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4. TerraCottem® - toepassing 
 

 TerraCottem® werd uitgestrooid over het oppervlak met een manueel en centrifugaal 
strooiapparaat. 

 Nadien werd de TerraCottem® ingewerkt tot een diepte van 25 cm met een tuinfrees.  
 Het oppervlak werd genivelleerd met een bunkermachine en gerold met een Bomag 

roller. Deze procedure werd verschillende malen herhaald.  
 Er werd gezaaid met een zogenaamde ”old Sisis”; op deze wijze werd er  2/3 sand en 

1/3 graszaad opgebracht. 
 
 

5. Resultaten 
 

 ”De kieming van het Catogras was uniform, snel en probleemloos.”  
 ”In de late lente van 2001 werd een gaas opgebracht om de groeiachterstand door de 

koude meimaand in te halen. Alle greens waren bespeelbaar in juni 2001, op tijd voor het 
openingstoprnooi.” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ”Ik heb gedetailleerde data van de hoeveelheid waterverbruik op ons golfterrein. 

Voortgaand op mijn berekeningen hebben we 50% water bespaard door het gebruik van 
TerraCottem®. Ik bevel dan ook TerraCottem® ten sterkste aan voor alle andere Finse 
golfterreinen. We hebben onze doelstellingen bereikt door het gebruik van 
TerraCottem®.”  

 ”De overwintering van de greens verliep zonder problemen. We ontdekten een extra 
voordeel door het gebruik van TerraCottem®: tijdens de lange winter werd het water 
efficiënt vastgehouden in de toplaag. Door de bevroren bodem werd de irrigatie pas 
opgestart in de laatste week van april. Niettemin waren de greens reeds groen en in 
goede conditie.”  

Sakari Parvio, greenkeeper 
 
"Experts raadden ons TerraCottem® aan om de beste greens te bekomen. Critici 
geloofden dat de greens slechts volgroeid zouden zijn in de herfst. Niettemin, 
door de onverwacht snelle wortelgroei werd het openingstornooi reeds gespeeld 
in juni. Een jaar na inzaai zijn de graswortels op onze greens meer dan 20cm 
lang. Ik ben dan ook zeer tevreden over TerraCottem®." 
 

Harry Hannelius, Managing Director Vuosaari Golf 
 

6. Besluit 
 
”We zijn zezer tevreden over het gebruik van TerraCottem®. Het werkte precies zoals we 
hoopten dat het zou werken.” 
 

Sakari Parvio, greenkeeper Vuosaari Golf (’Bunkkeriuutiset’ Magazine, mei 2002) 
 

 
 

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


