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Tuin winterklaar maken……..
’s Morgens is het al aardig frisjes, de
vochtigheid neemt toe, het moestuin
seizoen nadert zijn einde!
Opruimen en onkruid wieden krijgt nu de
aandacht…“Winterklaar maken” noemden
Koot en Bie dat reeds jaren geleden !
https://www.youtube.com/watch?v=I-OQzpH9Apc

Goed begin is…….

Doel van winterklaar maken is:

In deze nieuwsbrief meer info daarover.

Najaars-schouw
Op 15 november moeten de tuinen winterklaar
zijn, zie het tuin-regelement.
De tuincommissarissen zullen dan de najaarsschouw uitvoeren…een rondje over de twee
complexen.
Zij kijken naar:
. is al het onkruid weg
. geen hopen van plantenresten- en onkruid
. geen plastic tunnelkastjes (= plastic eraf )
Al op 25 oktober houden ze een soort voorschouw, tuinders met een hele grote achterstand
krijgen dan al vast een seintje: “begin op tijd” !
Tot zover “de strenge benadering” van het
winterklaar maken.
Maar er is ook een andere, leukere insteek…

1. Je tuin verzorgd de winter in laten gaan,
- geen rommel dat ongedierte aantrekt,
- je eventuele composthoop op orde,
(= mooi opgebouwd en zorgvuldig afgedekt.)

Heb je geen compost hoop dan het tuinafval
afvoeren.
2. Je grond voorbereiden op de nieuwe
beplanting: bodemverzorging.
Het is dan handig om in deze tijd al globaal een
planning voor volgend jaar te maken op basis van
je wisselteelt schema.
Winterklaar maken begint zo bezien al eind
augustus: bepalen wat je met elk moestuinbed
gaat doen.
Info op VVCL site over composthoop en wisselteelt:

https://www.volkstuinverenigingleusden.nl/index.php/tuin-tips/composthoop
https://www.volkstuinverenigingleusden.nl/index.php/tuin-tips/wisselteelt

“ Ga met goed verzorgde
moestuinbedden de winter in ! “
Natuurlijk geldt ook dan:
. Opruimen !
Geen gelegenheid bieden voor muizennesten.
. Onkruidvrij !
Geen zaad overlast.
“Winterklaar maken” moet je eigenlijk zien als de
start van het nieuwe seizoen.
Op internet kun je hier het nodige over vinden,
( “moestuin winterklaar maken” ) wij tippen hier wat
kernzaken aan.

Aanpak
Na het verwijderen van al het onkruid en het
opruimen van planten resten, is het goed je
tuingrond niet braak te laten liggen, want:
. de grond verschraalt door de wind
. slaat door slagregens dicht
. verzuurt snel
. het bodemleven krijgt weinig zuurstof
Verder winterklaar maken kan dan op
verschillende manieren:

Manier 1
Wil je met een groenbemester inzaaien voor een
natuurlijke bemesting, dan kies je op de
zandgrond geen kruisbloemige of een andere
knolvoet bevorderende soort.

Ra ra …….
Tot besluit nog iets heel anders…… we hebben
enkele aparte gewassen op onze complexen
gezien:

Winterrogge kan (uit de tuinwinkel) of phacelia,
die wortelt niet zo diep en is in het voorjaar
makkelijk te verwerken.
Winterrogge eind september zaaien – niet eerderom te grote groei te voorkomen.

Manier 2
Grond flink losmaken met een drietand en daarna
bedekken met een laagje compost van ca. 2 cm
dik.
Dit laagje kun je licht door de bovenlaag heen
mengen, maar het is niet noodzakelijk.
Met behulp van het hierdoor geactiveerde
bodemleven zal de compost in de winter vergaan
en ontstaat een mooie rulle bovenlaag.

Manier 3
Mülchen / afdekken van de grond. Ook nu eerst
de grond losmaken, maar daarna gebruik je als
afdeklaag afgestorven planten, bladeren,
grasmaaisel en kleine houtsnippers.
Dit verteert in de winter en dient het volgend jaar
als grondstof voor de beplanting.
Het is allemaal wat grover en het kan wat langer
duren voor alles verteerd en opgenomen is, de
restanten kun je in het voorjaar eenvoudig
doormengen.

?????

“ 2020 “ …….
In het voorjaar staat de verdere bemesting van de
grond dan weer op je agenda:
. 4 à 5 weken voor het zaaien bemesten, licht
door de bovenlaag werken door woelen of keren
tot max. 15 cm diep
. 2 à 3 weken voor het zaaien de grond zo
nodig met een kalkgift en natuurkali verbeteren,
kali spoelt op zandgrond n.l. sterk uit in de winter.
Veel Succes !

?????

