De tuin in vakantietijd
Al heerlijk weg geweest, of ga je binnenkort op vakantie? Het is belangrijk dat de tuin tijdens je
afwezigheid goed verzorgd wordt. Onkruid en begroeiing gaan helaas nooit op vakantie. Augustus
staat bekend als een warme maand. Toch neemt de groei & bloei langzamerhand af, de langste dag
is voorbij.
Een goed begin is het halve werk
Het beste is om je tuin vlak voor vertrek nog een onderhoudsbeurt te geven. Maak je tuin onkruidvrij
en knip alle uitgebloeide bloemen uit de planten. Door de bodem rondom de planten te bedekken
met houtsnippers of een mulchlaag droogt deze minder snel uit. Berg spullen in je tuin op, die
kunnen omvallen of wegwaaien. Zo voorkom je dat tijdens een hevige storm- of regenbui de tuin
beschadigd raakt door vliegend meubilair zoals een parasol.
Water aan de planten geven
Tijdens de warmere periodes heeft je border extra water nodig. Vooral gevoelige planten verdienen
extra aandacht. Zet bloemen en planten in potten bij elkaar op een plek waar niet de hele dag de zon
op schijnt. Heb je kamerplanten in huis? Ook deze kunnen prima een tijdje buiten in de schaduw
staan.
Onderhoud van de vijver
Het niveau van het vijverwater zakt sneller in de zomer door de warme temperaturen. Vul deze dus
tijdig bij met een tuinslang. Ga je op vakantie? Vraag dan iemand die de vissen kan voeren als je die in
je vijver hebt.
Onderhoud aan het gazon
Je zou denken: ‘voordat ik wegga maai ik het gazon nog even extra kort’. Niet doen! Als je het gazon
extra kort maait dan ontstaan er droge kale plekken vanwege het warme weer. Laat dus het gras
gerust iets langer. Het lange gras beschermt de aarde tegen uitdroging. Is de oppas zo aardig om het
gazon voor je te willen maaien? Leg van te voren uit hoe de maaimachine werkt.
Onkruidbestrijding
Het is even een klusje maar het moet gedaan worden. Probeer tijdig onkruid te wieden, voordat je
van je vakantie geniet. Dit scheelt je veel werk bij terugkomst. Heb je geen tijd om voor je vakantie
het onkruid tussen de stenen en de border te wieden? Om de groei van onkruid iets te remmen kun
je er voor kiezen om cacaodoppen te strooien.
Inspecteren, snoeien en oogsten
Inspecteer je planten op zieke delen en bladluizen. Snoei dode bloemen weg, dat stimuleert bij
sommige planten de tweede bloei. Pluk alvast groentes van een nog klein formaat, die anders na je
vakantie overrijp of rot zouden zijn.
Vakantieoppas
Met aardige buren of vrienden als tuinoppas ben je natuurlijk helemaal verzekerd van weelderig
bloeiende planten bij terugkomst. Je kunt ook tegen betaling een professionele hovenier inschakelen.
De kosten vallen heel erg mee. Fijne vakantie!
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Is er niemand aanwezig tijdens jouw afwezigheid? Denk dan eens aan een automatische
waterinstallatie. De ideale oplossing.

