
 
Compostthee verhoogt de biodiversiteit van de bodem door bemesting te bieden, samen met nuttige bacteriën,
schimmels en protoaza. Zoals onderstaand figuur laat zien, is de biologie van de bodem afhankelijk van de
microbiële populaties. Deze microben zijn net als planten afhankelijk van organisch materiaal en mineralen.
Compostthee voegt ook mineralen en koolstofbronnen toe. Regelmatige toepassingen van compostthee zullen
de bodemvruchtbaarheid verhogen, de bodemstructuur verbeteren en de gezondheid van uw planten
bevorderen.  Het is veilig te gebruiken op alle soorten planten en veilig te gebruiken rond huisdieren en
kinderen. Compostthee verhoogt de compostactiviteit, productiviteit en helpt deze verder uit te rekken. Door
chemische meststoffen te vervangen door compostthee, wordt de tuin van nature uitgebalanceerd en veiliger
voor het milieu.

Compost thee

Hoe maak je het en wat doet het?

Hoe herken je compost?

Het is belangrijk om echte compost te krijgen en niet te gebruiken wat vaak als compost wordt verkocht.
Compost wordt helemaal afgebroken (er blijven geen bladeren, takken of takjes achter) en ruikt niet. Als het
naar mest ruikt, is het mest en geen compost. Als het naar rottigheid ruikt, is het aan het rotten, niet aan
compost. Vertrouw op je neus!



Zelf maken
Benodigdheden:
- 2x emmer of prullenbak van 20/25 liter
- Iets om de compost in te bewaren (sok, nylon, oude kussensloop, filterzak, enz ...)
- Pomp 
(waterpomp geschikt voor 50 - 200 liter per uur EN / OF luchtpomp met een nominale capaciteit van 20 - 150
liter).
- 1 meter luchtlijn en diffusors bij gebruik van luchtpomp (optionele bendeklep) / slang "haak" als waterpomp
wordt gebruikt.
- Plan het gereed maken van materialen 18-36 uur voordat u van start gaat met het maken van de compostthee
zelf.

Stap 1: de voorbereiding

1a: Gebruik de luchtpomp voor 2 uur.

Stappenplan:

1b: Gebruik de luchtpomp nogmaals voor 2 uur
met een hogere intensiteit (dit zorgt ervoor dat
het gaat bruisen).



Stap 2: de ingrediënten

Compost thee (oude stijl)

Voeg per 15 liter water het volgende toe:
- Een liter goed verteerde compost gevuld
in een filterzak en afgebonden. 
- 2 eetlepels ongezwavelde organische
melasse;
 melasse is een eenvoudige suiker en
creëert luie microben, het werkt, maar er
zijn betere ingrediënten
- Ful-Humix. Volg de instructies op het
etiket.

 
 

Compost thee (nieuwe stijl)
Komt overeen met dezelfde microben uit de bodemomgeving

Voeg per 15 liter water het volgende toe:
- Eén pint-2 liter vermicompost
(wormcompost) gevuld in filterzak en
afgebonden.
- Ful-Humix & een Kelp-product of alleen
CytoPlus. Volg de instructies op het etiket.
- Rotsstof, pyrophllytische klei, azomiet of
vergelijkbaar (kies er één uit en volg de
aanwijzingen)
- Vis (hydrolysaten)

 
 

Stap 3: mengen en brouwen

Vul de emmer tot 15 liter met niet-gechloreerd water, zoals regenwater. Voeg de gekozen materialen toe, roer
lichtjes en voeg dan de luchtsteenpompen of de waterpomp toe, of beide. Het moet goed worden belucht! 
Zet ze 16-36 uur voordat je ze aanbrengt. U kunt het brouwsel af en toe roeren.

Stap 4: verspreiden en in gebruik nemen

Zodra het brouwen en trekken van je thee is voltooid, kunnen de pompen worden verwijderd en kan het
mengsel door de zeef in de secundaire bak worden gegoten. We willen alleen vuil verwijderen dat een
veldspuit kan verstoppen, als de compostthee op de grond wordt verspreid, is het filteren niet nodig.

-Voor het verspreiden/spuiten verdun je het mengsel tot de helft of voor ¼ van de oorspronkelijke sterkte
met niet-gechloreerd water. Gebruik een gieter, een gewone pompsproeier of een rugzakspuit om de
compost thee aan te brengen. Belangrijk is om  GEEN spuittoestellen te gebruiken die eerder zijn gebruikt
voor chemische sprays. Het zal de microben doden. Zelfs wanneer  je het uitwast, is er over het algemeen nog
een residu over dat het niet goed is voor organisch spuiten.



Super tip: 
Maak de thee buiten, zodat de
microben die groeien dezelfde zijn
als die in de tuin nodig zijn. Voor
koel weer zijn organismen nodig die
bij koud weer gedijen en u kunt het
zetten van de thee herhalen wanneer
het weer opwarmt om organismen te
produceren voor warmer weer.

-Spray of giet overal compostthee; bij bladeren van planten, in moestuinen en grasvelden; waar het ook
terechtkomt, de organismen die in die omstandigheden zullen overleven, zullen voedsel vinden en hun werk
gaan doen.

- Spray vaak. Wekelijks kan voldoende zijn om aan bijna alle voedingsbehoeften te voldoen, maar je zult kalk
(zure bodems) nog steeds nodig hebben of gips (alkalische bodems) zoals normaal in je grond.
- De beste tijd om toe te passen is 's ochtends vroeg. Niet spuiten tijdens de warmste periode van de dag
(11:00 – 16.00).

Dit kan je beter niet doen:

- Laat uw thee nooit anaëroob (geen zuurstof) en voldoende te allen tijde beluchten met de pomp. 
- Als het anaëroob is, gebruik het dan niet op planten en gooi het in plaats daarvan op je composthoop.
- Gebruik geen thee die naar alcohol ruikt, omdat het anaëroob werd.
- Gebruik geen chloorwater. Chloor doodt de microben.

Onze producten

Klik op de producten om ze direct 
te kunnen bestellen >

https://www.health-solution.eu/product/bioag-ful-humix-nl/
https://www.health-solution.eu/product/bioag-cytoplus-nl/

