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Dit rapport to
oont aan hoe
h TerraC
Cottem® Un
niversal de
e plantengrroei van Azzalea indic
ca, en dus de
arktwaarde
e ervan, stimuleert.
s
Door inm enging va
an TerraCo
ottem® Unniversal in de potgro
ond
ma
ne
eemt de ge
emiddelde kroondiam
meter van d
de planten
n toe van 30cm
3
tot 335cm. Hierd
door stijgt de
ve
erkoopprijs van € 3.30
0 tot € 4.78
8 per plantt.

1. SET - UP
In totaal w
werden 27
700 Azale
ea indica stekjes geplant
g
in
n
ok
ktober 199
93. Per pot (diame
eter 11cm)) werden 3 stekjes
s
ge
eplant in een subsstraat van witveen. Drie verrschillende
e
irrigatieregim
mes werde
en gehantteerd (11, 14 and 17
1 MJ/m²).
Oo
ok warden
n 3 dosissen van ee
en slow-re lease mes
ststof (0, 2
an
nd 4 kg/m³³) en 3 dossissen TerrraCottem® Universal (3, 6 and
d
10
0 TC kg/m³³) getest. De
D kroondiiameter (C
CRDM) werrd gemeten
n na een ggroeiseizoe
en van 1 ja
aar
(oktober 199
94). Deze CRDM bepaalt de ecconomisch
he waarde van de plaanten.

2. RESULTA
ATEN


De grootste kroondiam
meter werd
d geobserrveerd bij het hoogsste irrigatiieregime (11
(
MJ//m²).



Hett gebruik van Terra
aCottem® U
Universal heft een positief
p
efffect op de
e CRDM van
v
Aza
alea indica
a.



De toedienin
ng van de
e slow-rele
ease mesttstof heeftt een neggatieve inv
vloed op de
onttwikkeling van
v de pla
ant.

3. KOSTEN--BATEN ANALYSE:
A
(be
erekening ge
ebaseerd op de CRDM en
n de exportp
prijzen voor Azalea
A
indica
a voor het seeizoen 1994-1995)

Zonder T
TerraCottem
m® Univers
sal
Irrigatie fr
frequentie:
Bemestin
ng:
Gemidde
elde CRDM
M:
Klasse:
Kwekersp
prijs:

11 MJ
J / m²
2g Os
smocote 10
0-12 M / litter potgrond
€ 1.98
8 per kilogrram of € 0.0039 per liter
l
potgroond
31.9 cm
c
30
€ 3.30
0 per plant
Met Te
erraCottem® Universa
al

Irrigatie fr
frequentie:
TerraCotttem:
Bemestin
ng:
Gemidde
elde CRDM
M:
Klasse:
prijs:
Kwekersp

11 MJ
J / m²
6g TerraCottem// liter potgrrond
€ 6.94
4 per kilogrram of € 0.04 per literr potgrondd
0g Os
smocote 10
0-12 M / litter potgrond
- 0.00
039 per literr
36.4 cm
c
35
8 per plant
€ 4.78
TerraCotte
em® Univerrsalinveste
ering

Kostprijs::

€ 0.04
4 – 0.0039 = € 0.0377
7 / liter
E
Extra opbre
engst

Kwekersp
prijs:

€4.78 – 3.30 = € 1.49 / pla
ant
Netto win
nst
9 – 0.0377 = € 1.45
€ 1.49

4. CONCLUSIE
Mrr. Erik Be
eel: "De to
oediening van Terra
aCottem® Universal heeft eenn positief effect op de
kro
roondiametter van Azzalea indiica. De ho
oeveelheid
d meststoff aanwezigg in het TerraCotte
T
em®
Un
niversal – mengsel is reeds vo
oldoende o
om de nutrriëntenbeh
hoeften vann de plante
en te dekkken
bijj het begin van de kw
week."
TerraC ottem® Un
niversal
Meer g roei, minde
er water
www.tterracottem.com

