WAAROM IS GEZONDE
GROND ZO BELANGRIJK?
OM GEZONDE, STERKE
BLOEMBOLLEN TE KUNNEN
TELEN, IS EEN GEZONDE GROND
HEEL ERG BELANGRIJK.
Gezonde grond leeft! Wist je bijvoorbeeld
dat een theelepel gezonde aarde meer
organismen bevat dan er mensen zijn op
de wereld?

STAGE 2:
CATERPILLAR
Infographics are visual representations of
data, making complex info easier to share
and digest. When making your own, simply
organize your images, charts, and text.
Finally, cite your sources.

OM GOED TE KUNNEN GROEIEN,
HEBBEN DE BOLLEN VEEL VOEDING
UIT DE GROND NODIG.
Mineralen, water, organisch materiaal en
zuurstof. Al die stoffen heeft een bloembol
nodig om groot en sterk te worden, zodatie later een mooie bloem kan produceren
en tegen een stootje kan.
Wist je trouwens dat een gezonde grond
ook nog eens bijdraagt aan een beter
klimaat en minder CO2-uitstoot?

WIL JE OOK WETEN
HOE GEZOND JOUW
GROND IS?
Al die organismen in de grond zijn steeds
op zoek naar eten.

DOE MEE MET DE
CHALLENGE!
Doe je ook mee met onze bollenkwekers?
Samen gaan we dit jaar de uitdaging aan!
Alles wat je nodig hebt, is die ene
onderbroek en een schep (en een stok of
vlaggetje, zodat je 'm weer terug kunt
vinden).

Graaf een honderd procent katoenen
onderbroek in de grond en haal 'm er na
twee maanden weer uit. Hoe minder er
over is van je onderbroek, hoe beter! Het
betekent dat er goed gegeten is en er veel
leven is daaronder. En dat is precies waar
onze bollenkwekers van houden: een
gezonde, hongerige grond!

Je kunt meedoen in je eigen tuin, maar wat
dacht je van de grond in de straat, of
wacht! De schooltuin, het plantsoen van
het gemeentehuis, of bij de sportclub.
Tja, verzin het maar!

MAAK ER EEN LEKKER LEERZAME DAG VAN & DOE MEE MET
DE SOIL YOUR UNDIES CHALLENGE
TEST HOE GEZOND JOUW (BOLLEN) GROND IS!

Like de Facebookpagina 'GrondGezond'
voor meer info & instructies!

De Soil Your Undies Challenge is een initiatief van de KAVB, de belangenbehartiger
van de Nederlandse Bloembollensector.

Met hartelijk dank aan de Soil Conservation Council of Canada.

