
 

Om vilt en ander dood organisch materiaal in de toplaag sneller af te breken en daarmee weer 

een mooie grasmat te laten ontstaan. 

Thatcheater is een mengsel van nuttige schimmels en bacteriën, geselecteerd om hun 

uitstekende eigenschappen om vilt (dood organisch materiaal) versneld af te breken en          

voedingsstoffen vrij te maken. De micro-organismen zijn toegevoegd aan zeoliet, waardoor het 

effect nog verder vergroot wordt. Doordat ze in het poreuze gesteente van zeoliet zitten, zijn ze 

ook goed beschermd tegen ultraviolette straling. Zeoliet zorgt ook voor zuurstof en kan water 

vasthouden. Door de bescherming van het zeoliet kan er (indien noodzakelijk) na een dag of       

7 al met een fungicide gespoten worden (golf). Een vervilte toplaag kan wel 200 tot 400 m3     

organisch materiaal per hectare bevatten. Hieruit komt  ongelofelijk veel voeding vrij. Wel dient 

er regelmatig belucht te worden. Op golfbanen kan dit in combinatie met Innogreen Air (elke 2 

tot 3 weken) als extra boost gedaan worden. Hiermee versnelt de afbraak en komt voeding snel-

ler vrij. Geef weinig tot geen voeding totdat het vilt verdwenen is. Bij een droge periode water 

geven met een uitvloeier (yucca) eraan toegevoegd om de toplaag in conditie te houden. 

 

Thatchteater: 

• stimuleert en bevat micro-organismen 

• gegarandeerd resultaat (beluchting noodzakelijk) 

• geeft een betere afwatering en verbetert sterk de structuur 

• geeft voedingsstoffen vrij  

• verbetert de betreedbaarheid sterk 

• geeft een betere beworteling 

• voorkomt dichtslaan van de toplaag 

• zorgt voor een schimmel dominante toplaag, waardoor straatgras vermindert 
 

Samenstelling: 

Thatcheater is een mix van bacteriën en schimmels die nuttig zijn voor een gezonde bodem en  

plant. Geen van de ingrediënten is genetisch gemodificeerd. 

Dosering algemeen advies:  
Standaard 5 kg per 100 m2 per strooibeurt. 
 

Toepassen vanaf het voorjaar bij een temperatuur boven 5° C.  
Beluchten en daarna 5 kg per 100 m2 strooien. Direct water geven.  
Als het de dag erna droog is, ook dan water geven.  

 

Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te laten             
bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid. 
 
Daar Innogreen BV over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle  
kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.  

 
 

Telefoon: 0031(0)183-509796 
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Meststoffen 

passie voor groen! 


