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Dit rapport illustreert het
h positief effect van
n TerraCotttem® Unive
ersal op dee planteng
groei en too
ont
oe hierdoor het inkomen van een
e
lokale
e boer sterrk kan worden verhooogd. Natu
uurlijk is een
e
ho
inv
vestering in de bodemverbeterringstechno
ologie noodzakelijk, maar dezee kan makkelijk word
den
terrugverdien
nd: reeds na
n 1 jaar. Bovendien
n blijft het product en
e de daarropvolgend
de seizoen
nen
ve
erder actieff in de bod
dem. In dit specifiekke geval bij het kwek
ken van toomaten ste
eeg het ne
etto
ink
komen van
n de boer met
m 150% in het eersste groeise
eizoen!

1. SET - UP
In 2 dorpjes (Sanaura and Karganoo) werde
en 2 plots van elk 16
60m² behanndeld met TerraCotte
em®
niversal: ongeveer 10g
g TCU/plant. Daarin w
werden, in de 3de wee
ek van juli 22001, 50 to
omatenplanttjes
Un
ge
eplant met e
een tussena
afstand van
n 50x38cm. Alle plantje
es waren even groot bbij aanplantting (10-12ccm)
en
n kregen dezzelfde initië
ële watergiftt. Geen extrra meststof, noch pesticide werd ttoegevoegd
d aan de TC
CUpla
anten; de co
ontroleplantten kregen wél hun tra ditionele be
ehandeling.
Tijdens het 12
2-weken du
urende groeiseizoen we
erden de planten 2-wekelijks gem
meten…

2.1
1 Hoogte (cm)
De
e gemiddeld
de hoogte van
v
de TCU
U-planten w
was 2.6m
in vergelijking
g met de 1.5m grote controlepla
anten. De
kale bevolkking beaam
mde dat ze
z nooit vvoorheen
lok
de
ergelijke gro
ote planten hadden
h
waa
argenomen
n.
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2.2 Overlevingsratio (%)

De met TerraCottem® Universal behandelde planten
waren donkergroen, gezond en groeiden snel. Ze
hingen vol met grote, gezonde tomaten, die bijna
dubbel zo groot waren als op de controleplanten. De
bladeren van de planten waren breed en vers, terwijl
deze op de onbehandelde planten bleek en gekrompen
leken. De gemiddelde tomatenproductie per TCU-plant
was 8kg; deze bij de controleplanten 5kg.
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2.4 Tomatenproductie per hectare (kg)

De gemiddelde tomatenproductie per hectare
voor de TCU-planten was 242,197kg. ter
vergelijking: bij de controleplanten 111,007kg.
Dit is een stijging van maar liefst 118%.
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2.3 Tomatenproductie per plant (kg)

Duizenden

De overlevingsratio mét TCU was 90%; deze bij de
controleplanten slechts 65%

90

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

- TerraCottem

8

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

5

+ TerraCottem

300

- TerraCottem

242,197

250
200

111,007

150
100
50
0

+ TerraCottem

- TerraCottem

2.5 Totale irrigatiekosten (%)

2.6 Netto inkomen na groeiseizoen 1
Via kosten/baten-analyse kan worden berekend dat het
netto-inkomen van de boer met 150% steeg na
groeiseizoen 1.
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Netto-inkomen (%)

Door inwerking van TerraCottem® Universal kon het
irrigatievolume met 60% beperkt worden (terwijl de
productie dus kwalitatief als kwantitatief superieur
bleef). Dit betekent dus een waterbesparing van 60%
tijdens de droogteperiode of: met eenzelfde volume
water kan een oppervlak meer dan dubbel zo groot als
nu worden besproeid.
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3. Besluiten
Irrigatiebehoeften: 60% ↓

Overleving van de tomatenplanten: 35% ↑

Gemiddelde productie per plant: 60% ↑ Gemiddelde productie per hectare: 118% ↑
Netto-inkomen na groeiseizoen 1: 150% ↑

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

