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Vrugte- en groentetuine
is steeds gewild in 2013
Earl September

P

lante speel ’n onmisbare
rol in ons lewens en net
soos die jongste kleremodes, is daar ook nuwe tuinneigings om mee tred te hou.
Hoewel die seisoene elke drie
maande verander, is dit egter nie
noodwendig van toepassing op
die tuin nie.
Volgens Clayton Laue van
Paarman Landscapes is daar
nooit jaar op jaar groot tuinveranderings nie.
“Nuwe idees of produkte word
wel bekendgestel soos dit beskikbaar raak, en neigings volg maar
nuwe produkte.”
Volgens die kenners raak tuine
kleiner en moet die ruimte wat
daar is, dus vir meer as een doel
gebruik word.
“Mense begin al hoe meer
groen dink. Hulle gebruik deesdae hulpmiddels soos sonpanele
en hittepompe vir warm water,
terwyl reënwater in bo- en selfs
ondergrondse tenke gestoor
word,” sê Laue.
Dave Barrett van Eco Creations
sê tuine begin ook al hoe meer
gestruktureerd raak. Jy sien
deesdae al hoe meer tuine wat
met behulp van baksteen, sement
en beton uitgelê is.

Die aanvraag na vrugte, groente en kruietuine het die afgelope tyd aansienlik toe
geneem. Foto’s: PAARMAN LANDSCAPES
weeg heelwat tuiniers dit om hul
eie vrugte, groente en selfs kruie
te kweek.”
Barrett sê dit is veral die bekommerde verbruiker wat sy of
haar eie vrugte- en groentetuin
begin, terwyl kruietuine nog altyd gewild was.
“Die vraag na vrugte-, groenteen kruietuine het aansienlik toegeneem, teenoor mosaïekpotte,
wat nie meer so gewild is nie. Dit
word wel nog af en toe gebruik
as ’n fokuspunt, maar baie min
buite in die tuin,” meen Laue.

Bome
Groente en kruie
“Nóg ’n gewilde neiging is groente- en kruiekratte of -tuine. Met
die swaar ekonomiese tye, oor-

Bome is nog steeds ’n wenner, reken die kenners. “Dit is net die
spesies wat verander het, noudat
tuine kleiner is. Onder die ge-

Dekplanke by swembaddens is steeds gewild en skakel goed
met die tuin.

wildste bome is Syzigum guinesse
en Apodytes dimidiata, wat regdeur die jaar skadu bied. Dit is
die ideale boom om langs jou
swembad te plant,” sê Laue. Dekplanke by swembaddens is ook
steeds hoogmode en skakel goed
met die tuin.
Barrett reken dat waterfokuspunte rondom die huis jou tuin
ook ’n bietjie koeler sal laat voorkom. Dit kan heelwat krag spaar
en is ’n ongelooflike ontwerp-element,” verduidelik hy.
Of dit ’n vrugte-, groente- of
kruietuin, ’n mooi pot, nuwe
boom of dekplanke by die swembad is, maak seker jy bly by met
2013 se tuinneigings.
) Bykomende bron: die Suid-Afrikaanse Landskappe-instituut.

Apodytes dimidiata is ’n goeie keuse vir ’n bietjie skadu en
groenigheid langs jou swembad.

Wenners aangekondig
In ons Januarie-uitgawe
kon twee lesers elk ’n eksemplaar van
die boek Tuinprojekte met
Anna en Tanya deur Anna Celliers en
Tanya Visser
(uitgegee deur
Metz Press) wen. Baie ge-

luk aan Oney
le Roux van
die Strand en
Esther Malan
van Hartenbos
wat die gelukkige wenners
is! Die boeke
word eersdaags aan julle gepos. Die
korrekte antwoord was komposhouer.
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