
Water in uw tuin? 

De regenworm lost het op voor u , terwijl u lekker tv kijkt! 

 

Wormen zijn probleem oplossers. 

Ze zorgen er voor dat het water afgevoerd wordt, zodat het water bij de wortels van de plant komt, 

en weer lucht in de grond komt zodat de plant weer kan groeien. 

Als water op de grond blijft staan dan kan er ook geen lucht bij de wortels van de planten. Als dat te 

lang duurt komen er verkeerde schimmels in de grond waardoor er een rottingsproces ontstaat bij de 

wortels en zullen de planten niet meer goed kunnen groeien. 

Als een worm een gangetje maakt dan komt er een slijm laagje uit zijn huid waarmee hij het gangetje 

stevig maakt, zodat het water erdoor kan blijven stromen. 

Zo zorgen de wormen voor een betere afwatering (drainage) in uw tuin. 

De wormen eten alleen dood organisch materiaal en van die wormenmest groeit de plant. 

(natuurlijke bemesting) 

 

Staat er water in uw tuin of op het land  

Daar kunt u wat aan doen en gelijk de natuur een handje helpen. 

Ons advies is: 

            * 100 gram wormen per m2 uit te zetten bij probleem plekken en dat kost u dan € 4,00 per m2 

            * 75 gram wormen per m2 als het niet zo spannend is en dat kost u dan € 3,00 per m2 

            * 50 gram wormen per m2 als er eigenlijk geen probleem is en dat kost u dan € 2,00 per m2 

De regenwormen kosten € 40,00 per kilo. 

Ja u leest het goed, wij komen bij u langs om eerst te kijken en het u uit te leggen hoe een supergoed 

diertje een regenworm is. En als u dan besluit om regenwormen bij ons te kopen dan spreken we een 

datum af wanneer wij de regenwormen komen uitzetten in uw tuin. 

Er zijn u al vele tevreden klanten voorgegaan! 
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