
  

 

 

Nieuwsbrief Golf oktober 2018 

1. Plantversterkend schema vanaf november t.e.m. maart 
 

We hebben d.m.v. praktijkproeven ondervonden dat onderstaand schema een zeer goed resultaat 

geeft zonder het gebruik van fungiciden (Deze werken enkel ik het groeiseizoen). 
 

Schema november tem maart. Nadien “zomer” schema volgen. 
 

 

Mogelijkheid 1: 

Alle 2 weken: 2 zakjes van elk product: 

 One shot Humik  + One shot Solar + One shotTurbin +  One shot Compass bio active 
 

Op deze manier brengen we glyceriden, aminozuren, mineralen, 

vitaminen, planthormonen, humine- en fulvinezuren op een zodanige 

manier in de bodem dat het gras ze zonder moeite kan opnemen. 

In de winterperiode is dit zeer belangrijk aangezien het gras veel 

minder actief is en dus “geen moeite” moet doen om deze op te 

nemen. 

Voor de 5 wintermaanden heeft u 1 grote doos (per type) verbruikt dus 

u zit niet met overschotten. 

Voor een 18 holes baan komt dit neer op zo’n 300€/ha/maand 

Daarvoor krikt u de gezondheid, immuniteit  en het uitzicht van uw 

greens op. 

 

Mogelijkheid 2: 

Een andere manier is om 2 wekelijks tot maandelijks een 

behandeling met ICL VitalNova Stressbuster uit te voeren. 

 

 ICL VitalNova AminoBoost kan ook, maar deze wordt eerder 

aangeraden tot oktober. 

 

 

 

 

Indien het gras te kampen heeft met schimmels, kunt u deze momenteel enkel remmen met een 

behandeling van volledige dosis: 

 Fert In Time Nitro super Iron of ICL VitalNova Stressbuster 

 

Toevoeging van bascillus sp. (vb. DCM Vitact R) kan 

een meerwaarde zijn maar dan heeft u wel een 

bodemtemperatuur van boven 10°C nodig.  
 

Let op: Voor een behandeling met anti-dauw 

middelen op basis van siliconenpolymeren 

(vb. In Time Magnum Recoil) dient de green 100% 

ziektevrij te zijn!  



  

 

 

 

2. Bemesting 
 

Graag attenderen wij u ook op een goede najaarsbemesting. Dit is en blijft de basis voor een goede 

plantgezondheid! 

 

2.1 Greens 
Mineraal:  

 In Time Impact perk 4-0-14+10Fe+1Mn (extra groenkleuring en moswerking door ijzerhumaat)  

 ICL Sierraform K-Step 6-0-27+2Mg  

 In Time KA 48 : 0-0-48 (indien enkel kalium) 
 

Organisch-mineraal:  

 DCM Grass care: 6-5-20 + 3 MgO + 0,1 % Fe 

 DCM vivilkali : 2-0-20 (indien enkel Kalium) 

 

2.2 Fairways/Tee: Indien u nog een echte bemesting wilt doen 

 In Time Plant & Sport green: 15-9-15+2MgO+18SO4 

 ICL Proturf: 15-5-15+2 CaO+2MgO 

 DCM Grass care: 6-5-20 + 3 MgO + 0,1 % Fe 

 

2.3 Afharden: (Fairway) 

 In Time KA 48: 0-0-48 

 ICL Sportmaster base Cal K Mag: 0-0-14+13CaO + 6MgO  

 DCM Vivikali: 2-0-20 

 

Maak hierbij gebruik van een professionele centrifugaal strooier 

        Accupro 2000 (standaard) of SR-2000 (uit roestvrij staal) 
 

3. Dosis bofix verlaagd van 6 L/ha naar 4L/ha 
 

Gelieve er bij uw bespuitingen met bofix rekening mee te houden dat de erkende dosis (zie 

https://fytoweb.be)  van 6 L/ha is teruggeschroefd naar 4L/ha. 

 

Voor advies op maat, gelieve ons te contacteren! 
 

Met vriendelijke groeten 
Luc Pauwels nv 
 
Thomas Vandelannoote   0032 (0) 497 58 84 06  thomas.vandelannoote@luc-pauwels.be  
Veronique Vangeldorp      0032 (0) 496 34 25 06  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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Depot Turnhout: Steenweg op Diest 112, 2300 Turnhout – T: 014/85 26 51 
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