~ MOBILE ORCHARDS SURPRISE KIT ~
Gefeliciteerd! U bent geselecteerd als zorgdrager van de Mobile Orchards Surprise Kit.
Deze kit bestaat uit een stek van een mysterieus – maar voedzaam! – soort der Ribes, een verrassing
uit de Cucurbitaceae-familie, en een thans onzichtbare bondgenoot die hen wil beschermen tegen
ongenode leden der Aphidiedea. Zowel de Ribes als de Cucurbitacus vragen om een standplaats met
voldoende water. Terwijl de Ribes ook tevreden zal zijn met een standplaats in de halfschaduw, zal
de Cucurbitaceae van nature de zon op zoeken.
Als u geen ruimte heeft om het trio in de volle grond te plaatsen, kan u ze behuizen in een container
met goedbemeste grond. Mocht u bang zijn de H20-toevoer eens te vergeten, dan kan een
omgekeerde fles met een noodvoorraad uitkomst bieden. Daarmee kunnen zij ook in droge tijden
een paar dagen vooruit. Ook de introductie van enkele Lumbricidae in uw nieuwe mini-ecosysteem
zal gewaardeerd worden. Op termijn zal Mobile Orchards een kant-en-klaar hotel voor deze nuttige
wezens aanbieden, houd daarvoor de website in de gaten.
Enige bescherming tegen de vraatzucht der Gastropoda's is geboden. Om te voorkomen dat zij uw
geliefde zorgobject geheel verorberen, doet u er goed aan de omringende bodem te voorzien van
een laag ruw, droog strooisel, evt. verrijkt met koffiedrab, vermalen eierschalen of koperdraad.
Na oogst van de vruchten van de Cucurbitacus, eind deze zomer, kan u de rest van de plant gewoon
laten staan, en gebruiken als een composterende laag voor de Ribes, waarvan u nog jaren moet
kunnen genieten. De verdikte delen van de thans geheime bondgenoot kan u toevoegen aan
allerhande smakelijke gerechten, de kenmerkende geur zal u daarbij leiden. Als u een teentje met
een stukje van de verharding onderaan terug plaatst, kan u er het jaar daarop wederom van genieten.
Wij wensen u veel smakelijk plezier met de Mobile Orchards Surprise Kit!
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