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GOLF TEELTINFO DECEMBER 2019 

1. Aandachtspunten 

Erkende fungiciden zijn bijna niet werkzaam deze periode. Daarom zullen we nu vooral op 
meststoffen en biostimulanten moeten rekenen. 

Zeewier 

In het verleden is gezegd dat Zeewierextracten geen werking hebben buiten het groeiseizoen. Vele 
officiële en praktijkproeven hebben uitgewezen dat dit wel het geval is. Daarom het advies om als 
het niet vriest ook in de winter gebruik te maken van deze producten. Meng zeewierextracten ALTIJD 
met wetting agents voor een beter resultaat. De regel geldt hier: 1+1=3 

Advies: 

Maandelijks toepassen van de combinatie: 

- 10 L/ha Compass bio active + Wetting agent 

Type Wetting agents: 

- Watervasthoudende/regulerende wetting agents: 
o 10 L/ha Magnum calibre 357 
o 10 L/ha H2pro Trismart 

- Water afdrijvende wetting agents: 
o 20 L/ha Magnum Forty Four 
o 10 L/ha H2Pro Flow smart 

Dauw/vocht op greens 

Het vocht van de grassprieten afhalen heeft vooral als doel om de bladnatperiode te verminderen. In 
andere teelten (fruit en aardappelen) is al jaren geweten dat er een onlosmakelijk verband is tussen 
bladnatperiode en ziekten. Hoe korter deze periode hoe minder kans op ziekten. Licht en lucht zijn 
hierin het belangrijkste. We zien een verhoogde ziektedruk op plaatsen die in de schaduw liggen en 
dus minder snel opdrogen. We kunnen ook zelf het vocht van de grasplanten afhalen. 

Sweepen is een aloud gebruik dat zeer arbeidsintensief werk is en dat kan verlicht worden door het 
sproeien met anti-dauw middelen. Er zijn momenteel 2 middelen erkend op de markt: 

10 L/ha Magnum recoil 
Rolls roys op de markt: maar opgelet: dit product legt een coating op het grasplantje. Hierdoor heb je 
een zeer goede werking maar kan je in geval van een schimmelinfectie niet sproeien (geen effect).  
De greens dienen dus ziektevrij te zijn bij toepassing. 

10 L/ha ICL Dew smart (+ penetrerende wetting agent) 
Deze kan wel gebruikt worden wanneer er ziekte aanwezig is op de greens. 

 

mailto:info@luc-pauwels.be


  

  

 

LUC PAUWELS NV   -  Paul Christiaenstraat 2 , 9960 Assenede - T: 09/344 89 60 - F: 09/344 40 55 - E: info@luc-pauwels.be 

Depot Turnhout: Steenweg op Diest 112, 2300 Turnhout – T: 014/85 26 51 

 

Plantgezondheid stimuleren 

One shot gamma: Is een compleet gamma van voedingselementen die opgenomen worden in de niet 
actieve groeifase. Het bestaat uit:  
- humic: humuszuren 
- turbine: aminozuren 
- compass: Zeewier 
- Magnum: wetting agent.  
De dosis van elk van deze producten is 2 zakjes/ha. Ze kunnen afzonderlijk gebruikt worden of in 
combinatie met elkaar of andere producten. Idealiter alle 2 weken toepassen. 

ICL Vitalnova Stressbuster: 

Stressbuster is een combinatie van een meststof 7-0-0+2Fe met aminozuren, wetting agent en 
sporenelementen. Het product verhoogd de weerstand tegen stress en zorgt voor een vitaler gewas. 
Door de gecombineerde samenstelling zorgt het voor een direct herstel en een groenere kleur. Het 
kan tevens het hele jaar ingezet worden. Maar ons advies is om 1 maal per maand toe te passen 
afgewisseld met Compass bio active + Wetting agent. 

Bemesting? 

Opgelet met stikstofbemesting! Zeker met producten die een hoog stikstofpercentage bevatten. 
(ammoniumsulfaat, ureum of een andere bladvoeding met hoog stikstofgehalte) Je hebt wel een 
tijdelijke groenkleuring en groei maar al jaren zien wij dat het gebruik van stikstof in de 
wintermaanden (december, januari-half februari) uitmondt in een schimmelaanval eind van de 
winter. Vertrouw voor een groenkleuring en (geen) groei op de biostumulanten en zeewierextracten 
en ijzer. 
 
Voor een snelle groenkleuring zonder toevoeging van stikstof raden wij aan: 

10l/ha Greenmaster Liquid iron (6,3% ijzer) voor een snelle en groene kleur voor ongeveer 6weken 

Half februari kan je wel een bemesting uitvoeren met impact perk 4-0-14+10Fe+1%Mn en zo zonder 
de groei te forceren een groene green krijgen samen met mosbestrijding. 

2.Advies December-februari 

Maandelijks behandelen met: 10 L/ha compass bio active + wetting agent  

Maandelijks behandelen met 25 L/ha Vitalnova stressbuster of 2-wekelijks 2 zakjes one shot gamma 

Wanneer nodig: anti-dauw middel 

Half-eind februari: 4kg/are Impact perk 4-0-14+10Fe+1%Mn 

Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren. 

Luc Pauwels nv heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en 
wet- en regelgeving. Voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van een typfout of handelingen en/of beslissingen gebaseerd 
op informatie uit dit teeltbericht, aanvaardt Luc Pauwels nv geen enkele aansprakelijkheid. 
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