Antwoord op
Hieronder tref je een aantal antwoorden op vragen die zo nu en dan voorbij komen bij
ons. Mocht jouw vraag er niet tussen staan, kijk dan op onze website via de volgende
link: www.bio-kultura.nl/veelgestelde-vragen
Hoe lang kan ik de producten van Bio-Kultura bewaren of gebruiken?
Je kan de producten prima een jaar laten liggen. Omdat wij werken met een mestcompost, gaan de
voedingsstoffen niet verloren. Laat je jouw bestelde producten nou voor langere tijd ongemoeid,
dan adviseren wij wel ze ofwel binnen te zetten ofwel af te dekken met een zeil.
De geleverde mestcompost of tuinaarde-compost is warm, klopt dat wel?
Ja dat klopt en kan ook geen kwaad. Het is zelfs een mooi en goed tekenen. Het betekent namelijk
dat er leven in zit. Bacteriën en schimmels veroorzaken deze warmte en verrichten nuttig werk in
de bodem. De broei komt doordat de mestcompost en de boomschorscompost (ja, ook die zit een
beetje in de mestcompost) bij elkaar worden gebracht voordat ze naar jou toe komen. Deze twee
kunnen op elkaar reageren. Wanneer je ermee aan het werk gaat, zal de warmte weer weg gaan.
Het kan dus niet in de brand vliegen en schade aan je planten opleveren.
Wil je meer leren over de bodem en het proces van de bacteriën, schimmels en andere nuttige
beestjes? Dan is het boek Het Bodemvoedselweb (door Jeff Lowenfells en Wayne Lewis) zeker de
moeite waard om te lezen.
Er zit wat schimmel aan de binnenkant van de zak, kan dat kwaad?
Daar kun je blij mee zijn want ook die zit er niet voor niks in. Je kan dit treffen bij de potgrond. In dit
mengsel werken we naast een klein percentage mestcompost, ook met een plantaardige
voedingskorrel die de eerste groei ondersteunt. Deze plantaardige voedingskorrel is gemaakt van
zeewieren en algen en geeft mooie schimmelsporen. Schrik dus niet en ben er blij mee want
schimmels zijn heel belangrijk.
Kan ik een keer langskomen bij jullie?
Dat kan. Je bent altijd welkom op onze biologische vaste planten kwekerij in Doorn. Hier zijn de
producten van Bio-Kultura ontstaan vanuit de praktijk. Kijk voor meer informatie over de kwekerij
op www.kwekerijvanhoutum.nl
Wat doe ik met de lege big bag en pallet?
Wij berekenen geen statiegeld over de big bag en de pallet. De big bag mogen wij helaas niet nog
een keer gebruiken i.v.m. kwaliteitseisen die aan ons worden gesteld door het SKAL. Daarnaast
kunnen wij geen extra inzamelronde rijden door het hele land om pallets en big bags weer retour
te nemen. Wel mag je beide producten langsbrengen op onze kwekerij in Doorn.
De pallet en big bag blijven dus van jou en kun je inzetten voor allerhande projecten. Op de
volgende pagina vind je een aantal ideeën om beide producten te ‘upcyclen’.

Recycle-ideeën
6 x big bag en 3 x pallet
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