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leo d en Duik
Scotts Greenkeepers studtedag Ehelmg

James Beard: Poa annua niet altijd een probleem
Zet drie greenkeepers bij elkaar en als je doorvraagt krijg je drie verschillende meningen te boren
over de beste samenstelling van de grasmat op de green, de beste maalboogte, de juiste bemesting ....
Omdat greenkeepers dat ook van elkaar weten, vinden ze het niet verkeerd om eens een erkende
autoriteit aan het woord te horen. Ze werden door Scotts op hun wenken bediend tijdens de studiedag
in het Eftellng Gollpark. Jarnes Beard nam in twee sessies verschillende brandende onderwerpen door,
die veel stof voor discussie gaven. En, zoal s hij zeU zei, "je boelt er maar één goed idee uit te pikken
en je dag Is weer goed besteed!"

Straatgras altijd bestrij den?
Voor de meeste greenkeepers n Nederland IS straatgras zo n1et een vloek 1n een
ouderlingenbank. dan toch weilets dat ze liever kWIJl dan nJk ZIJn.
Maar je kunt er ook anders tegenaan kiJken. Poa annua kent een grote genet1sche
d1vers1te1t De verschijningsvormen varieren van polvormige eenJarigen met U1lbund1ge
bloe1 tot breeduit kru1pende meer1ange uitlopervormers- en bijna alles er tussenin.
Het as Uiteraard de laatstgenoemde vorm d1e 1n de USA op veel golfbanen als gewenste soort wordt gezaen. Eén ding hebben alle vaneteaten echter gemeen: als de
plant zaadhoofdjes heeft gevormd sterft haJ onherroepelijk af.
Dat as begnjpehJk als Je weet dat alle energ1e van de planten op de zaadvorm1ng wordt
gencht BIJ gewenste varieleaten as de zaadhoofdvormang overigens met 20·30% te
reduceren door een hogere st1kstofgaft vóór de zaadzettang Dat kan ook met gennge
doses mefluad1de (M-bark, vroeger gebruakt als groearemmer).
D1t 1s het emge bekende m1ddel met dat effed . De belangnJkste versch1llen tussen
de eenjange vorm. Poa annua var. annua. en de meerJarige, Poa annua var. reptans
(=kruipend) ZIJn h1eronder samengevat.
Poa annua var. annua

Poa annua var. reptans

Eénjarig

Meerjang

Opgaand, polvormend

Kruipend, vormt wortelstokken

Weinig adventieve wortels

Veel secundaire wortels

Kiemrust

Geen kiemrust

Lichtgroene bladkleur

Donkergroene bladkleur

Gevoelig voor herbiCiden

Minder gevoelig voor herbiCiden

Voor- en nadelen
Om te voorkomen dat de eenjange typen gaan overheersen kan men de meerJange
stamuleren door veel stakstof en water toe te d1enen. Dat laatste as meteen een van
de voordelen van Poa annua in het algemeen Maar de soort heeft natuurlijk ook
nadelen. Op een rijtje
Voordelen Poa annua

Nadelen Poa annua

Het verlagen van de kahgaft heeft an tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt
geen effed biJ de bestriJding van Poa
annua De noodzaak om dat te doen
wordt meestal angegeven wanneer de
gem1ddelde bespelingsdruk van de greens
sterk groett. Zo'n 15 à 20 Jaar geleden
echter bestonden 1n de USA verreweg
de meeste greens en fa1rways Uit Poa
annual Er IS bovend,en een tendens onder

Bestand tegen intensief maaien-

Gevoelig voor stress door kou, hitte,

6, 4-25mm
Bestand tegen intensieve irrigatie

droogte, verwelking, onder water staan
Bestand tegen zout, ozon, smog, slijtage

de spelers om snellere greens te wensen .

Verdraagt hoog stikstofgehalte

Vormt te vaak zaadhoofdjes

Geschikt voor verdichte bodems

Is gevoelig voor veel z1ekten, o.a. dollar

Dat 1s striJdig met het gegeven dat Poa
annua naet extreem kort te maa1en as.
Aan de andere kant worden steeds nieu·

spot, fusarium, pythium, typhu/a
Groe1t op vrijwel neutrale bodems,
pH6-1
De beste soort voor schaduwrijlee plekken
Geeft een mooie dichte, fijne zode buiten de tijd van zaadvormmg
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we rassen Uitgebracht, onder andere
recent nog door de Unavers1te1t van
Mannesota, d1e een u1tgebre1d kweekprogramma heeft lopen Het gaat daarbiJ
u1teraard om reptans·achtlge variëteiten
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Poa annua verg e leken
In vergelijking met een van de 1n de USA veel gebruikte grassoorten op greens.
Agrostls stolon1fera of F1onngras. heeh Poa annua belangnjke versch1llen. d1e een
aanwijZing geven over de toepassingsmogelijkheden:
Poa annua

Agrostis stolonifera

Maathoogte > 19 mm
Maaisel kan blijven liggen

Maaihoogte < ZO mm
Maaisel moet worden afgevoerd
Vraagt laag stikstofgehalte

Vraagt hoog stikstofgehalte
Voor vochtige bodems
Geschikt voor kleibodems

Voor drogere bodems
Geschikt voor luchtige bodems

Onderzoek 10 East-Lansing, Mich1gan,

ding: er ziJn maar 10 soorten mlddelen

h1er kan dat ook . Wel is het zo. dat Je

toonde aan dat laten liggen van het

beschikbaar die dte taak effect1ef vervul-

voor handmat1ge verwijdenng - de

maaisel op proefvelden tot een aanzien-

len. maar alle tien hebben ze het

meest effectleve en haalbare methode-

lijke toename van Poa annua le1dt.

bezwaar dat ze te we1n1g select1ef ZIJn.

echt aparte krachten moet opletden

terwtjl afvoeren het aandeel ervan zeer

De wortels van alle andere planten wor-

Butten Duitsland en vergelijkbare golf-

laag houdt

den er eveneens zwaar door beschadtgd

landen is dat geen probleem"

Een seneus alternatlef 1s verwiJdenng

Beard wees erop. dat de snellere ontwik-

Gev olgen voor exp loitatie

van Poa annua met de hand

kelingen 1n de USA veel te maken heb-

Wtl men straatgras per sé bestrijden,

Uitgangspunt 1s een nteuw aangelegde

ben met het fe1t, dat 80% van de golf-

dan moet men er reken1ng mee houden

baan met Uitsluitend Agrost1s. Het 1s

banen er openbaar 1sl Dat maakt de

dat het een lichtk1emer 1s. Het krijgt dus

gebleken dat één getratnde kracht met

vraag naar snelle banen veel dtrecter

alleen een kans waar de zode bescha-

slechts een halve dag handwerk per

Ovengens constateerde h1j btJ ZIJn bezoe-

digd is! Een beheer dat erop is gencht

week een 18-holes baan volledig vrij van

ken aan Duitsland. dat somm1ge clubs

om Poa annua gencht te onderdrukken

Poa kan houdent Maar het werk moet

daar dnngend aan renovat1e van de

zal verder onder meer moeten bestaan

wel met IJZeren consequentie tedere

banen toe ZIJn, eenvoudig om hun klan-

Uit:

week gedaan worden, anders heeh het

dizie te behouden "Maar, één waar-

geen effect het gaat er juist om, kleine

schuwing: probeer met je baan sneller te

• Het gebruiken van lichtgewicht

zaa11ingen u1t te w1eden.

maken alleen maar door op 2,5-3,2 mm

maaiers
• Laag maaien, 4 x per week,

Wtl men toch chem1sch bestrijden. dan

te gaan maa1en. Als Je de extra lnveste-

op 71- 13 m m
• De irrigatie zo beperkt mogelijk
houden
• Een matige stikstofbemesting
hanteren
• Het maaisel verwijderen

1s een selectleve groetremmer het aan-

nngen 1n mankracht en machtnepark

gewezen middel. Het beste IS op d1t

n1et kunt opbrengen moet je Je daar ver

moment paclobutrazol, dat 4 x per Jaar

van houden! · . aldus Beard. "Verander

wordt verspoten. op de fairways 1n wat

n1et als je baan goed is", was ZIJn raad

hogere concentraties dan op de greens.

"Groe1t je bespelingsdruk, of komt er

De effectiVIteit van het middel duurt 3-8

veel press1e vanuit de spelers om de

weken. Het voorkomt de zaadzetting

baan sneller te maken, dán kun Je veran-

ntet, daarom wordt aangeraden deze af

denngen doorvoeren, maar alleen in

Voor de explo1tat1e heeh de vraag naar

te maaien. Naar verwachting komt dit

combinatie met verhoogde Investerin-

snellere banen ovengens aanz1enhjke

m1ddel1n 2-3 Jaar in Europa op de

gen. En tot slot nog een pos1t1eve ont-

gevolgen. Denk maar eens aan de extra

markt.

Wikkeling : In de USA speelt 89% van de
clubs momenteel al op zachte sp1kes.

investering dte 4 x per week maaien
voor de meeste greenkeepers zal bete-

Géén roodzwenk!

Dat blijkt enorm te schelen in de bescha-

kenen! Als dte vraag vanwt de bespe-

Heel opvallend 1n het verhaal van James

diging van de grasmat. en dus ook in

lersgroep van een bepaalde baan steeds

Beard was het verschil tussen de golfba-

het voorkomen van straatgras!" •

dutdelijker wordt, dan IS het belangrijk-

nen 1n de USA en Nederland dat hiJ

ste om aan d1rect1e en gebrutkers heel

aangaf Festuca rubra (roodzwenk). hét

dwdelijk te maken wat dat betekent

greengras 1n Nederland en Belgtë, wordt

voor de explo1tat1e. een betere. snellere

daar niet gebruikt. De voornaamste

baan vraagt om hogere 1nvestenngen!

reden 1S, dat roodzwenk n1et tegen erg

Afhankelijk van de Situatle btnnen de

kort maa1en- 2,5-3,2 mm- bestand is.

gebrulkersgroep kan zo' n vraag om

"Als de vraag naar snellere banen 1n

extra middelen heel goed als iets posi-

Nederland en Belgte echt gaat groeten,

tiefs te presenteren ZIJn

dan heeft men h1er een groot pro-

Met de hand !
De hoge tolerantte voor herbtoden van

opvragen of het eigenliJk wel mogelijk

de replans-typen van Poa annua zorgt
voor een probleem biJ chemtsche bestni-

te kriJgen merkte Beard op· • In Japan
ZIJn Poa-vnje banen heel gewoon En

bleem'"· was ZIJn mening. Reagerend
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