Oktober herfstmaand

Een maand om nog van de tuin en natuur te genieten, maar ook om de nodige werkzaamheden te
doen als voorbereiding op de winter en het voorjaar.
Vaste planten scheuren
Vaste planten kunnen tot half oktober worden gescheurd en uitgeplant. Zwakkere soorten zoals de
herfstanemonen en de siergrassen kunnen het beste in het voorjaar worden gescheurd. Steek de
planten uit de grond met een spade of riek. Probeer de wortelkluit zo min mogelijk te beschadigen.
Scheur de kluit met de hand, met een mes of spade. Het meest vitaal zijn de buitenste delen van de
plant. Plant deze delen uit en gooi het minder vitale hart weg. Knip tweederde van het groen af, zodat
de planten minder vocht verdampen.
Coniferen
Coniferen kunnen het beste deze maand worden verplant. Of wacht tot de periode van maart tot en
met april. Coniferen die al verschillende jaren op eenzelfde plaats staan kan je beter in het najaar
afdoelen (rond steken met de spade) en pas in het voorjaar verplanten. Bladverliezende heesters
moet je nog niet verplanten. Wacht tot de bladeren zijn afgevallen.
Borders
Het is een ideale periode om de borders plantklaar te leggen. Maak de composthoop leeg en breng
een laag van ± 5 cm rijpe compost aan op de nieuwe border. Spit het daarna om en het resultaat zal
volgend jaar opmerkelijk zijn.
Planten in containerpot
Deze kunnen altijd worden uitgeplant. Als de grond al goed nat is door de oktoberregens hoeven we
niet te gieten. Buddleia (vlinderstruik) en Lavatera (kaasjeskruid) zijn planten met een vrij gering
wortelgestel. De planten zijn vrij hoog en waaien vaak los waardoor ze afsterven. Dit kun je
voorkomen door ze nu voor 1/3 tot de helft terug te snoeien. Na de winter krijgen ze dan hun
drastische voorjaarssnoei.
Bladeren
Op de afgevallen bladeren van rozen zitten vaak schimmelsporen van roest of van sterreroet. Als we
de bladeren niet verwijderen zullen deze in de komende lente het vers ontluikende blad onmiddellijk
besmetten. Let er op dat er gedurende de winter ook geen bladeren blijven hangen aan de
rozenstruiken, want ook die bevatten mogelijk schimmelsporen. De niet afgevallen bladeren pluk je
dan ook het best met de hand af.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Vanaf half oktober is het de ideale tijd om fruitbomen te planten. De geplante bomen en hun wortels
profiteren van de herfstregen. Let bij aankoop goed op of de gekozen boom een specifieke
standplaats heeft, zoals een voorkeur voor het meest zonnige plekje in de tuin. Veel fruitbomen zijn
overigens niet tweeslachtig. Dat betekent dat er een tweede boom nodig is om de fruitboom te
bevruchten. Alleen bij een gelijktijdige bloesemperiode zal de boom vruchten afgeven.

