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Da
atum van toepa
assing:

11 juni 2010

Datum van evaluatie:

1 0 november 2010

Do
osering & toep
passingsmetho
ode:

25
5g TerraCotttem® Turf / m²
m in de bove
enste toplaagg (0-10cm)
25
5g TerraCotttem® Turf / m²
m in de lag daaronder
d
(100-20cm)

To
otale hoeveelhe
eid TCT gebruiikt:

To
otaal oppervvlak: 8000m² => 400kg Te
erraCottem® Turf

2. Informatie
e over he
et gebruik
k van de TerraCottem® soil conditio
oning tec
chnologie
e:
TerraC
Cottem® Turrf, speciaal ontwikkeld voor
v
gras(sp
port)velden is
i een uniek
ke combinattie van
meer dan 20 wate
erabsorberen
nde en voede
ende elemen
nten die de bodemkwalite
b
eit en waterreetentie
eren, met ee
en gezondere
e en sterkere
e grasmat to
ot gevolg. Me
eer specifiekk bevat
significant bevorde
b
eteraar:
deze bodemverbe
 32.25% van versccheidene acry
ylamide / acrrylzuur – co-polymeren,
geneu
utraliseerd do
oor kalium- en
e ammonium
mzouten;
 9.00%
% NPK mestsstof met mag
gnesium;
 16.00% humuszurren;
 0.25%
% organische
e groeibevord
deraars en
 42.50% zeoliet



®

Reden om de
e TerraCottem
m bodemverbe
eteringstechnollogie te gebruiiken?

Verbetering
g van de watterretentie in
n de toplaag.


Bodemprofie
el

De toplaag werdd geinjecteerrd
met
m Desso G
Grassmaster

100mm bovvenste toplaa
ag (85% med
dium zand, 15% teelaaard
de)
200mm groff/medium zand in de ond
derste wortelz
zone
150mm gravvel


Grootste uitd
daging?

De hoge be
etredingsgra
aad van het speelveld:
s
Ma
anchester City, concerten, …, dooreeen het ganse
e jaar. Dit gee
eft de
grasmat we
einig tot geen kans om zich te kunne
en herstellen..


Resultaat

Het Desso / TC – veld blijkt uiterst sterk. Mobie
ele belichting
gseenheden maken grassgroei doorhe
een het gansse jaar
De grasgroei op zich is uitstekend, me
et weinig tot geen speelschade na eeen match.
mogelijk. D

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

