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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 en
n praal in sttand te hou
uden.
De
e meest co
ourante pro
oblemen he
ebben alle
en betrekkin
ng op de beschikbaa
b
arheid van water:
-

uitval door droogte
oneelstekorrt tijdens vakantieperrioden
perso
verkeershinder in binnens
stad
moeilijk bereikbare plaatse
en voor tan
nkwagen (bruggen, etages,
e
…))
…

Con
ncrete sittuatie sta
ad Pforzheim

Ko
ostenplaattje Pforzheim:


Zonde
er TerraCotte
em® Univers
sal:
Er word
dt 5x water gegeven
g
per week.
Dit worrdt telkens ge
edaan door 5 arbeiders
Elke irrrigatieronde neemt 38.50
0 manuren in
n beslag



38
8.50 x 5 = 1992.50 u. / week

Met Te
erraCottem® Universal:
Er word
dt 3x water gegeven
g
per week.
Dit worrdt telkens ge
edaan door 5 arbeiders
Elke irrrigatieronde neemt 27.75
5 manuren in
n beslag

27
7.75 x 5 = 1338.75 u. / week

=> Dit resulteert in een totale besparing in i rrigatietijd va
an 192.50 – 138.75 = 53..75 u. per we
eek. (*)


geven van midden mei to
ot eind Septe
ember. In de maanden m
mei en september volstaa
at 1
Er word
dt water geg
irrigatie
ebeurt per week.
w
Dit wil zeggen
z
dat h
het grootste effect van het
h gebruik vvan TC wordtt waargenom
men
in de 3 warmste ma
aanden: juni,, juli en augu
ustus, dit is 12 weken perr jaar.
=> Op jaarbasis is er dus een to
otale besparring in irrigatietijd van 53.75 u. x 12 = 645 u.



beidskosten bedragen
b
gemiddeld € 23
3.00 per uur.
De arb
=> In to
otaal wordt er
e dus € 23.0
00 x 645 = € 14,835.00 be
espaard elk jaar.
j



Aankoo
op van Terra
aCottem® Universal:
- 1.5 kilogram TCU per kubieke
e meter potgrrond
w
er ingem
meng met TC
C
- 40 m³³ potgrond wordt
- Prijs T
TCU: € 7.00 / kg

60
0 kilogram TC
C gebruikt

 Saldo:
+ € 420.0
00
TC
CU – inve
estering
35.00 Be
esparing in arbeids
skosten
- € 14,83
-

€ 14,415.00 To
otale besp
paring

TerraC
Cottem® Un
niversal
Meer G roei, Minde
er Water
www.tterracottem.com

Totale prriis: € 420.00
0

