DUURZAME TUINTIPS

Algemene tips








Mos en groene aanslag
Mos en groene aanslag verwijderen op bestrating kan weggeveegd worden met heet water, een harde
bezem en eventueel groene zeep.
Heeft u een gazon? Maai het gras dan niet te kort.
Te kort gemaaid gras (korter dan 3 cm) heeft een open structuur waardoor er ongewenste planten
kunnen gaan groeien. Zaai voor schaduwrijke gazons een grasmengsel dat niet veel zonlicht nodig
heeft. Hierdoor groeit het gras beter en krijgen mos en onkruid minder kans.
Onkruid verwijderen
Pluk of graaf onkruid met wortel en al uit. Van sommige plantensoorten, zoals het zevenblad, kan elk
stukje wortel weer een nieuwe plant vormen. Zorg dus dat u de hele wortel verwijdert.
Bodembedekkers
Bodem bedekkende planten zorgen ervoor dat er geen ruimte is voor onkruid om te groeien. Naast
planten kan ook grind, houtsnippers of schors gebruikt worden als bodembedekker.

Beestjes









Veel wespen in de buurt?
Snijd een citroen in schijfjes en druk daar kruidnagels in, zet dit op een schoteltje in de buurt waar je zit
en de wespen blijven weg.
Mol in uw grasveld?
Graaf in de loop van de mollengang 3 lege bierflesjes naast elkaar in. De bovenkanten blijven 2 cm
boven de grond. Door het geruis verdwijnt de mol.
Overlast van slakken?
Slakken zijn lastige beestjes die voor grote schade in uw planten kunnen zorgen. Graaf een potje in met
melk of bier, de slakken kruipen hierin en kunnen er niet meer uit. Gevoelige planten kunt u beschermen
door rond de plant bijvoorbeeld koffiedik, grond, kalk of eierschalen te leggen.
Egels in de tuin?
Laat een hoop takken en bladeren achterin uw tuin liggen. Dit vormt een ideale verblijfplaats voor egels.
Stinkende containers?
Doe een scheutje natuurazijn in uw container. Werkt prima tegen maden en vliegjes.

Ziekten en plagen










Goede inrichting
Door een goede inrichting van uw tuin krijgen ziekten en plagen geen kans. Geef elke plant de ruimte die
bij hem past en zet hem op de goede plek in de tuin Lees hiervoor het label als u planten koopt of vraag
advies in het tuincentrum.
Schimmels
Op vochtige, warme plaatsen ontstaan eenvoudig schimmels. Dit is eenvoudig te voorkomen door:
Planten niet te dicht bij elkaar te planten. ´s Morgens de planten water te geven in plaats van ´s avonds,
zodat de bladeren niet de hele nacht nat zijn.
Plagen en ziekten voorkomen e/o weren
Voorkom ziekten en plagen door zieke planten en plantendelen tijdig te verwijderen.
Door bepaalde planten naast elkaar te zetten, worden plagen en ziekten geweerd. Afrikaantjes
verdrijven bijvoorbeeld luis. Of snijd een bananenschil in stukjes en leg deze aan de stam van de plant.
Deze houdt ook de bladluis op afstand.
Bladluis
Last van bladluis op je planten? Doe wat knoflookteentjes in de aarde, ze verdwijnen als sneeuw voor de
zon .
Planten vitaal de winter door laten komen
Zorg dat uw planten vitaal de winter doorkomen. Planten met nog enkel ondergrondse plantendelen
beschermt u door het aanbrengen van een laag isolerend organisch materiaal, een winterdeken als het
ware. Naast bladeren kan de laag bestaan uit stro, hooi, houtsnippers en cacaodoppen.

