Hein van tersel

Hoe volmaakter een baan, hoe meer de
onvolmaaktheden opvallen
Prof Dr. James Beard op het Scotts seminar

Als je een lezing van een onvolprezen grasgoeroe als James Beard bijwoont, en daar verslag van mag doen in Greenkeeper, is het natuurlijk
kunst om met één treffende kop alle wijsheden die Beard over de veel
te kleine groep Greenkeepers die het Scotts seminar op 5 maart 2001
op het Nunspeetse golf bezochten uitstortte, te omschrijven.
Nou, d1e treffende kop 1s er met want de
kenms van Beard strekt ztch over zoveel
aspecten van het vak greenkeeper utt dat
zotets onmogelijk IS. Daarom refereert de
kop van dtt verhaal aan de goede raad
dte Beard ZIJn pubhek aan het etnd van
de Jez1ng meegeeft Als van een baan
alle greens tn topshape ZIJn dan zullen de
bezoekers toch dat ene plekJe op de fatrway zten
lntegrated Pest Management (IPM)
De ochtendsesste begon na het welkomstwoord van de Scotts gastheren
met een Uiteenzetting over lntegrated
Pest Management of IPM Beard bedoelt
daarmee het samenspel aan cultuurtechnische, btologiSChe en strategtsche beslisSingen. dte moeten voorkomen dat ztektes, plagen of uttbarstmgen van onkrutdgroel kunnen ontstaan Als Je het zo
bekiJkt IS ook maa1en een onderdeel van
het lPM programma Want maaten, en
zeker op golfhoogte, zorgt dat 90% van
de enkrutden geen kans kn1gen Beard
geeft hterbtJ aan dat een IPM programma
ntet mogeltJk IS zonder pesttelden Ik
weet ntet of dtt standpunt m Nederland
nog te verdedigen ts, omdat de
Nederlandse greenkeeper prakttsch geen
m1ddelen meer tot ZIJn beschtkkmg heeft
Een JPM programma voor Poa annua zou
volgens Beard de volgende aspecten
kunnen omvatten Goed repareren van
diVots zodat graszaad ntet kan ontkte-men Boven alles een dtchte mat proberen te handhaven Vert1caal maa1en zo
mogeliJk n1et 1n het naJaar Oo aandacht
voor een lage PH en warmtestress kunnen passen 1n het programma voor de
bestnJdtng van straatgras
Een prakttsch adv1es voor het bestrrJden
van ongewenste grassen 1n de rough zou
een verhogtng van de maatfrequentie
ZIJn Dat betekent dat Je ntet 2 x per Jaar
de rough maatt maar 4 of 6 keer Op dte
manter hou Je alttJd een volle mat, dte
mtnder snel gevoeltg tS voor mvastes van
ongewenste grassen en onkru1den

nr. 2, 2001

Ziekte
Het volgende onderwerp van Beard
betrof Ziektes en dan vooral sChimmelZiektes. Ook hter Vlei op dat de spreker
vooral de samenhang tussen zaken Wil
aangeven BIJ problemen probeert Beard
noott een oorzaak aan te geven De
samenhang tussen de verschillende
aspecten IS belangnJker BIJ schtmmeiZiektes IS vooral het ontbreken van wmd
van em1nent belang Volgens Beard 1s d1t
zo mogeliJk nog belangnJker dan scha-

duw Andere belangnjke aspecten ZIJn
hoge stJkstofdosenngen (geldt n1et voor
alle Ziektes) en kort maa1en. Er zou zelfs
een d1re<.t verband bestaan tussen de
scherpte van de koo1 en het mtnder vaak
optreden van ztektes. Overbodtg om te
zeggen dat een ctrkelmaa1er, waar het
gras er af geslagen wordt tn plaats van
gekntpt, meer wonden veroorzaakt en
dus meer kans heeft op het ontstaan van
schtmmelz•ektes De schtmmelsporen
kunnen namelijk op twee manteren 1n de
plant groeten Of Vla de stomata of hutdmendJes of vta de wondJeS dte ontstaan
door rnaaten
Beard gaf verder nog een dutdelijk advtes
om voor het rnaaten van de greens te
sweepen Onderzoek heeft aangetoond
dat ntet sweepen op een bepaalde baan
tot 60% meer Rhtzocton1a solant (brown
patch) veroorzaakt Ook het verband tussen vilt en schtmmel werd kort bespro-

ken De mycelium vormende schammels
als Rhazoctonaa solana (brown patch) en
m1Crodoch1um (fusanum of sneeuwschimmel) kunnen heel snel tot uat•ng
komen omdat ZIJ met hun myceliumdraden de viltlaag helemaal geinfecteerd
hebben. Dit mycelium l1gt als het ware te
wachten an de v1ltlaag, totdat de omstand•gheden voor het u•tbreken van de
sch1mmelzaekte opt1maal ZIJn
Potassium
Kal m of potassaum, een an water oplosbaar element as volgens Beard veel
belangnjker dan we vaak denken
Hoewel veel gronden vaak n1k ZIJn aan
kahum as d1t maneraal vaak met besch•kbaar voor de plant omdat deze gebonden IS aan de kle•deeltJeS. Een gebrek
aan kahum verraadt z1ch n•et snel onder
normale omstand•gheden De verborgen
effecten ZIJn een grotere gevoehghe1d
van droogte, SliJtage. stress, z•ektes,
slechte doorworteling. De plant zal dus
op allerlel gebieden slecht presteren
njke rol an het fotosyntheseproces
Verder heeft een gebrek aan IJZer negatleve effecten met betrekk1ng tot kleur,
wortelgroe1, stengelgroei en droogteresistentie. IJzergebrek kan onder
omstand1gheden vaak geliJkend ZIJn op
st1kstofgebrek. B11 IJZergebrek wordt echter het JOnge, pas gevormde blad lachtgroen, b•J st1kstofgebre wordt het oude
blad lachtgroen Verder treedt IJZergebrek
vaak op baJ een hoge PH (7+) en 1n mandere mate biJ een hoog fosfaatgehalte,
biJ veel organ1sch matenaal m de toplaag
en een overvloed aan water

Beard heeft een aantal tests u1tgevoerd
met mechanasche slijtage op een grasmat
waaruat bhjkt dat zelfs b•J hele hoge kalaurngehaltes een posit1ef effect bestaat
Zelfs biJ gehaltes d1e volgens het leerboekJe veel te hoog z1jn Een globale
andiCalle voor de toepassang van ka hum
zou 75% van de hoeveelheld st1kstof
kunnen ZIJn Meestal wordt kahum m de
vorm van kaliumsulfaat toegepast
Wat geldt voor kahum geldt an pnnope
ook voor IJZer. Veel bodems ZIJn fiJk aan
IJZer maar d1t IJZer as slecht besch1kbaar
voor de plant IJzer (Fe) heeft een belang-

Veel greenkeepers. aldus Beard. gebrulken IJZer alleen als het gras vergeelt
Hijzelf zou eerder een 2 tot 4 wekelijkse
frequentie hanteren an het maaase1zoen
Een interessante t1p betrof verder het
advies om IJZer \het hefst als chelaat) 1n
de ochtend te gebrulken De huidmondJeS staan dan nog open zodat het goed
door het blad opgenomen kan worden
Op het heetst van de dag zat het effect
veel m1nder ZIJn Andere sporenelemen-

ten waar Beard nog het een en ander
over vertelde waren :Z1nk en koper Ik heb
n1et het adee dat daar 1n Nederland problemen mee ZIJn. Tenm1nste 1k hoop met
dat Nederlandse greenkeepers hun dress:zand biJ de gntspu1ter halen. Beard
memoreerde een anekdote waarb1j een
greenkeeper gerecycled zand gebru1kte
dat compleet verg1ft1gd was door hoog
zmkgehaltes u1t afgespoten verflagen
Stikstof
Ook o-. r de meest toegepaste kunstmest had Beard een aantal Interessante
adv1ezen. Wat Je walt met een baan 1s de
belangnikste and1cator voor de hoogte
van 1e st1kstofg1ft. Op een par 3 baan
met heel veel spel en d1vots w•IJe heet
snel, heel veel gras. Je stikstofgift zal dus
aanmerkeliJk hoger ZIJn Op een kampioenschap met beperkt spel w1l1e de
mat 1n stand houden en geef Je dus mlnder Opvallend was verder de bepahng
van de hoogte van de st1kstofgaft.
Volgens Beard moet 1e n1et praten per
se1zoen maar per groe1maand En als een

kg/ 100rr2/ per groe1maand
W1tstru1s (penncross)
P. Annua
Festucca
Poa PratenSIS

0, 13-0,25
0,15 - 0,25
0,05-0, 15
0,15-0,3
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bepaalde maand we(]valt door slecht
weer en kou dan valt de stal::stofgaft dus
ookweg
Straatgras
Stra1tgras kwam gedurende de dag een
aantal malen opnaeuw ter sprake En de
boodschap was duadelijk dat straatgras
wellacht een goede oplosstng kan ZIJn
Komen er echter vragen van de leden
naar hogere snelheden, zal de greenkeeper voor de keus komen te staan of
htj/ZIJ een converste w1l opstarten. dus
bijvoorbeeld van straatgras naar roodzwenk en stru1s.
De chem1sche mogelijkheden haervoor
ZIJn 1n Amenka waarschiJnliJk 11eel uatgebreader want Beard praat over chemiCaI
krll van straatgras en groerstamulatoren
dae Agroslis soorten extra stamuleren
(Paclobutrazol) De Nederlandse greenkeeper moet helemaal vertrouwen op
cultuurtechnische maatre(Jelen
BelangnJke zaken zrJn dan
•
•
•
•
•
•

hchtgewtcht maa1en
lage maathoogtes
wetnag beregenen
wetn1g sttkstol
opru1men maaasel
doorzaaien

Druppeltest
Nederlanders kunnen ons wat betreft
de laatste paar Jaar btJna met meer voorstellen maar dry-patch kan ook 1n ons
land een seneus probleem ZIJn In veel

w,

gevallen wordt dat vE>roorzaakt door
waterafstotende myceliumdraden Een
eE>nvoudagE' test voor dry-patch IS de
druppeltest Steek een plug en leg hem
op ZIJn kant Vervolgens pak Je een oogdruppelaar en laat eenurneter voor centtmeter van boven naar beneden een
druppel op de plug vallen Vervloeat de
druppel dan IS het geen dry-patch BliJft
de druppelliggen dan heb Je dry·patch
Hoewel, enage voorzrchtaghead as haer
geboden. Want dry-patch kan snel llerward worden met de schrmmelzaekte
rondeplekkenziekte of take-all patch. Het
verschal IS dat biJ rondepleKkenziekte
vocht onder de wortels zat en er geen
wortels onder de droge plek zttten 811
dry-patch heb Je het tegenovergestelde
h1er re1ken de wortels door de droge plek
heen
Vilt
Een vast onderwerp op een semtnar van
greenkeepers IS VIlt of thatch zoals de
Engelsen en Amenkanen zeggen
Valt IS het mengsel van blad en wortels
dood en levend dat ZICh tussen de groene stengels en de grond bevmdt. Is de
vtltlaag nog gemengd met grond dan as
er geen sprake meer van valt maar van
een mat Een green mag een VIllaag van
maxamaal 7 tot 8 mm hebben, maar hever nog door frequent topdressen een
mat.
De vtltlaag van een fatrway mag ongeveer 1.3 cm ZIJn Vtlt ontstaat doordat er
sneller blad en wortels wordt geprodu-

ceerd dan er worden afgebroken.
VtltbeslnJdang kan door m1nder groe1
(lees· stikstof) of door meer vertenng De
belangnJkste oorzaken van vilt ZIJn·
•
•
•
•
•

veel groea
veel stakstof
lage Ph
weanag belichtang
onregelmatage maaaer

Succesvolle partners an de bestriJding van
valt ZIJn een hoge baologasche actavatE'It d•e
voor een deel samenhangt met een gunsuge Ph (ca 6) en natuurliJk regenwormen Beard spreekt tn dtt verband zelfs
011er een lichte bekalkmg (calctumcarbonaat) om de btologasche actlVIteat op
naveau te knJ9en
Nawoord
Ik den~ d. ik spreek namens alle bezoekers dat het 11erhaal van Prof Dr James
Beard meer dan Imponerend was Mocht
de heer Beard nog een keer terugkomen
dan ad111seer 1k 1edereen om ZIJn lezang te
bezoeken HarteliJk dank ook aan Scotts
voor de organtsatae van dat sem1nar.
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