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Een
n daktuin iss meestal een
e
tuin op
p een onge
ewone plaa
ats, met be
eperkte toeggang en waar
w
de pla
anten
vers
stoten zijn van een riijke voedingsbodem. Deze plantten op groe
endaken, bbalkons en groene ge
evels
dien
nen namelijk te groeien in een
n beperkt b
bodemvolum
me, onderh
hevig aan extreme omstandighe
o
eden
(tem
mperatuur, d
droogte, win
nd, ...) en ve
ereisen een
n substantië
ële input aan
n water en vvoedingssto
offen.
or inwerking
g van Terra
aCottem Universal in het groeisubstraat wo
ordt de onttwikkeling van
v
de pla
anten
Doo
gesttimuleerd en de water-- en nutriëntenretentie verhoogd, waardoor de
d overlevinngskansen sterk
s
toenem
men.
Zo is het moge
elijk om een gezonde vegetatie in sstand te ho
ouden.
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Groei van Zea
Z mays L. in diverse daktuin
nsubstraten bij in
nmenging van verschillende
v
geehaltes TCU
oefcentrum voorr Sierteelt PCS
(vlnr: 0, 1, 2, 3, 4, …, 10 kg / m³) in het Pro

2. Toepas
ssingsmeth
hode
 Strooi Terra
aCottem® Universal
U
(=T
TCU) uit ov
ver het te be
ehandelen ooppervlak aan
a de
geadviseerrde dosering
g met een m
meststofstro
ooier of men
ng TCU off- site met het substraat en
spreid dit mengsel
m
uit over
o
het op
ppervlak.
 Meng TCU in de worte
elzone tot 20
0cm diepte.
 Druk aan.
 Maak klaarr voor inzaai en/of bepl anting
ats de grasz
zoden, plan
nt de bloeme
en en struik
ken.
 Zaai of plaa
er.
 Geef overvloedig wate
TerraCotttem® Universal kan alleen worrden gebruikt of als aanvulling bij
b andere materrialen en techniieken
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