
  

 

 

TEELTINFO  Golf Juni 2020 
 
De maanden april en mei zijn de droogste sinds de metingen van het KMI. Sinds januari 2017 hebben 
we een tekort aan neerslag van meer dan 360mm. Dit is meer dan een derde van de totale jaarneerslag. 

 

 
 
Verstandig omgaan met water is dus geen uitzondering meer maar de norm! Samen met een verstandig 
waterbeleid doen we best bepaalde teelttechnische aanpassingen. 

 

1. Watermanagement 

 
Heraanleg 

 

Bij heraanleg dienen we dan ook te denken aan producten die het water (en voedingsstoffen) goed 

kunnen vasthouden. Terracottem is hier al jaren een standaardproduct. Heeft u plannen voor een 

(her)aanleg vraag hierover dan zeker meer info! 

 

                                 
 
Onderhoud 
 
Meestal zitten we echter in een bestaande situatie. Hier kunnen wetting agents een oplossing bieden. 
Er zijn enorm veel wetting agents op de markt. De moeilijkheid is hier om een goede keuze te maken. 



  

 

 
Uit jarenlange proeven blijken de wetting agents van ICL en Indigrow het beste te scoren. 
 
H2PRO trismart is een standaard wetting agent op zandgronden die het water veel beter benut. Mag 
het de Rolls Roys van de wetting agents zijn dan komt Magnum Calibre 357 op de proppen. Deze 
bevat meerdere en de laatste nieuwe polymeren voor watervasthoudend vermogen. 
 
Behandel met deze wetting agents alle maanden aan 10 L/ha in combinatie met 10 L/ha Compass 
bio active. 
 
Compass bio active is het meest geconcentreerde wettelijk toegelaten zeewierextract. Zeewieren 
zorgen voor activatie van het plantimmuunsysteem tegen ziekten maar voor vooral tegen abiotische 
stress (omgevingsstress). Aan hogere doseringen (10 L/ha) geven ze ook een bewortelend effect. 
 
Curatieve wetting agents van bovenstaande merken bestaan natuurlijk ook in de vorm van een pistool 
met tabletten. 
 
Weetje:  
Ook bodemleven heeft nood aan vocht! Dus als je met bacteriën (bactogreen, vitact,…) werkt, zijn 
wetting agents eveneens zeer nuttig. 
Aaltjes hebben veel vocht nodig! Indien je wilt behandelen tegen bodeminsecten begin de week 
voordien al met beregenen en voeg wetting agents toe bij toepassing van aaltjes. Blijf indien mogelijk 
de grond zo lang als mogelijk vochtig houden. 

 

2. Bemesting zonder regen 

 
Vaste meststoffen hebben water nodig om op te lossen in de bodem en dus om opgenomen te worden 
door planten. Dit is in huidige omstandigheden zeer moeilijk. 
Daarom raden wij aan om met vloeibare meststoffen te werken. 
 
Nitro slow fluid Super is de veiligste vloeibare voeding op de markt. Het heeft een bijna onbestaande 
zoutindex waardoor verbranding onbestaande is. 
Uit recente proeven is zelfs gebleken dat de methyleenureum die in de Nitro slow fluid zit zeer snel 
opgenomen wordt door de planten (veel sneller dan andere meststoffen). Uit dezelfde proeven is 
gebleken dat de toevoeging Van Nitro slow fluid aan herbiciden- En fungicidenbehandelingen een 
verbeterde opname gaf van deze producten. Dus ook een betere werking. Maak hier gebruik van in 
moeilijke omstandigheden. Als kers op de taart zijn er ook nog een beetje extra sporenelementen 
toegevoegd. 
 
Vergeet ook het belang van sporenelementen niet! Deze elementen hebben planten weliswaar minder 
nodig maar zeker naar plantgezondheid spelen ze een belangrijke rol. Vergelijk het met vitaminen bij 
mensen.  
1 maal per maand toevoegen van een extra vloeibare sporenelementenmix aan je enkelvoudige  
meststoffen is zeker een meerwaarde. 
 
Als je alle elementen in 1 keer wilt geven, is de gekende werking van 40-80 L/ha Greenmaster liquid 
Spring & summer 12+4+06 +Sp zeker een meerwaarde! 
 
Een standaardbemesting  afwisselen met ijzerbladvoedingen houd je gazon groen en vooral gezond! 
Hiervoor kan je gebruik maken van : 10l/ha Nitro super iron of 10-20l/ha Greenmaster liquid iron 
 
Adviesschema: 

 
Week 1: 20 L/ha Nitro slow fluid Super/ 40-80 L/ha Greenmaster Spring&Summer + (2L 
sporenelementen) 
Week 2: 10 L/ha wetting agent + 10 L/ha Compass bio active 
Week 3: 10 L/ha Nitro super iron of 10-20 L/ha Greenmaster liquid iron 

 



  

 

 

3.       Wildafweer 

 
Vogelverschrikkers 
 
De laatste tijd in eigenlijk jaren is er ook veel meer vogelschade op onze golfbanen. 
In de landbouw en fruitteelt werken ze reeds jaren met vogelverschrikkers. Ze hebben hier zeer positieve 
ervaring mee. 
Het gamma in deze producten is dan ook zeer breed. Maak een keuze tegen welke vogels je een effect 
wilt hebben. 
 
Afwisselen is de boodschap (alle weken iets anders) (in praktijk heb je 2-3verschillende verschrikkers 
nodig) 
Verzet regelmatig de positie van de vogelverschrikker. 
 
Vraag naar het volledige gamma vogelverschrikkers. 
 

                             
 
 
Woelmuizen en woelratten 
 
Deze organismen zijn vaak een schaamteorganisme. Maar eigenlijk heeft iedereen er last van. Tot op 
heden was het niet mogelijk deze met een rodenticide in buitenteelt te bestrijden; enkel met vallen. 
 
Met Ratron komt hier verandering in. Een combinatie van een lokstof en vallen geeft de beste 
bestrijding. 
 
 
 

                                                            



  

 

 
 

 



  

 

1.       Diverse 

 
Teaser: 
 
Barenbrug is al jaren gekend in de sector door hun vooruitstrevende rol in graszaad. Ze zijn in een 
vergevorderd stadium gekomen om hun graszaad met een wetting agent te behandelen om zo de 
opkomst van het zaad te verbeteren in moeilijke omstandigheden. Dit zou volgend voorjaar op de 
markt komen. Meer hierover deze winter. 

Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren: 

Thomas Vandelannoote  +32497/588 406 Thomas.vandelannoote@luc-pauwels.be 

Veronique Vangeldorp +32496/342 506 Veronique.vangeldorp@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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