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Inzaai
I
vvan een
n gazon
n
®
met
m TerrraCotte
em Turf
TerraCottem® Turff, speciaal ontwikkeld
d voor gras
s(sport)veld
den is eenn unieke co
ombinatie
van mee
er dan 20 waterabsor
w
rberende e
en voedend
de elemen
nten die dee bodemkw
waliteit en
waterretentie sign
nificant bevorderen, met een gezondere en steerkere gra
asmat tot
gevolg. Dit rapporrt toont de
e verschilllende stap
ppen bij plaatsing vaan graszo
oden met
TerraCottem® Turff. Zo is het mogelijk o
om een ste
erke grasm
mat te bekoomen in 1 maand.
m
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elgië
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Stappenp
plan bij aanleg
1. Sp
proei het oud
de gazon doo
od en verwijd
der de oude
zo
ode (bv. eersst met een ov
vertopfrees, daarna met
ee
en gewone tu
uinfrees).
2. Ve
ervangen va
an een deel van
v de bestaa
de.
ande grond met teelaard
3. Be
epaal hoeveel TerraCotte
em® Turf er o
ongeveer no
odig zal zijn…
….
4. Sttrooi TerraCo
ottem® Turf uit over het o
oppervlak a ratio van 12
20g/m², bij vooorkeur met een “droptype” meststo
ofstrooier, zowel
z
in de
e lengte- als breedtterichting, en ALTIJD onder droge
eersomstand
digheden.
we

5. W
Werk de TCT in met een tu
uinfrees tot o
op 20cm diep
pte, zowel in lengte- als bbreedteliggin
ng.

6. Nivelleer het terrein:
t
eerstt machinaal met een rotoreg, daarna
a manueel m
met een hark
k. Druk het
erceel aan met
m een tuinw
wals.
pe

7. Inzaai.

8. Hark het g
graszaad lich
htjes in.
9. Opnieuw nivelllering met een rotoreg.

aatste nivelle
ering en aand
drukken mett een tuinwals.
10. La

11. He
et resultaat:
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TerraCotteem® Turf
for sterker, ffitter gras

1 ma
aand na inza
aai

Terra
aCottem® Turf
W onder het
Wat
h oppervvlak gebeurt, controle
eert erboveen
www.tterracottem.com

