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Tuinkalender: september (herfstmaand)
Wat kunnen we in september in de tuin doen?
Siertuin - plantenborders:


September is een goede maand om vaste planten in de tuin aan te planten. De
grond is nu nog voldoende opgewarmd waardoor de wortels er nog goed zullen
in verankeren vooraleer de winter zich laat voelen. In september kun je de vaste
planten ook nog uitgraven om ze te scheuren en de jongste buitenste delen
mogen dan terug de grond in



Groenblijvende heesters (struiken), coniferen (sparren) mogen in september
verplant worden.



Heb je grote struiken of coniferen in de tuin die je pas volgend voorjaar kan
verplanten dan doe je er goed aan van deze nu al eens rondom met de spade af te
steken. Op deze manier zal de plant de komende maanden vele nieuwe
haarworteltjes aanmaken waardoor ze zich makkelijker zal laten verplanten het
komende seizoen.



Denk er tijdig aan om zaden te oogsten voor volgend jaar. Bewaar de zaden
donker en droog.



De winterbloeiende planten verschijnen in de tuincentra en kunnen in de
komende maanden de tuin wat opfleuren. Naast bloemen zoals viooltjes of
winterheide (Erica's) kunnen ook sierkolen, bessendragende struiken of heesters
met mooie takken voor kleur zorgen in de wintertuin.



De hagen zijn nu al een tijdje gestopt met groeien. Wil je een hele winter kunnen
genieten van een vrij strakke haag, dan is het nu de moment om deze een goede
snoeibeurt te geven.



Snoeivormen van buxus, liguster, taxus, klimop,... kunnen geschoren worden. De
afgeschoren buxustakjes kunt U gebruiken om zelf stek van te nemen.



Zorg er bij het snoeien van hagen steeds voor dat de onderkant breder is dan de
bovenkant. Door deze tapse haagvorm kan het zonlicht tot onderaan in de voet
van de haag.



Bestrijding van slakken is nodig zodra schade wordt waargenomen. De slakken
paren meestal in het voor- en najaar. Per volwassen exemplaar die je nu nog kan
weg vangen heb je in het voorjaar 300 eitjes minder.

Gazon:


Het gras groeit nog steeds en wordt regelmatig afgemaaid.



Gras zaaien in september is interessant daar de bodem nog voldoende warm is
om op een korte tijd een mooi gazon te doen verschijnen



De graszoden die worden gelegd voor de aanleg van een gazon zullen nu nog
snel inwortelen.



Lelijke plekken of putten in het gazon kunnen worden verwijderd om daarna
terug in te zaaien.



Afgevallen bladeren regelmatig van het gazon verwijderen met een hark of door
er met de grasmaaier overheen te rijden en ze via de opvangbak te verzamelen.



Verwijder het overtollige mos met een verticuteermachine.



Voor een nette afwerking tussen uw gazon en de hagen of borders kunt u gebruik
maken van een rubberafboording. Dankzij de afboording zal het gras niet meer in
de borders groeien en hoef je de gazonboorden niet meer af te steken.

Bloembollen en -knollen:


Het is vanaf eind september het moment om voorjaarsbloeiende bloembollen
zoals tulpen, narcissen, krokussen,... aan te planten.



Voor de plantdiepte gebruikt men vaak als stelregel 3 maal zo diep als de hoogte
van de bol in kwestie oftewel 2 maal de hoogte boven de bol houden. In een
kleigrond kan je beter wat hoger planten: 2 x zo diep. Zorg ervoor dat de bolvoet
goed in contact komt met de bodem zodat deze voor de winter nog nieuwe
wortels kan vormen.



Voor het bekomen van een natuurlijke plantwijze strooi je de bollen over het
plantperceel uit met de losse hand en plant ze dan uit daar waar ze neergekomen
zijn.



Zomerbloeiers zoals de dahlia en de begonia zullen langer doorbloeien als de
uitgebloeide bloemen regelmatig verwijderd worden.

Moestuin:


In de moestuin zijn er veel oogstbare vruchten zoals courgettes en tomaten. In de
serre oogsten we onze tomaten, pepers, paprika’s, komkommers…



Vanaf half september zullen de tomaten die buiten staan niet zo goed meer
rijpen. Door de bladeren die voor de vruchten hangen weg te knippen kan de zon
meehelpen om het rijpingsproces te versnellen.



Eenmaal de bodem goed vochtig is mag spinazie, kervel, peterselie,… gezaaid
worden..



Vanaf september kun je beginnen met het oogsten van de witloofwortels. Klop de
aarde goed van de wortels en laat ze gedurende twee weken liggen op het veld
om ze tot rust te laten komen. Deze rustperiode is van groot belang wil men
stevige, vaste witloofkroppen bekomen.



Begin september is het nog mogelijk om sla in de vollegrond uit te planten. Deze
kan dan nog geoogst worden voor begin november. Let wel op dat de
aangekochte slarassen geschikt zijn om buiten te telen.



Indien je nog voor de winter spinazie wenst te oogsten dan kun je deze nog
zaaien tot half september.



Kervel kan nog worden gezaaid tot half september



De boontjes kunnen worden geoogst. Pluk de peulen met twee handen zodat de
plant niet stuk getrokken kan worden.



Wanneer U nu nog veldsla zaait dan kunnen de grootste planten voor de winter
nog worden geoogst. De andere winterharde veldslaplanten kunnen dan gerust
blijven staan tot in het voorjaar.



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.



Lege percelen kun je vanaf eind september ook van een laag stalmest voorzien.



Zaai om de tien dagen een schaaltje tuinkers. Na enkele weken kun je de eerste
stengeltjes al afsnijden en gebruiken op allerlei gerechten.

Fruittuin:


Bij droog weer kunt U appels en peren plukken. Oogst ze voorzichtig zodat ze
zich niet kwetsen en langer kunnen bewaren. Nat geoogste appels zijn vatbaarder
voor rotting.



Verwijder regelmatig het afgevallen fruit zodat het geen ziektes kan overdragen.
Overrijpe peren en appels zijn trouwens ook een aantrekkingsbron voor wespen.



Hou de grond onder de fruitbomen vrij van alle onkruid,... Zoniet zullen deze
het voedsel verbruiken dat voor de vruchtbomen bestemd is.



Naast appels en peren worden deze maand ook volop pruimen, vijgen, bramen,...
geoogst.



Aangezien bij aardbeien de vruchtzetting voor volgend jaar zich in het najaar
ontwikkeld is het aangewezen om nog wat compost toe te dienen.



Na de laatste oogst van de frambozen kun je de stengels die vruchten hebben
gedragen tot aan de grond afsnijden. Volgend jaar verschijnen de frambozen dan
aan de nieuw gevormde grondscheuten.



Om de druiven sneller te laten rijpen en smakelijker te laten worden kunnen de
bladeren rond de druiventrossen worden verwijderd. Controleer de trossen
regelmatig op zieke bessen zodat deze tijdig verwijderd kunnen worden.



Door kleefbanden of boomlijmbanden rond de stammen van jouw fruitbomen te
planten voorkom je dat de vleugelloze wijfjes van de wintermot langs de
stammen omhoog kruipen. Op die manier kan ze daar geen eitjes afzetten waar
in het voorjaar rupsen uit komen die de bladeren ernstig aanvreten.

Kuipplanten, perkgoed, eenjarige en tweejarige planten:


Zolang de planten in de bloembakken nog volop bloeien moeten ze bijna
dagelijks van water worden voorzien. Planten die bloeien hebben eveneens een
wekelijkse portie voedsel nodig.



Uitgebloeide bloemen steeds verwijderen om de bloei langer te laten doorgaan.



Neem stekjes van de niet winterharde kuipplanten. De gemakkelijkste stekken
zijn de kopstekken. Snij de bovenste 10 cm van een takje af en verwijder de
onderste 7 cm van alle blad. Eventuele bloem(knoppen) worden eveneens
verwijderd. Deze zouden anders weglopen met de energie weg die nodig is voor
de wortelvorming. Vul een piepschuim bak of een bloempot met stekgrond of
met een mengsel van potgrond met scherp zand. Steek de stekjes tot aan hun
onderste bladeren in de grond en geef water. Plaats boven de bak of pot een
doorzichtige plastiek zak zodat je een soort van mini-serretje hebt. Hierdoor blijft
het vochtgehalte onder de plastiek vrij hoog + is het er warmer. Afhankelijk van
de soort zullen de stekjes zullen na enkele weken nieuwe wortels hebben
gevormd.

Tuinkalender: september (herfstmaand)
September werd afgeleid van het Latijnse 'septem' (zeven). In de Romeinse tijd begon
het jaar in maart en september was toen de zevende maand van het jaar.
herfstmaand ( de dagen korten met 01h50).
Sterrenbeelden: Maagd (tot 23/9), Weegschaal (24/9-23/10).
Weerspreuken voor september (herfstmaand ook fruitmaand)


September regen op 't zaad komt het boerke wel te staad.



Septemberregen komt de druiven gelegen.



Is 't met september heerlijk weer de herfst zal mooi zijn evenzeer.



Valt het loof vroegtijdig van de bomen dan is de winter niet te schromen

