
LEES MEER

Regenwormen kunnen bijna het hele jaar worden
uitgezet. Om ervoor te zorgen dat de regenwormen
de grond in kunnen gaan moet de temperatuur
tussen de 8°C en 30°C zijn, daarnaast is een
vochtige bodem van belang.

1. Open de thermobox en knip de geweven zak net
onder de stikdraad open. Haal het koelelement uit
de doos, dit kan worden weggegooid bij het
restafval.

2. Strooi de inhoud van de zak (regenwormen en
aarde) voorzichtig in de thermobox en meng dit
door elkaar.

Regenwormen -
instructies uitzetten

Regenwormen -
instructies uitzetten
Productinformatie

Green Guard Bv
De Morgenstond 16
5473 HG Heeswijk-Dinther
Nederland

 

T +31 (0)850 047 875
E info@greenguard.nl
Web: www.greenguard.nl

 

IBAN NL61 INGB 0007 8749 34
KvK 83004114

BTW NL862687895 B01
 

3. Bepaal het aantal delen (handjes) dat moet
worden uitgezet. Dit is afhankelijk van de bestelde
hoeveelheid regenwormen en het aantal vierkante
meter.

Voorbeeld 1:
1 kilo regenwormen = circa 20 m².
Verdeel de inhoud van de thermobox
(regenwormen en aarde) in ongeveer 20 delen.

Voorbeeld 2:
2,5 kilo regenwormen = circa 50 m².
Verdeel de inhoud van de thermobox
(regenwormen en aarde) in ongeveer 50 delen.

Voorbeeld 3:
5 kilo regenwormen = circa 100 m².
Verdeel de inhoud van de thermobox
(regenwormen en aarde) in ongeveer 100 delen.
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Regenwormen - instructies uitzetten

@greenguard

Volg ons op:

@GreenGuardBV @greenguard

4. Zet de delen (handjes) op de grond, dit kan zowel
in de beplanting of op het gazon. Graaf de
regenwormen niet in maar zet ze altijd boven op de
grond. De regenwormen zullen zelf de grond in
kruipen (hier niet bij helpen). Wanneer het geregend
heeft en er plassen zijn ontstaan de regenwormen
naast de natste delen uitzetten. 

Praktische informatie

Het geleverde pakket bestaat uit een thermobox
met daarin een geweven zak en een
koelelement. Bewaar de thermobox tot het
uitzetten op een koele, goed geventileerde plek.
De gaatjes die aan de zijkanten van de
thermobox zitten vrij houden voor voldoende
zuurstof.
De regenwormen zijn verpakt in een geweven
zak. Afhankelijk van uw bestelling is de inhoud
van deze zak 1, 2,5 of 5 kg regenwormen.

Eén kilo bestaat uit ongeveer 800
regenwormen.
De wormen worden altijd geleverd met een
vaste samenstelling die bestaat uit:
aardwormen, regenwormen, mestwormpjes,
dauwpieren en compostwormen.
Regenwormen worden altijd geleverd in 8
liter substraat wat de wormen in een
conditie houdt tijdens het transport en
bewaring.
Alle bestellingen die voor
donderdagochtend voor 10.00 uur zijn
geplaatst worden de week erop geleverd.
Neem bij aanhoudende droogte contact
met ons op om te overleggen over de
effectiviteit van uw behandeling.

https://www.greenguard.nl/product/larven-lieveheersbeestje/
https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/product/larven-lieveheersbeestje/&post_type=product&s=Lumido&post_type=product&s=regenwormen

