ls Nederland klaar voor groeiregulatoren?
Scotts introdcueert Primo Maxx
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licht hebben gekregen. Het aÍgelopen jaar hebben we Primo Maxx op zeven Nederlandse golÍbanen getest, op greens, tees, Íairways. roughs,
driving ranges en bunkerranden. Met name het
gebruik op de greens en tees werd als uitermate
succesvol ervaren. De meest voorname testresul-
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De voordelen van een compactere plant uiten
zich in zijn stevlgheid, de aanwezigheid van mêer

bladgroen per oppervlakeenheid en een grotere
resistentie tegen invloeden van buitenaf, zoals
warme periodes, en betreding. Door Primo N4axx
ontwikkelt de grasplant zich bovengronds niet in
de lengte, maar in de breedte. Ook wordt de
groei van de wortels gestimuleerd, opdat deze
zich nog meer en dieper in de grond nestelen.
"Greenkeepers zijn constant bezig met het stimuleren van wortelgroei", zegt Leurs. "Ze
beluchten, verticuterên, bezanden orn een opti'
male, voldoende diepe beworteling te realiseren.
Bij een toepassing van Primo Maxx blijven boven-

staande werkzaamheden ook noodzakelijk, maar
er is wel aangêtoond dat de plant meer energie
in zrjn bewoneling investeert, wat een aanzienliik
groter wortelgestel (droogwortelgewicht) ople-

vert. Primo Maxx zorgt êr lmmers voor dat er
meer koolhydraten (suikers) in de wortels terechtkomen, De dosering en frequentie van toediening is aíhankelijk van het grastype, de plaats op
de golfbaan en de daarbij horende maaihoogtes.
Op het moment van extreme hitte is het verstandig om op plaatsen waar niet beregend kan worden de Primo lvlaxx toepassing, in die periode, tijdelijk uit te stèllen. Op dat moment staat de
groei van de plant immers al stil; de plant moet
actief groeien om het middel optimaal te laten
werken. "
Systemisch middel

Primo Maxx wordt toegepast vanaf het moment
dal het gras goed aan de groei is. Op dat
moment - meestal eind apriybegin mei - kan de
grasplant de Primo Maxx goed opnemen via het
blad en de kroon, Leurs: "Primo Maxx is immers
een systemisch middel dat actieÍ door blad en
kroon wordt opgenomen, De meest vooÍaanstaande banen in het buitenland passen groeiregulatoren standaard toe (zie kadeO. In Nederland,
waar we het product in oktober op de golftour
(van Scotts, Pols Groep, Barenbrug en Procrass,
red.) onder de aandacht van de greenkeepers

hebben gebracht, moet die ontwikkeling zich
ook geleidelijk gaan vooÍdoen. "

De ondetste grasplan is behandeld met Primo Maxx

