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Testy byly prováděny v kombinaci s programem aerifikace a mechanického odstraňování plsti. Odstraňovač travní plsti
Thatch Clear byl aplikován od dubna do září.

Trial Results - Thatch Clear

45
40
Thatch
(mm)
Tloušťka plsti
(mm)

35

tloušťka plsti před zákrokem

Control
pouze aerifikace / mechanické

30

odstraňování plsti

25

Aeration/ Removal only

20

THATCH CLEAR only

15

kombinace aerifikace
a mechanické odstraňování
Aeration/Removal
+ Odstraňovač
travní plsti
THATCH
CLEAR
Thatch Clear

pouze Odstraňovač travní plsti
(Thatch Clear)

10
5
0

Duben

Květen

Červen

Červenec

April May June July

Srpen

Aug

Září

Sept

• Odstraňovač travní plsti Thatch Clear samotný účinkuje • Kombinace aerifikace a Odstraňovače travní plsti
přibližně
20conjunctions
% lépe než with
aerifikace
(mechanické
Thatch Clear redukuje
plsť vintensiveprůměru o 35
%.
Trial carried
outo in
Aeration
removal programme.
This was
2 hollow
odstraňování
plsti)
samotné.
scarification and 3 micro-tine. Thatch Clear applied monthly April to September
• Odstraňovač travní plsti Thatch Clear samotný odstraňuje
Results:
5 - 10 %
plsti - approx
to ukazuje,
že aerifikace
nezbytná.
•
Thatch
Clear
20%
better je
than
aeration/removal on its own

•
•

core, 6

Thatch Clear reduces thatch by 5-10% on its own- shows aeration etc essential.
Combination of aeration/removal and Thatch Clear reduced thatch on average 35%.
Aplikace:

Množství vodyDetails
Plocha
Application
- Thatch Clear

Tekutý THATCH CLEAR
500 ml
10 l

Thatch Clear Liquid

15 - 25 l

500 m2

300 - 500 l

1 Ha

Water Volume

Area

15-25L

500m2

300-500 litres

1 Ha

Pro dosažení nejlepších účinků je nezbytná kombinace s aerifikací / mechanickým odstraňováním plsti.
Aplikujte v šestitýdenních intervalech, ideálně 4 - 6 x za rok.

500ml
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