Proef

Proef

houdt onder het gewicht van de bal.
Bijkomend voordeel is dat de weerstand
van het plantje tegen stress en ziektes
verbetert.

Korrel te grof

Sterke green
met Orgaplus
Vorig jaar startte Golfbaan De Batouwe met HAS KennisTransfer een proef met organische mestkorrels van Orgaplus. Doel was het gebruik van chemische kunstmest terug te dringen en meer
inzicht te verkrijgen in de effecten van de organische meststof. De resultaten zijn bemoedigend.
Tekst : Patrick Medema – Foto’s: Orgaplus

G

olfbaan De Batouwe, de eerste
Nederlandse golfbaan met het
Committed-to-Green certificaat,
wilde overstappen op natuur- en milieuvriendelijke bemesting. Via HAS KennisTransfer raakte de golfbaan bekend met
Orgaplus uit Nuenen. “Orgaplus beloofde zowel een verlaging van de milieubelasting als een sterke en gezonde grasmat, en zou korte metten maken met
het negatieve imago van organische
meststoffen. De meststoffen zouden geen
waxlaag achterlaten en een lage geurbelasting hebben. Dit gecombineerd met
de belofte van een lage arbeidsdruk was
voor ons reden genoeg om de proef te
starten”, aldus Frans Kind, hoofdgreenkeeper op
De Batouwe.
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De proef – opgezet door HAS KennisTransfer – omvatte zes greens met drie
verschillende profielopbouwen. Drie van
de zes greens werden volgens de traditionele methode bemest, de andere drie
met Orgaplus ‘Gazon 3,5 - 2,5 - 4,0 NPK’.
De goede werking op sportvelden en
fairways was al bekend. De vraag was
of de organische bemestingskorrels
ook geschikt zijn voor greens.

Resultaten
Uit de proef blijkt dat Orgaplus de
chemische kunstmest ook op de greens
gedeeltelijk tot volledig kan vervangen
zonder dat bijsturing nodig is. Het
milieu wordt hierdoor aanzienlijk ontlast. Op de drie greens die met Orgaplus
bemest werden, werd de stikstof- en ka-

liumgift maar liefst met de helft verlaagd. Ook is er een bemestingsmethode
ontwikkeld die een veel lagere arbeidsdruk geeft dan de traditionele bemesting. Orgaplus brengt geen schade aan
het gewas teweeg. Het zorgt zelfs door
een verhoging van de bodemactiviteit
voor een natuurlijke afbraak van het vilt.
De organische meststof kan goed gecombineerd worden met andere traditionele
meststoffen. Het zorgt zelfs voor een
positief stimulerend effect op de
werking van de traditionele meststof.
Opvallend detail is dat de balsnelheid
bij de Orgaplus bemestte greens hoger
was. Dit komt waarschijnlijk doordat
Orgaplus een vlakkere en gelijkmatigere
groei realiseert. Deze groei zorgt voor
een steviger plantje dat beter standGroen&Golf februari 2005

De korrel van Orgaplus ‘Gazon’ – voor
fairways een perfecte meststof – bleek op
de greens te grof. De meststof had bij de
oorspronkelijke driemaandelijkse
bemesting onvoldoende tijd om goed
door de bodem te worden opgenomen.
Bij het maaien belandde daardoor veel
product op de composthoop waardoor
de bemestingsgift, die al 50% lager lag
dan bij chemische kunstmest, eigenlijk
voor de tweede keer werd gehalveerd.
Hierdoor bleef de kleur achter bij de
kleur op de ‘traditionele’ greens, aldus
de onderzoekers.
Op basis van deze nieuwe inzichten
werd Orgaplus ‘Gazon’ vervangen door
de fijnere korrel van Orgaplus ‘Greens’
met een maandelijkse bemesting. Uit
bodemanalyses bleek dat de bodem
te weinig sporenelementen bevatte
waardoor gekozen werd voor gerichte
bijbemesting met bladmeststoffen en
een extra gift ammoniumsulfaat. Hierdoor trokken de greens bij en deden
niet langer onder voor de traditioneel
bemeste greens. Opvallend was dat de
green die tijdens de introductietest in
2003 ook al met de Orgaplus meststof
werd getest, wel goed op kleur bleef bij
alleen Orgaplus-bemesting. De verwachting is dan ook dat langdurige
bemesting met Orgaplus het evenwicht
in de bodem zodanig herstelt dat bijbemesting niet langer noodzakelijk is.

Toekomst
Zowel De Batouwe als Orgaplus zijn tevreden over de proef. Daarom is besloten de
samenwerking in 2005 voort te zetten.
Orgaplus ‘Gazon’ zal alleen worden ingezet op enkele fairways en de proef op de
greens wordt doorgezet én met acht
greens uitgebreid. De bemesting zal
plaatsvinden volgens de nieuw ontwikkelde methode: maandelijks en met
bodemanalyses en fijne korrel.
Bovendien zal de meststof in de dressgrond worden vermengd. De resultaten
zullen maandelijks worden beoordeeld
op: ziektes, bodemactiviteit, kleur, verhouding van de verschillende soorten
Groen&Golf februari 2005

Halverwege de bemestingsproef werd de balsnelheid op de greens gemeten. De met Orgaplus bemestte greens hebben een hogere balsnelheid. Dit komt door een gelijkmatigere
groei en een steviger plantje dat beter standhoudt onder het gewicht van de golfbal.

gras en balsnelheid. Orgaplus en
De Batouwe denken via deze aanpak een
duurzame basis te kunnen leggen voor
een optimale kwaliteit van de greens.
Doordat de microbiologie wordt gestimu-

leerd, zal het bodemevenwicht zich herstellen waardoor de weerstand van de
greens verhoogd wordt. Hierdoor kan het
gras de voeding te allen tijde opnemen.

‘Meststof als basisverzekering voor de green’
“De verwachting is dat met Orgaplus
greenbemesting een stabiele en sterke
grasmat wordt voortgebracht en minder vilt zal ontstaan, terwijl de arbeidsdruk verlaagd en het milieu ontlast
wordt”, volgens Richard Kusters, directeur van Orgaplus. “In bepaalde gevallen – zoals extreme weersomstandigheden of een groot toernooi – kunnen
de greens bijgestuurd worden met
traditionele meststoffen zonder dat
dit schade geeft aan de basis die door
Orgaplus gelegd is. Je moet Orgaplus
eigenlijk zien als een basisverzekering
voor de greenkeeper.”
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