is op de plantengroei en op de ontwikkeling van het
vissenbestand van invloed. Deze waarde kan tussen de 0 en 14 liggen. Ik meet het vaak gebruikte
leidingwater bij het vullen op pH=9. Te hoog, want voor tuinvijvers mag de zuurgraad tussen pH=7 en
ph=8 schommelen. Bij een zuurgraad beneden pH=6,5 kunnen waterplanten bijna niet meer groeien
en gaan vissen zelfs dood. In het najaar, de winter en vroege voorjaar kan de pH waarde gevaarlijk
dalen. Voeg dan direct een hardheid verhogend product toe.
Extra voeding
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.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Lupine zijn er in allerlei soorten: éénjarigen, meerjarigen en heesters. Lupinus Luteus is zo’n éénjarige,
hij bloeit geel en komt in het wild in Italië voor en bloeit in de zomer. Meerjarigen, zoals de Lupinus
Polyphyllus zijn er in allerlei kleuren en bloeien in mei en juni.

