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agenda:
11 mei bestuursvergadering
30 juni bestuursvergadering
19 september opendag.

Of moet het op deze manier???
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ROUND UP

Hieronder de beschrijving van Ultima door
Ecostyle.

Wij hebben eind 2014 bekend gemaakt dat
we met de verkoop van Round Up zijn
gestopt. Reden hiervan was dat we over
deze onkruidbestrijder verontrustende
berichten lazen in diverse artikelen.
Op 4 maart 2015 wordt in de uitzending
van Zembla expliciet ingegaan op de
kwalijke werking van deze
onkruidbestrijder. Hieronder vindt u de
toelichting op het programma en een link
naar Uitzending gemist voor diegene
onder u die deze uitzending hebben
gemist en deze nog toch willen bekijken
zodat u weet waar het over gaat.

Onze professionele herbicide Ultima
werkt het beste op jong onkruid. Door uw
eerste spuitronde op tijd in te plannen
smoort u het onkruid in de kiem. Ook
werkt Ultima tegen mos en algen. Ultima
kan toegepast worden bij droog weer
vanaf 10ºC.

De Monsanto methode

RABOBANKCLUBKASCAMPAGNE.
Afgelopen weken hebben wij u gevraagd
om tijdens de Rabobankclubkascampagne
op onze vereniging te stemmen. Door
onze leden is dit goed opgepikt en heeft
geresulteerd in een bedrag van € 284,74
dat wij van de Rabobank op onze rekening
kregen bijgeschreven.
Dus ieder die op ons heeft gestemd
hartelijk dank daarvoor.

Wereldwijd proberen grote zaadbedrijven
de macht over onze groente te krijgen. Zo
zegt Monsanto, een Amerikaanse
multinational, dat ze een broccoli hebben
uitgevonden die makkelijker te oogsten is.
Monsanto, producent van
bestrijdingsmiddelen, genetisch
gemodificeerde gewassen en 's werelds
grootste zaadbedrijf wil de rechten van
deze broccoli exclusief claimen, oftewel
patenteren. Deze methode is omstreden,
wetenschappers en politici maken zich
zorgen. Wat betekent het voor onze
voedselzekerheid als multinationals de
baas worden over onze groente? Zembla
onderzoekt de Monsanto methode.
http://www.npo.nl/zembla/04-032015/VARA_101372907
Om u toch van dienst te zijn bij het
bestrijden van onkruid hebben wij nu
Ultima van Ecostyle in ons assortiment
opgenomen.
Wij verkopen dit per 250 cc. Dit is
voldoende voor 1,5 liter water. De prijs
hiervan bedraagt op dit moment € 5,50.

De composthoop
Een compost hoop opzette, op allerlei
tuinen zijn mensen bezig met het
opzetten van een composthoop of hebben
er een, maar niet bij iedereen gaat het
goed, daarom hier nog wat tips.
 Plaats : liefst niet in de volle zon
maar op een plaats in de schaduw
en ook niet tegen de tuin van de
buurman, de hoop moet ook niet in
de wind liggen, dit om te
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voorkomen dat de hoop te snel
uitdroogt.


Grootte: minimaal 1 meter bij 1
meter bij 1 meter, en genoeg
ruimte eromheen om de hoop te
kunnen omzetten.



Wanneer: de beste tijd om te
starten is in de zomer of de vroege
herfst, temperatuur nog hoog
genoeg en genoeg materiaal om de
hoop op te zetten



Opbouw: misschien wel de
belangrijkste voorwaarde voor
succes, de hoop moet contact
maken met de grond er onder, de
hoop bouw je op met de eerste
laag materiaal met een grove
structuur, daar bovenop
afwisseling brengen en zorg er
voor dat alle materialen voldoende
fijn geknipt of gehakseld is, lagen
kunnen 10 tot 20 cm dik zijn.



Vocht en afdekking: zorg voor
voldoende vocht en dek je hoop
aan de buitenzijde af, de beestjes
en bacteriën die voor omzetting
zorgen houden van een donker en
vochtig klimaat, afdekking kan van
alles zijn van dik karton tot stro.



Half de winter omzetten zorgt er
voor dat er weer lucht komt in de
hoop en dat niet of half verteerd
materiaal weer aan de binnenzijde
komt waar de eerste vertering
plaats vindt.

Zie ook de foto’s van de diverse pogingen
/ hopen op ons complex.

Plaats Aardappelen

Beste tuinders ,
Ook dit jaar weer zal het bestuur een
controleronde maken om te kijken of de
aardappelen op de juiste plaats staan, dit
om te voorkomen dat we als vereniging
problemen krijgen.
Op het mededelingenbord aan het tuin
huis staat waar u de aardappelen dit jaar
kunt poten en anders in de tuinwinkel
weet men exact waar ze gepoot/ geplant
mogen worden.
Nu kunt u ze nog verplaatsen, houd ook in
de gaten dat maar 1/3 gedeelte benut
kan worden.
Commissie van toezicht.
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samenstelling van de bodem. Voor indicatieve
bepaling van de zuurgraad van de bodem kan
Ecostyle Ph bodemtest worden gebruikt.
Wanneer u de zuurgraad bepaalt dient u er wel
rekening mee te houden dat er planten en
struiken zijn welke een zure grond nodig
hebben.

BEDANKT
Bij deze wil ik het bestuur mede namens
mijn vrouw hartelijk bedanken voor de
mooie fruitmand die ik heb ontvangen
tijdens mijn herstel van een knieprothese operatie.
vriendelijke groet
John Snoep tuin 16.

Zuurgraadverbetering
(of hoe staat het met de Ph van mijn grond)

Het verzuren van de grond is een altijd actueel
thema bij onderhoud van de grond. Dit geldt
zowel in de moestuin, het gazon als in de
bloementuin. Het ontstaat door zure regen,
maar vooral door natuurlijke afbraakprocessen
in de bodem. Een te zure bodem (= te lage pHwaarde) heeft over het algemeen een nadelige
invloed op de groei van planten en het gazon
doordat:



de ontwikkeling en activiteit van
bodemorganismen af neemt,
de oplosbaarheid van zware metalen
neemt toe bij een lage pH-waarde.

De eerste oorzaak zorgt voor minder
organische voedingsstoffen, die vrijkomen
voor de plant. Bij de tweede oorzaak worden
planten vergiftigd.
Bij twijfel is het belangrijk om de zuurgraad
van de bodem te testen. De ideale pH-waarde
van de bodem ligt tussen de 5,5 - 7. Bij een te
lage pH-waarde van de bodem kan deze
worden ontzuurd door het toevoegen van
Ecostyle Opmaatkalk De hoeveelheid kalk die
nodig is, is afhankelijk van de zuurgraad en de

ECOstyle pH-Bodemtest. De test is eenvoudig
en snel uit te voeren en geeft een indicatie
voor een kalkgift.
Kalkgift is afhankelijk van de zuurgraad van de
bodem en de bodemgesteldheid.
Wanneer te gebruiken:
Jaarrond.
Dosering:
zie bijsluiter in de verpakking.
Verpakking:
8 testtabletten, reageerbuis en vloeistof
Bovengenoemde Bodemtest en de
Opmaatkalk zijn in de tuinwinkel
verkrijgbaar. Voor prijzen zie
publicatiebord.

