Een bloeiende toegift
Veel planten willen, wanneer uitgebloeide bloemen worden weggeknipt, een toegift geven. De
plant hoeft zijn energie niet in de zaadvorming te steken en houdt zo voldoende energie over voor
een tweede bloeiperiode. Rozen zijn een verhaal apart. Botanische soorten bloeien eenmaal per
jaar. Wanneer de uitgebloeide exemplaren worden weggeknipt heeft dat niet veel effect op de
bloei. Bij gekweekte rozen wordt nieuwe knopvorming juist gestimuleerd door het wegknippen
van de bloemsteel tot in de oksel van het eerste goed ontwikkelde vijfblad. Na een week of drie
loopt er een nieuwe scheut met knoppen uit. Een soort als New Dawn blijft op deze manier
doorbloeien, totdat de winter invalt.
Project van de week
De ene schutting is de andere niet (foto). Ik werk nu aan een handgemaakte schutting op maat. De
basis bestaat uit betonnen palen. Daartussen ronde palen van Douglas hout. Dus supersterk en
duurzaam en iets bijzonders in je tuin!
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.
Onkruid in het gazon
Gebruik eens een onkruidsteker en verwijder handmatig de Paardenbloem, Distel en andere
soorten. Je steekt, draait, drukt op de knop en trekt de plant met wortel en al weg. Als je de wortel
niet verwijdert, loopt deze namelijk weer uit.
Klimplanten
Er bestaan duizenden soorten. Ze bedekken een lelijke schuur, klimmen in een dode boom en
groeien tegen een kale muur. Ze nemen weinig ruimte in en vragen betrekkelijk weinig aandacht,
wanneer ze eenmaal zijn gesetteld. Af en toe opbinden en bijknippen, meer werk vragen ze niet.
Bestrating
Een goede, duurzame bestrating ligt op een degelijke fundering. Is de fundering niet goed, dan kan je
terras of tuinpad na verloop van tijd verzakken. Het advies voor de fundering is afhankelijk van de
ondergrond. Een vuistregel is: hoe zwakker de ondergrond, hoe zwaarder en dikker de fundering
moet zijn. De meeste funderingen bij particulieren bestaan uit twee lagen: een onderlaag van grove
steenslag of gebroken puin 15 – 30 cm dik en goed aangetrild en daarover een afwerklaag van
gewassen zand. Hoe dunner het bestratings materiaal, hoe steviger de fundering moet zijn.
Overige tips voor augustus
Het is nu de tijd om de hagen te knippen. Wil je zaden verzamelen, dan zijn ze nu bij veel planten rijp
om te oogsten. Augustus is ook een ideale maand om een gazon aan te leggen of kale plekken
opnieuw in te zaaien. Geraniums en Fuchsia's die niet winterhard zijn kunnen nu gestekt worden.
Uitgebloeide planten kunnen worden teruggesnoeid om zo ruimte te maken voor de laatbloeiers. De
tuin ziet er dan ook gelijk weer opgeruimd uit.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op
www.degroenehand.eu

