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Jeff Collin geiHerbert J. lange

Golfgreens: de meting van doorlatendheid en vochtgehalte
De doorl ate ndheid van grond i s te meten met behulp van ee n zogenaamde

zeker neet klemer dan 1 meter •

dubbelring-infillrometer. Dit in strument wordt door Dr. Steve Bake r van d e

H•erbtJ werden als voorbeeld de resultaten gegeven van een nngtnfiltrometer

STRI aanbevolen als d e Eu r opese Standaard. In ' Turf Manage ment lor G o lf
Courses' van James B. Bea rd w ordt deze methode als beste aangeprezen.
Onlangs i s een ander type dubbelring -inflltrometer va n Turf T ee
International (USA) op de ma rkt ve rsch en E'n. Dil instrument w ordt b eschreven in • Diseases of Turigrass' van H. B. C rouch . Beide instrume nten zijn in

met 30 cm doorsnede De gemeten
doorlatendheld bleek 3,05 keer de werkelijke waarde te ZIJn Een nng met 5 cm
doorsnede gaf een meetresultaat dat 11
maal de werkelijke waarde was! Het
commentaar hterbtj was. • Old beer cans
cannot make goed 1nfiltrometers

ederland verkrijgbaar (fa. Eijkelkamp).

Een b•Jkomende moethJkhe•d IS dat twee
concentnsche nngen het probleem van
Zijdelings wegvloeten van water n1et
helemaal oplossen Men heeft voor een
zandbodem aangetoond dat een nngd•ameter van 1,20 meter nod•g •s om een
betrouwbaar meetresultaat te knJgen.
De d1ameter van de oltnders IS neet de
en1ge factor dte met1ng van de doorlatendhe•d be•nvloedt Andere fadoren
ZtJn temperatuur, condt!te van oppervlakte en bodem, het bodemprofiel. de d•epte van de nngen 1n de grond, waterkwahtett, etc Om betrouwbare, onderlinge
vergelijkbare resultaten te knjgen moeten de mpespelende factoren van mettng
tot meting zo veel mogeliJk geliJk ZIJn.
Terug naar de Turf Tee. Dutdelijk zal ZIJn
dat aan de meetresultaten van deze wel
hand1ge maar kle1ne 1nf•ltrometer geen
absolute waarde moet worden toegekend Wel1s het zo dat, als de Turf Tee
en1ge tiJd op de greens 1s 1ngezet. de
gebru•ker zal weten welke afmetmgen

Op 22 april jl wE.>rden dezE' tnstrumE.>ntE.'n

nng B•J de conventtonele dubbelnng-

op de Noordw•Jkse Golfclub kon be-

fundie zakten be•de n1veaus ongeveer

proefd De mftltrometer van Turf Te< •s

geliJk 111 tempo.

de klemste van de twee Instrumenten

De 'Sotl Soence Soc•ety of Amenca

Het heeft een mgebouwde tiJdmeter. het

{SSSA) heeft een sene pubhcat•es u•tge-

gebrUikt mmder water en het 1s snel en
makkelijk op te zetten Kortom een zeer

geven onder de t1tel 'Method of Sotl
Analyses' In deel 1, waann aandacht

handzaam meetapparaat.

wordt besteed aan de natuurkundige en

Hoe lagen de meetresultaten van be1de

mmeralog•sche onderzoekmethodes,
worden de nngmftltrometers ook behan-

Instrumenten, lagen d1e redeliJk dtcht btJ
elkaar 111 de buurt? Kunnen daaru•t gelij-

deld Utt de mletdmg van dat hoofdstuk

ke conclustes worden getrokken?

het volgende·

De doorlatendheld gemeten met de Turf

• Rtngtnftltrometers hebben vaak een

Tee was ongeveer tweemaal zo hoog als

d1ameter van 30 cm .. een hoogte van

hen meetresultaat van de dubbelnng

520 cm terw•JI ZIJ ongeveer 5 cm de

mldtrometer +1- 250 mm versus 115 mm

grond 1ngaan Helaas ZIJn de d1ameters

I uur. De metmg met de Turf Tee lag dus
ru1m boven de 178 mm I uur waaraan de

van de nngen d1e 1n het algemeen

kwal•f•cat1e 'excellente doorlatendhetd' IS

accurate mettngen op te leveren. Om

gegeven 1n 'Dtseases of Turfgrass' lblz 168)
Het watern1veau 1n de b1nnennng van de

z1nvolle gegevens te verknjgen zouden ZtJ

Turf Tee zakte sneller dan •n de butten·
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normaal Ztjn B•J afw•Jk•ngen zal men
moeten concluderen dat daar een pro-

gebrutkt worden, dan ook te kle1n om
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veel gro tere d tameters moeten hebben,
zo groot als praktisch mogelijk 1S, maar
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bleem m de green schuilt De fabnkant
zegt ook zelf dat deze 1nf•ltrometer een
'd1agnost1C toot' IS
Vochtgehalte
B•J de h•erboven vermelde korte proef
werd voor de meting van het vochtgehalte gebru1k gemaakt van een ML2ThetaProbe D1t meetinstrument bestaat
u1t een meter met daaraan verbonden

een bodemvochtsensor · een 20 >ccm
lange olindervorm•ge houder waaru1t 6
cm meetpennen steken . De meting van
het bodemvochtgehalte v1ndt plaats
langs elektnsche weg De nauwkeunghe•d IS 5% (standaard) Na calibrat1e voor
de grondsoort kan d1e nauwkeunghe1d
2% worden Op de meter 1s het volumepercentage bodemvocht af te lezen Het

Het drooggeWicht van hert 100 cm mon-

de groe1 van de plant nadelig bemvloedtJ

meetgebled 1s 5-55% (volume).

ster was 106 gr. De diChtheld IS dus 1,06
gr I ccm. D1t IS een aanWIJZing voor een
zeer hoog organ1sch gehalte Vergelijken

Deze kwestie kreeg aandacht in een artivan maart I apnt 1993 (pag 18). Daann
werd het volgende gezegd

De ThetaProbe kan de met1ng ook 1n
Volts Uitdrukken Deze mogeliJkheld 1s te

ket 1n de USGA Green Sectien Record

gebru1ken biJ s1tuat1es d1e bu1ten het

WIJ dit met andere resultaten op gelijk-

meetgebled liggen

soortige zandgreens. dan du1dt d1t op

"Thans 1s er we1mg kenms over wat pre-

De ThetaProbe •s makkeliJk 1n het
gebrUik, licht, compact, heeft snelle reac-

een organ1sch gehalte van 10-12% Dat

Cies het verwerkmgspunt van grassen 1s,

betekent ook dat de totale poros1te1t

of hoe WIJ de waarde van het beschikba-

tietijd, 1s nauwkeung en onderhoudsvnJ

hoog moest ZIJn

re water zouden moeten interpreteren.

De ThetaProbe heeft gemeten op onze

In de eerder genoemde publicat1e

D1t IS een terrem dat waard IS om nader

testgreen een vochtgehalte van ca 35%

• Methods of So1l Analyses· wordt er op

te worden onderzocht· .

Met•ngen werden ook verncht op dat

Met de ThetaProbe en het monster heb·

gestaan hadden Deze werden genomen

gewezen dat met een nng,nflltrometer
noo1t een volled1ge verzad1g1ng wordt
bere1kt Men komt n1et verder dan+/-

d1rect nadat de •nflttrometers waren ver-

85% daarvan

kunnen knJ9en De ThetaProbe geeft vnJ

WIJderd, het water was nog aan de
oppervlakte ZIChtbaar H1er werd een

De gemeten vocht1ghe1d op de plek waar
de 1nf1ltrometers hadden gewerkt was +I·

paar keren gemeten, het vochtgehalte

45,5%

bleef 45-46%
Van een deel van de green waar geen

Hieru•t kan men concluderen dat de tota-

·wanneer gaan WIJ sproe1en7• zulten we

le poros•telt +1- 54% bedraagt ((100 85)

dus op grond van d•e meetgegevens toch
met kunnen geven Maar de hoofdgreen-

deelvan de green waar de mf1ltrometers

ben WIJ Interessante 1nformat1e over de
bovenlaag van de betreffende green
nauwkeung waarden van het vochtgehalte, mns de caiJbrat•e JUISt 1s geweest
Maar een antwoord op de vraag

metmg van de doorlatendheld had plaats·

x 45,5%) Deze hoge totale poros1te1t

gevonden werd een 100 ccm monster u1t

komt weer overeen met het hoge orga-

keeper zat als hiJ met de ThetaProbe de

de wortelzone genomen, 1-6 c d1ep, de

n•sch gehalte van 10-12%

nod1ge ervanng heeft opgebouwd wel

werkdiepte van de ThetaProbe Het mon-

Grond met een capdlalfe poros1te1t van

aan de hand daarvan kunnen bepalen of

ster werd m een oven gedroogd ( 12 uur

26% en met tucht gevulde poros11e1t van

het moment dat er gesproeid moet wor-

= 54% totale porosi-

den nadert, zo hiJ d11 met al met het

b•J 105 graden celous), daarna gewogen

28% (26% + 28%

Toen nog eens voor 2 uur m de oven en

teit) ligt d1cht b•J het 1deaal voor een

ervaren oog heeft waargenomen

wederom gewogen BIJ deze meting

golfgreen, als tenminste de structuur van

Ook IS met het apparaat, door het vocht-

bleek het gew1cht geliJk gebleven te ZIJn,

de bodem het verkeer van spelers en

gehalte van de greens onderling te ver-

er zat dus geen vocht meer 1n het mon-

onderhoudsmach1nes kan weerstaan Als

gelijken, vast te stelten of atle greens wel

ster

de toplaag van een green een vochtge-

voor dezelfde duur moeten worden bere-

Het drogen had een gewiChtsverlies van

halte heeft van 26%. dan betekent d1t

gend Ook de meung van het vochtge-

36 gr. opgeleverd Het monster bevatte

dat daann elke centimeter van die laag

halte 1n probleemgebleden kan waarde-

dus een volumepercentage water van

2,6 mm water bevat. Als het wortelstel-

volle 1nformat1e opleveren

36% De toegepaste calibrat•e van de

sel 10 cm lang IS, dan 1s er dus 26 mm

De ThetaProbe IS een hand•g en nutt1g

ThetaProbe bleek geschikt te ZIJn voor de
cond1t1e van de bovenste 6 cm van de
waterzone van de green

water voor de plant beschikbaar. Hoeveel
1s h1ervan voor de plant beschikbaar
voordat een toenemend tekort aan water

meetinstrument voor elke hoofdgreen-
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keeper d1e bere1d IS om er eerst mee 1n
de praktiJk ervanng op te bouwen
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