Potgrond en turf
Potgrond kan je zowel gebruiken voor het verpotten van je quikcellen
en zomerbloeiers als bij aanplantingen in de moestuin en voor je
bloempotten die binnenshuis staan.
Onze potgrond is een goede bodemverbeteraar.
Tuinturf
Turf heeft de eigenschap om water en voedingstoffen, die anders uit
de grond weglopen, goed vast te houden. Daarnaast verbetert het de
structuur, maakt het de grond luchtiger, verlaagt het de zuurgraad en
verhoogt het de organische stofgehalte van de grond.
Turf ontstaat in moerassig veengebied uit afgestorven plantresten
welke, na honderden jaren zich vormen tot een meters dikke
veenlaag. Tuinturf bestaat dan ook uit opgegraven zwartveen, dit
wordt gedroogd en vervolgens vermalen.
Verschil tuinturf en compost
Het verschil tussen turf en compost, is dat turf ontstaat na jarenlange
compostering in een zuurstofarme omgeving. Hierdoor ontstaat grond
met een lage ph-waarde (zure grond) dat zeer geschikt is voor
zuurminnende planten.
Tuincompost composteert in een relatief zuurstofrijke omgeving,
waardoor tuincompost een hogere pH-waarde heeft.
Tuinders gebruiken turf voornamelijk als toevoeging voor tuingrond of
als ingrediënt voor potgrond. Tuinturf is zuur en zeer geschikt voor
zuurminnende planten als rododendrons of coniferen. Voor planten
die behoefte hebben aan minder zure grond is compost meer
geschikt. Omdat turf niet snel afbreekt heb je een langdurige
grondverbetering. Het bevat ook geen schadelijke micro-organisme
en onkruidresten.
Wanneer gebruiken
Door het waterregulerend vermogen wordt bij extreme droogte de
plant langer van water voorzien.
Voor zuurminnende planten.
In de winter beschermt een laagje turf de plant tegen winterkou
Als afdekking voor bloembollen.
Gelieve de bestellingen te bezorgen vóór 14 februari 2021 bij een
van de bestuursleden.
De potgrond- en turflevering gebeurt waarschijnlijk half maart. We
hebben echter nog een 100 tal zakken potgrond op voorraad voor zij
die er dringend nodig hebben. Laat in dat geval iets weten aan één
van de bestuursleden.
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Insectengaas
Vliegen en insecten kunnen een ware plaag vormen voor de
gewassen die jij kweekt. Het laatste wat een tuinier wilt, is dat
deze insecten een kans krijgen om de gewassen aan te tasten.
Dit insectengaas laat, ondanks de kleine mazen, veel licht, lucht
en water door.
Het type gaas dat wij aanbieden, biedt bescherming tegen:
* Kolen:
-larven van koolgalmug
-larven van koolvlieg
-rupsen van koolvlieg, grote- en klein koolwitje, e.a.
*Wortel:
-wortelvlieg (wortel, pastinaak, knolvenkel)
*Prei en ui -prei en wortelvlieg
De vorige jaren was er zoveel vraag naar insectengaas dat we
terug een voorraad hebben
aangekocht.
Dit insectengaas is 3m breed en
wordt verkocht voor de prijs van €
4,80 per lopende meter.
Ben je geïnteresseerd, neem dan
contact op met één van de
bestuursleden.

Het opkweken van bewortelde stekken en
quickcellen.
Een nieuw jaar, op naar de zomertuinen van 2021. Nog meer
dan ooit willen we leven in een mooie tuin, vol bloemenpracht in
borders, in potten of bloembakken, op je balkon of op je terras:
je hele tuin vol prachtige kleuren.
Daar kan je als tuinier zelf voor zorgen door ook tijdig je
bewortelde stekken en quickcellen te bestellen..
We hebben dit jaar bewust voor een aantal nieuwe soorten
gekozen. De kleurenfoto’s met nummers vergemakkelijken je
keuzes. Bewaar dit fotoblad ook voor de bestelling van
zomerbloeiers over enkele weken. Op het internet vind je nog
meer foto’s en planttips. (We gebruiken in de bestellijst de
benaming van de kwekers.) Enkele stekken (** op de bestellijst)
worden al ingepot omdat die bij de leverancier al vroeg geplant
moeten worden.
Het opkweken in de veranda, tuinkamer, de serre, binnen op je
vensterbank, ... is elk voorjaar weer een plezier. Planten,
uitpotten, verzorgen, en ze dan zien groeien en bloeien.
Quickcellen zo snel mogelijk uitplanten in potjes van minimum
7cm, de bewortelde stekken in potjes van 10cm. Gebruik ook
goede potgrond.
Opletten met de vrieskou. Vanaf eind maart, wanneer de
plantjes geleverd worden, kan het nog flink vriezen. De plantjes
van warmte voorzien in die nachten is noodzakelijk. Wacht tot
na de ijsheiligen (half mei) om de plantjes buiten te zetten. De
eenjarige perkplanten hebben een enorme bloeikracht. Als je ze
goed verzorgt, bloeien ze tot diep in het najaar.
Quickcellen, bewortelde stekken, een echte aanrader voor alle
tuiniers.
Veel geluk ermee.

Meststoffen
Dit jaar kun je ook weer meststoffen bestellen via TuinHier.
Wegens corona gaan we de bestellingen ook weer laten.
doorgaan rechtstreeks bij Laenen, zoals bij de vorige bestelling
van kalk.
Bestelling binnenbrengen bij de bestuursleden ten laatste
woensdag 17 februari 2021

Vroege groenten en lijmvallen
Lijmvallen tegen witte vlieg, mineervlieg, trips, rouwmuggen
en bladluizen. Sterk lokkende werking – gifvrij – droogt niet uit
en weerstaat vocht.
BELANGRIJK: De gele lijmvallen zo vroeg mogelijk ophangen,
om aantasting van schadelijke insecten van bij het begin te bestrijden.
Voor een oppervlakte van 5 m² zijn minstens 2 vallen nodig om
de insecten effectief te bestrijden in de serre.
Ook moeten we weer gaan denken wat we allemaal in onze tuin
gaan planten.
Gelieve je bestellingen binnen te brengen
vóór 20 februari 2021 bij een van de bestuursleden.

Lidkaarten 2021
Opgelet ! De lidkaarten nationaal lid van 2021 worden
meegeleverd met het nationaal ledenblad. Let er op dat je je
lidkaart niet weggooit. Je kan ze gebruiken bij verschillende
handelaars waar je korting krijgt bij je aankopen.
Je kan ze ook gebruiken bij activiteiten die in het nationaal blad
staan.
In ons plaatselijk maandblad van januari vind je de handelaars
die kortingen geven in de buurt met de groene lidkaart.

