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Het gebruikk van TerraCo
T
ttem® Universa
U
al bij he
erbebossing
Oorspronkkelijk werd
d bodemve
erbeteraar TerraCotttem® ontw
wikkelt aan de Unive
ersiteit van
n
Gent om woestijnvvorming in
n de semi -aride geb
bieden in West – A
Afrika te bestrijden..
Hierdoor heeft het product
p
ree
eds een ja
arenlange reputatie uitgebouwd
u
d op het gebied
g
van
n
prestatie e
en kostene
efficiëntie in herbebo
ossings- en
n boomaan
nplantingspprojecten wereldwijd.
w
.
TerraCottem® zorgt voor ee
en direct b
beschikbare voorraa
ad aan w
water, nutrriënten en
n
ei stimulerrende elem
menten in d
de onmidd
dellijke omgeving vann de plantenwortels..
wortelgroe
Hierdoor krijgt de plant ee
en significa
ant hogerre overlev
vingskans tijdens de
d kritieke
e
groeiperio
ode net na
a aanplantiing en voo
or vele jare
en verder. Dit rappoort is eens meer een
n
showcase
e die het positief effe
ect van TerrraCottem® aantoontt op de oveerlevingska
ansen van
n
nieuw aan
ngeplante bomen in moeilijke
m
g
groeiomsta
andigheden
n.

Consejería Medio
oambiente Parque
e de Los A
Alcornocales
(“Park vvan de kurrkeiken”)

& Los Ba
arrios, Sp
panje

que Natura
al de los Alcornocal
A
es” bevind
dt zich in Zuid – Sppanje en is 170,000
0
Het “Parq
hectares groot. Hett park besttaat uit zo
owel private
e als publieke delenn. Een van
n de taken
n
van de ‘C
Consejería Medioambiente Pa
arque Natu
ural de los Alcornocaales’ (= milieuraad),
m
,
samen met de stad
d Los Barrios, is het onderhoud
d en de he
eraanplantting van de
e publieke
e
het park. Ja
aarlijks worden 100,0
000 tot 300
0,000 1-jarrige boomppjes aange
eplant. Hett
delen in h
gemiddeld
d sterftecijfer varieerrt van 10 – 30%, afh
hankelijk van
v het typpe bodem, regenval,,
temperatu
uur, wind, etc…
e
Het doel van deze
e test is om
o na te gaan of de toepassing vann TerraCo
ottem® de
e
overleving
gskansen van
v
de ku
urkeiken da
aadwerkeliijk verhoog
gt. Echterr, iedereen
n was hett
erover ee
ens dat he
et nu niet het gesch
hikte mom
ment was om
o de bom
men aan te
e planten..
Er werd voorpelt dat “de onbehand
delde boo
ompjes zo
ouden steerven binnen de 3
dagen na
a aanplantting, indien er geen water zou
u worden gegeven””.
1. Set-Up
p
De test werrd uitgevoerd
d op kurkeiken (Quercuss suber L). Twee
T
behand
delingen werrden toegepast: controle
e
(geen Terra
aCottem®) en
e TerraCottem® (25 gra
am per plan
ntgat). Op 28
8 juli 2003 werden 9 maand
m
jonge
e
boompjes a
aangeplant, met de Terra
aCottem® - b
behandelde boompjes
b
net naast de onnbehandelde
e. Het eerste
e
boompje va
an rechts we
erd behandeld met Terra
aCottem®, da
an eentje zonder TerraC
Cottem®, mett TC, zonderr
TC etc. Er w
werden 3 rije
en boompjes
s geplant, me
et een totaall van 39 bom
men (20 met en 19 zonde
er TC); allen
n
van eenzelffde hoogte. Elk boompje
e kreeg een eenmalige watergift
w
van 20l (2 emm
mers); nadien
n werd NIET
T
meer geïrrig
geerd. De grroeiomstandiigheden zijn hard: onvoo
orspelbare re
egenval, som
ms sterke win
nden en een
n
hoge zomertemperatuur (40-45°C). Bovendien w
werden de boompjes
b
aa
angeplant opp een helling wat de run-ntueel regen
nwater in de hand werkt. Op regelma
atige tijdstippen werden oobservaties gemaakt
g
van
n
off van even
de overlevin
ngsratio.

2. Waarne
emingen

3. Besluitt
60,0

Tot op 27
7 augustus 2004 stierven
in totaal 14 contro
olebomen. Op
een totaa
al van 19
9 aangepla
ante
komt ditt overeen met een
overlevin
ngsratio van slec
chts
26.3%.
De Terra
aCottem – behande
elde
eiken he
ebben een
n veel hog
gere
overleving
gsratio. Sle
echts 8 van
n de
20 boomp
pjes stierve
en. Dit is gelijk
g
aan een overlevingsratio van
60.0%.
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Met TerraCottem
m
Zonderr TerraCottem

ectief om
m de ove
erlevings
skansen van de bomen
b
te
e verhog
gen werd
d
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