Onderhoudschema van een Dirk de Winter Tuin ©.
Voorjaar 1e week maart
Knip alle bovengrondse dorre delen van de planten weg en voer deze af.
Snoei de rozen op ongeveer 15 cm boven de grond. Bij klimrozen de oude bloeitakken snoeien op 1 oog van de
gesteltakken.
Alle aanwezige onkruid verwijderen en afvoeren.
Na dat deze werkzaamheden zijn gedaan de tuin licht aanharken met een bladhark , maar de grond niet diep
loshalen. Klein knipselafval mag blijven liggen.
De bemesting bij voorkeur uitvoeren met alleen kalium, dit kan vinassekali 3kg, patentkali 2kg of kali 40 1kg
per 100 vierkante meter zijn. Deze mestsoort zorgt voor stevige stengels en een goede bladkleur. Rozen vragen
om een extra bemesting in het najaar. Gebruik bij voorkeur oude koe of paardenmest.
Voor een Dirk de Winter Tuin is gedroogde koemest in de borders niet geschikt omdat op de lange termijn door
te veel stikstof slappe planten met een slechte bloei het resultaat zullen zijn. Strooi koemest bij voorkeur op het
gazon. Boeren doen dit al heel lang en beschikken daarom ook over groene weiden.

Voorjaar tot ½ mei
Zorg er voor dat in deze periode onkruid geen kans heeft om zich te vestigen. Is de tuin tot dat de beplanting is
gesloten onkruidvrij dan zal er de rest van het tuinseizoen bijna geen nieuw onkruid ontstaan.

Zomer tot en met eind augustus
Het zomeronderhoud beperkt zich tot het knippen van hagen en het terug knippen van vroeg uitgebloeide
planten. Het beste voorbeeld is Geranium. Deze plant zal na korte tijd prachtig nieuw blad en vaak herbloei
geven.
Knip de hagen in ieder geval voor 21 juni.
Rozen kunnen rond deze tijd van uitgebloeide bloemen worden ontdaan.
Doe deze werkzaamheden bij voorbaat vlak voor dat u op vakantie gaat.
Als u terug komt van vakantie zal de tuin er prima uit zien.

Nazomer en vroege herfst
De hagen kunnen tussen eind augustus en half september nog eenmaal worden geknipt.
Onkruid kan in deze periode voor de laatste maal worden verwijderd maar veel zal er niet aanwezig zijn.
Laaghangende boomtakken kunnen prima verwijderd worden. De wond zal zich voor de winter herstellen.

Herfst tot einde jaar
Er is in deze periode bijna geen werk aan de planten.
De werkzaamheden beperken zich slechts tot het opruimen van de omgevallen hoge Molinia’s (half december).
Het mesten van rozen eind november (bij voorkeur oude koe of paardenmest).

Winter
Hebt u knotwilgen, dan kunnen deze vanaf half februari worden geknot.
Helleborus orientalis kan tussen eind december en eind januari worden ontdaan van het oude blad.

Het Gazon
Dit is het meest arbeidsintensieve gedeelte van de tuin. Maaien vanaf ½ april tot bijna half november is
noodzaak. Geef het gras een bemesting met een langzaam opneembare mengmest waar bijna geen fosfaat in zit
maar wel voldoende stikstof en kalium. Het gras zal goed groeien met een donkergroene kleur en mos krijgt
bijna geen kans. Te veel fosfaat kan voor mos zorgen.
Dit beknopte onderhoudschema is voor algemeen gebruik en zal soms niet in alle tuinen een toepassing vinden.
Het geeft wel aan dat het onderhoud van een Dirk de Winter Tuin © eenvoudig en gemakkelijk is.

