STUDIEDAG MET DEMONSTRATIE SINT-FIACRE

GAZONAANLEG EN -RENOVATIE
De K.H. Sint-Fiacre organiseerde samen met de firma
Masschelein te Zwevegem een studie- en demodag voor
professionele tuinaannemers en groendeskundigen. De focus
lag op technieken en de nieuwe generatie machines voor
tuinaanleg, gazonaanleg, -renovaties en -onderhoud. Een
impressie.
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De nieuwe doorzaaicombi ‘DZC 600’ van Eliet maakt high-tech
doorzaaien mogelijk voor een betaalbare prijs.

Nieuw veringsyteem van Toro
De zitmaaiers van Toro kunnen voorzien worden van het nieuwe
‘MyRide’ veringsysteem. Dit is een volledig zwevend platform
waardoor er altijd comfortabel kan gewerkt worden, ook op onregelmatige ondergronden. Dit systeem bestaat uit een geveerd
platform waarbij er vering is op de stoel en niet op het chassis.
Het systeem is makkelijk, zonder gereedschap, te verstellen
naar de persoonlijke voorkeur van de chauffeur. Het werkt onafhankelijk en heeft dus geen effect op maaiprestaties van de
zitmaaier. Door de combinatie van het ‘MyRide’ veringsysteem,
de grote banden die als schokbrekers fungeren, een ergonomische zetel met armleuningen, veel ruimte voor de benen en
de weinig inspanning vragende stickbesturing wordt het snel
optreden van vermoeidheid voorkomen.
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Gecoate graszaden bevatten alle nodige voedingsstoffen om
snel uit de startblokken te schieten en verbeteren niet alleen
het esthetische aspect van de grasmat, maar ook de stevigheid,
herstelbaarheid en ziektegevoeligheid. De juiste keuze van het
zaadmengsel en een goede kieming zorgen voor een dichte
grasmat. Graszaad staat sterker in zijn schoenen wanneer ingezaaid in het voor- en najaar. Hou er de juiste bodemdichtheid
op na en zorg vooral voor voldoende water. Ook maaien, betreden en verwijderen van onkruid gebeurt voor een jong gazon
best in de juiste volgorde en stappen. Een pas ingezaaid gazon
heeft veel water nodig, zeker in droge periodes. Blijf in dat geval beregenen tot al het gras gekiemd is en 3 à 4 cm lang is,
en beter nog tot na de tweede maaibeurt. Een beredeneerde
bemesting van gazons zorgt niet alleen voor een goede groei
en een mooie kleur maar leidt tot een hele reeks positieve invloeden. Grassen krijgen dankzij een evenwichtige bemesting
een betere uitstoeling met een hogere bedekkingsgraad van het
oppervlak. Een sterk grasbestand is bovendien beter gewapend
tegen stressfactoren als droogte, hitte, koude en wateroverlast.
De snelste grasgroei manifesteert zich in het voorjaar. De behoefte aan voedingselementen is dan ook het hoogst.
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Gazonaanleg
Een gazon aanleggen doe je beter meteen goed, en dat al vanaf
stap één: het voorbereiden van de bodem, vertelt gastspreker
Paul Dupas. En meten is weten: een grondanalyse wijst veel
uit. Met de juiste analysegegevens over de bodem weet je exact
wat de grond nodig heeft om een mooi gazon te bekomen. Bij
de aanleg van een gazon is de juiste bodembewerking essentieel en is het belangrijk dat er voldoende organisch materiaal
in de teeltlaag wordt aangebracht. Bij de keuze van het juiste
gazonmengsel hou je best het doel van de gebruiker voor ogen.
Een vlak egaal siergazon? Of een grasmat waarop de kinderen
kunnen ravotten? Betreding, verwachte speeluren, het visuele
aspect en gebruiksgemak zijn aspecten om al op voorhand rekening mee te houden, net als het toekomstig onderhoud. Hoe
meer een gazon moet kunnen verdragen, hoe kleiner de foutenmarge en hoe hoger de eisen.

zaaimachine compact in afmeting. Dankzij de walsaandrijving
is deze gemakkelijk te besturen. De volledige bediening kan
gebeuren vanaf het stuur: inschakelen messen, inschakelen
rijdaandrijving, openen van het zaadstrooien en op werkdiepte
brengen.

Gazonrenovatie met nieuwe doorzaaicombi van Eliet
Wanneer een verouderd of aangetast gazon moet worden gerenoveerd, dan is het weghalen van de grasmat en het opnieuw
inzaaien aan de orde. Dit is een ingrijpende maar vooral dure
oplossing. Er is hiervoor een meer efficiënt en economisch alternatief, namelijk doorzaaien. De nieuwe doorzaaicombi ‘DZC
600’ van Eliet maakt high-tech doorzaaien mogelijk voor een
betaalbare prijs. De verjongingskuur voor een gazon is eenvoudig te becijferen. De rijsnelheid is dankzij de walsaandrijving
constant en het zaaidebiet kan dankzij een innovatief vijzelverdeelsysteem vrij precies worden ingesteld. Het verjongingseffect van een doorzaaibehandeling is bij voldoende neerslag
binnen de 14 dagen merkbaar. Deze machine kan trouwens ook
als verticuteermachine worden ingezet wat de inzetbaarheid
vergroot. Met een werkbreedte van 600 mm blijft deze doorTUINAANNEMER | 3 | april 2017

De zitmaaiers van Toro kunnen voorzien worden van het nieuwe
‘MyRide’ veringsysteem.
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Nieuwe Toro Dingo TX-1000
De markt voor compact materieel is goed voorzien van handige machines met toebehoren. Om hier op in te spelen ontwikkelde Toro werktuigendragers op rupsen die de naam ‘Dingo’
meekregen geschikt voor alle tuin- en parkwerk. Nieuw in dit
segment is de ‘Dingo TX 1000’. Dankzij zijn laadarmen met verticale lift en nominale bedrijfscapaciteit van meer dan 450 kg is
deze machine ongeëvenaard in zijn klasse. Deze machine heeft
ook een groter bereik op volledige hoogte, voor een maximale
productiviteit op het werkterrein. Met een scharnierpenhoogte
van 206 cm komen de armen gemakkelijk boven de zijkant van
een grote afvalcontainer uit. Deze lichte, wendbare machine
giet ongeëvenaarde kracht en bereik in een compact pakket. Dit
levert een belangrijk voordeel op bij werkzaamheden in parken
en tuinen. l

Toro ontwikkelde werktuigendragers op rupsen die de naam ‘Dingo’
meekregen, manusjes van alles voor alle tuin- en parkwerk.
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PROMOTIE VOOR DE TUINAANLEG
OP TUINEXPO KORTRIJK 2017
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< Tekst en foto’s: Jan Vancayzeele
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Deze tuinbeurs liep voor het grote
publiek van 10 tot 12 maart. TuinXpo Kortrijk is lokaal de eerste indoor
tuinbeurs van het jaar en speelt gretig
in op de evoluerende tuintrends. Deze
editie had als thema ‘goesting in de
lente’ en was voor de eerste maal gratis
toegankelijk voor het grote tuinliefhebberspubliek. Meteen een schot in de
roos. Er konden bij het afsluiten van de
beurs meer dan 17.000 bezoekers geteld
worden. Naast een compleet aanbod van
alle mogelijke materialen, producten,
advies en ideeën voor de tuin, ontdekte
de bezoeker ook inspirerende groenzones en demotuinen zoals de attractieve
demotuin van Sint-Fiacre.

tuinaannemer binnen een duurzame
groenrealisatie. l
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De K.H. Sint-Fiacre nam deel aan TuinXpo Kortrijk 2017 met een inspirerende
demotuin. Deze actie kaderde binnen de VLAM-promotiecampagne ‘Het
Tuinaannemereffect’.
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Deze stand werd uitgewerkt door de
leden van Sint-Fiacre, samen met een
aantal toeleveringsbedrijven-sponsors
en werd grotendeels gerealiseerd met
tuinaanlegbijdragen uit de promotiefondsen van VLAM. De stand werd
ingericht als een stedelijke siertuin
waarin de diensten van de tuinaannemer
in de kijker werden geplaatst en waarbij
de campagne ‘Het Tuinaannemereffect’
als ruggengraat fungeerde. Daarnaast
werd er een wandelcircuit uitgewerkt
waarbij de informatiepanelen van de
wedstrijd ‘De Vlaamse Tuinaannemer
2017’ tentoongesteld werden. Er werd bij
de inrichting en uitwerking van de stand
uitgegaan van de visie van ‘meerwaarde
van groen’ gekoppeld aan de ‘toegevoegde waarde’ van de vakbekwame
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