Beplanting in juli
Geef de beplanting tijdens warme dagen vroeg in de ochtend of later in de avond veel water. Zo
voorkom je dat de bladeren van planten verbranden. Na een frisse douche kan de beplanting zich
herstellen en verder bloeien. Luizen op de rozen? Spuit ze met een harde straal van de rozen af of
trek handschoenen aan en verwijder ze met de hand of lees hier wat je nog meer tegen deze
plaagbeesten kunt doen. Je kunt nog steeds vaste planten in de borders zetten. Zorg er wel voor
dat nieuwe planten heel veel water krijgen. Door droogte en warme slaan ze lastiger aan.
Rozen
Zien er vaak rommelig uit. Knip alle uitgebloeide bloemen weg tot een blad dat weer uit vijf kleine
blaadjes bestaat. De roos ziet er dan weer als nieuw uit. Geef ze ook wat rozenmest. Zet voordat je op
vakantie gaat nog een extra stok bij de zonnebloemen, stokrozen en dahlia’s. Zo voorkomt je dat ze
omwaaien. Heb je een muur op het noorden en wil je graag een klimroos? De soorten 'New Dawn',
'Pink Cloud' en 'Parkdirektor Riggers' doen het goed op een noordmuur.
Water
Water in de vorm van een vijver, een fontein, een beekloop of een mooi waterornament brengt leven
in de tuin. Het is een genot om in eigen tuin aan het water te kunnen zitten en te genieten van de
planten en de vogels die er een bad komen nemen. Luisteren naar het geluid van een kabbelende
beekloop, waterval of waterornament is de manier om heerlijk te ontspannen en tot rust te komen.
Vijvers zijn er in diverse uitvoeringen. Voorgevormde vijvers zijn eenvoudig te installeren. De aanleg
van een vijver op basis van folie is iets bewerkelijker. Het grote voordeel van een folievijver is dat de
folie in iedere maat en vorm besteld kan worden. En dat biedt natuurlijk een schat aan
mogelijkheden. Vul het water in de vijver regelmatig bij om het op peil te houden.
Onkruid
Met onkruid bedoelen we een plant die we niet in de tuin willen hebben. Jammer is wel dat deze
categorie planten meestal tien keer harder groeien dan de andere. Een tuin zonder onkruid is
onmogelijk. Steeds weer zullen ongewenste zaden in je tuin waaien. Je kunt onkruid het beste
bestrijden door het met een onkruidsteker te verwijderen. Als dit niet helpt dan is een
onkruidbestrijdingsmiddel een mogelijkheid. Vaak zal dit middel echter ook de andere beplanting
aantasten. Onkruid zoals zevenblad verspreidt zich door een wortelgestel net onder de oppervlakte.
Je kunt die soort planten het beste met een riek verwijderen. Met een schoffel kun je paden en
plantbedden vrij van onkruid houden.
Tuintips voor deze maand
De meeste haagplanten krijgen nu hun tweede groeischeut, waardoor ze zich nog snel kunnen
herstellen. Een goed moment om te knippen. Knip Liguster vrij kort en strak om een mooi geheel te
behouden. Grasmaaisel op de composthoop goed open spreiden. Indien het maaisel op een hoop
wordt gelegd zal het liggen broeien, rotten en verslijmen wat de composthoop niet ten goede komt.
Eénjarigen en perkgoed regelmatig water geven en wekelijks bijmesten. Uitgebloeide bloemen
verwijderen zorgt er voor dat de planten geen energie steken in de aanmaak van zaad maar in de
vorming van nieuwe bloemen. De bloembakken staan er zo netjes en fris bij. Vanaf juli kan je volop
starten met het zaaien van tweejarige planten. Viooltjes, Vergeet-me-nietjes, Muurbloemen en
Duizendschoon.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Een mooie strakke border in aanleg en natuurlijk waterpas!

