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Wormencompost is een compost dat ontstaat
door de omzetting van biologisch verteerbaar
materiaal door regenwormen. In dit proces
worden de nutriënten omgezet in een, voor
beplanting, beter opneembare vorm. In
wormencompost zitten onder andere hormonen
en enzymen, die gedurende het proces dat het
organisch materiaal door de magen van
regenwormen gaat toegevoegd worden. 

Deze hormonen en enzymen hebben een positief
effect op plantgroei en ontmoedigen
ziekteverwekkers. 
Wormencompost is een bewezen betere
bodemverbeteraar en organische bemesting dan
andere compostsoorten.
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Bij nieuwbouwwoningen: 
De grond is door bouwwerkzaamheden vaak
zeer slecht van structuur. Bij bewerking van de
bovenste 30 cm aarde is het aan te bevelen 10
cm wormencompost te mengen, om zo een
goede start te geven aan het bodemleven en een
gezonde plantengroei.

Bij bestaande ‘slecht groeiende’ beplanting:
Strooi een laag van 5 cm wormencompost,
bewerk de grond met een cultivator. 
Door de bodem verbeterende werking van
wormencompost laat de beplanting weer groei
zien.

Bij het planten van vaste planten en heesters:
Strooi 10 cm wormencompost en werk deze
door de bovenste 30 cm aarde. De nieuwe
beplanting slaat beter aan en is minder
ziektegevoelig. Doordat Wormencompost
schoon is van onkruidzaden en de beplanting
sneller dichtgroeit ontstaat er minder
onkruidgroei. 

Bodemverbetering/Gazonoptimalisatie
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Bij het aanplanten van bomen: 
Door de uitkomende grond, alvorens u deze
grond weer terug brengt, met 5% te mengen
met wormencompost geeft u de boom een
goede start.

Bij bestaande bomen: 
Door wormencompost door de bodem te
mengen of rondom de plantplaats als
strooisellaag aan te brengen kan de structuur
van de bodem aanzienlijk verbeteren.
Hierdoor komen de voor de boom benodigde
nutriënten weer ter beschikking. 

Op grasvelden, golfbanen en sportvelden:
Wanneer wormencompost als topdressing
wordt gebruikt voor gazon zal het gras veel
sterker en groener worden.

Wormencompost is leverbaar in bigbags van
1.000 liter of los gestort in vrachten per 50 m³.

Transporteisen: Voor leveringen los gestort
moet er ruimte zijn voor een trailer van 18
meter. De lading wordt gelost middels een
uitdraaivloer, houdt u daar ook rekening mee. 

Wormencompost is een
oplossing voor:

- Bodembeluchting
- Bodemverdichting
- Droogte
- Gebrek aan bodemleven
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