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THUIS TUINIEREN IN 10 STAPPEN
_____________________________________________
stap 1: "inkopen doen"
verzamel voldoende kleine en grote potten
koop voldoende aarde (en eventueel zand)
zorg dat je regenwater kan opvangen
zorg dat je een goede schaar hebt om de plant en (eventueel) bananenschillen mee te knippen
zorg dat je afsluitbare emmers hebt voor organisch mestwater (en eventueel wilgenwater)
zorg dat je (eventueel) voldoende eieren en bananen in huis hebt voor de droog bemesting
stap 2: "wilgenwater maken (optioneel)"
bereid 2 dagen voordat je de plant gaat kiemen/stekken wilgenwater
door jonge wilgentakjes te knippen in stukjes van 2,5 centimeter
en deze in een emmertje met regenwater 2 dagen te weken
en de emmer met een deksel af te sluiten
stap 3: "potten"
doe het zaadje 2 vingerkootjes diep in een klein potje met aarde
zet het potje daar waar je het meeste zonlicht in huis hebt
en geef 1 tot 2 maal per dag een klein beetje (wilgen)water
stap 4: "mestwater maken (optioneel)"
bereid 7 dagen voordat je de plant gaat bemesten organisch mestwater
door groente- en tuinafval te knippen in stukjes van 2,5 centimeter
en deze in een emmertje met regenwater 7 dagen te weken
en de emmer met een deksel af te sluiten
stap 5: "water geven en bemesten"
als het plantje boven komt kan je het regelmatig kleine beetjes (wilgen)water gaan geven
een vochtigheid van de aarde van 65 % is ideaal voor je planten
voor de bemesting gebruik je 1 maal per week
voor jonge plantjes het liefst nog niet te veel mest
1 op 5 verdund mestwater uit organisch afval (stinkt wel)
of droog bemesting met eierschalen en klein geknipte bananenschillen
werken beiden goed, maar het verdunde mestwater beter
stap 6: "over potten"
na ongeveer 4 weken is het tijd voor een grotere pot
bijvoorbeeld van 10 of 15 liter afhankelijk van de eigenschappen van je planten
zet ook de grote pot daar waar je het meeste zonlicht in huis hebt
en blijf gewoon regelmatig kleine beetjes (regen)water geven
of zet je planten af en toe voor 1 tot 2 uur buiten in de regen
blijf ook 1 maal per week bemesten met 1 op 5 verdund mestwater

of eierschalen en klein geknipte bananenschillen
stap 7: "oogsten"
na 8 tot 15 weken kan je de bloemen, vruchten en/of het loof van je planten gaan oogsten
knip met een schaar of pluk met de hand de bloemen, vruchten en/of het loof van je planten af
en benut daarna de oogst naar behoeve van gebruik
stap 8: "onderhoud en snoeien"
hou gedurende de groeiperiode van 0 tot 15 weken je planten sterk en gezond door met een schaar
of met de hand zieke en uitgebloeide delen van de plant zoveel mogelijk en zo dicht mogelijk bij de
stam/wortel weg te halen
stap 9: "terugsnoeien voor hergebruik"
na 15 tot 30 weken kan je met een schaar je planten voor 80% terugsnoeien voor hergebruik
door met een schaar of de hand bij de planten
zoveel mogelijk de uitgebloeide en zieke gedeeltes weg te halen
en alleen nog maar de stam(metjes) met wat takjes en enkele blaadjes loof buiten te laten staan
stap 10: "klaarmaken voor de winter"
bescherm in het naseizoen de voet en wortels van terug gesnoeide planten
met een dikke laag bladaarde uit het park of het bos
en als alles goed gaat en ze overleven de vorst en kou
dan heb je de volgende lente je planten alweer in bloei staan
ame ame
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