Tuinkalender
September – Herfstmaand
Dauw op het gras, geeft groei aan het gewas.
•

Knip de bloemen uit de hortensia en droog ze voor een droogboeket.

•

Uitgebloeide bollen en knollen uit de grond halen

•

Bestel bollen voor volgend jaar. Bollen die in het voorjaar bloeien kunnen vanaf nu geplant
worden

•

Door de bladeren die voor de tomaten hangen weg te knippen, kan de zon meehelpen om het
rijpingsproces te versnellen.

•

Begin met het oogsten van de witloofwortels

•

Als de bodem goed vochtig is mag spinazie, kervel, peterselie, veldsla gezaaid worden.

•

Rabarber mag nu geplant of verplant worden. Plant ze uit met een onderlinge afstand van
ruim 1 meter

•

Op de vrij gekomen percelen kunnen er groenbemesters worden gezaaid.

•

Aardappels oogsten
Deze maand zijn de bewaaraardappels oogstrijp; kies hiervoor een droge dag met een beetje
zon. Als je aardappels te lang in de grond laat zitten zullen slakken de knollen aanvreten
waarna je ze niet meer kunt bewaren. Nadat de aardappels uit de grond zijn, moet je ze eerst
een paar uur laten drogen op het grondoppervlak. Bewaar de goedgekeurde aardappels op
een donkere, koele plek.

•

Uien planten
Aan het eind van de maand kun je uitjes planten voor een zeer vroege opbrengst in het
komende jaar. Let wel op dat er maar een paar rassen geschikt zijn voor deze late planting.
Plant de uitjes op een beschutte plek in goed gedraineerde grond.

•

Blijf regelmatig oogsten
Blijf bonen en courgettes, komkommers en andere gewassen plukken als ze nog jong en zacht
zijn. In deze tijd van het jaar zullen ze minder goed eetbaar worden. Ook sla moet je snel
oogsten anders gaat ze zaad vormen en wordt het bitter.

•

Tuinafval composteren
Een enorm goede bodemverbeteraar is zelfgemaakte compost. Doe al je tuinafval in de
compostbak, behalve zieke en lastige onkruiden.

•

Neusrot
Blijf zorgen voor voldoende water zodat neusrot geen kans heeft bij bijvoorbeeld paprika’s en
tomaten. Als er een zwarte oneetbare plek verschijnt aan de onderkant ben je al te laat dus
blijf hier op letten.

CM01062017

