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Het g
gebruikk van Te
erraCotttem® Univers
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Ing
gewerkt in
n de worte
elzone van tees, gre
eens, fairw
ways en lan
ndschapsaarchitectura
ale gebied
den
va
an een golfterrein, wordt he
et bodemvverbetering
gsmiddel TerraCotteem® gebrruikt om de
dro
oogtetolera
antie en waterverbru
w
uiksefficiën
ntie van he
et speeloppervlak enn beplante gebieden te
ve
erbeteren, om de ve
estiging en
n het beho
oud van een
e
uitstek
kende worttel- en pla
antengroei te
he
elpen en om de bescchikbare ho
oeveelheid
d water en
n nutriënten
n in te boddem te verrhogen terw
wijl
ee
en significa
ante afnam
me in vere
eiste inputss nodig om
m het golftterrein in ttop conditie te houd
den
mo
ogelijk wordt. De lan
ngverwach
hte Vuosaa
ari Golf Course, geb
bouwd op een ‘wastteland’, we
erd
ge
eopend in d
de zomer van
v 2001. Dit golfterrrein gelege
en aan de kust bevin dt zich op slecht 15m
min
va
an het stadscentrum van
v Helsin
nki.
Vu
uosaari G olf (Helsin
nki, Finlan
nd)
1.
1 Feiten e
en cijfers






Alle g
greens werrden gecon
nstrueerd in
n de zome
er van 2000
0
Zaaie
en:
tusssen 31 julli en 30 sep
ptember 2000
Gras:
be
entgrass “C
Cato”
Substtraat: zand/tuf - me
engsel 80:2
20
TC - d
dosis: 10
00 g/m²

2.
2 Lokale uitdaging
gen



Gevaar voor dro
oogtestress: de stree
ek is
winde
erig en heu
uvelachtig.
Het te
errein biedtt geen bes
scherming tegen de warmte
w
van
n de zon.

3.
3 Motivattie om TerrraCottem® te gebru
uiken




g
wa
as om gen
noeg water te pompen voor heet ganse golfterrein
g
Daar er geen garantie
uit
een n
nabijgelege
en beek, moest hett irrigatiesysteem zo
orgvuldig w
worden ge
ekozen. Men
M
hooptte dat de in
nwerking van
v TerraC
Cottem® op
p de greens een alte rnatief zou
u zijn voor de
(duurd
dere) ittiga
atiesysteme
en.
Positieve ervaringen van andere
a
bevvriende gre
eenkeeperrs:
olfklubi
- Elise Järrvinen, Tuusulan Go
- Kristiina
a Laukkane
en, Vierum
mäki Golf

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

