Terra-Fertiel

Organische bodemactivator op basis van
schimmels, bacteriën en gisten

Voordelen:
• Activeert het microbiële bodemleven direct.
• Voorkomt en heft bodemproblemen op (vast gereden grond, eenzijdig
bodemleven, langdurig onder water staan en veelvuldig gebruik van kunstmest).
• Geeft optimale groei, vitaliteit en weerstand aan het plantmateriaal.
• Maakt de bodem beter bewerkbaar.
• Verbetert de structuur en daarmee de lucht- en waterhuishouding van de
bodem.

Advies op Maat

Het geven van deskundig advies op maat vinden wij belangrijk. Elke bodem is anders, elke plant vraagt
specifieke bemesting en ieder probleem heeft zijn eigen oplossing. Met bijna 50 jaar ervaring op het gebied
van natuurlijke bemesting en bodemverbetering hebben wij veel kennis in huis. U kunt onze accountmanager
altijd bellen of een e-mail sturen voor advies op maat. Van bemestingsplan, tot het direct beantwoorden van
een korte vraag. Wij helpen u graag!
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Terra-Fertiel

Geeft optimale groei, vitaliteit en weerstand aan plantmateriaal
Gezonde bodem, gezonde planten
Voor mooie, gezonde en weerbare bomen en planten is een
goede bodemstructuur met de juiste voedingsstoffen essentieel.
Het is daarom belangrijk om de juiste omstandigheden te creëren.
Terra-Fertiel is dé ideale bodemactivator die helpt de juiste
omstandigheden te creëren, waardoor de kwaliteit van planten
verbetert.
Wat is Terra-Fertiel
Terra-Fertiel bestaat uit een combinatie van organische stof, kalk,
zeewierextracten en kleimineralen waarop diverse natuureigen
schimmels, bacteriën en gisten zijn geënt.

Samenstelling van Terra-Fertiel

Proefresultaten

Bacteriën: Actinomyceten zijn verantwoordelijk voor
de productie van stoffen die de ontwikkeling van
schadelijke bacteriën en schimmels onderdrukken
(antibiotica).

Bij gebruik van Terra-Fertiel in combinatie met zowel
organische of minerale meststof stijgt het aantal
bacteriën en schimmels in de bodem.

Bacillus-soorten zijn medeverantwoordelijk voor de
afbraak van organische stof. De toegevoegde bacillus
soorten produceren ook planthormonen zoals onder
meer auxines. Deze stimuleren de groei van wortels.
Schimmels: waaronder Mucor-soorten en Penicillumsoorten voor de opbouw van een divers bodemleven.
Zij zorgen voor de afbraak van organisch materiaal.
Daarnaast hebben ze een belangrijke rol in het
vrijmaken van voeding.
Gisten: versnellen de afbraak van organisch
materiaal.
Zeewier: stimuleert de groei van het bodemleven.

Het nut van micro-organismen
Micro-organismen (gisten, bacteriën
en schimmels) zijn essentieel voor
een gezonde bodem.
Gisten zijn belangrijk bij het vormen
en behouden van een goede
bodemstructuur. Omdat gisten
voedsel zijn voor o.a. bacteriën,
zijn ze onmisbaar voor een gezonde
populatie nuttige bacteriën.
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weinig inboet!
ORGANISCH BEMEST

Bacteriën zijn in de bodem
verantwoordelijk voor de afbraak
van verse organische stof, zoals
ONBEMEST

ORGANISCH BEMEST + TERRA FERTIEL

afgevallen blad. Verse organische
stof bevat veel suikers en eiwitten
die bij de afbraak worden omgezet
in voor de plant opneembare
voedingselementen en bouwstoffen.
Daarnaast is een diversiteit aan
bacteriën ook belangrijk voor een
goed weerstandsniveau van de plant.
Schimmels zijn in de bodem
verantwoordelijk voor de afbraak
van het ‘moeilijke materiaal’ zoals
houtige delen van de plant en
wortels. Daarnaast is een bepaald
type schimmel, de Mycorrhizae, in
staat om in symbiose te leven met de
plant. De plant levert suikers aan de
Mycorrhizae, die vervolgens vocht en
voedingsstoffen, met name fosfaat
en sporenelementen, uit de bodem
haalt en aan de plant levert. Deze
samenwerking kan zorgen voor een
wel 9 keer groter worteloppervlak!

Kalk: voor optimale ontwikkeling van microorganismen en de juiste zuurgraad (pH-waarde) van
de bodem. binding tussen klei en andere deeltjes.
In zandgrond vormt kalk het plakkend skelet om de
zanddeeltjes.
Kleimineralen: verbeteren de structuur en de
vochthuishouding en zijn tevens draagstof voor
micro-organismen.
Organische stof: Voldoende organische materiaal
is van essentieel belang voor een goede
bodemstructuur.

Dosering:

5 à 10 kg/100m², afhankelijk van de bodemgesteldheid.

Toepassing:

Werk Terra-Fertiel volgens dosering door de
toplaag (10-15 cm) in de bodem.
Terra-Fertiel kan gehele jaar op iedere grondsoort
worden toegepast.

