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gazon

MESTSTOFFEN MET KALIUMNITRAAT
HERSTELLEN SNEL EN BETER

AV

De weersomstandigheden tijdens het
najaar van 2011 en het voorjaar van
2012 pleegden een ware aanslag op
onze gazons. De vele neerslag, extreme
koude, gevolgd door zeer droog weer
leiden tot een verarming van de
kwaliteit met stikstofwaarden die heel
wat lager liggen in vergelijking met
andere jaren. En net die stikstof is
nodig voor een goede groei. Tijd dus om
een aantal middelen in te zetten.

Synergie tussen kalium en nitraat

Proefveld green 31 maart 2012
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Groei wordt hoofdzakelijk gestuurd door
de stikstofvoorraad in de bodem, geen
opneembare stikstof is geen groei. Maar
groei enkel op basis van stikstof resulteert in een slappe grasplant, gevoelig
voor ziekten en aantastingen. Daarom is
het ook aangewezen te investeren in een
stikstof(NO3-)bemesting gecombineerd
met kalium (K+), zoals wordt toegepast
in de Multigreen meststoffen. Nitraat
zorgt voor de aanmaak van eiwitten die
ade bouwstenen zijn van de grasplant. Kaeffect,
lium zorgt voor een instant kleureffect,
oogt de
verstevigt de celwanden en verhoogt
e algemene
mene
weerstand van de grasplant. De
at er sterk en
kwaliteit van de grasmat gaat
snel op vooruit.
en toeval. Op
Het snelle herstel iss geen
n-Zelderheide
erheide werden
proefvelden in Ven-Zelderheide
esultaten (foto’s 1 en 2)
onderstaande resultaten
emesting met Multigre
Multigreen
vastgesteld. Bemesting

Proefveld sport 31 maart 2
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mestst
meststoffen
geeft een donkergroene kleur
gee
en een dicht
dichte grasmat met weinig kans
voor
oor straa
str
straatgras
en onkruid. Zowel MultiVerdo
rdo ((fijn korrelig snelwerkend kaliumnitra
nitraat voor golf) als Multigreen Classic
en Multigreen Magic (voor sport en golf)
leveren uitstekende resultaten.

De Multigreen meststoffen van Haifa vallen onder het Greenpower-concept. Deze
meststoffen zijn speciaal ontwikkeld voor
openbaar groen, sportvelden en golfbanen. O

< Dorien Geentjens, Haifa-group

WEDSTRIJD
D ‘VLAAMSE TUINAANNEMER’
TUIN
ZOEKT JONGE AMBASSADEURS!
Inschrijven voor editie
ditie 2012 kan
k nog tot 15 mei

De jaarlijkse wedstrijd “De
e Vlaamse
Vla
Tuinaannemer” is een initiatief van
de beroepsorganisaties, waaronder AVBS en gaat zijn vijftiende editie
in. Deze wedstrijd wordt ondersteund door VLAM en heeft tot doel het
vakmanschap van de professionele tuinaannemer onder de aandacht
van de media te brengen.
Er zijn drie oppervlaktecategorieën: tuinen < 250, tussen 250 en 1000,
> 1000 m2 en er is de categorie ‘Groen kleurt’. De laatste categorie bekroont tuinen die vernieuwend en origineel zijn met groen. We zoeken
weer uitgesproken jong talent, namelijk tuinaannemers van maximaal
30 jaar die een “eerste-generatie-bedrijf” startten en maximaal 5 jaar
geregistreerd zijn. Door hun inschrijving maken zij kans op de titel van
“Jong Talent 2012” met daaraan gekoppeld heel wat media-aandacht.
Iedere tuinaannemer in hoofdberoep kan zich gratis inschrijven in een
gewenste categorie. De projecten worden in juni beoordeeld. Belangrijk is dat collegialiteit en algemeen belang primeren. In die zin worden de namen van de kandidaten nergens bekend gemaakt. Enkel indien u geselecteerd wordt voor de finale, wordt uw naam gepubliceerd

en krijgt u promotionele
kansen: reportages in
tijdschriften,
vermeldingen in kranten, reportage op TV, foto’s van
uw project een jaar lang
op diverse tuinevenementen en opname in
onze brochure die in ca.
20.000 exemplaren verdeeld wordt.

De benodigde inschrijvingsdocumenten en het wedstrijdreglement kan
u downloaden via http://www.tuinaannemer.be/Agenda_voor_de_professional of opvragen via e-mail vlaamse.tuinaannemer@gmail.com.
Heeft u nog vragen, neem contact op met coördinator Rit Vangeel op
gsm 0478/96 42 20.

