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Vakbeurs

Een ingenieuze machine is de Ettrich. Met deze handmachine maak je een net beluchte en bezande green direct weer bespeelbaar.

Gericht naar
Demo-Dagen Papendal

Vakbeurs

ten, stimuleert een evenwichtige groei
van uw gazon, verbetert het bodemleven
en verhoogt de weerbaarheid van de grasplant. Verder heeft het een preventieve
werking in het onderdrukken van
natuurlijke agressors zoals o.a. de engerling, emelt en andere schadelijke insecten
en larven. Ook toont Prograss de bodemverbeteraar Axis. Dit 100% natuurlijk
mineraal zorgt voor een verbeterde
vocht- en luchthuishouding in de bodem
voor de grasplant. Ook toont Prograss
Bestgreen Fungicare. Hiermee zou je de
balans in de bodem kunnen behouden/
verkrijgen door naast de grasplant zelf,
ook de schimmels te voeden, zodat er
geen gunstige voorwaarden ontstaan
voor het uitbreken van de kwade schimmels. Het milieuvriendelijke en volledig
biologische meststof beschermt het gras
bijvoorbeeld tegen dollarspot.
Olmix (voorheen Melspring), producent
van onder andere Marathon, presenteert
samen Joh. Vos Capelle en Groenselekt de
bodemverbeteraar Matrix. Dit is natuurlijk product voor de vochtregulering,
stimulering van biologische activiteit en
buffering van voedingsstoffen in de grasmat. Met Matrix verbeter je de levensduur
van de grasmat. Matrix is een structurele
oplossing voor de toenemende overlast
van water, zowel in de vorm van een overschot als watertekort, volgens de leverancier. Matrix bevat organisch materiaal dat
niet gecomposteerd is en daarom een
directe bron van voeding is voor de biologische activiteit in het wortelmilieu.

Limagrain

Lekker een dagje over een beurs sjouwen? Op de komende Demo-Dagen Papendal van 11 tot en
met 13 september heb je dan kans het een en ander te missen. De beurs is namelijk te groot om
alles goed in een dag te bekijken.
Tekst: Patrick Medema – Foto’s: Leverancier

D

e huidige editie van de DemoDagen belooft weer een ouderwetse totaalbeurs te worden. Er
is namelijk besloten om Recreatie en
Groen, en de vakbeurs Scope voor Sport,
Spel en Ruimte weer te integreren in één
tweejaarlijkse vakbeurs. Naast de maaiers, trekkers, versnipperaars en ketting-
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zagen kunnen je dus ook weer glijbanen,
klimrekken, meststoffen en graszaden
bewonderen. Er staan vele primeurs
zoals al in het meegezonden vakblad
Tuin en Park Techniek te lezen valt. In
dit artikel kort enkele specifieke golfnieuwtjes die nog niet eerder in
Groen&Golf stonden.

Middelen
Prograss uit Harderwijk introduceert een
vernieuwde uitvoering van het middel
Pireco. Dit middel is voor een gefaseerde
aanpak van problemen bij grasvelden
met engerlingen, emelten en rouwvliegen. Het middel heeft plantvoedende
eigenschappen, is rijk aan sporenelemenGroen&Golf augustus 2007

Limagrain Advanta presenteert zijn
nieuwe topras Melbourne. Dit veelzijdige
Engelse raaigras valt in noordwestEuropa op door zijn goede zomer- én
winterbespeling, zeer dichte en fijnbladige zode en een hoog ziekteresistentieniveau. Een extra pluspunt is een
reductie van 40% van het maaisel.
Daarnaast geeft Limagrain Advanta een
kijkje in de keuken van een nieuwe technologie: ‘Extended Root’. Hierbij wordt
niet alleen gelet op de groei boven de
grond, maar ook op de omvang en lengte
van het wortelstelsel onder de grond.
Steviger en intensievere beworteling
geeft sterker en stabieler gras en de plant
kan makkelijker over dieper gelegen
voedingsstoffen beschikken. Hierdoor
Groen&Golf augustus 2007

Met de Tru-Turf zelfrijdende roller kun je ook spiken.

is het beter bestand tegen stressvolle
omstandigheden zoals droogte en hitte.

Rollen en prikken
Verschoor Groentechniek uit Almkerk
introduceert naast de Lastec maaiers ook
rolmachines van Tru-Turf. Deze zelfrijdende rollers zijn zeer licht en je kunt
er ook mee prikken. Er zijn trouwens ook
getrokken versies. De zelfrijdende Truturf
RS48 heeft 5,5 pk Honda of 6,0 PK Kohler
en een werkbreedte van 48 inch (120 cm).
Door trillen en zonder geforceerd vermogen wordt een green sneller en egaler, volgens Verschoor. Het bespaart maaibeurten zonder bodemverdichting. Daarnaast
is hij officieel toegekend door de PGA als
de machine voor preparatie voor de grote
toernooien.De prijs is 9.500 euro excl.
BTW. Ook is er de elektrische R52.

zodat de greens direct weer bespeelbaar
zijn. Met de machine heb je meteen schone greens waardoor ook het gras beter en
sneller groeit. De machine is ook om te
bouwen tot greenmaaier. De prijs is 7.250
euro. excl. BTW.

Eclipse handgreenmaaier
Pols Zuidland introduceert een nieuwe
handgreenmaaier, de Eclipse 122F van
Jacobsen. Deze machine heeft een volle-

Zand verwijderen
Kocken Tuinmachines uit Westerbeek
lanceert van Ettrich de GC-650. Dit is een
handmachine om zand en vuil te verwijderen na het beluchten en bezanden van
een green. Door een oppervlakkige luchtstroom blaast hij het zand in een opvangbak. Tevens vult hij de beluchtingsgaten

Op basis van de ervaringen van de
afgelopen jaren komt Pireco dit jaar met
twee uitvoeringen voor een vernieuwde
gefaseerde aanpak van problemen bij
grasvelden met engerlingen, emelten
en rouwvliegen: Pireco Gras 1 en
Pireco Gras 2.
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