Klein venijn in de tuin
Als je planten in goede conditie houdt, dan kunnen plaagbeestjes minder schade aanrichten. Zorg
voor bloeiende planten in je tuin, want die trekken natuurlijke vijanden als zweef- en gaasvliegen
en sluipwespen aan. Bladluizen zijn wel de grootste plaaggeesten. De natuurlijke vijand is het
lieveheersbeestje. Spuiten kan met een 100% biologisch product. Slakken kan je oppakken en ze op
een andere plek in de natuur weer uitzetten. Leg koffiedik, fijngemalen eierschalen of grond rond
vraatgevoelige planten.
Een mooie haag
Snoei altijd op een bewolkte dag om verbranding te voorkomen. Gebruik goed en scherp
gereedschap. Zo wordt de wond niet te groot en te rafelig, waardoor de plant zich sneller kan
herstellen. Leg een oude doek onder de haag. Zo vang je al het snoeiafval op. Snoei eerst de
zijkanten, werk van boven schuin naar beneden en hou de onderkant iets breder. Gebruik een
waterpas om te kijken of de heg recht is. Snoei een coniferenhaag nooit tot in het oude hout, want
deze plant heeft geen slapende knoppen. Dit geldt niet voor de Taxus.
Project van de week
Sedum staat in vrijwel iedere tuin en is ook steeds vaker op het dak te vinden. Het is een
makkelijke plant, die niet veel aandacht nodig heeft of hoge eisen stelt. Droge grond, natte grond,
zon of schaduw: het is altijd goed. Het bodem bedekkende plantje sedum, of vetkruid, kan dus
overal en is ook een leuk alternatief voor gras. Je kunt er namelijk prima op lopen, zolang je het
licht belast en er dus niet dagelijks overheen gaat. Met een combinatie van Sedummatten en grind
heb ik een pad gemaakt langs mijn vijver(foto). Dit past ook mooi bij een rotstuin.
Beitsweer
Een droge en licht bewolkte dag met een temperatuur van boven de 15˚C. is ideaal om schuttingen,
tuinmeubelen en tuinhuizen te beitsen. Maak de ondergrond goed schoon. Vul scheuren en gaatjes
met een houtvulmiddel. Koop een goede beits en dan ziet alles er weer voor lange tijd prima uit.
Engelhengel
De Engelhengel (Dierama pulcherrimum) is een langzaam groeiende vaste plant met klokjes aan hoge
en ranke stelen. Bij een zuchtje wind deinen de stengels mee op de wind. Plant er drie tot vijf bij
elkaar in humusrijke, goed gedraineerde grond. Ze houden van een beschutte plaats in de volle zon.
In het najaar sterft de vaste plant af. Dek zijn standplaats dan af met een dikke laag bladeren.
Het is de tijd om….
Géén planten te kopen als je bijna op vakantie gaat, want ze hebben extra water nodig, Lege plekken
in de borders op te vullen met bloeiende planten. Een laatbloeiende Clematis te planten. Een grote
schaal water te plaatsen voor de vogels. De vijver regelmatig bij te vullen. Plantensteunen te plaatsen
en planten aan te binden. Onkruid te blijven wieden. Rozen te bemesten met rozenmest. de tuin
goed verzorgd achter te laten als je op vakantie gaat.
Waterbad
Soms is potgrond zo uitgedroogd, dat gewoon water geven geen zin heeft: het water stroomt
meteen weer weg. Dompelen is de truc voor planten in potten die in een emmer of teil passen. Duw
de pot zo lang onder water dat er geen luchtbelletjes meer uit de wortelkluit omhoog komen.
Planten in grote potten geef je met tussenpozen van een kwartier wat water.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op
www.degroenehand.eu

