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De
e kweek van
n olijfbomen
n is een bellangrijke sc hakel in de Tunesische
e economiee, maar ook
k in het sociale
en
n ecologisch
he leven: ca.
c 1,624,0
000 hectare
es liggen momenteel
m
in productiie. Een van de groottste
uittdagingen b
bij de produ
uctie aan de
e kusten va
an de Midde
ellandse ze
ee is de gebbrekkige re
egenval (zow
wel
qu
ua volume als frequentie ervan)). Dit zet m
meteen oo
ok een rem
m op eventtuele uitbre
eiding van de
olijjfbomenkwe
eek. In dezze moeilijke omstandig
gheden is irrrigatie een absolute nnoodzaak. Echter,
E
ook de
be
eschikbaarheid van irrig
gatiewater is beperkt, zzowel qua hoieveelheid
h
d als kwaliteeit (cfr. zouttwater).
Da
aarom werrd er beslist om ee
en reeks ttesten op te zetten met de TerraCottem® Univerrsal
bo
odemverbete
eraar. Onde
erstaand rapport is de samenvatting van de 3e fase.

De
e testen wa
arden uitge
evoerd op het “Institu
ut de l’Oliviier” in Sfax
x, Tunisië, in 3 fases::
 Fase
F
1 (zie ra
apport 1 “Ole
ea europaea, Institut de ll'Olivier, Sfax
x, Tunisie, 20
006”):
®

In
n deze 1e fase
e werd het effecct op plantengrroei van 4 dos issen TerraCo
ottem Universal, in 3 soorteen substraat in
n combinatie met 2
irrrigatiefrequen
nties geëvalueerd.

De
D resultaten
n (na 8 maan
nden testen) waren heel vveelbelovend
d:
- Een significant verschil in
n plantengro
oei (hoogte)) werd opge
etekend tusssen de mett TerraCotte
em®
Univ
versal behan
ndelde subs
straten en d
de niet-behandelde obje
ecten.
- Het substraat bestaande
e uit puur rivierzand,, met 1.5g
g/l TerraCotttem® Univ
versal en een
e
irrig
gatiefrequen
ntie van 1x/w
week gaf de beste groeii.
 Fase
F
2 (zie ra
apport 2 “Ole
ea europaea, Institut de ll'Olivier, Sfax
x, Tunisië, 20
007”):
®

In
n deze 2e fasse werd de im
mpact op plante
engroei van 5 dosissen TerraCottem
irrrigatiefrequen
nties getest.

-

Un
niversal in 1 substraat, in combinatie me
et 2

Alle Te
erraCottem® Universal treatments
t
rresulteerden in betere plantengroe
p
ei.
TC3 en
n TC4 gaven
n, puur qua plantengroe
ei, de beste
e resultaten. Niettemin, rekening ho
oudend mett de
kostprrijs van zow
wel het product als het iirrigatiewate
er, de mees
st kosten-effficiënte dos
sering was TC2
T
(2g/l) m
met een irrig
gatiefrequen
ntie van 1x p
per 2 weken
n.

Vo
oortbordure
end op dezze eerste resultaten
r
zzette het In
nstitut de l’’Olivier tennslotte een 3de test op
p:
- Fas
se 3: testt A is een verderrzetting va
an fase 1,
1 maar m
met een verminderrde
irrig
gatiefreque
entie (gaande van 1x / week over 1x / 2 weken
w
tot 1xx / maand)).

- Fas
se 3: test B onderzo
oekt het efffect van TerraCotte
T
m® Univerrsal op de ontwikkeling
van
n 1 jaar oude
o
plan
nten, verkkregen via
a cuttings, en geïrrrigeerd me
et zoutwa
ater
(verrschillende
e saliniteit). Deze pllanten werrden opgekweekt geedurende 10
1 maande
en,
mett een maan
ndelijkse irrrigatiegift.




Test A
- De irrigatiefrequentie we
erd verder beperkt to
ot
1x / maand (zomer)
(
en 1x / 2 maand (in
n de
dere seizoe
enen).
and
- Afbe
eelding 1 toont
t
rechtts 3 met T
TC behande
elde
bom
men (1.5g TC/l) in vergelijking
v
g met (uitterst
linkss) een co
ontroleboom. Er is een duid
delijk
visu
ueel verscchil. Bove
endien we
erden de TC
bom
men 35cm
m ingesnoeid bo
ovenaan (de
con
ntroles nog niet, wege
ens te klein
n).
- Alle
e jonge boo
ompjes zijn
n momente
eel klaar om
m te
worrden uitgep
plant in he
et open ve
eld gedure
ende
de e
eerstkome
ende weken
n (winter 2
2008-9).

Picture 1

Test B = het efffect van TerraCotte
T
em® Unive
ersal op
plante
engroei in
n saline om
mstandigh
heden:
- Substrraat: zandig
ge leem + “leaf mould”
(compost o.b.v. bladeren)
b
- Irrigatiewater: S00, S1, S2 en S
S3 (0 – 25 – 50 - 75mM NaCl)
- Planten: Chemla
ali olijfcultivvar (Olea europaea
e
L.)
L
®
- TerraC
Cottem Un
niversal: TC
C0, TC1, TC2
2 en TC3 (0 – 1 – 2 – 3g/
g/l)
- Param
meters: plan
ntengroei, Na+ en K+
+ - gehalte in bladereen,
effect van TC en
n het zoutg
gehalte op de lengte van de sch
heuten
Besluit:
3g/l Te
erraCottem
m®
Universa
al in de
d
hierboven vermeld
de
groe
eisaline
omstandigheden
gaf
het
bestte
resultaat.
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