HUMUS bvba biedt u aan:

HUMUSCOMPOST,

• Advies over bodemverbetering en voor
een succesvol composteren

VOOR EEN

• Workshops handcompostering
• Workshops boerderijcompostering
• Analyse van bodem en compost:
sneltesten en chroma-analyse.

Bezoek onze website
www.bio-compost.be
en verneem alles over
compost en compostthee

NIEUWE AARDE!

• Materialen voor compostering:
compostdoeken, compostthermometer,
C02-indicator, compoststarter, pH-meter
• Compostkeerders GUJER:
zelfrijders,hydraulische en mechanisch
getrokken compostkeerders
• Compost-extractors
met bijhorende compostthee-pakketten

Humus bvba
Marc en Bénédicte Verhofstede
Zaubeekstraat 227
9870 Zulte
T/F 00-32-9 388 73 85
gsm 00-32-472 97 02 77
info@bio-compost.be
www.bio-compost.be

Humus bvba

Wat is Humuscompost?

Hoe Humuscompost maken?

Toepassing

Humuscompost is een bodemverbeteraar
uitermate geschikt voor elke tuinliefhebber,
boer en tuinder: groenten en fruit, bloemen en
kruiden, gras, bomen en struiken, akkerbouwen voedergewassen.

Humuscompost wordt gemaakt op basis van
stro/hooi/houtsnippers (koolstof-bron),
stalmest/groenresten/grasklavers (stikstof-bron)
klei-leem (10%), kruiden, compoststarter en water.

Bij aanleg of onderhoud van een aanplant of
als groeiplaatsverbetering is het belangrijk een
goede laag humuscompost te voorzien.
Zowel in tuinen als in openbaar groen.

Alle materialen worden op een ril geplaatst.

Bij de aanleg van een nieuwe tuin werk je 10 à
20 liter humuscompost per m² in de bovenste
laag. Dit is ook aan te bevelen voor schrale
tuinen met een laag organische stofgehalte of
met een moeilijk bewerkbare zware grond. In
de volgende jaren kan het volstaan met een
onderhoudsdosis van 5 à 10 liter per m².

Humuscompost vermindert het gebruik van
meststoffen en brengt heel wat voordelen aan:
• Verhoogt gevoelig de organische stof en het
koolstofgehalte in de bodem.
• Rijk aan nuttig bodemleven.
• Verlucht de bodem en draagt bij tot een betere
bodemstructuur.
• Houdt water beter vast 30-60%.
• Voorkomt uitspoeling van nutriënten.
• Beschermt uw planten tegen ziekten en plagen.
• Levert plantbeschikbare voedingsstoffen aan.
• Zorgt voor een hogere en kwalitatieve
opbrengst.

Door het aërobe proces ontstaat een natuurlijke
warmte (55-65°C) in de composthopen die ziekten
en onkruiden afdoodt. De composthopen worden
dagelijks gecontroleerd op temperatuur, vocht en
zuurstof. Zodra bepaalde waarden overschreden
worden, worden de composthopen gekeerd en al of
niet water toegediend.
De hopen worden afgedekt met een
compostdoek. Tegelijkertijd ontwikkelen zich
nuttige bodemorganismen die instaan voor de
afbraak en opbouw van een levende
Humuscompost.
De Humuscompost is rijp na 8 tot 10 weken,
is kruimelig en ruikt typisch naar boslucht.

Voor onderhoud van uw grasmat strooi je een
fijn laagje humuscompost van 3 à 5 liter per
m².
Bij planten van bomen en struiken één deel
compost vermengen met 3 delen uitgegraven
aarde.
Vollegrondsteelten: 15 tot 50 ton per ha ifv
behoefte.
Tuinbouw: 5 tot 20 ton per ha ifv behoefte.
Kan ingewerkt worden in de grond of als
mulchlaag.
Kan jaarrond worden aangebracht.

