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TEELTINFO GOLF – VOORJAAR 2019 
 

1 Bemesten 
 

 

Het voorjaar is op gang gekomen. Samen met het mooie weer breekt er ook een drukke periode aan 

op onze golfterreinen. Om de greens snel op kleur te krijgen, raden wij een behandeling aan met 

NITRO SUPER IRON 15+0+0 + 8% FeSO4 

   De fairways kunnen een behandeling krijgen met  

NITRO SLOW FLUID 12+6+12  met  Zn, B, Mn 

Met het nieuwe groeiseizoen in vooruitzicht is het ook  

belangrijk om het gezondheidsniveau op pijl te houden of  

te brengen. 

 

 

 

Indien uw greens zwak de winter uitgekomen zijn, raden wij een behandeling met VitalNova 

STRESSBUSTER aan. 

 

Indien u mooie greens heeft zonder al teveel problemen  

kan u starten met VitalNova AMINOBOOST.  

De ervaring leert ons dat we op tijd moet starten met zeewier.  

Zeewier zorgt voor een betere beworteling en plantgezondheid. 

We zien al jaren dat de combinatie met een wetting agent 

de werking van zeewier sterk verbetert! 

 

 

Het advies is dan ook om in de loop van april te starten met de combinatie van: 

•  10 L MAGNUM CALIBRE 357 of  gemengd met 10 L COMPASS BIO ACTIVE 

 

                                                                      

 

In het verleden startten we pas in mei met de toepassingen van wetting agents. We startten toen ook 

met een dubbele dosis en nadien een onderhoudsdosis. 

Het voordeel van starten in april met de combinatie wetting agent + 

compass bio active is dat u aan normale dosis wetting agent kunt starten 

en er altijd op tijd voldoende polymeren in de grond zullen zitten voordat 

de droogte komt. Los van het feit dat zeewier beter zal werken.  

Daarom raden wij aan om op tijd te starten! 

Meer en meer worden ook sporenelementen toegevoegd aan de bodem 

voor een betere gezondheid en opname van de NPK's. U kan 

sporenelementen gemakkelijk vergelijken met het effect van vitamines bij 

mensen. 
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Sporenelementen kan u eenvoudig vloeibaar toepassen met IN TIME VLOEIBARE 

SPORENELEMENTEN of via strooikorrel: DCM MICRO MIX MINIGRAN. 

 

Voor het toepassen van actief bodemleven heeft u voldoende temperatuur nodig.  

Dit is traditioneel eind april en vanaf mei zeker het geval. 

Gebruik maandelijks BACTOGREEN of DCM VITAKT R om voldoende 

bacillus subtillis in de grond te hebben en MICROFERM indien er zich 

viltvorming voordoet.  

 

Vergeet tijdens het prikken/bezanden niet om DCM VIVISOL MINIGRAN toe te voegen. 

 

De erkende fungiciden zijn allemaal systemische middelen wat wil zeggen dat ze groei nodig hebben 

om te werken. Indien nodig kunt u ze ook vanaf nu inzetten!  

 

 

De fairways kunnen klassiek bemest worden met:  

Mineraal (tees en fairways): 

• PROTURF 15+5+15+ 2CaO+2 MgO (2 maanden nawerking) 

• SPORTGREEN 15+9+15 + 2% MgO + 18% SO3 +0,8% Fe (4 maanden nawerking) 

Organisch-mineraal: 

• Tees: 

o DCM VITAL GREEN 14+4+8 + 3 MgO + Fe (3 maanden nawerking) 

• Fairways: 

o DCM mix 5 MINIGRAN 10+4+8+3 MgO  (3 maanden nawerking) 

2 Doorzaaien 
  

Nu doorzaaien is ideaal! 
 

Voor de fairways raden wij voornamelijk BAR FESCUE aan. Om in de toekomst sterke en 

onderhoudsarme fairways te krijgen, zullen we naar voldoende roodzwenk dienen over te gaan. 

 

Indien u toch zeer snel resultaat wenst, ook op de tees, is het mogelijk om met BAR INTENSIVE RPR 

door te zaaien. Dit mengsel bevat 25% RPR – 25% fijnbladig Engels Raaigras -  25% roodzwenk 

gewoon – 25% roodzwenk fijn. 
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Voor de greens kan u kiezen om door te zaaien met roodzwenk of struisgras. 

• BAR FESCUE ( 50% Roodzwenk gewoon + 50% Roodzwenk fijn)  

 

• BAR TRIO BENT (100% wit struisgras bestaande uit minimaal 3 rassen) 

• BAR DUO BENT (50% wit struisgras + 50 % gewoon struisgras)  

• ICL MEMORIAL (100% wit struisgras met coating van zeewier en klei) 

o Resistent tegen dollarspot 

o Kiemt al vanaf 14°C 
 

 

 

3 Erkenningen 
  

 

 
- Sivanto Prime (Flupyradifuron) is de opvolger van confidor (imidacloprid). 

o Confidor mocht maar opgebruikt worden t.e.m. 19/12/2018. 
- Eveneens voor Merit turf (imidacloprid) geldt dat deze maar opgebruikt mocht 

worden t.e.m. 19/12/2018. 
- BASF garandeert dat Caramba (metconazool) voor de komende jaren erkend en 

beschikbaar blijft.  
 
Raadpleeg steeds fytoweb voor de meest actuele situatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren: 
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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