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He
et gebru
uik van TerraCottem® Universsal
in duinstabilisatie
Zuydco
oote, Frankrijjk

Du
uinen in ku
ustgebieden
n hebben een
e
zandige
e bodem, met een beperkte boodemstructu
uur. Door een
e
ge
ebrek aan organisch materiaal is
i er slech
hts een heel beperkte
e water- een nutriënte
enretentie wat
w
pla
antengroei heel moeilijk maakt. Bovendien zijn derge
elijke bodem
ms ook heeel sterk on
nderhevig aan
a
uittdroging (ho
oge evapora
atiegraad en
e diepe wa
aterpercolattie) en heel gevoelig aaan water- en
e winderossie.
He
et creëren vvan een ve
egetatiedek in dergelijkke omstadin
ngheden is uiterst mo eilijk, zo niet onmogelijk.
Nie
ettemin, do
oor inwerking van de TerraCotte
em Univers
sal bodemv
verbeteraarr kan met de water- en
nu
utriëntenrete
entie signifficant verb
beteren. B ovendien stimuleert de bodem
mverbeterin
ngstechnolo
ogie
bio
omassaprod
ductie en plantontwikke
eling.

Zuydc
coote, Fra
ankrijk
1. Locatie
Zu
uydcoote (5
59) bevindt zich in he
et noordwe
esten
va
an Frankrijkk, nabij hett Kanaal.

2. TerraCotttem® Univ
versal
De
e groendie
enst van Zuydcoote
Z
deed in he
et verleden reeds ve
ele, vergeeefse pogin
ngen om hun
h
za
andige kusstduinen met
m een vegetatied
v
dek te voo
orzien, in hun pogiing om de duinen te
In hun “betere” pogingen
be
eschermen
n tegen winderosie.
w
p
werd eenn overlevin
ngsratio van
v
ho
oogstens 6
60% gehaa
ald en bleven de plan
ntjes heel klein.
k
Op 03/05/1995
0
5 werden in
n totaal 80
000

gra
asplanten van verscchillende species
s
(B
Buddleia, Tamarix, Euvonymu
E
us) aangep
plant met de
Te
erraCottem
m® Universal bodemverbeteraarr (30g/plan
ntgat van 20x20x20cm
m = 3.750k
kg/m³).

Foto 3: 100
0 dagen later,
Buddleia ((links) en Tam
marix (rechtss)
Deze goede planteenontwikkeling werd noo
oit
w
n.
eerder waargenomen

Fo
oto 1 : Vlak na
a aanplanting.
Ee
en 8cm dikke
e grondlaag werd
w
aangeb
bracht om te
verhinderen da
at het onderliggende zand
d zich verderr
zou verplaatsen.
et geheel werrd bedekt on
nder een plas
sticfolie om
He
onkruidvorming
g te beperken.

Overlevingsratio (%)

Foto 2: 50 dagenn later.

Foto 4
4: 1 jaar laterr

To
oename
: 30%

Zonder TC
CU

3. Besluiten:
- Toename
T
in
n overlevinggsratio

- Toen
name in biomassaprodductie

- Betere
B
plan
ntenontwikk
keling

- Snelllere vestigin
ng van de pplanten
TerraC
Cottem® Un
niversal
Meer g roei, minde
er water
www.tterracottem.com

Met TCU

