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ZELF BRANDNETELGIER MAKEN
WAARVOOR GEBRUIK JE BRANDNETELGIER
Brandnetelgier is rijk aan mineralen en stikstof, is goed voor het bodemleven De gier helpt tegen heermoes
schimmels en bladluis in de tuin.
Veel tuinplanten kunnen brandnetelgier gebruiken zoals: vaste planten, een en tweejarigen, rozen,
bessenstruiken en vruchtbomen, prei, tomaten, kool, komkommer, en selderij.
NIET gebruiken bij; bonen, erwten en uien !
Voor 10 liter Brandnetelgier heb je nodig,
Regenwater of kraanwater, 1 kilo brandnetels, een plastic emmer of ton van 10 liter, en een deksel

ZELF BRANDNETELGIER MAKEN:
Maak eventueel een kleinere portie van 5 liter met 500 gram brandnetels. De brandnetels mogen niet in bloei
staan: Knip jonge bladeren, want deze bevatten meer mineralen voor effectieve gier en ze verteren sneller.
Gebruik een plastic emmer of ton die je kunt afsluiten . Geen metalen emmer omdat de mineralen die vrijkomen
bij de gisting het metaal kunnen aantasten. Zo komt metaal in de gier en uiteindelijk in uw tuin terecht.
Voeg de gewenste hoeveelheid water aan de brandnetels toe. Zorg ervoor dat de vloeistof een handbreedte
onder de rand van de emmer blijft. Kraanwater kan maar het gebruik van regenwater heeft de voorkeur dit
bevordert het gistingsproces.
Roer de gier eenmaal per dag door om het gistingsproces te bevorderen. Nadeel van brandnetelgier is dat ze
enorm gaat stinken. Zet de emmer daarom ver van huis. Om de geur tegen te gaan kunt je gesteentemeel
toevoegen. Na 1 tot 4 weken is het gistingsproces afgerond. De tijdsduur is afhankelijk van de temperatuur:
hogere temperaturen versnellen het gisten. Dek zolang de emmer of ton af met een deksel om te voorkomen
dat er dieren in de gier vallen. Goede gier is helder en er zijn geen belletjes meer zichtbaar.
Bewaar de gier als ie klaar is in een afgesloten emmer of fles, zodat je geen last meer hebt van de geur en de
gier langer houdbaar is.
Voor gebruikt de gier verdunnen: 1 liter gier verdun je met 10 liter water. Zeef de gier eerst door een doek als
je een plantenspuit gaat gebruiken !
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