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Een andere eenhetd om de toetand :en
,.. ' kcJhum utt te druil en IS het
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\OOr 1\ \Ut i\l. RN•ds In o udl• lljdt•n \\erd

c•rbrdnth.• pl.tnhmclt'll'n of hruln\\ ien•n (kt> lp) door ult.J.pcwllng

1114'5l~olnf

wrkrNil'n. \\ Ij "l'lcn nu dolt hN dr grotr kuilriJkdom

"po lol' • ""' dil• de• 'oNIIngtol'stand 'dn d1• hodPrn

Het l,algetal worctt al geletel van het

~l."rlwh•rde.

KAUUM l' ml ...'TIKS I OF hl'l bclilniJI i)k'h' Jll.tnlt•n\oNh•ntlc t h1•mhch t·h·mt•nL

kahqPhalte (% K· IICI ) w;ldlbtJ b v voor
zandgrond het hw lnQt I ltt:! en voor

lte grond ht:t sltb!JI'halt
n ng \\'Ordt betr1 • '' n
AJS aan de lli!Od Vo ll l rJp
da~

11 dt•hcrcl.eolllc1t~CS

bhjÓ:l

de ka :toestand onvoldoende ~. dan

POTASSlUM

zal ~n kititlmmesttn!JtTtueten worden
ungt>'IOerd

SULRJR

In dE' US heeft door verbete11ngen van

PHO&PHORUS

app;tratuur en te nntek Je nar~ van
pldnten~~-~eet~el om de mtneralet I!0<>5tand

m gras vast te st um m •r aar

I

,ht

gebf9en Men heeft daarmee oo~. m!'er
lilZICht kunnen knmen '" de kahbehoette
van de grassoorten en de vcrandertoge-n

áaann gedurende het jaar Het
aantal •supenntendL'nts' dat daarvoor
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de benod gde iiPPclriituur adnschahe IS
reeds groe•ende Zo'n anai~P van het

Wal doel kalium voor de planten?

betredingstolerantle ~ran het gras ver-

Kalium
ta~ Jm ~ Q• •en bP
n'
van de lewode cellen m.1ar IS voor dP

d.,ze lrJU waann
de golfban••n tnt~>nw•l bcsp!•t>ld wordel'l,
zeer \'Jelkom rs

plantengroet w

van essentieel belang

Kahum speelt •• · n heC'I b('lilnQttfkt" roltn
een groot aantall~olocttSC.h•.• tunetiCS

vlln de pl.lnt D<• pl<mt lll'cft l .tlt 1m
noo g als hulp h•1 d~> fotosynthese, het
proc.es 111 dt~ fgroene pl,mten WcloHhtJ
I oold!().JJde(C02) <•n WoitP.r(H20) onder
1nvlocd van hi!t zonlldtl wordt omQc7el
111 orgamsche !>tol (koolhydrda·r
r •
Spct>lt kalium ('{'11 rol htJ dt- transport
van dle oroan~.hn ~tof rlttar dl p ililt.:
van opsltlq (zad •n vruchten. ~ 1ollen
etc l Hel rs E-en katalysator voor dil
werklflg van e Hnt.ll lnzynw~ r ~>r
dPrc I 1 t.JP 1\ de regulering van de
vochthUishoudmg hPI kalium 1n ·rM

IQ!

.l o•,mot he druk tn de cellen

van de plant ·.vaardoor .Ie wateronnam~:
wordt gesttmuleerd en doordat de hutd·
monci_;:s tn de bladeren (stoma s) dan

1 d t 11

"'

grasmatenaal t~ nl <elf op het terre11• utt
te voeren Men kuJql dclrt ook ~Peller en
be:er mz1d111n d·~ bt•hol'lte Hel bemest ngsprogrilmma l.an dc~arop wordl'n
afgestemd Oe1e otnalysen tethode zou rn

Wanneer is kalrum nodig?
Een gron<1r-1on .ter .JI mor tPil IJIIWIJZt!n
of er ka! bem~ 1 nq • <> !tg I ('r een

de toekomsl wel( •'ns C'f'll
rol ~unnen naan ~pelen

helangrll~

er

groot kafrgelJrer.- dan Ui l / lr l r dat Jlll!t2Sta1
door IK!rge!tng t

1 '

trrul

~

S(htjr~Selo·n ... ~n ,r~ r<~lld(•n

ol

I unngsvetllll!~tnd!'n

van de bladeren, ter\VtJI vroeg tn het
V()()rjii..rr al blt!f'll\Khtlc hlorm1s) !.cm 7.tJn

gecor

J liet
PH ' " te b '\ICJen on elke 3 jaar g rondmonsters te

~r
laten
Van fle wortels van h1 ' gra bevmdt 11ch

het merendecltn de •erste ó :m. reuen
waarom meestal utt deLe la,tg de grondmonstl!l'\ worden genomen Er ZIJn labodte tot IS cm gaan
Hoewel de JUISte tes twél<lrden kunnen
raiOfta

Kalimeststoffen
•

I

vd

I Jlome\tslolfen begtOl

brJ rle zurvenng van kohzou1en dte men
1n m rnbouw \Vtnt uu oudl' 7('{'ZOutlagen

o: re<hUtreef.s uil ?ecwdtet Op lleldl'
\VIjZen ontstaat vrrJ lluvere kahumchlonoe (KCL). Na een behandnltng om dte
•arm t ma ·en ont~t ~art b v

v.'Orden betnvlot!d door andere vo.
dlflgs~totfen zoals fosfor. worden de

patentkali 26% (magnesium-houdend

:ransprraue (verwelktng) worder teçen-

anatyseresu tatE>n voor het l.altumgehal;e

ge9aan De plant rs dadrmee beter
bestand tegen droogte en \;oude (vorstschelde), als ook t~>qen pMasttiltrE' aan-

als volgt beoordeeld

re kali 48"fo Een hoog chloorgehaltP
ka
,, •~' l anden van het gra> tot

oo~

goed lunettoneren zal een te grote

1p b v Oph oholus,
tasungen De ka
Fusanum, Dollarspol etc wotdt bij hogere ~:a'rnrvea\1!; vermtnd l A.111 • airurn
wordt ook toegesrhrevrm dat hel dt'

bo • teer

d'

cl 1o 'lfyl) er zwavelzu-

ge\IOig Mbben (7.outbeschadtgtrml De
r~
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t zeer la'!2_
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voldoende
hoog

zoul!ndetl van de l:ali·zouten IS als volot
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Is het zoutgehalte te stNk dan zal er
water aan de plant worden onttrokken;
de wateropname zal worden beperi-t ot
zeil$ geheel strlgl:'legd waardoo1 e1 ver·
droqmg optrredt
Met het toedienen van beme~ung zal
men dèldrmee rekefung rnoetE.>n houden
D1t 1.11 ook moetPO gebeuren b1j droog
weer ter voorl-:om1ng va11 vasthechtmg
clc'ln de bladeren
KCl fwt>Jt als mest~ lol het nr;~deel dat
hi!t water aantre~ t P.l l klonten vormt
K1S04 heeft dolt naclef'l met en 1s daar·
om '" mengmel.t ti." prdeu~ren A.ls
meststof sorteren ZIJ overtgens
hetzelfde effect, IS u1t proeven gebleken
De ~ allmeststoffen maken zoals de Sllf••
sto1meststo1fen een ontwrkkellng door
Ook de r.ahzouten CKCL, KNO • K SO&l
ZIJn zeer goed In water oplosbaar, KCL
weer me-er dan K1S0•1 (resp 350 en 120
grlltr koud water) Zij zijn rast release·
en makkeliJk Uil te logen

baan <greens. tees) waarvan het gemaa1·
de gras wordt afgevoerd, zal men wel·
h{ht dt> voorkeur qeven aan rneer flextbl·
hte1t, d w.z vaker ~nelwerkendt> kahhOU·
dE>nlfe mE'<tStoffen rnN ~ orte11> tu!>sen·
pozen tangzl.1n1Welkentle m~tstoffen
ZIJn ooi.. veel duurder ( 10 x) OP vraaQ r..

h1er Is er meer tiJd dan geld of anders·
om7
De hierboven genoemde uJtlog1ng kan
\'ooral ailnZienhJk ZIJn op een zandbo·
dem waann we1mg orgamsch matenaal

l'n klt~ldl'eltj~ ZltUm D~?ze zorgen nl.
~oor aanvCX'r en WISthouden van kahum
'" ge~on1seerde vorm dat door de plan·
tenwortels kan wordfin opgenornt'n
Samenvattend
C::.rc1 ht'<'ft (naast stil ~tof) rela t1ef grote
hoevet'lhed<'n ka hum nod19 Het ~ allgehalters 'n JOng, acttel yroerend grc~~ VliJ
hoog. dil ZCJI ol.ldN wordt'nd snel afnemen
Orndül kaliurn m CJC'IOnlsePrdP vorm 10
het weef~el word t opgeslagen, zal het
gras mak.kehtk wtgE<Ioogcl raken Dllts
vooral het gPval op een zandbodem
waann zrch voor de Ultwts>ellng van K·
k>nen te wetn1g organ1sch materiaat en
L;le•deeltjes bevmden

Om nu clte snelle alglfte te temperen.
maar ooi< de kans op toutschade (ver·
brandtngl en Ult.spoeling te vermrnderen,
liJn er kalihoudende mes tstoffen op de
markt gebracht die voorzien ZiJn van een
beschermende laag z.g. "CO<!tlng•. Deze
nu longzaamwerkende kalihoudende
meststoffen hebben het voordeel dat de
groef van het gras n1et In pieken maar
meer gehjkmat1g plaa1sv1ndt en dat de
werkzaamheld over een langere penode
wordt ungesmeerd.
Deze tangzaamwerkendP kalihoudende
mest5toHen ZIJn vooral gesrhil;t voor
gebrutk op fa1rways en roughs Op

Ook als het maatsel wordt afgevoerd
k.an de kahbeschtkbaarheld Uitgeput
raken tenziJ voldoende kalium met de
meststof wordt opgebracht.
Ge11en het feit dat het planteweefsel de
ne~gmg heen meer op te nemen dat het
nod1g heeft, 15 her beter de kahhouden·
de meststof meer malen in kle1ne hO€·
veelheden op te brengen

mtem•el bewelkle delen van de golf·

nngsversthtJnselen

Symptomen van kaligebrek
Bli!dPren wordpn QPel, daarna Vl'rdor·

aan dï: r~:móen en Uit·

eJndE>n Bleekzllcht(rhloroslslm het
voorJaar
Hoeveel bemesting:
lam'~ RtMrd h~f1 PPIIS gPadvi~Perd
IBTME. I tarrogc1te 'CIS) voor
golfgretms op vC><Jif1dnWhJk 1and. voor

elke 100 kg stikstof 70-100 kg kalium
op te brengen Er IS e1genliJk wem1g
onderzoek gedaan naar de vere1ste hoe·
veelheden kalium voor de grassoorten
en cutuvars d1e op golfbanen worden

gebruikt Maëlr het IS wPI duideliJk
gt"~ovorden

dat een goed evenwtcht tuskaflum dtPnt te wordPn
9ehandhaald, specla<~l op golfbanen op
zandgrond en ddt 1~ 111 Nedr.rland VOQr
50% het geval
ill<Jm, 1s hf.>t ~if'Chls mogeliJk een atgr~
ment> h1draad te qevton voor de hCX'vet>l·
heden d1e aan meststaf zulfen moeten
worden opgebracht
Aandacht. ervanng Pn grond enlof
vJeefsel·anaiy!;es Zlll"l nodig om hetJUISte
bem~.>511nqsproqlammil op te kunnen
stellen De hOf!VI"Cihetl\111 meststof dtP.
JaarliJkS op dP. qreens gebrcJt:t t word<•n,
zullen de volgende waarden hebben
~ strl(stof en

Voor kalium en tosfor ZIJn de analyse·
resultaten bepalend. Op een zandbodem
echter zal de JaarliJkse hoeveelheld stJk·
stof (Nl ca 25 grtm2 rnaeten ZIJn terwiJl
d•e 1100r kalium dan dicht biJ het h1er
aangegeven m.1XImUm zal liggen
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