SNOEIEN IN JUNI
Rozen

Juni

Uitgebloeide rozen vlak boven het eerste vijfblad (een blad met
vijf deelblaadjes), eronder afknippen. Dan groeit daar weer een
sterke nieuwe bloeischeut uit. Bij een blad met drie
deelblaadjes gebeurt dat niet.
Hagen rond 21 juni knippen
21 juni (de langste dag van het jaar) markeert het begin van
een korte periode waarin veel planten een tweede periode met
snelle groei doormaken, een zogenaamde groeispurt. Dat geldt
ook voor haagplanten, vooral bladverliezende soorten.
Ze zullen na het knippen snel herstellen en veel jong schot
maken. Ook taxushagen nu knippen. Doe dat bij bewolkt weer.

Aardbeiplanten
Je kan weer aardbeiplanten bestellen om volgend jaar zelf
lekkere aardbeien te kweken,.
Bijgevoegd vind je een bestellijst met de verschillende soorten
en wanneer ze rijp zijn.
Breng de bestellingen tijdig binnen bij een van de
bestuursleden, of via mail bij Carmans Martin.
Samenaankoop mazout — (zomer).
De bestellijst voor de mazout zul je één van de volgende dagen
ook ontvangen. Gelieve alles tijdig binnen te brengen.

Jaarfeest 2022 - Wijziging datum.
Ons jaarfeest dat normaal gepland was voor zaterdag 29
oktober in de Cor gaat door op vrijdag 28 oktober in de
Kardijk in Beverlo. Gelieve hier rekening mee te houden. Hou
deze datum nu al vrij in je agenda.

Fietstocht en wandeling
MET TUINHIER KOERSEL
o.l.v. GIDS.
Zondag 12 juni 2022.

Tuinhier Koersel groeit en bloeit.
Het was prachtig om mee te maken als bestuur en mooi om
zien. Bij de verdelingen van groenten op 7 mei en zomerbloemen op 14 mei was het opnieuw een overrompeling. Bij de
groenten hadden we de levering in twee keer moeten laten gebeuren, en de parking moesten we gebruiken om alles uit te
stallen. Honderden tomatenplanten, paprika’s, courgetten, pompoenen, sla, selder, prei, … werden verdeeld en ’s namiddags
in de tuinen geplant. In Koersel en omstreken kweken nog
enorm veel tuinliefhebbers zelf hun lekkere groenten op een
gezonde wijze.
Bij de verdeling van bloemen moesten we noodgedwongen verhuizen naar het Brigidahuis voor de verdeling van meer dan
2200 bloemen. Het was een echte zee van bloemenpracht en
zelfs de gang moest ingepalmd worden om alles een plaatsje te
kunnen geven. Onze bloemist/kweker uit Stal had werkelijk
prachtige plantjes aangeleverd. Het waren vele blije gezichten
die hun bestellingen kwamen afhalen. Koersel straalt met al die
bloemenpracht rond de woningen…
Bij deze laatste verdeling konden we iedereen
ook nog een pakketje wilde bloemenzaad meegeven. Dit om bijen opnieuw meer overlevingskansen te bieden, en goed voor de bestuivingen
van de planten. Zaaien maar!!!

JUNI
In juni groeien de meeste tuinen naar hun hoogtepunt.
De rozen bloeien en de borders schenken hun kleurrijke
bloemen. Toch blijft juni nog een drukke tuinmaand. De laatste
planten worden gekocht in pot of in container, terrassen worden
helemaal aangekleed, balkons in de bloemetjes gezet.
Uitgebloeide bloemen wegnemen
Het kost planten enorm veel energie om zaad te maken.
Die energie kunnen ze vaak beter in nieuwe bloei steken.
Wanneer je uitgebloeide bloemen afknipt, zullen veel planten
een stuk langer doorbloeien.
Beplanting op luizen controleren
Luizen zuigen aan sappige plantendelen en dat kan allerlei
groeistoornissen en misvormingen in de planten veroorzaken.
Ook kunnen ze ziekten overbrengen. Een matige aantasting in
de tuin wordt meestal wel door de natuur opgelost:
lieveheersbeestjes en gaasvliegen ruimen heel wat luizen op.
Maar als de aantasting te zwaar wordt, kan je beter ingrijpen.
Dan grijp je best naar een verantwoord chemisch middel, vaak
op basis van vetzure zepen of pyrethrinen. Dat zijn allemaal
middelen die in het milieu vrij snel worden afgebroken, maar ze
zijn wel giftig voor de luizen. Spuit altijd vanaf een afstand van
minstens 30 cm, volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing en
houd chemische middelen altijd weg bij kinderen. Spuit liefst
alleen ’s avonds (als de bijen niet meer vliegen) en bij windstil
weer.

Gras maaien
Maai het gras niet te kort. Te kort gemaaid gras verbruint eerder
tijdens droogte en dagenlang fel zonlicht. Je kunt gras maaien
en het maaisel afvoeren, composteren of tussen de sierplanten
uitstrooien. Je kunt ook mulchmaaien. Bij het mulchmaaien
wordt het maaisel zo fijn kapot geslagen (met speciale messen
op de maaier), dat het als mulch op het gazon kan achterblijven
en daar als snel verterende meststof fungeert. Dus je hoeft
geen maaisel meer af te voeren en minder te mesten. De fijne
verse grasdeeltjes blijven direct na het maaien wel aan je
schoenen kleven, maar dat is snel over. Maai speelgazon op 3
cm en siergazon op 2 cm. Tijdens langdurige droogte de maaimachine hoger afstellen (4 à 5 cm).
Het gazon zit nu in de bloei van z’n leven en heeft stabiele en
gelijkmatige aanvoer van onderhoudende voedingsstoffen nodig. Als je grasmat bij een beetje droogte snel vergeelt, komt
dat waarschijnlijk doordat er te veel wild straatgras in is gaan
groeien .Door regelmatig te maaien, voorkom je dat deze planten kunnen gaan bloeien en zaad vormen. Dan verdwijnt dat
eenjarige gras vanzelf weer.
Te Koop
Een demonteerbare gegalvaniseerde
aardappelbak van 250l te koop bij
Roger Wuyts tel nr 011/421189
__________________________________________________
4 x insectengaas op rol van 3 op 8 meter.
Tevens een oude laspost met lasbagetten.
Prijs overeen te komen.
Beerten Ludwine Poelakkerstraat 25
Beverlo. gsm: 0472/361615

