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M ’N eie groentetuin aan te lê, voed nie net
die liggaam nie, maar ook die siel. Ons wys
jou hoe om selfs in ’n hoekie van jou tuin
gesonde groente op ’n organiese en biolo-

giese manier te kweek. As jy boonop begin om jou eie
kombuisafval te verwerk, help jy om die kopseer van
oorvol stortingsterreine teen te werk. Een ding is seker:
So ’n kombuistuin is boonop groot pret waaraan die
hele gesin kan meedoen.

BEPLANEER JY BEGIN
Kies ’n sonnige kol wat so minstens vyf uur per dag son kry.
Skerm dit af teen die wind met ’n muur, heining van lourier
of takskerm as die wind ’n probleem is.

Die styl van die tuin hang geheel af van jou smaak en
hoeveel tyd en plek jy het. Ons wys drie moontlikhede: af-
gebakende beddings, groente tussen jou blomme geplant
en groente in potte.

Dit is belangrik om jou grond voor te berei – dit sluit
kompos in. Ons wys hier ’n nuwe manier om van jou kom-
buisafval heerlike ryk kompos te maak.

O

NETJIES AFGEBAKEN
Wanneer jy taamlik ruimte het, byvoorbeeld ’n
strook langs die swembad, is dit maklik om jou
tuin gestruktureerd uit te lê in formele beddings.
Sper dit af met randstene, paaltjies of gietyster-
randjies met paadjies tussenin. Gee dit nietemin
’n losser, ontspanne voorkoms deur nie alles in
streng rytjies te plant nie.

Druk sommer
groente tussen
die blomme in
as jou ruimte be-
perk is. (Beheer
plae danmet
organiese spuit-
middels.) Groente
– veral dié soorte
wat nie koppe
vorm nie soos
spinasie, beet,
wortels asook
soet- en brandris-
sies – werk goed
tussen blomme
en bring afwis-
seling in kleur
en tekstuur.
Boontjies, ertjies
en kersietamaties
wat oprank teen
’n takkiestoring,
gee weer struk-
tuur en hoogte.
Jy kan so ’n tak-
struktuur selfs in
’n pot gebruik.

GEMENG
MET
BLOMME

Week 3 huisies gekapte knoffeltwee dae lank in 2 teelepelsaptekersparaffien. Voeg 500 mlkoue water by en skud goed.Voeg 1 teelepel skottelgoed-wasmiddel by. Plaas die meng-sel in ’n bottel en laat staan ’ndag. Meng 5 eetlepels met10-15 liter water en spuit slegsdie plante wat insekte op hullehet. Herhaal ’n week later.

GOGGAS ENGEITE
S ’n Verskeidenheid plante is minder aan-
treklik vir goggas as ’n hele plantasie van
een soort plant. Onthou, voëls speel ’n be-
langrike rol in plaagbestryding. Hulle het
takke nodig om op te sit en hul prooi dop
te hou. Plant gerus ’n suurlemoenboom –
suurlemoene is heerlik in kos.
S Wisselbou help dat plae en siektes nie
oorgedra word van een seisoen na die vol-
gende nie. Blaai om vir die tabel oor wis-
selbou.
S Gee jou plante soggens vroeg water as
hulle in elk geval nat is van die nag se dou.
Dit help teen swamsiektes.
S Gesonde grond huisves gesonde plante.
Die gebruik van effektiewe mikro-organis-
mes (EM) sal beslis hiermee help. (Sien kas-
sie regs oor EM.)
S As jy dan nou moet spuit, spuit organie-
se middels soos Ludwig’s Insect Spray vir
goggas en Margeret Roberts Organic In-
secticide vir siektes, of brou jou eie.
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Vir virus- en swamsiektes,rooispinnekop, ruspes en ta-matiewurms sal 1 deel melkgemeng met 9 dele waterhelp. Bespuit plante hiermee.


