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Hein van Ierse!

Mest inbrengen, vilt bestrijden en beluchten

len van 1n worden gez1en, maar hangt
veel meer samen met bestnjden van v1lt

In Greenkeeper 4 ' 96 heeft een uit-

van het gebruik van de mach1ne Dat

Arnoud de Jager daarover. "Als Je met

gebreid artikel gestaan over het

doen we samen met Jan van Mondfrans,

de EnvlrO)et over de baan was gereden

geb ruik van de waterinjectie-syste-

d1e als leveranoer van meststoffen het

leek het net alsof 1e gedresst had" Zeker

men op d e g olfb aan of zoals het

proJect van nabiJ gevolgd heeft

als 1e een wetttng

toen omschreven werd WIC (Water

Wat meteen al opval; IS dat op verschil-

gebru1kt kaatst de waterstraal terug door

lnjection Cultivation). Een aantal

lende banen de mach1ne met verschillen-

de grasmat en door de v1ltlaag heen en

leveranciers profileerden zkh toen

neemt daarmee zandkorrels uit de

dergelijke machines op de

de m•ddelen IS gebru•kt Hans leussmk
heeft alleen mest HK Force 1n het water

Ned erlan dse markt werden geïntro-

gevoegd, andere banen hebben weer

Dat d1t verschiJnsel sterker was biJ het

agent als Pnmer

toplaag mee naar boven

duceerd. Het probleem was daarbij

Wetl!ng Agents mgespoten of bodemsti-

gebru1k van Pnmer IS te verklaren omdat

dat zowel d e im porteurs als de

mulanten op bas1s van zeew1er

een vettige substantie als Pnmer ZICh als

greenkeepers geen idee hadden wat

(Porthcawl) Jan van Mondfrans daar-

het ware hecht aan de zandkorrels

nu echt de voordelen van dergelijk

over· "In pnnope kun Je 1edere

systemen waren. Okay, in theorie en

oplosbare substantie verwerken,

i n Amerika schijnt alles perfect te

maar 1k zou zelf met zo snel k•e-

werken, maar theorie en praktijk zijn

zen voor mmerale meststoffen 1n

niet altijd hetzelfde en de situatie in

verband met het ns1co van ver-

Amerika is natuurlijk hemelsbreed

branding als de kunstmest d1rect

verschillend van Nederland. Kijk

1n aanrak1ng komt met de wortel

alleen maar naar de beschikbare

van de grasplant"

bestrijd ingsmiddelen, maar ook naar
klimaat en budgetten .

Mind er mest

Een van de fabnkanten d1e 1n ' 96 met

afgelopen 1aar bedu1dend m1nder

frans K1nd geeft aan dat h11 het
een watennJeCtle-systeem op de markt

mest heeft gebru1kt als vonge Jaren

kwam was Ransomes. Cees Wolters.

Maar h11 voegt daar snel aan toe dat

Alle deelnemers aan het Enwojet-proJect

werkzaam biJ Ramsones Importeur Pols

1998 een extreem nat Jaar was en dat
d1e daling dus met alles zegt over de
Env1r0Jet. Van Mondfrans merkt 1n d1t
verband op dat Je er een aantal greens
maar voor de helft mee zou moeten
behandelen Dan zou 1e echt
z1en wat de behandeling doet Een
belangnJk voordeel van het InJecteren
van meststoffen zou verder ZIJn, het passeren van de v1ltlaag d1e biJ trad1t1onele
bemesting vaak fungeert als een buffer
voor mest Met als gevaar dat alle meststoffen door regenvalineens vnJ kunnen
komen met alle gevolgen op het gebled
van sch1mmels d1e daarbiJ horen.
Leuss1nk van De Goesse heeft wat schimmels betreft weer andere ervanogen
ZiJn ervanng was dat na InJecteren van
HK Force ronde plekken z•ekte optrad
Een mechamsme dat volgens van
Mondfrans absoluut verklaarbaar IS
omdat ronde plekken z1ekte geactiveerd
wordt door water en mest Een betere
keuze zou 1n d1t verband ZIJn een zuurmakende meststof

ZIJn het er unan1em over eens dat de

Zu1dland, "WiJ ZIJn op zoek gegaan naar

een construct1e waar wiJ als Pols ervanng
op konden doen met dergeliJke systemen, want het was al meteen duideliJk
dat Je geen machmes kunt verkopen als
het nut met bewezen IS voor de gebruiker. WIJ ZIJn toen 1n gesprek geraakt met
Frans Kmd van de Batouwe, d•e met het
1dee kwam om een pool te maken van
gebru1kers van de Enviro)et WIJ hebben
toen een afspraak gemaakt met leussmk
van De Goesse, Ruyter van Herkenbosch,
De Jager van Gendersteyn en natuurliJk
frans Kmd"

Geen concurrent voor de Verti Drain

mach me geen vervanger IS voor de Vert1
Dra1n Beluchten IS een belangnJk toepasSingsgebied, maar als alle deelnemers
aangehoord worden, IS d1t n1et eens de
belangnJkste. Een dUideliJke pré ten
opz1chte van de Vert1 Dra1n IS natuurliJk
wel de korte liJd dat er weer gespeeld
kan worden Dezelfde dag 1s wat veel
gezegd, daarvoor IS de borstel achter de
EnvlrOJet 1ets te stev1g . Maar één dag
voor een wedstnJd moet wel kunnen
Vervolg
Pols Zu1dland w1l de proef ook 1n · 99
weer voortzenen Cees Walters "WIJ
doen nu 1n één Jaar meer ervanng op
dan anders met demonstreren 1n 4 Jaar·
Wel zal1n het ~omend Jaar geprobeerd
worden één en ander meer gestructureerd te laten verlopen Een 1dee dat '"
d1t verband geopperd wordt IS om het
Enwojet-proJect, wat betreft de te
gebrulken m1ddelen en hun effect 1n
handen te geven van een student d1e er
een afstudeerproject van kan maken

Evaluat ie
Bovengenoemde greenkeepers hebben
nu allemaal een se1zoen ervanng opge-

Vilt
De meest opvallende constatenog van

Mocht 1emand mteresse hebben dan kan
hiJ contact opnemen met Jan van

het gebru1k van de EnvtrOJet houdt geen

Mondfrans van Pr09rass.

daan met de EnwoJet. TiJd dus om te

verband met beluchtmg of het toed1enen

evalueren wat de voor- en nadelen Z•Jn

van mest, hoewel h1er zeker de voorde-
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