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tips voor de bemesting en overwintering
bespaar jezelf geld en het milieu onnodige belasting door organisch mestwater in plaats van chemische
plantenvoeding (a 0,95 per plastic fles van 1 liter) te gebruiken voor de voeding en versteviging van uw
planten, bomen en gewassen in alle seizoenen, behalve het winterseizoen
voor de komende lente, deze zomer en dit najaar kan je met organisch restafval, een afsluitbare emmer en
regen-, sloot- of kraanwater mestwater maken door het organisch restafval 3 tot 7 dagen op te lossen in een
afsluitbare emmer met water, verdun vervolgens het mestwater met 4 delen 'gewoon' water, bijvoorbeeld: 1
theekopje mestwater aangevuld met regenwater in 1 gieter van 1 liter, pas daarbij wel op voor
overbemesting wat tot plantenkanker kan leiden, bemest uw planten 1 keer per week, maar niet in de
winter, het stinkt wel een beetje, maar de voordelen zijn dat je sterkere gewassen krijgt die sneller groeien
na een regenbui, de voeding beter en natuurlijker opgenomen wordt dan als je chemische plantenvoeding
gebruikt en dat je daarbij behoudt dat de gewassen biologisch geteeld zijn, waardoor als je er iets van gaat
eten, het ook daadwerkelijk een stuk beter voor je gezondheid is, dan de gewassen die chemisch geteeld
en gekweekt zijn
bespaar jezelf geld en het milieu onnodige belasting door bladaarde in plaats van tuinturf (a 5,95 per plastic
zak van 40 liter) te gebruiken voor de voeding en bescherming van uw planten, bomen en gewassen in de
winter
voor de komende winter kan je in de herfst met een schep en een paar plastic tassen bladaarde uit het bos
of park scheppen en deze gebruiken om je planten, bomen en gewassen te beschermen tegen vorst en te
voorzien van de nodige winterkorst, wanneer planten zeer weinig energie verbruiken, maar wel voldoende
voeding nodig hebben om door de 'winterslaap' heen te komen
ame ame
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