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Marigold Solar Orange en 
Cordyline deden het  
overduidelijk uitstekend 
met TCC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 & 4 ‘The Dell’, ronde bloembedden (links: TerraCottem® Complement; rechts: Controle) 
 
 

 
De met TCC 
behandelde Cordyline 
Red bloemen waren 
veel groter dan in de 
controlebedden. Een 
werd een opmerkelijk 
groot verschil 
geobserveerd. 
Bovendien deden ook 
de met TCC behandelde 
Marigold Solar Sulphur 
en Salvia Victoria 
bloembedden het 
duidelijk beter.  Fig. 5 & 6 ‘Large Burgoynel’, (Links: bed H1 met TCC®; rechts: bed H, controle) 
 
 
 

 

De met TCC behandelde 
Begonia Olympia Rose 
groeiden veel hoger. 
Bovendien was er ook een 
betere bodembedekking 
zichtbaar. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 7 & 8 ‘Large Burgoynel’, (Links: bed B1 met TCC®; rechts: bed B, controle) 
 
 
 

3. Besluiten 
 
 

Een jaar na een TerraCottem® Universal - behandeling werden opmerkelijk betere 
resultaten bereikt door inmenging van TerraCottem® Complement, in vergelijking met 
een normaal gehanteerde bemesting. Meer en grotere bloemen, hogere planten en 
minder verwelking waren duidelijk zichtbaar in de TerraCottem® Complement 
bloembedden. 
 

 
 

TerraCottem® Universal 
Meer groei, minder water 
www.terracottem.com 


