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2. Feiten en cijfers
 Architect:

Phil Jacobs
(Gary Player Group)

 Start werken:

1994

 Hoeveelheid TCU gebruikt:
Ongeveer 50 ton
 Hoeveelheid grond opgebracht: 55,000 m³
 Behandelde oppervlaktes:
- Tees
- Greens
- Fairways
3. Motivatie om TerraCottem® Universal te gebruiken
Eliminatie van de negatieve invloed van de omgeving.
4. Resultaten
Ontwerper Gary Player gebruikte een breed gamma aan middelen om de droogtetolerantie
van Leopard Creek te verbeteren. In aanvulling tot het gebruik van enkel inheemse
droogteresistente planten, …
" de meest significante stap om de negatieve invloed van de omgeving te
elimineren was het gebruik van TerraCottem® Universal”.

TerraCottem® Universal werd gemengd in de
55,000m³ opgebrachte grond, die diende als
toplaag voor het gras, om de plantengroei te
initieel stimuleren en water te besparen.

Water besparing tussen

60 – 70 %
" Tot op heden (1996) hebben we nog geen enkele maal ons
volledig water quotum moeten gebruiken "
Mr. Johan Malherbe
directeur
(Environmental Planning & Management, volume 7, no. 5 September/October 1996)

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

