
 

                                                                                     

 TERRA BIOSA          SYNERGIE                     CM COMPOST 

Resultaat gericht telen            

Terra  Biosa + CMC Compost  

 

 

                                        

maakt nematiciden en bodemfungiciden overbodig. 

 

Wilt u met dit concept aan de slag?  Neem contact met ons op. 

 

 

TERRA BIOSA CMCOMPOST

Micosat 
mycorrihzae

nuttige 
micro-organismen



 

 

PRODUCT INFO 

TERRA BIOSA  is een vloeibare ,duurzame, biologische plantversterker (biostimulant)      

samengesteld uit 7 bodemmicroben v.n.  melkzuurbacterieculturen,  GMO-vrij en 19 verschillende 

gefermenteerde biologische kruidenextracten die de biodiversiteit in de bodem extra versterken. 

TERRA BIOSA is biologisch gecertificeerd en mag in de professionele land- en tuinbouw volgens de 

richtlijnen van No.2092/91 toegepast worden. Deze mix zorgt voor een vitaal en actief bodemleven 

met een natuurlijke ziektewering. Gevolg is een betere wortel- en gewasontwikkeling.                  

TERRA BIOSA brengt in de bodem een opbouwend proces op gang waarbij organische stof wordt 

omgezet in stabiele humus.                                                                                                                                   

TERRA BIOSA doseringen 100-150 l/ha voor buiten teelt , basisdosering 50 l voor of tijdens planten 

plus kort voor of net na opkomst 50 l/ha in 1% oplossing. Voor broeierij gelden aangepaste 

doseringen en momenten van toedienen. 

CM COMPOST  

PRODUCT INFO 

CMC COMPOST wordt speciaal geproduceerd volgens de  cmc regels w.b. samenstelling en 

uitvoering van het composteringsproces. CMC staat voor controlled microbial composting, controle 

vind o.a. plaats op CO2, SO4, NO3, temp., vocht en microbiologie. Door met zorg het compost proces 

uit te voeren wordt ruwe organische stof (groen afval) om gezet in humus. Een proces dat 8 weken in 

beslag neemt en maakt dat deze compost naast bemestende waarde ook ziekteonderdrukkende 

eigenschappen krijgt.                                                                                                                                        

CMC COMPOST  wordt gemaakt van door   gecertificeerde groencomposteerders.                        

CMC COMPOST doseringen voor buitenteelt 10 tot 25 m3 per ha. De compost dient in de bovenste 10 

cm van de teeltlaag of bovenop de teeltlaag aangebracht te worden. Voor toepassing de broeierij 

gelden aangepaste doseringen. 

 

TERRA BIOSA en CMCOMPOST zijn uitermate geschikt voor een bedrijfszekere geïntegreerde teelt 

met de mycorrihzae krijgt u extra oogstzekerheid.  

 

Gebruik van nematiciden en bodemfungiciden i.c.m. met boven genoemde producten is schadelijk 

voor de biologie van deze producten. 

 

TOT SLOT : EEN WELGEMEEND ADVIES LAAT U DOOR ONS BEGELEIDEN M.B.T. BODEMANALYSES.  

 


