Vervolg van de wisselvalligheden in de Béarn
Het weer is nog steeds erg wisselvallig,
maar de combinatie van regen en zeer
warme dagen krijgt een beetje het effect van een subtropisch klimaat.

Deze perziken zijn onrijp van de boom gehaald, maar rijpen binnen goed door en zijn
heerlijk!
De laatste topjes van nieuwe takken worden
gesnoeid om het fruit meer energie te geven.
Een hele studie. Hierbij een boom die nieuwe
takken maakt vanuit de onderstam (porte
greffe) van een oude variëteit pruim, die geschikt is voor dit klimaat en de zware klei.

Omdat Anneke al zoveel lekkere recepten
geeft van wilde planten en eetbare bloemen,
gaat het dit keer vooral over de boomgaard en
zal ik de volgende keer wat vertellen over hoe
we dat fruit benutten.
Omdat alles zo hard groeit zijn we heel veel in
de tuin bezig, voornamelijk Piet, die opeens de
slag te pakken heeft, balen stro gehaald heeft
om de tuin te mulchen en de boomgaard weer
op orde te brengen.
We hebben er een specialist erbij gehaald
Emanuel, die hier docteur des pommes heet ,
omdat hij alles weet van oude appelrassen en
door vrienden Manu genoemd wordt.
Hij geeft advies op het Chateau in Laas, waar
een boomgaard bij zit op bijna twee hectare
grond. De boomgaard is van origine niet goed
aangelegd en is niet ecologisch behandeld.
Emanuel probeert er weer wat van te maken.
Soms is restaureren moeilijker dan opnieuw
beginnen, maar duurzaam en educatief gezien
geeft dit juist de mogelijkheid om jonge ( en
oude mensen ) te leren om dingen te verbeteren. Zo heeft Emanuel ons in twee uur uitgelegd dat we de vruchten moeten uitdunnen,
om de boom niet te veel uit te putten, het teveel van met name peren en perziken met een
épinette te verwijderen (een klein gekarteld
schaartje met een lange punt dat ook in de
wijnbouw gebruikt wordt).

De takken rechts geven andere pruimen dan
die aan de boom zitten
Het uitdunnen valt echter mee niet door de
overvloed aan fruit, welke vruchten te kiezen,?
Je bent gauw bang dat er te weinig aan blijft
zitten. Maar Manu adviseert: beter er teveel
afhalen als te weinig.

De vijver zat opeens vol kroos en dat was ook
een aardig karwei om dat eruit te halen, of in
ieder geval te verminderen, want het zit er nog
steeds in.
Wel hebben we de kanten opgeschoond, zodat
we zien welke mooie planter en staan, en om
een nieuw concept te ontwerpen van een aanplant die weinig onderhoud vergt

Een evenwichtig boompje met minder
perziken…

Opgeschoonde vijver!
We blijven veel thuis omdat de hond ziek is, hij
is bijna dertien en dat is heel oud voor een
Beauceron (Franse herdershond) dus verwennen we hem met kalkoen en biologische sperzieboontjes en spaghetti en een dagelijks portie yoghurt! Ook hebben we een oude pers in
de keuken gelegd , zodat hij gemakkelijker kan
opstaan.

Stormschade
Toen het enkele dagen later ging stormen,
dachten we: “Nu zullen de perziken er wel af
gevallen zijn,”
Maar nee, geen takje verbogen en alle perziken hingen nog aan de bomen toen ik een inspectie ging houden.
Daar had ik geluk bij, want een uur later viel
er een groot gedeelte van een acacia naar beneden.
Geen schade; zelfs de hortensia’s en rododendrons die net onder die boom stonden waren
nog heel.

Viking met zijn yoghurtpotje dat hij tussen
zijn poten nuttigt.

We genieten van onze directe omgeving , zoals
de gave d’Oloron in Sauveterre, waar ik deze
bijzondere libellen zag.

Verder zijn we tegen de avond in onze tuin;
omdat we ook bijzondere dieren hebben zoals
deze kolibrievlinder (foto hierboven: kolibrievlinder in de stacchus).
En hier dan de ondergaande zon, met een
Agapanthus

En gelukkig lukte deze foto van een vliegende
blauwe libelle!

Ik weet niet of het dezelfde is, er waren er wel
tien…

Volgende keer over de ander wilde beesten in
onze tuin
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