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Golf de Pals fomenta un projecte d’investigació de
desenvolupament de bioestratègies de gestió de la gespa
més sostenibles i la reducció de l'ús de fitosanitaris
Golf de Pals manté el seu compromís ferm cap a una política de sostenibilitat
mediambiental, amb una aposta cap a la reducció d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle, un clar exemple és la introducció d’autosegadores elèctriques, potenciar
l’econòmica circular amb l’ús de residus vegetals composats com a font alternativa als
fertilitzants complexos minerals, així com també la reducció de l’ús de fitosanitaris
(fungicides i insecticides) pel tractament de malalties i plagues de la gespa.
Un nou pas en aquesta direcció, és el projecte d’investigació que s’està desenvolupant
a les instal•lacions del Golf de Pals, conjuntament amb la Universitat de Barcelona i
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Aquest projecte, impulsat
des del Golf de Pals i dirigit per Xavier Giol, Greenkeeper del camp, estudiarà la
introducció de bioestratègies en els processos de construcció de greens dels camps de
golf, així com la interacció entre la gespa i els microorganismes presents a l’entorn de
les arrels, que són imprescindibles per al bon desenvolupament de la planta. El
coneixement de la dinàmica de la població microbiana permetrà consolidar
mecanismes de gestió de la gespa més sostenibles.
Per aquest motiu, s’han iniciat les obres de construcció d’un green al costat del green
del forat 16, per a la realització de l’assaig experimental. La parcel·la on es
desenvoluparà la investigació es divideix en 2 blocs: un amb el mètode tradicional de
construcció i l’altre amb matèria orgànica reciclada d’origen vegetal.
En les properes setmanes ja s’agafaran les primeres mostres per analitzar els
paràmetres físics i químics, com també els microbiològics.
Xavier Giol, Greenkeeper del Golf de Pals ens comenta: “Creiem que aquest projecte
pot ser un precedent per a la construcció de camps de golf més sostenibles i
d’aquesta manera ajudar al món cap un canvi que a dia d’avui és tan necessari”.
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