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De “TUINFLUITER”
Hallo leden dit is uitgave nummer 2 van De Tuinfluiter met weer nieuwe tips en weetjes.
Wist je dat :
 het nu de tijd is om nieuwe aardbeienplanten te zetten voor een goede opbrengst in 2014.
Dit geldt alleen voor de niet doordragende rassen zoals b.v. Ostara.
 bij tuin 11 in de hoek een insectenhotel staat die gemaakt is door de tuincommissie.
 afrikaantjes, goudsbloemen en kamille de grond zuiveren en aaltjes in de tuin tegengaan.
 courgettes het lekkerst zijn als ze niet groter zijn dan 15 tot 20 cm. De grote courgettes kun
je wel goed gebruiken voor soep.
 er meestal op vrijdagavond op BBC 2 om 21.30 uur een tuinprogramma is genaamd
Gardeners World met tips over bloemen, planten, groente en fruit.
 je luizen op rozen(knoppen) beter met een flinke straal water (broes) kunt af sproeien dan
een duur bestrijdingsmiddel te gebruiken . De luizen vallen op de grond en worden dan
opgegeten door andere nuttige insecten. Een paar keer goed met de broes sproeien en de
rozen zien er weer gezond uit.
 er diverse vragen zijn binnengekomen over brandnetelgier en smeerwortelgier.
Op blad 2 en 3 een uitgebreidere beschrijving van hoe deze te maken en gebruiken.
 je in de zomer bij hoge temperaturen je tuinslang beter even kan doorspoelen met water
uit de kraan voordat je gaat sproeien? Reden is dat de watertemperatuur in de tuinslang
kan oplopen als die een paar dagen op het land blijft liggen. Zo kan de veteranenbacterie
zich ontwikkelen, die bij verneveling door het sproeien in je longen kan komen. Hierdoor
kun je erg ziek worden. Water drinken waarin de veteranenbacterie zit, kan geen kwaad.

 Op 14 september de jaarlijkse barbecue wordt gehouden
 Op 21 september de opruim/opschoondag van ons park is.
Veel succes
De Tuincommissie
BRANDNETELGIER:
Voor het maken van deze vloeibare mest heeft men een vrij groot vat nodig,
bijvoorbeeld een houten ton of plastic vat. Metalen vaten zijn niet geschikt.
Doe een flinke portie vers gesneden brandnetels in het vat. Zowel de grote als
de kleine brandnetel (Urtica dioica en Urtica urens) zijn bruikbaar, zolang de
planten nog geen zaad hebben gevormd. Giet daarna het vat vol water, zo
mogelijk regenwater. De vloeistof moet een handbreedte onder de rand
blijven, omdat de gier tijdens de gisting schuimt.
Roer het mengsel eenmaal per dag met een stok flink om, opdat er zuurstof bij
het al gauw inzettende verteringsproces komt. Daarna legt men er en stuk
gaas overheen, zodat er geen dieren in de gier kunnen vallen en verdrinken.
Op een zonnige, warme plaats gist het spul bijzonder snel. Daarbij ontstaan
echter ook vieze geuren, waarover de buren kunnen klagen. Strooi daarom een
paar handvol gesteentemeel op de vloeistof of roer er een paar druppels
extract van valeriaanbloesem door. Beide middelen binden de gierstank.
Na ongeveer twee weken wordt de vloeistof helder. Dan is de gisting voorbij en
de gier klaar. Nu kan men er ook een deksel op zetten.
In de tuin wordt de brandnetelgier, in een verhouding van 1 : 10 verdund,
direct bij de plantenwortels gegoten. Hij is geschikt als bijvoeding voor
veeleisende gewassen als tomaten, kool, selderie, komkommer en prei. Bonen,
erwten en uien mogen echter niet met brandnetelgier worden bemest.
Eenjarige zomerbloemen, vaste planten, rozen, bessenstruiken en
vruchtbomen hebben heel graag een scheutje brandnetelgier.
Al na enkele dagen kan een oplettende tuinier zien, hoe goed de
brandnetelgier werkt: de planten krijgen donkergroen blad. Ze groeien
zienderogen, maar blijven daarbij gedrongen en stevig. Dit komt onder andere
door het stikstofgehalte van deze plantengier.
Men kan de brandnetelgier nog met andere geneeskrachtige planten verrijken
en wijzigen. Zo kan de tuinier nog een paar handenvol paardenstaarten,
smeerwortel, bieslook of uien doorheen mengen.
(Bron: www.ecologiebibliotheek.nl)

.
smeerwortelgier of extract vloeibaar

Smeerwortelgier of extract wordt gebruik om groenten aan te gieten of te besproeien en is rijk aan
stikstof en kalium. Vooral een effect op groenten die vruchten dragen (aardbeien, komkommer,
meloen, tomaat, augurk,..).
Om de week herhalen.

Dosis algemeen
- neem 1 kg verse plantendelen op 10 liter water
- of 200 gram gedroogde delen op 10 liter
Gebruik algemeen
De gier altijd verdund gebruiken. Men kan het aangieten of op het blad
vernevelen (na het zeven). Vernevelen niet bij te zonnig weer wegens
kans op bladverbranding. Bij voorkeur 's morgens of 's avonds toepassen.
Volwassen planten - 1 liter gier wordt met 10 liter water verdunnen
Jonge planten - 1 liter gier met 20 liter water verdunnen.

.

