De tuin in vakantietijd
Het is belangrijk dat de tuin tijdens je afwezigheid goed wordt verzorgd. Onkruid en begroeiing
gaan nooit op vakantie. Augustus staat bekend als een warme maand. Toch neemt de groei & bloei
langzamerhand af, de langste dag is voorbij. Natuurlijk is er meer dan voldoende te genieten in je
tuin, maar hier en daar een beetje opruimen en snoeien kan geen kwaad. Tegen het einde van
augustus kunnen de meeste hagen hun laatste knipbeurt krijgen, omdat ze dan zijn uitgegroeid.
Gazon
De geur van pas gemaaid gras, daar worden mensen gelukkig van. Als het droog en warm is mag het
gras hoger blijven, dus stel de messen van de machine hoger af. Bij terugkeer van vakantie kan je het
beste eerst in een hogere maaistand en pas de volgende keer op de normale hoogte maaien. Mest
elke maand even bij, bij voorkeur als er regen is voorspeld.
Vijver
De vijver is het middelpunt van je tuin. Een bron van leven. De vissen hebben nu elke dag, liefst op
hetzelfde tijdstip, voedsel nodig. Let op: de jonge reigers vliegen uit en zorgen nu zelf voor hun
voedsel. Misschien moet je de vijver even afdekken. Algengroei bestrijd je met watervlooien: direct
resultaat! Bij hoge temperaturen laat je 's nachts de fontein aan. Dun de waterplanten uit maar doe
het geleidelijk. Dode planten verwijderen voorkomt algengroei. Vis ook wieren uit het water, met
een hark of een schepnet. Vul je vijver regelmatig bij.
Zaaien en planten
Het is nog volop zomer in de tuin. Er staat van alles in bloei, je raakt nog lang niet uitgekeken.
Hemelsleutel (Sedum spectabile) gaat in augustus bloeien. Deze plant trekt vlinders aan en kan ook
prima in een pot op je terras of balkon. Bloeiende planten moet je wekelijks bijmesten. Tweejarige
planten kan je nu inzaaien, zoals Viooltjes, Vergeet-me-nietjes, Muurbloemen en Duizendschoon.
Boerenhortensia
De boerenhortensia (Hydrangea macrophylla) heeft zijn naam gekregen, omdat deze hortensia veel
bij boerderijen werd aangeplant. Kies voor een witte, groene, blauwe, roze of rode Hydrangea
macrophylla. Er zijn ook soorten die prachtig verbloeien naar een andere kleurtint naarmate het
seizoen verstrijkt of eindeloos doorbloeien. Knip alleen de dode bloemen uit de struik na de bloei.
Wordt hij te groot, dan kun je hem verjongen door steeds om en om wat takken bij de grond af te
knippen, de takken die je laat staan zullen dat jaar bloeien. Het volgende jaar snoei je de oude takken
en laat je de nieuw gevormde takken staan. Ook kun je takken tot een derde terug knippen.
Overige tips
Ververs dagelijks het water in het vogelbadje. Niet alleen vogels, maar ook egels drinken ervan
tijdens de droge perioden. Uitgebloeide zonnebloemen kunnen gebruikt worden. Snijd ze af en leg ze
op een plaats waar ze kunnen drogen: voer voor de vogels.
Weerspreuken
Noordenwind in augustus opgestaan, brengt standvastig weder aan.
In augustus regen, geeft de wijnoogst zegen.
Begin augustus heet, lang en wit het winterkleed.
In augustus zure druiven, in oktober zoete wijn.
Zo d'eerste oogstweek is heet, een lange winter staat gereed.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op
www.degroenehand.eu

