We werken bij de producten van Spruitje, met levende systemen. Dit betekent
dat de planten in de systemen elkaar in leven houden. Hierdoor kunnen ze
zonder al te veel aandacht blijven bestaan. Bij dit soort systemen komen af en
toe ook dingen kijken die wellicht als onaangenaam worden ervaren. Een paar
terugkerende verschijningen zijn:
Beestjes
Vliegjes, Spinnen, Wormpjes, etc. Wanneer het systeem bezoek krijgt van
deze beestjes is dit zeker niet slecht voor het systeem, juist het tegen over
gestelde. Esthetisch gezien kan dit echter niet altijd gewenst zijn. Vliegjes
dood tegen het glas, wormpjes die op het glas poepen, of spinnen die hun
webben rijgen. De populatie van deze beestjes regelt zich zelf meestal.
Oftewel na een aantal maanden zal dit probleem zichzelf oplossen. Soms
helpt het het glas aan de binnenkant schoon te spuiten, met een drukspuit,
om het weer mooi schoon te krijgen.
Dode planten
Er zal op zijn tijd een plant en/of gedeelte van het Mos dood gaan. Ook dit
hoort er allemaal bij, en hier houden wij rekening mee bij de samenstelling
van het systeem. De andere planten nemen de plek weer in, en gebruiken de
dode planten als voeding. Zolang dit dus binnen de perken blijft, heeft dit
geen eﬀect op het verdere verloop van het systeem.
Paddenstoelen (schimmels)
Net als de andere verschijningen hoort ook deze hier weer bij. In het bos / de
natuur kom je ook regelmatig schimmels en paddestoelen tegen. Dit hoort
dus bij de natuur, de negatieve gedachte die hier bij hoort vinden wij jammer.
Voor de andere planten is het zeer bevorderlijk dat deze aanwezig zijn. Zij
zorgen ervoor dat het systeem stabiel blijft. Ook de schimmels gaan meestal
na het verloop van een paar maanden (of minder) van zelf weg. Als je je er
toch aan stoort kan je de grond en planten besproeien met een
zwavelpreparaat, deze is te koop bij de meeste tuincentra. Altijd goed de
veiligheidsvoorschriften van de fabrikant volgen bij gebruik van dit product.
Ben je toch niet zeker over de verschijningen? Je bent van harte welkom bij
ons op het atelier in Amsterdam om ons er naar te laten kijken en de balans
te herstellen. Stuur even een mailtje met een foto van om een afspraak
hiervoor te maken. De kosten voor het vervangen van de planten binnen de
Big Brother zijn €75,-. Voor de Pickles hebben wij een re-fill pakket te koop in
de webshop.

