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1. Projectge
P
egevens:
Klant:
K

Mikheil
M
Mesk
khi Trainings
sveld, Tbilis
si, Georgië

Evaluatie
E
gedaa
an door:

Mr.
M Dejan Pa pac, Interna
ational Sales
s Manager

Aannemer:
A

L.T.D. Intersp
port
Saakadze 5
Gori,
G
Georgië
te
el: +995 32 2
219 7670
em
mail: dejan.in
ntersport@gmail.com
web:
w
www.inte
ersporti.com

Datum
D
van toep
passing:

December
D
20
012

Terreinomstand
T
digheden:

Grof
G
zand (50
00-700m)

Dosering
D
& toep
passingsmetho
ode:

10
00g TerraCo
ottem® Turf per m² - ing
gemend tot o
op een diepte van 20cm
m.

Datum van evaluatie: 20--04-2013

2. Informatie
e over he
et gebruik
k van de TerraCottem® soil conditio
oning tec
chnologie
e:



®

Voor welke ttoepassing hee
eft u de TerraCottem soil con
nditioning tech
hnologie gebru
uikt?
 Golffterrein:

 Driving Ra
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 Andere:

 Fairw
way

 Tee

 Green

 Parkk

 Vo
oetbalveld
 And
dere:

 TerraC
Cottem® Turrf

®



Welke van de
e 2 soil conditiioners heeft u gebruikt?  T
TerraCottem Un
niversal



s
Festuca
Gebruikte grrasmengsel & samenstelling:



Welke proble
emen ondervon
nd u toen u no
og geen gebruik
k maakte van de
d TerraCottem
m soil conditio
oning technolo
ogie?

arrudinacea, Poa
P pratensiis, Lolium pe
perenne & Fe
estuca rubra
a
®

Sterke tem
mperatuursc
chommeling
gen: te heet in de zomerr, zeer koud
d in de winteer.


Wat was uw doel? Wat hoo
opte u met de TerraCottem
T
s
soil conditionin
ng technologie
e te bereiken?
®

Het veld w
werd aangelegd in Dece
ember 2012
2 (1 week erv
voor lag er nog
n sneeuw
w). We hooptten dat het gras
g
zich snel zou vestige
en d.m.v. ee
en diep worttelstelsel.


®

Welke van de
e onderstaande, door de producent geteste
e voordelen va
an het gebruik van
v de TerraCo
ottem soil con
nditioning
technologie nam u waar?
Groei
Besparing
 Vlug
ggere opkomst – na ….. weken
n
n irrigatiefrequentie - ….. %
 Afname in
 Mee
er complete opkkomst
 Minder be
emesting nodig - ….. %
 Die
epere beworteling – min 15 cm
 Verminde
erde nood aan onderhoud
o
….. %
 Sterrkere, meer droogteresistente grasmat
g
 Vlug
gger herstel na beschadiging
 Minder compactie
dere:
 And



Heeft u uw d
doelstelling berreikt?
 Ja
 Neen
n



Had u een ge
ebied waar er geen
g
gebruik werd
w
gemaakt v
van de TerraCo
ottem® soil con
nditioning tech
hnologie (contrrole)?
 Ja
 Neen
n



Zo ja, welke verschillen konden er worde
en waargenome
en tussen het behandeld
b
en het
h onbehandeeld grasopperv
vlak?
®
m de toestand voor het geb
bruik van de Te
erraCottem so
oil conditioning
g technologie
Zo niet, kan u vergelijken met

MET TerrraCottem® Turf
T

Zonder
Z
TerraaCottem® Turf

3. Extra
E
com
mmentaa
ar?
We hebben intussen al meer da
an 10 velde
en geïnstallleerd over gans Georg
gië en we merken
m
duiidelijk
dat deze M
MET TerraCo
ottem® Tur
rf veruit de beste worttelontwikke
eling hebbe
en.

TerrraCottem® Turf
Wat onder het oppervvlak gebeurrt, controlee
ert erboven
www. terracottem
m.com

