Je tuin voorjaar klaar maken
Een aantal tuin tips om je tuin lente klaar te maken voor het voorjaar.
Het kan natuurlijk nog gaan vriezen in maart, maar toch kunt u de tuin al lenteklaar maken.
Hier volgt een klussenlijst voor in de lente.
Planten
Knip alle dode bloemen weg, alle dode takken aan struiken en
bomen. Het onkruid begint al te groeien, dus begin met onkruid
wieden. Haal beschermingsmateriaal, zoals bladeren en stro weg.
Maar let op, als het nog gaat vriezen kunt de plant toch beter nog
even beschermd laten. De planten in potten en bakken hebben water
nodig als het een aantal dagen niet heeft geregend.
Grote planten kunt u delen en verpoten. Rozen worden in het
voorjaar en najaar gesnoeid. Nu kunt u de dode en beschadigde
takken snoeien. De nieuwe loten snoeit u af tot 15 á 25 cm van de grond. De kleinere loten tot 7,5
cm van de grond. Elke maand moet u de rozen bemesten.
Struiken snoeien: tot 10 á 15 cm van de stam.
Voorjaarsbloemen
Het echte voorjaarsgevoel krijgt u met voorjaarsbloemen. In
bakken, bloempotten en borders kunt u viooltjes, tulpen,
narcissen en andere mooie voorjaarsbloemen poten.
In het najaar moet u eigenlijk al de voorjaarsbollen planten,
maar het kan nu ook nog. Alleen komen de bloemen dan wat
later op. Het groen van uitgebloeide bollen kunt u het beste
laten staan tot het vergeeld is. Op deze manier krijgen ze meer
voedingsstoffen binnen, genoeg voor het volgende jaar.
Alleen bij narcissen kunt u het groen wegknippen, anders
maakt het teveel zaad aan i.p.v. energiereserves in de bol.
Zaaien

U kunt gaan beginnen met het zaaien van bloemen
en gewassen. Dit kan in een kas, maar ook in huis
op de vensterbank. Kijk in de winkel in welke
maanden u de planten of gewassen moet zaaien.

Vijver
De pomp en de filter kunnen nu worden schoongemaakt.
Haal alle dode bladeren uit de vijver.
Gazon
Als de winter voorbij is kunt u het gazon bemesten. De
voeding in de grond is nu laag, waardoor bemesten
nodig is. U kunt mestkorrels gebruiken, maar ook
organisch mest, compost of stalmest gebruiken.

