
Tiërra
Tiërra is het afstudeerproject van Ornella Torres 
Melkebeek gerealiseerd onder begeleiding van Frank Goethijn 
(Productontwikkeling UA) in het academiejaar 2019-2020.
Het resultaat is een product-set voor tuin en moestuin eigenaars 
waarmee zij zelf, microbieel bodemverbeteringsmiddel 
kunnen aanmaken. Dit middel toepassen verhoogt de 
hoeveelheid micro-organismen in de bodem en aldus ook de 
bodemgezondheid.

De  werking van  Tiërra is gebaseerd op een traditionele,  agrarische methode om de 
bodem te verbeteren. Het hoofdingrediënt van de formule zijn de zogenaamde Indigenous 
Microorganisms, die via een lokaas uit de bodem worden gehaald. 

Tiërra is ontworpen zodat de gebruiker geen voorafgaande kennis hoeft te hebben over 
het zelf maken van zijn of haar eigen microbiële bodemverbeteraar. Het resultaat is 
een versgemaakt, biologisch middel dat voordeliger is dan kant-en-klare versies ervan. 
Micro-organismen in dit middel zijn voltalliger aanwezig en bezitten een veel grotere 
overlevingskans nadat ze op de bodem worden aangebracht. Daarbij zijn kant-en-klare 
microbiële bodemverbeteraars vaak duur, dus kan de gebruiker van Tiërra er op de lange 
termijn ook geld mee besparen.

Collecteren
Micro-organismen worden uit de eigen 
bodem gevangen met gebruik van de 
Collector. De Collector is een tool die 
bestaat uit een holle spies en uit een 
doorlaatbaar deel.  In de Collector plaatst 
men 250 gram rijst. Rijst fungeert als de 
lokaas om de bodem micro-organismen 
te collecteren. Na het verloop van 7-14 
dagen, afhankelijk van het weer en de 
locatie zal er zich een klomp micro-
organismen hebben gevormd en mag de 
collector uit de bodem gehaald worden.

Vermenigvuldigen
Om bodemverbeteraar te maken moeten 
de gecollecteerde micro-organismen 
vermenigvuldigd worden. De Reactor 
biedt daar de ideale omgeving voor. 
In de reactor wordt er 250 ml melasse 
toegevoegd als nutriëntenbasis en dit 
wordt aangelengd met water tot aan de 
10 L streep. De micro-organismen zitten 
in het mengsel doorheen het deksel 
van de Reactor. Na het indrukken van 
de startknop, wordt alles voor 48 uur 
geaëreerd door middel van een luchtpomp, 
in de vorm van microbubbles. Dit zorgt 
voor een verbeterde zuurstofopname en 
de homogenisatie van het mengsel.

Toepassen
Eenmaal het middel klaar is wordt het 
best zo snel mogelijk aangebracht op de 
bodem. Het moet verdund worden met 
water 1:20, dus dat geeft totaal 200 L 
bodemverbeteraar om de tuin of moestuin 
mee te gieten.

De gebruiker kan opteren om het 
zelfgemaakt middel met zich mee te 
brengen tijdens het gieten, of de Reactor 
op poten te zetten en het naast de 
waterkraan te plaatsen.

App
De app biedt de gebruiker een optimale 
gebruikerservaring aan. Het bevat 
ondersteunende instructievideo’s om 
van start te kunnen gaan, een forum om 
nuttige informatie en verhalen uit te 
wisselen met andere gebruikers en een 
planningsfunctie. Via de planningsfunctie 
kan de gebruiker feedback krijgen, zoals 
een melding wanneer de Collector uit de 
bodem gehaald moet worden. Het gebruik 
van Tiërra wordt op voorhand gepland 
in de app, zodat er meer engagement 
ontstaat om het product te benutten 
en aan de gezondheid van de bodem te 
werken.


