Vincent Dirksz is back on stage
De éne Thatch Control is de andere Thatch Control niet
Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden waardoor Vincent Dirksz uit het beeld verdween. Maar, Vincent Dirksz is helemaal
terug zoals hijzelf zegt. Met een nieuw product om de ‘thatch te beheersen’: TURFx
Auteur: Broer de Boer
Maar… de vervelende ontwikkelingen laat de van
origine Arubaan die over een uitgestrekt (inter)
nationaal netwerk heeft ver achter zich. Hij kijkt
vooruit, ver vooruit en komt met een nieuw
thatch control (viltbeheersings) op de markt en
zoekt daarmee zijn eigen weg. TURFx heet
zijn nieuwe ‘kindje’. Hij laat het in Nederland
distribueren door Thatchcontrol BV in Voorst
bij het Gelderse Gendringen. De ondernemers
Schieven senior en junior kennen de Arubaanse
wereldburger al geruime tijd. Marinus Schieven:
‘En velen kennen deze serieuze man die naast
een chemieopleiding ook de tropische Hogere
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Landbouwschool in Deventer volgde. Vincent
volgde ook de Hoofdgreenkeepersopleiding in
Nederland, en heeft samen met Robert trent
Jones de golfbaan Tierra Del Sol aangelegd
op Aruba. Bovendien was Dirksz superintendant geweest op de golfbaan Terra del Sol op
Aruba. Vincent Dirksz heeft binnen zijn bedrijf
Golfbaanservice mijn shortgolfbaan ‘t Lohr’ aangelegd.
Beproeving
Via Vincent Dirksz kwamen de greens van
Schieven met de voorloper van het uiteindelijke

viltbeheersingsproduct zoals Dirksz dat voor ogen
had in aanraking. ‘En dat ik nog verder wilde
ontwikkelen’ zegt hij, ‘want het was toen nog
niet volledig uitontwikkeld. Mijn nieuwe middel
voor viltbestrijding TURFx vormt uiteindelijk een
alternatief voor holprikken teneinde vilt kwijt te
verminderen. Ik heb mijn Turfx laten beproeven
op het Kansai Green-laboratorium, het Japanse
equivalent voor het STRI. Dit onderzoek werd
gefinancierd door de Japanse Dynex corporation
en de resultaten zijn verbluffend.’

Achtergrond

probleem om de SDC te publiceren en voldoet
ook aan wereldwijde goedkeuring binnen de
Reach-normen. Ten opzichte van eerdere formuleringen bevat TURFx o.a. suikers. Dit heeft een
betere stimulering van het bodemleven van in
het bijzonder bacteriën. Dit gaat, als neveneffect,
ten koste van de uitbreiding van schimmels. De
bacteriën zorgen onder meer voor een betere oxidatie van koolstofverbindingen in CO2 en water.
Door vermindering van het vilt kan zuurstof beter
in de bodem diffunderen en de geproduceerde
kooldioxide uit de bodem ontsnappen. Het
klinkt heel simpel, maar de resultaten bewijzen
de werking op greens, fairways en sportvelden.
Door toediening van TURFx vindt echter ook een
biologische reactie in de bodem plaats waardoor
zuurstof(verbindingen)vrijkomen in de bodem
die anders niet beschikbaar waren, hetgeen de
bodemactiviteit van de micro-organismen aanzienlijk laat toenemen. Met TURFx reduceer je
niet alleen de viltlaag, verbeter je de bodemstructuur, verlaag je de organische stof, maar heb je
minder meststoffen nodig. En kunt ook toe met
minder prikken en/of verticaal maaien.’(waardoor
golfers minder last hebben) TURFx heeft ook
een effect op schimmels en gebreken. Naast
genoemde voeding concurrentie met andere
bodemorganismen schrijft Dirksz dat ook toe
aan de verminderde kaliumuitspoeling: ‘Omdat
er minder kalium uitspoelt, is de plant gezonder
en sterker waardoor de plant beter resistent is
tegen ziektes en gebreken. Dit is één van de
redenen waarom grasplanten, die met TURFx zijn
behandeld, minder ziektes en gebreken vertonen.
Afhankelijk van de toestand(viltlaag o.a.) van de
grasmat volstaat het om 1 tot tweemaal per jaar
een dosering te spuiten van tussen 10 tot 30 liter
per ha.

bestellingen voor seizoen 2014 zijn geplaatst. En
zo te horen zijn dat niet de minste golfbanen en
allemaal goede kennissen uit het internationale
netwerk van Vincent Dirksz. Eerst maar eens wat
verkopen verdienen lacht ondernemer Marius
Schieven, en dan gaan we met TURFx uit de
Achterhoek ook over de grenzen heen. En met
‘we’ bedoelt hij dat internationaal opererende
Vincent Dirksz die golfbanen vooral adviseert
over Poa en viltbeheersing met het nieuwe
product vanuit zijn bedrijf Golfbaanservice en
Thatchcontrol BV het product levert .
Zoutbeheersing
Vincent Dirksz heeft echter nog een nieuw
product op stapel staan, Earthfx(Earth Fix). Dit
op bacteriën gebaseerde product reduceert de
afgezette zouten in de toplaag van greens. Zoals
iedereen kan weten leidt zoutophoping in de
wortelzone tot verkeerde osmotische verhoudingen, waardoor het voor de grasplant steeds
moeilijker wordt om water en voedingstoffen aan
de bodem te onttrekken. Vincent Dirksz: ‘Earthfx
heeft zich bewezen in teelten als Kiwi’s en tropische noten, in aride gebieden waar het probleem
van verzilting van de wortelzone zich door extreme verdamping voordoet.’ Dit product is volgens
zeggen van Dirksz zo’n drie jaar door hem getest
en wordt inmiddels gebruikt in de Verenigde
Staten en Nieuw Zeeland. Het product beïnvloedt
bacteriën waardoor o.a. natrium-, kalium- en
ijzerzouten geoxideerd waardoor het osmotisch
evenwicht hersteld wordt. En ook van dit product
is de dosering laag, zo’n liter per hectare. ‘Mega
interessant in situaties waar greenkeepers of
fieldmanagers vooral brak water beschikbaar hebben voor beregening’, aldus Marinus Schieven die
ook dit product in Nederland gaat distribueren.

Door vermindering van het
vilt kan zuurstof beter in de
Product
Vincent Dirksz: ‘TURFx is ook beproefd op golfbanen in de VS en Nieuw Zeeland en ook in het
Middenoosten, op golfbanen met hot season
grasses. Deze grassoorten staan erom bekend
dat ze enorme viltvormers zijn en de betreffende golfbanen hebben uitstekende resultaten
geboekt(publicatie volgt, na toestemming van de
baan) . In Nederland wordt Turfx inmiddels op
gerenommeerde banen gebruikt en een aantal
kleinere banen. Ik durf nu rustig te zeggen dat
de Nederlandse greenkeeping halsreikend naar
mijn nieuwe product uitkijkt. Het is geen enkel

bodem diffunderen en kan
het geproduceerde
kooldioxide uit de bodem
ontsnappen
Verkoop Turfx
De eerste containers zijn verscheept van uit
Nieuw Zeeland met elk zo’n 1000 liter product.
En zijn begin januari gearriveerd en de eerste

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
http://www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-4391v
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