
 
 
 
 
 

 

    TerraPlus® Natura Balance 
MESTSTOF Samengestelde, volledig organische 

meststof NPK 8-4-12 
 
TerraPlus® Natura Balance is een volledig organische 
meststof, uitsluitend geproduceerd op basis van 100 % puur 
organische ingrediënten. Het is een veilig product om een 
gezonde en vitale plantengroei te bekomen en het is geschikt 
voor inzet in de biologische land- en tuinbouw. 

 
 

Dankzij het gebruik van organische bestanddelen en door haar specifieke 
formule is TerraPlus® Natura Balance uitermate geschikt om een rustige 
en vitale plantengroei te bekomen. Omdat het microbiële bodemleven 
eerst het organische materiaal moet afbreken voordat de nodige 
voedingselementen plantopneembaar zijn, heeft TerraPlus® Natura 
Balance een relatief langzame werking met een rustig aanbod aan deze 
voedingsstoffen. En doordat het product rijk is aan kalium is ook hier geen 
groeipiek mogelijk. En dat alles leidt tot rustig groeiende planten en 
grassen 

 
 

De samenstelling:  
 

8 %   Stikstof (N) totaal 

  8 % Stikstof (N) organisch gebonden 

4 %  Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in mineraal zuur 

              2 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat 

              2 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat en water 

12 %  Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water 

14 %  Zwavelanhydride (SO3) totaal 

6 %  Calciumoxide (CaO) totaal 

48 %   Organische stof 

Chloridearm 

 

  
 

Verpakking: 25kg 
Palet: 50 x 25kg 



 
 
 
 
 
 
 

Het product bestaat uit vleesbeendermeel cat. 2 en vinasse en het bevat dus dierlijke 
bijproducten. 
De kruimels zijn (90 %) 1,5 – 2 mm groot en bruinkleurig. 
 
Alle gebruikte grondstoffen zijn conform de EU-regelgeving n° 1069/2009 en het product is 
conform voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw en beantwoordt aan de EU-
regelgevingen EC 834/2007 en EC 884/2008. 
 

 
 
TerraPlus® Natura Balance kent een ruime range van toepassingen, zowel in de biologische als 
in de reguliere land- en tuinbouw. Verder is het perfect integreerbaar in bemestingsschema’s 
in de fruitteelt, de wijnbouw en de tuinaanleg (zowel gazons als sierborders). 
 
De aanbevolen dosissen zijn sterk afhankelijk van de teelt en de voedingsstatus van het perceel. 
Dosissen begrepen tussen de 20 – 60 gram/m² per toepassingsbeurt met 1 – 5 toepassingen 
per groeiseizoen zijn mogelijk. In alle gevallen moet de geldende mestwetgeving en de hierin 
opgelegde beperkingen gerespecteerd worden. 
 

 


