~ MOBILE ORCHARDS XL SUNNY KIT ~
Gefeliciteerd! U bent geselecteerd als zorgdrager van de Mobile Orchards XL Sunny Kit. Deze
kit bestaat uit de Ficus Carica ‘Rouge de Bordeaux’, mentha, Lavandula angustifolia en M
 elissa
officinalis. Daarnaast treft u hierin enige sprieten Chinees look, dat haar buren beschermt tegen
ongenode leden der Aphidiedea, terwijl de Oost Indische kers en de beroemde goudsbloem die
altruïstisch overnemen. In de winter zullen ze voornamelijk onder de grond verblijven, maar in
het voorjaar mag u hen weer in alle glorie terug verwachten. Een luchtige deken van stro of
bladeren helpt hen de kou en felle winterzon goed door te komen.
De kit wordt geleverd inclusief veganistische tuinwerkers, die er zorg voor zullen dat de grond
goed ademt en wordt bevoorraad met de mest van de plantenresten en de restjes fijngesneden
keukenafval die u sporadisch, goed verspreid, toe kan voegen. Vermijd daarbij restanten van
rauwe aardappel, citrusfruit, ui of zwaar bespoten gewassen - daar kunnen deze Lumbricidae
niet goed tegen, wat zou betekenen dat u zelf meer zorg voor uw Sunny Kit zou moeten dragen.
Enige bescherming tegen de vraatzucht der Gastropoda's blijft 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. Daarnaast doet u er goed aan uw omgeving te verrijken met geschikte huisvesting
voor roofsoorten als kikkers en spreeuwen, zij zullen de ongenode gasten met smaak verorberen.
Zoals de naam wellicht al doet vermoeden, doet de Sunny Kit het het best op een zonnige plek,
liefst tegen een warme stenen muur, met voldoende water, en af en toe een fijngestampte
eierschil of een sporadisch handje zeewier. Als u vreest dat uw kit een paar dagen zonder water
komt te staan, adviseren wij u een oude wijn- of petfles met water, zonder dop, omgekeerd in
aarde te duwen. De set kan dan een aantal dagen vooruit, mocht de regen het af laten weten.
Let op! Deze set is niet ‘van’ u, u least haar. Ontgroeit de set uw goede zorg? Neem contact op
met Mobile Orchards, dan zorgen wij voor een nieuw huis. Als u de set goed heeft verzorgd
(geen snoeiwerk, geen chemicaliën) kan u kiezen voor een kleinere set, of een naamsvermelding
in voedselbuurtbos Treemanspolder.
Meer info? https://mobileorchards.com/lease-a-tree/

