De fruittuin:
Aardbeien oogsten en onkruid en uitlopers verwijderen. Deze uitlopers
kun je oppotten in bloempotjes gevuld met potgrond. Eenmaal de worteltjes door de onderste gaatjes van het potje groeien, kun je er een
nieuw aardbeiperceel mee beplanten.
De eerste aardbeien uit de eigen tuin kunnen geoogst worden. Pluk ze
met het kroontje, de vruchten blijven langer goed en het voorkomt
schimmel op de planten.
Perziken, nectarines en pruimen mogen nu gesnoeid worden. Hoe
sneller de snoeiwonden zich afdichten, hoe minder kans op een aantasting van loodglans
Voor een grote oogst van kersen, perziken en pruimen worden de
vruchten deze maand nog uitgedund. Door het uitdunnen wordt ook
voorkomen dat de takken onder het gewicht afbreken.
Wachten met het uitdunnen van appelen en peren tot na de junival.
Controleer uw appelbomen wekelijks op meeldauw.
Zomersnoei van druiven.

Aardbei planten
Wie graag aardbeiplanten wil bestellen om volgend jaar lekkere
aardbeien te eten kan dat nu doen.
Bijgevoegd vind je een bestellijst met de verschillende soorten en
wanneer ze rijp zijn
Breng de bestellingen tijdig binnen bij een van de bestuursleden.

Vaderdag
Je papa is de man naar wie je opkijkt,
je hele leven lang.
Vrienden en vriendinnen komen en gaan,
Maar je papa blijft toch altijd voor je klaarstaan.
Op Vaderdag verwennen wij ze net dat tikje meer
Een lief gebaar doet immers geen zeer.
Vandaag is het weer Vaderdag,
heel de wereld viert feest.
Ieder houdt van zijn vader.
maar wij toch wel het meest!

Les zomersnoei
Elsenbosstraat 18 te Koersel.
Zondag 24 juni om 9.30 uur
Edgard Vanheusden

Vanaf begin juli tot begin september is het tijd voor de zomersnoei.
Zodra de lengtegroei van de nieuwe scheuten gestopt is (als de
eindknop gevormd is), mag je met de zomersnoei beginnen. En je
kunt ermee doorgaan tot een maand voor het vallen van het blad.
Daarna hebben snoeiwondes nog genoeg tijd om voor de winterrust
te genezen. Wanneer je ook snoeit, doe het in ieder geval bij droog
weer.
Steenvruchten snoei je in de zomer
Kersen-, pruimen-, perziken, abrikozen en walnotenbomen snoei je in
de zomer. In de winter is het risico immers te groot dat de beruchte
loodglansschimmel je boom via de snoeiwonden infecteert.
Over het algemeen worden steenvruchten niet echt intensief
gesnoeid. Ze ontwikkelen van nature een open kruin en de
vernieuwing van het vruchthout gebeurt meestal vanzelf. Zodra de
bomen een goede vorm hebben, beperk je het snoeien dus tot het
weghalen van takken die hinderen.
Door het oude vruchthout regelmatig weg te snoeien, stimuleer je de
ontwikkeling van nieuwe scheuten binnenin de boom. Je kunt er ook
voor kiezen om steenvruchten iets vroeger te snoeien, in de lente, net
na de bloei. Als je dan snoeit, stimuleer je de groei van je boom meer
dan wanneer je in de volle zomer snoeit.
Pitvruchten snoei je in de zomer om de groei te remmen
Appel-, peren- en kweeperenbomen mag je zowel in de winter als in
de zomer snoeien. Kies voor de zomersnoei als je de scheutgroei in
je boom wilt remmen. Takken die je op dat moment wegneemt, zullen
niet terug groeien en er ontstaat geen waterlot rond de snoeiwonden.
In de zomer is de groei van de takken immers gestopt en de
neerwaartse sapstroom domineert.
Alweer een interessante les waar we allen nog wat kunnen van bij
leren
Dus allen welkom

De tuin in juni
Sierheesters:
Haal alle peulen weg die worden gevormd na de bloei van de
blauwe regen of Wisteria. Indien je ze verwijderd, krijg je volgend
jaar een rijkere bloei. Je kunt ze ook laten hangen als decoratief
element, maar weet dat de peulen zeer giftig zijn.
Verwijder de uitgebloeide bloemen en zaaddozen van
rododendrons voorzichtig tussen duim en wijsvinger.
Uitgebloeide struiken zoals Kolkwitzia, Deutzia, Philadelphus,
Psychocarpus, Weigela mogen nu worden gesnoeid. Ze zullen
volgend jaar bloeien op de takken die ze dit jaar vormen. Verwijder
ook elk jaar een paar van de oudste, dikste takken. Snoei deze tot
helemaal bij de voet van de plant weg. De struiken lopen van
onder af weer uit en blijven zo als het ware 'eeuwig jong'. Heeft u
dit een aantal jaren uitgesteld, dan is het een hele klus om de
dikste takken met een takkenzaag uit te dunnen.
Snoeien van Buxus mag in juni gebeuren. Bij het snoeien van
Buxus wacht je best tot het een bewolkte dag is. Als je een
Buxushaag op een warme zonnige dag snoeit dan zal deze na
enkele dagen verbrandingsverschijnselen vertonen. Buxushaagjes
snoei je indien mogelijk best niet met een elektrische haagschaar.
Bij het gebruik van een manuele heggeschaar spuit je de
buxushaag eerst nat zodat deze nog soepeler doorheen de takjes
kan glijden. Dit is beter voor uw armen en voorkomt ook weer
verbranding van de gesnoeide toppen.
Hagen van taxus, thuja, beuk, haagbeuk, liguster, hulst en de
snelgroeiende Leyland-coniferen kunnen in de maand juni worden
geschoren. Als u hagen snoeit voor de langste dag (21 juni), dan
vormen deze nog nieuwe scheuten. Meestal zult u in augustus een
tweede keer moeten knippen. Daarmee is het snoeiwerk van de
hagen voor dit jaar achter de rug en gaat u met redelijk strakke en
gesloten hagen de winter in. Snoeien doet u altijd op een wat
sombere, bewolkte dag.
Snoei de groene takken weg bij bontbladige heesters of bomen, ze
gaan anders overheersen.
Blijf de slakken bestrijden in de tuin met alle mogelijke
slakkenvallen of help hun natuurlijke bestrijders zoals egels,
kikkers of vogels

Plantenborders:
Onkruid wieden zal men niemand verbieden.
Verwijder de uitgebloeide bloemen van o.a. lupinen, riddersporen,
Stekken snijden van vaste planten gaat nog vrij gemakkelijk oa.
Nepeta (kattenkruid), Sedum, Anthemis, Dianthus,...
Vergeet uw borders niet te bemesten. Je planten kunnen nu wat
extra voedsel goed gebruiken!
Rozen staan in juni volop in bloei. Controleer de planten dagelijks
op bladluis of andere ziekten. Onderneem direct maatregelen bij
de eerste waarneming van dit ongedierte waar rozen gevoelig voor
zijn. Verwijder ook regelmatig de uitgebloeide bloemen van de
rozen zodat ze nieuwe bloemen kunnen aanmaken .
Bij het aanplanten van rozen uit pot dompel je deze eerst even in
een emmer water.
Planten die in potten zijn opgekweekt kunnen het jaar rond worden
uitgeplant. Denk er wel aan van ze de eerste weken bij warm weer
van water te voorzien.
De moestuin

TIP: geef planten ten laatste in de late namiddag water
(regenwater) zodat ze nog voor de nacht kunnen drogen. Geef
nooit water bij felle zon en ook niet rechtstreeks op de bladeren.
Liever één maal veel water om de 14 dagen dan elke dag een
klein beetje! Geef je tomatenplanten een bodembedekking van
stro. Zo blijven de planten en vruchten droger en blijft de grond
goed vochtig. Zeker bij snelgroeiende struiktomaten is dit
belangrijk.
Tomaten met een ‘klassieke groeiwijze’ verdienen een stevige
stok. Bij deze planten moet je ook regelmatig ‘dieven’ en
opbinden..
Geef verschillende soorten zoals aubergines en basilicum extra
plantenvoeding.
Sla in al zijn variaties kan je blijven zaaien en uitplanten.
Gebruik eventueel gazonmaaisel aan de voet van planten om
uitdroging tegen te gaan, ook onkruid blijft op die manier
achterwege.
Schoffel regelmatig de grond los zodat planten het vocht beter
kunnen opnemen door de losse grond, ook het onkruid krijgt zo
een nieuwe tik.

