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Hein van lersel

Op vakantie of blind

meststoffen met we1nig strkstof, brjvoorbeeld maar 14%.

Raadsel: Welke greenkeeper h eeft djt jaar g een last gehad van schhnmel -

Maar als Je van een snelwerkende mest-

ziektes op zijn baan? Antwoord: l ed er e greenkeeper die een hall jaar op

stof 2,5 kg per 100m2 stroort per 4
weken, ontwrkkel Je nog een enorme

vakantie is geweest of stekeblind is.

groerstoot. want dre strkstof kan met het

Of bovenstaand raadseltje helemaal conform de waarheid is zou ik niet dur-

JUrste weer rn een heel korte trJd vnjko-

ven beweren, maar het is wel een feit dat het afgelopen jaar een record aan-

men En als je dan pech hebt met het
weer dan knJg je gegarandeerd schrm-

tal banen is geteisterd door schmmelziektes. Een greenkeeper omschreef

De kunst rs. volgens Swart, om

mels

h et zelfs als schjmmelexplosie.

de groerhJn zo constant mogeliJk te houden Het zou volgens hem beter ZrJn om
nret eens per 4 weken te mesten, maar
mrsschren eens per week of per 2 weken
en dan natuurlrJk met mrnder meststof.
• Maar• . vervolgt Swart ·alles wat rk zeg
betekent natuurliJk werk en daar rs nret
altrjd trJd en geld voor •
Vocht en hitte
De combrnatre van vocht, hrtte en stress
brj de plant vormt het rdeale mrcrokhmaat voor het actrveren van tal van
schrmmels d1e m de mat aanwezrg zrJn,
want zoveel rs durdelijk I Veel banen
hadden last van schrmmelzrektes. maar

Overnight

Greenkeepers zullen 1n deze penode

op redere baan was de zrekte dre de

Over de precreze oorzaken van deze

gedwongen zrjn geweest om te berege-

boventoon voerde weer anders . Op veel

acute schrmmelexplosre, dre o~ngens

nen. gewoon om de grasmat op de

banen werden zelfs d1verse z1ektes

nret beperkt rs gebleven tot Nederland.

been te houden Probleem was echter

geconstateerd

maar ook rn buurlanden Durtsland en

dat de combrnatre van factoren als vrlt rn

ProGrass drrecteur Van Mondfrans zegt

Belg1e heVIg heeft ht.usgehouden, kan

de toplaag. hoge 1uchtvocht1gherd en

heel plastrsch · " Op sommrge banen

men lang drscussrëren Er wordt w el

dauw ervoor ZOI'gde dat er relatref wer-

werd rk b11na gek. Daar waren op één

gesuggereerd dat de overvloedrge

nrg verdamprng plaatsvond urt de

green aantastrngen te z1en van dollar-

regenvalrn het voorJaar geresulteerd

toplaag en dat de greens onvoldoende

spot, fusarrum en rondeplekkenzrekte

heeft rn een te zwakke plant dre extra

konden opdrogen

door elkaar En dan moet Je echt even

De doorslaggevende reden achter het

Een belangnjke oorzaak achter de mas-

welke zrektes Je te doen hebt • .

massaal voorkomen van schrmmels hgt

sale schrmmelexplos1es moet volgens

Voor 'sch1mmel-logen' rs 1997 dan ook

vooralrn de combrnatre van een zeer

Klaas Swart ook gezocht worden rn een

een rnteressant Jaar geweest.

heel goed krJ!(en met welk beeld en

gevoelig zou zrJn voor zrektes

droge perrode van half JU Ir tot begrn

fout bemestrngsregrme

augustus Begrn augustus kwam hrer

Klaas Swart·

Schrmmels als brJvoorbeeld Brownpatch

een perrode overheen met extreem hoge

" Iedereen weet dat bepaalde schrmmels

(Rhrzocton1a solanr) waren drt Jaar voor

dag- en nachttemperaturen en een heel

----

hoge lucht vochtrgherd

floreren op te veel strkstof, dus veel

het eerst te bewonderen op een fors

greenkeepers gebrurken snelwerkende

aanta! banen .
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Fusarium
Huub Husungs van golfbaan Brunsummerhelde was één van de vele greenkeepers d1e geconfronteerd werden met
een Z1ekteu1tbarst1ng
Hustmgs ·BIJ ons gmg het vooral om
Dollarspot en Fusanum, waarbiJ Fusanum
e1genhJk het meest hardnekkig was en
de Dollarspot relat1ef snel verdween·.
Hustlngs geeft du1deli1k aan dat h11 m
ZIJn 13-Jaar ervanng op Brunsummerhe!de nog noo1t zoveel sch1mmels gez,en
heeft.Met betrekk1ng tot de Dollarspot
Uitbarsting heeft Hus!lngs onder meer
met zwavel gespoten. Een m1ddel waar
het gras volgens Hustmgs goed op
reageerde De Fusanum was een groter
probleem Husl!ngs daarover Je zag
wel de JOnge scheuten z1tten onder het
oude aangetaste gras. maar het gras
kwam er biJ w1jze van spreken n1et doorheen WIJ hebben dus eerst met een verticuteermachine de mat vnJgemaakt van
dood matenaal. Verder heb 1k beg1n september doorgezaaid met voorgeklemd
zaad om toch zo snel mogelijk weer een
diChte mat te knjgen Beg1n oktober
hebben WIJ h1er het V1erlanden-toernoo1
en dat IS toch een wedstnjd waarvoor Je
de baan 1n topcond1t1e w1lt hebben Op
dtt moment -emd september- hebben
we gelukktg nog het voordeel van een
relattef hoge temperatuur, dus we houden er de groet aard tg tn • .
De Fusarium waar Hustings over spreekt
tS waarschiJnliJk Fusanum culmorum ook
wel bekend als voetrot of zomerfusanum. Deze ztekte openbaart ZICh door VriJ
kleine hchtbrume vlekken 1n het gras
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"WIJ hebben al een aantal Jaren last van
Dollarspot en vooral op de oude greens
dte m '85 ZIJn aangelegd. De greens ZIJn
qua opbouw duideliJk riJker meer
beschut en bevatten bovend1en meer
straatgras, wat een verklanng zou kunnen ZIJn voor de verhoogde gevoeligheld. In deze greens hebben wiJ de laatste Jaren last van steeds vroeger optredende schtmmelz1ektes. dus eerst 1n
augustus, toen JUli en d1t Jaar al1n JUni.
D1t voorJaar hebben WIJ m1ssch1en 1ets te
laat doorgezaaid en daarom te veel
beregend om het JOnge gras een kans te
geven Dat geeft natuurliJk een goede
voedingsbodem voor sch1mmels •
W1j hadden d1t Jaar wel het geluk dat we
net voor d1e penode met hoge nacht- en
dagtemperaturen gespoten hebben
tegen sch1mmels Na d1e penode hadden

Dus stroo1en met herfstkunstmest en

op 27 augustus werden 1n één klap VriJ·
wel al miJn greens z1ek De greens gelegen m een schaduwrijke omgev1ng
waren er het slechts aan toe
Woensdagochtend 27 augustus w1st 1k

WIJ wel aantastmg op de fa1rways, maar
op de greens v1el het mee. zeker 1n vergelijkmg met wat 1k van somm1ge collega's gehoord heb Ons bele1d 1n de nazomer IS nu vooral geriCht op het profiteren van de herfstgroei

dus met wat me overkwam'
WIJ als greenkeepersteam konden de
ontstane sch1mmels n1et zomaar thuisbrengen. Was Brownpatch reeds eerder
ges1gnaleerd m Nederland?
Na een u1tgebre1de 1nspectie werden alle

proberen met een goede mat de w1nter
m te gaan•
Brownpatch
In Amenka schiJnt het één van de meest
voorkomende aandoen1ngen te ZIJn van
grassen op de golfbaan, maar m
Nederland 1s de z1ekte erg zeldzaam.
Toch werd Genderste11n's headgreenkeeper Arnoud de Jager met de Ziekte
Brownpatch (rh,zoctonla solani) geconfronteerd en wel op een Wijze d1e hem
nog lang zal heugen
Arnoud de Jager. "In de nacht van 26

Dollarspot
Een baan waar vooral Dollarspot voor
problemen zorgde ts Burggolf De
Berendonk 1n WIJChen.
Head-greenkeeper Marcel Schook·
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ook geen belangnJke wedstnjden, dus
greep 1k miJn kans Verder hebben we
ontzettende mazzel met het weer gehad
(droog), want regen had de Situatie
zeker n1et doen verbeteren •.

Beleid
Doelstelling van d1t art1kel1s met het
geven van het finale antwoord of recept
tegen sch1mmels Hoewel u1t de literatuur natuurliJk een aantal algemene
nchtliJnen te halen IS, cla1men WIJ n1et
dat WIJ de WIJSheld 1n pacht hebben.
Ik zou d1t verhaal ovengens nog veellanger kunnen maken, want naast bovengenoemde Ziektes ZIJn d1t Jaar ook massale Uitbarstingen van bijvoorbeeld
Antracnose en Oph1obolus geconstateerd Daarom w1llen we 1n de komende
ed1t1es van Greenkeeper graag verder
mgaan op de problemauek rondom
sch1mmels, preventlef bele1d en het (blologisch) bestrtjden van de sch1mmels.

Met dank aan:
Klaas Swart. Jan van Mondfrans
mogelijke boeken en vakliteratuur bestu-

een stikstofriJke bodem gunstig voor het

deerd. Door te Informeren biJ collega's

Uitbreken van de Ziekte

van andere golfbanen en grasdeskundi-

De Jager ·Om de meest z1eke greens

(Prograss). Arnoud de Jager,
Huub Huscmgs en Marcel Schook.

gen kwamen we tot de conclus1e dat het

wat te laten rusten heb tk m 1eder geval

Literatuur:

Brownpatch moest ZIJn

betredmg verboden door het Instellen

Management of Turfgrass Diseases J.M .

TIJdens deze contacten werd in 1eder

van lijdelrjke greens. D1t 1n goed overleg

geval duideliJk dat de greens op onze

met de d1recteur en manager van onze

golfbaan n1et de en1ge pallenten

golfbaan .

Grafreken met dank aan KNMI, de Bilt

waren ..

BIJ u1tzondenng waren er op d1e dagen

(www knm1.nl)

Vatgas (ISBN 1-56670-046-9)

De grootte van de schimmelplekken
vaneerden van 10 cm doorsnede tot een
veelvoud daarvan. Donkere, later zelfs
zwarte sliJmachtige plekken werden
omzoomd door nog donkerder randen .
De op algen lijkende toplaag was zo
dichtgeslagen en glad dat men op
schoenen zonder sp1kes biJ WIJZe van
spreken zo kon UitgliJden!
Op het eerste aangeziCht werden de
grasplantJeS n1et d1rect aangetast•
Brownpatch ontstaat volgens de Irteratuur na meerdere nachten met temperaturen boven de 15 graden Celc1us en
overdag temperaturen boven de 30 graden Celsius
Verder IS een hoge luchtvocht1ghe1d en
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