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He
et geb
bruik van
v Te
erraCo
ottem® Univversal en
Te
erraCo
ottem® Com
mpleme
ent in bloem
mbedd
den
Te
est door:
Po
ortsmouth C
City Council,, Verenigd Koninkrijk,
K
o
onder superv
visie van Mr. Roger Younng

Elke zichzellf respecte
erende sta
ad of gem eente is trots op ha
aar bebloeeming. Ditt kleuren- én
ge
eurenpalet draagt vee
el bij tot he
et imago va
an en het leven in ee
en gemeennschap. To
och is het niet
n
alttijd eenvou
udig om de
eze visuele
e pracht e
en praal in stand te houden.
h
Inn 2001 bes
sloot de sttad
Po
ortsmouth om TerraC
Cottem® Universal te
e gebruiken
n in een aa
antal van hhaar bloem
mbedden met
m
ee
en schitterrend resultaat tot gevolg. P
Precies éé
én jaar la
ater, in 20002, werd
den dezelffde
blo
oembedde
en nu beha
andeld met TerraCotttem® Comp
plement. Dit
D is een vaariant op TerraCotte
T
m®
Un
niversal met minder hydroabsorberende
e polymere
en en mee
er vulkanissch draagm
materiaal. De
sim
mpele rede
en hiervoor is dat de polymere n in het Te
erraCottem
m® Universsal - mengs
sel vele jarren
ac
ctief blijven
n, zodat ee
en volledig nieuwe to
oediening van
v deze polymeren
p
niet nodig
g is. Opnieuw
wa
as de geob
bserveerde
e bebloeming spectacculair te no
oemen.
Test PO
ORTSMOU
UTH, VK
1. Set-u
up
De
e test werd opgezet in
n Portsmou
uth, Verenig
gd Koninkriijk. Een
bre
eed gamma
a van 25 plantspecies
p
s werden a
aangewend
d. Twee
tes
stsites met verschillen
nde vormen
n van bloe
embedden werden
ge
ebruikt: ‘The
e Dell’ en ‘L
Large Burgo
oyne’. In be
eide gevalle
en werd
oo
ok een conttrole bemessting gehan
nteerd en ve
ergeleken met
m het
efffect van een TerraCotttem® Comp
plement - be
ehandeling. In Mei
20
001 werden
n alle subpllots behand
deld met 1 00g TerraC
Cottem®
Un
niversal per vierkante meter. Nu
u, een jaarr later werden op
be
eide testsite
es de helftt van de subplots
s
be
ehandeld met
m een
controle bemesting en de
d andere helft met 1 00g TerraC
Cottem®
Co
omplement per vierkan
nte meter. Alle
A subplotss kregen ee
en
zelfde bewate
eringsregime.

Test site 1:
Large
L
Burgooyne

Te
est site 2:
Th
he Dell

2. Resultaten
Ge
eranium Ecllipse Red
hadden in d
de TCCelijk meer
bedden duide
waren
oemen
en
blo
minder verwelkkt. Weinig
n de TCC
verschil tussen
ntroleplots
– en de con
or Impatien
ns Accent
voo
Wh
hite, in teg
genstelling
tot
R
Rudbeckia
Ma
armelade w
waar een
gro
oot versch
hil werd
geobserveerd.

Fig. 1 ‘The Dell’, bed C (TCC®)

Fig
g. 2 ‘The Delll’, bed D (Co
ontrole)

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

