
  

 

 

TEELTINFO Golf April 2020 
 

Het zijn rare tijden! Normaal is het spelseizoen nu  volop aan de gang en moeten we zien 

wanneer we  welke werken aan de golfbaan uitvoeren. Dat probleem hebben we 

momenteel niet. Het is nu de kunst om de baan in optimale conditie te krijgen voor wanneer 

het seizoen echt van start gaat De moeilijkheid zit vooral in wanneer gaan we terug open? 

Dus wanneer moet de baan top zijn? 
 

1. Bemestingsstrategie 

Doordat er niet gespeeld wordt, zou je kunnen denken dat er niet bemest dient te worden. Niets is 
minder waar. De vraag is of we onze bemestingsstrategie moeten aanpassen omdat er minder 
betreding/schade is. 

Wij zijn nu al een paar jaar van mening dat we met rustige evenwichtige traagwerkende meststoffen 
heel het jaar door kunnen bemesten.  Deze aanpak blijkt ook tot op vandaag goed te werken. 

Onze strategie bestaat erin om een basisbemesting te strooien en naargelang de noodzaak “ het 
niveau” bij te sproeien met bladvoeding. We houden steeds  een basisbemesting aan om de 
foutenmarge zo laag mogelijk te houden. 

Gebruik bij deze ongewoon warme temperaturen ook veilige bladvoedingen zoals het Greenmaster 
liquid gamma, Nitro slow fluid of Nitro super iron. 

Advies fairway basisbemesting: 

250-300kg/ha In time sportgreen 15-9-15 (120 dagen nawerking) 

Of250-350Kg/ha Proturf 15-5-15  
(Andere formules afhankelijk van het groeiseizoen ook mogelijk) 

Of  
400-500kg DCM MIX 5 mg 10-4-8  

 

Advies vloeibare (bij)voeding  

Alle 4-6weken of indien nodig 

Ijzer: 10 L/ha Greenmaster Liquid Fe of 20 L/ha Nitro super iron 

Overage: 40L/ha Nitro slow fluid of 40-80 L/ha Greenmaster liquid spring &summer 

Af en toe eens sporenelemeneten toevoegen is altijd een meerwaarde! 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Plantversterkend schema 
 

Hou de gezondheid van uw greens onder controle! Denk op tijd aan een versterkend schema. 

Niet teveel en ook niet te weinig meststoffen!  

 

Combineer vanaf nu maandelijks een wetting agent (10 L/ha H2pro trismart of Mangum Calibre 357) 

+ geconcentreerde zeewierextract (10 L/ha Compass bio active) voor een goede waterhuishouding, 

plantversterking en betere beworteling 

 

Voor bacillus producten (Bactogreen, Vitakt R, Rise P) heb je voldoende bodemtemperatuur nodig 

voor een goede werking. Daarom pas vanaf half april starten en maandelijks toepassen tot en met 

augustus. Hiermee hebben we goede resultaten om de dollar spot preventief te onderdrukken 

 

Let wel op : 

Advies:  

Eerste toepassing: 2kg/ha bactogreen nadien maandelijks 1kg/ha 

 

1) dat u nooit nuttige bacteriën (Bactogreen, Vitakt R, Rise P) en nuttige schimmels (Prestop, 

Trianum,…) combineert in eenzelfde toepassing. U dient minstens een interval van 2 weken 

te respecteren. 

Voor meer info: neem gerust contact met ons op. 

3. Graszaad 
 

Als hoofddealer van zowel Barenbrug als Advanta hebben wij al hun producten in ons gamma. 

Heeft u echter een eigen menging op het oog, kunnen wij ook op maat werken. Hier is wel een 

bepaald kwantum voor nodig, maar indien interesse horen wij dit graag! 

 

Hierbij een greep uit het assortiment: 

 
 
 
 
 
 
Voor de greens, tees en fairways:     Voor de greens  
Bar Fescue:         Bar all bent/trio bent of duo bent 

60%  Roodzwenk gewoon     100 % gewoon struisgras OF 
40% Roodzwenk fijn      100 % wit struisgras OF 

50% gewoon + 50 % wit 
struis 

Bestand tegen kort maaien     Bestand tegen (zeer) kort maaien 
Dichte grasmat       Dichte greens 
Hoge bespelingsintensiteit in de zomer    Hoge balsnelheid 
Hoge ziekteresistentie      Hoge ziekteresistentie 
Minder bemesting vereist    Zeer snelle vestiging 
Uitstekende droogtetolerantie    Jaarrond groen 
Minder beregening vereist     

 



  

 

 

 

  
Voor de tees en fairways:      Voor de rough 

Bar intensive RPR       Bar Rough 
50%  RPR (zelfherstellend Engels Raaigras)   30% Roodzwenk fors 
25% Roodzwenk fijn      20%  Roodzwenk gewoon 
25%  Roodzwenk gewoon     50% Hardzwenk 
 
Dichtere grasmat      Geschikt voor alle soorten bodems 
Hoge ziekteresistientie     Vergt weinig onderhoud 
Voor inzaai en doorzaai     Mooie bloeiwijze 
Zelfherstellend      Goede schaduwtolerantie 
Hoge bespelingsintensiteit      
Jaarrond groen 

 

 

Ook speciale mengsels met wit struis van ICL kunnen wij voorzien. 

 

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren: 

Thomas Vandelannoote  0032 497 58 84 06 Thomas.vandelannoote@luc-pauwels.be 

Veronique Vangeldorp 0032 496 34 25 06 Veronique.vangeldorp@luc-pauwels.be 

Patricia Cnockaert 
 
 
 

0032 472 56 03 50 Patricia.Cnockaert@luc-pauwels.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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