
TERRA-FERTIEL

Terra-Fertiel
Stimuleert het bodemleven en 

geeft optimale groei en weerstand

VOORDELEN VAN TERRA-FERTIEL
4  Stimuleert en activeert het bodemleven 
4  Verbetert de bodemstructuur
4  Verbetert de groeipotentie van de bodem
4  Verhoogt de ziekte-weerbaarheid van de bodem 

Samenstelling: Organisch 
bodemverbeterend middel rijk aan 
organische stof waarin bacteriën 
en schimmels gemengd zijn.
Formulering: granulaat
Verpakking: 25 kg

Wat is Terra-Fertiel?
Terra-Fertiel is dé ideale bodemactivator die helpt de juiste 
omstandigheden te creëren, waardoor de kwaliteit van planten verbetert. 
Terra-Fertiel bestaat uit een combinatie van organische stof, kalk, 
zeewierextracten en kleimineralen waarop diverse natuureigen schimmels, 
bacteriën en gisten zijn geënt.  
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TERRA-FERTIEL

Samenstelling van 
Terra-Fertiel

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

Bacillus-soorten zijn mede verant woordelijk 
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 Penicillum-
soorten 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.

Kalk: 
voor optimale ontwikkeling van micro-
organismen 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.
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Proefresultaten 

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

 Bemest Onbemest Bemest + Terra-Fertiel
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GEBREKSVERSCHIJNSELEN

Hoe kunnen 
wij u helpen?
Elke bodem is anders, elke plant vraagt 
specifieke bemesting en ieder probleem heeft 
zijn eigen oplossing. Met 50 jaar ervaring 
op het gebied van natuurlijke bemesting en 
bodemverbetering hebben wij veel kennis in 
huis. U mag ons altijd bellen, appen of mailen 
voor advies op maat.

Grondig te werk...

Ing. Gerwin te Velde
Salesmanager
T: 06 54 673 079
E: g.tevelde@ecostyle-professional.nl

Johan Schotanus
Accountmanager regio Zuid
T: 06 52 52 11 37
E: j.schotanus@ecostyle-professional.nl

www.ecostyle.nlECOstyle Professional - Ecomunitypark 1 - 8431 SM Oosterwolde
Telefoon 0516 760 780 - E-mail: info@ecostyle-professional.nl
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