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Zr; worden actrel en reduceren de aanwe-

Een zwarte laag !

zrge sulfaatverbrndrngen (ammonrumsulfaat, potassrumsulfaat) rn sulfrden Hrerb11

"Zwarte laag" (black layer), de naam voor een inderdaad zwarte, onwelriekende band In de wortelzone 'an de grasmat. De dJkle van de zwarte laag

komt het voor de plant grftrge H2S gas
vrrJ Vooral strursgras kan daar nret tegen
Een deel van dre H2S gaat met metaalele-

kan variëren van enige millimeters tol vele centime te rs. Chemisch gezien
beslaat deze zwarte laag uit een neerslag van verbindingen van zwavel met
metalen, sulfiden van bijvoorbeeld ijzer, mangaan en magnesium. Deze sulfi-

menten verbrndrngen aan (z.a rJzersulfaat), deze slaan neer en worden als een
zwarte band rn de wortelzöne zrchtbaar
Deze zwarte laag !black layer) slurt de

den ontslaan als zwavelwaterstofgas (H2S) met in de grond aanwezige
metaalelementen een verbindJog aangaat. Hel zwavelwaterstofgas wordt
door bepaalde bacteriën afgegeven. Zwavelwaterstofgas (H2S) is een afval-

wortelzöne van onderen af, waardoor de
anaerobe condrtre verder verergert. Nog
meer grhrge stoffen worden gevormd
(methaan. ethyleen, organrsche zuren).

produel van deze zwavelminnende micro-organismen zoals kooldjoxide
(C02) een afvalproduel is van mensen en dJeren.

De transport van groerstoffen rn de plant
stagneert en de doorlaatbaarherd van de
wortels gaat achterurt. De plant vormt
ondrepe wortels (brJ·wortels) om te proberen aan meer zuurstof te komen
Al met al een zeer ongunstrge, zo nret
dodelijke srtuatre voor de grasplant.

Hoe kan een anaërobe situatie
ontstaan?
-

De ponèn ZrJn volledrg gevuld met
water, waardoor de drffusre vnJwel nret
meer mogelijk rs. De d1Husie verloopt
door water 10.000-maallangzamerl
De ponen zr;n te klem geworden om
een goede drffusre rn stand te houden
Ort gebeurt brJ rnUrnkrng en verdrchtrng van de wortelzóne.

Deze zwarte laag rs voor de hoofdgreen-

Ook temperatuurwrsselrngen, veranderrn-

De grotere ponèn kunnen ook door

keeper een mdrcatle dat er rets mrs 1s 1n

gen van de barometrsche druk, wrnd en

het rnlopen van vrlt of door het gebrurk

de wortelzöne De leefcondrtre voor de

bewegrngen van water door de wortelzo-

van dress-matenaal met een onJUISte

baoerièn dre de zwarte laag veroorzaken

ne, ondersteunen drt proces

structuur verstopt raken .

1s een anaerobe condrtre, een condrtre
zonder zuurstof dus. In drt laatste schurlt

Als nu deze urtwrsselrng wordt belemmerd

het probleem en nret rn de zwarte laag,

of helemaal onmogeliJk wordt gemaakt,

Wat er aan te doen?

dre rs nret grftrg voor het gras. Het rs de

dan ontstaat er een zuurstofgebrek rn de

D• zwarte raag geeft dus aan waar de

anaérobe srtuatre dre de grasmat bedrergt.

wortelzóne In deze srtuatre zullen eerst de

anaerobe srtuatre bestaat en tevens hoe

zuurstofreserves rn de wortelzone worden

drk dre anaerobe laag rs.

De wortels en de mrcro-organrsmen rn de

aangesproken. Er v1nden een aantal re-

Na herhaald mechanrsch beluchten (hol-

wortelzöne hebben zuurstof nodrg dre

ductre·processen plaats HrerbrJ wordt aan

pnkken. shtten of pnkken) zal de anaero-

gebrurkt wordt om energre te halen urt

bepaalde stoffen zuurstof onttrokken

be toestand en daarmee de 'black layer',

de koolhydraten (surkers) door deze te

waarbiJ er ethanol (alcohol) vn;komt

gelerdelijk verdwr1nen NatuurliJk zal de

oxyderen . HrerbrJ komt water en kool-

Onder rnvloed van bepaalde bacterrèn

betrecfrngsrntensrtert, de voltlaag, het

zuurgas ((02) vriJ Drffusre, het proces

worden de nrtraten gereduceerd tot de

dresmatenaal of de drarnage moeten wor-

waarbrJ brJ concentratreverschillen er een

voor planten nret op te nemen nrtneten.

den gewrrrgeerd als dre blijkt dat een van

urtwrsseling plaatsvrndt van de hogere

lachgas. strkstofgas of ammanrak (denrtn-

deze zaken heeft brJgedragen aan de

concentratre naar de lagere, zorgt ervoor

ficatre). Ort kan Ierden tot een aanzrenlrjk

anaerobe srtuatre.

dat er een toevoer van zuurstof urt de

verhes aan voedrngsstoffen Metaal-oxy-

vrr1e lucht en een afvoer van de gassen urt

den reduceren tot oplosbare, grftrge ver-

de grond (w.o (02) rs. Deze drffusre

brndingen lnmrddels ZIJn de omstandighe-

bronnen:

vrndt plaats vra het systeem van onderling

den voor de anaerobe baoenen gunstrg

- Harrogale semrnar-matenaal

verbonden. met lucht gevulde porren

geworden

- Turfgrass Management, A.J Turgeon
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