mogen verwa(IH onder meer. \.:-rgrotmg

Hem van Ierse!

van de wortelm.lua/d,t>pte. lcwahtetts·

Super Compost
lll'l NOC/NSP herlt gedurende> N•n a.tntal tarr n """ o ndf•rW I'k vc•rrlc ht nc1ar
het gro ndvc rbeterend mlddrl llumatr.
(•en

pos lll e~rc

dlngs~ l offe>n ,

Dc~arull

blepk

uml~•rmrt•r dc~t Humc~te

Invloed h••('ft o p hr t uit!. poele n 'an stlk<,lof

1'11

dnth•n · ' 0 1..

ver~t!.>nng van !lc greens. atbraal. van
vul en algen cn vt'rmrndenng van <"!!~·
ll.:n Verder :wu de IJJ•hoeltt! aan kunst·
mest o~dnZrt>nhJ ~ mrnder wordPn terwiJl
bestnJdrngsrruddelen nret of naw•• ~uks
meer gebru,kt bf.hoeven te worden

ervoor 1orgt dat \ OPdlng, !il Off!'n he te r !Jrdo'>rrrd Ier be chlk·

klng k omen vdn de gra,pldnh.>n, en et'n gr otere w ortt•lmd)\ol Of,II'H•rt, 11<'1

In Amenl'..a worden roet het systeem vol·

\llmulet>rl de mlcroblologl"ch(' aktl\lteit t>n vPrhi'LPrt d t• hodt•mstrukl uu r

gems d~ ht>er Galbra•th op orede schaal
goede rcsvlt..atcn llCre•l .t In Nedertana ~

' oor een goede wc~lerhuhhoud l ng r n zuu.ntoh erplaat!olng .

111 1995 op 2 b<Jn<'n rn bt>SCIH.'rden mate,

Huffidte wordt rn Nl'dNiand gE'dtstrtbu·

maar mN succes, een beg•n gemaakt
Ort JMI v1n<H a1wee1 U1tgebre1der toepa~
s1ng plaat<.

eerd door de ftrma Espachem HN produ":tas ontwikkeld door de Arnl•r,kaan
Bnan B Galbrarth
De gedachte ach ter Humatl•ls gebaseerd
op het idee dat op modern opgebOuwde
gotfgr!'f?ns en veel sportvelden procentueelzeer v.emrg humus rn de grond zn.
De nawurhJi<e bufferendE.' werk.ng en
ve'e andere essentiële ergenschappen
van humus zrJn daarom slechts bt'perkt
aanwE.'z•g . Humate IS gedurende een
eeuwenlang proces van ontbrndtng van
pfantaard1ge stoffen onutaan en kan
door de h1erbtj gevormde vcrgdrjkbare
e~gcnschappen de runlltre van humus op
modem opgebOuwde greerts, tees en
fatr\~ en soortvelden owrfli!men
Volledtgne1dshal\'!l drent te worden \'t'f•
meld dat oo~ rn !'l"bled,•n als land· en

nameliJk mrcro·orgillliSrnPtt In de scllra:e
opbouw van greens ~:n sportvelden ZIJn
m1Cro-org.J msmel1 rn te gerrng.• mate
aanw.~z•g Het bodemlevt'n wordt door
het

Humate/Bro-systet>m ster\; vern,l:t

waardoor een meer natuurlr,l-e SI:.!hltie
•n de bodem ver~· regen wordt Door het
hers\el van het natuurhJk:t> evenwrcht n
dt boctem Z1Jn de re~ultaten welke

Oe ospel.1en Vill1 dit s-r..teem worden
ooi door dhr Kamp van het NOCJNSF
als zeer belangwekkend aangemerkt
Een onderzoel op de proef~~elden 1n
Papendal rs \:ort geleden van start
gegaan

tUtnbouw, groenvoorllentnCJ 1 nz tocpa~stng plaatsv1ndt Vr:el grt'l'llk(•t•pars.

gebrutken het Odn CIOk voor ol!'lpl,tnten,

borfl('n en..: Humale htn oo~ om">c.hleven
worden al~

een CJ~oncentrl'Nde extreem

êK.lteve vorm van humus Het eff~t van

Humate op nJke gronden IS beper ,ter
lOt."';)assmg van Humale vtndt on rurme
sch.,al pl.ldt.s tn de USA In Nedl'rland
beswtnog enrge terughoudlodherd
Jan dt' Weert heeft het mrddel g,.brurkt
op dl> Nunspee~ t.>n kon tOf'n een dUJ·
dehtk pos1trel effekt brJaanleg en ondt'rhoud noteren. Verder wordt Humate
op t?n,;ele anoere banen, waaronder
Zeewolde. Htlversum en de Ettelrng me:
succes toegepast

Een verdere •nnovatrt>, het Hurrune/Brosysteem dat m febrvan JOng~tlede door
de J:,,;.er Brran B Galbrarth op Papendal
wt'rd geprt'Y.'nteNd, zal r1.w ltJI1 oordeet
een sneller z,chtb.lar ~Hl·~ t oplt!Veren
Het C}éWt h•er om e«.>n sy-,tecrn met voor·

ar. l , lt'Jt
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