Volop kleur in de tuin
We genieten weer van alle fruitbloesems en ook late magnolia's staan nu weelderig in bloei. Alles
ontluikt en de tuinvogels zijn aan het nestelen. Samen met al dit leven letten we op ziektes, plagen
en schimmels, want ook zij genieten ten volle van deze weersomstandigheden.
Nachtvorst
Zonnige wolkeloze dagen in april worden veelal gevolgd door verraderlijke nachten, die nog lichte
vorst met zich mee brengen. Zorg ervoor dat gevoelige planten deze maand nog beschermd worden
met een vliesdoek tegen late nachtvorst.
Slakken
De slakken komen nu volop in beweging. Voorzie potten van kopertape, gebruik slakkenvallen en
voorzie schuilgelegenheden en woonplaatsen voor slakkeneters, zoals de pad en de egel. Hoe vroeger
je hiermee begint, hoe kleiner de kans op een ware slakkenplaag deze zomer.
Zevenblad
Ook het onkruid groeit weelderig mee. Wieden wordt nu een wekelijkse taak. Bestrijdt agressieve
onkruiden, zoals zevenblad en brandnetels, tijdig zodat hun breed uiteenlopend wortelgestel geen
kans krijgt.
Schuilplaatsen
Help de natuur een handje en voorzie de borders van schuilplaatsen voor zoogdieren insecten en
amfibieën. Bijen en hommels helpen bij de bestuiving van allerlei gewassen en lieveheersbeestjes en
oorwormen voeden zich maar al te graag met bladluizen jonge rupsen en insecteneieren.
Hommelpotten, egelhuizen en allerlei insectenflats bieden hier een ideale oplossing. Maak ze zelf of
ga op zoek naar originele modellen, in de handel verkrijgbaar.
Beplanting
Laat planten, terrasfruitbomen en andere niet winterharde bomen, die de afgelopen periode binnen
hebben gestaan, langzaam aan de kou wennen. Je kunt dit doen door ze regelmatig buiten te zetten
en ze daarna 's nachts weer binnen te halen. Heb je geen heesters of rozen geplant in het najaar en
wil je deze graag in de tuin? Dan is het nu mogelijk om ze toch nog te planten. De rozen zullen deze
zomer al volop bloeien. April is een mooie maand om de beplanting goed te bemesten, planten
nemen de voedingsstoffen nu optimaal op.
Zaaien
In bakken met glasplaatje of kamerkasjes kun je eenjarige, tweejarige of vaste planten voorzaaien. Als
je dit al in maart hebt gedaan, dan is het nu tijd om de jonge plantjes voorzichtig te verpotten.
Bollen
De bollen raken aardig uitgebloeid. Vind je de lange hangende bladeren lelijk, dan kun je de bollen
uitgraven en op een plaatsje achteraf in de tuin laten afsterven. Dit afsterven is van levensbelang voor
de bollen. Via het bladgroen nemen de bollen voedingsstoffen op om het volgende jaar weer te
kunnen bloeien. Wordt het bladgroen te vroeg afgeknipt, dan zal de bol het volgende jaar niet of
nauwelijks bloeien.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Met de stobbenfrees machine verwijderen we een boomstronk, waardoor er direct ruimte ontstaat
voor nieuwe aanplant in de border.

