Onderhoud

Groomen

Groomen, verticaal maaien
en verticuteren
Pratend met greenkeepers komt het geregeld voor dat er een spraakverwarring ontstaat als
er gesproken wordt over verticuteren, verticaal maaien of groomen. Hoog tijd om deze drie,
zeer belangrijke, bewerkingen eens nader te bekijken.
Tekst en foto’s: Cees Wolters

D

e eerste in serie gebouwde kooimaaier werd gebouwd door
Robert Ransomes in 1832.
Deze is doorontwikkeld tot de huidige
driedelige, zelfrijdende greenmaaiers,
turfgroomer en lichtgewicht fairway-
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maaiers. Alternatieve aandrijving,
gewicht en prijs/kwaliteitsverhouding
zijn de trends voor de toekomst. Het
werken met deze technisch hoogwaardige
machines vergt vakmanschap. Naast
gewoon kort maaien, kun je er ook mee

verticaal maaien of groomen. Deze termen
worden nogal eens verward met verticuteren. Er is wel degelijk een groot
verschil wat hem vooral in de werkdiepte
zit, zoals hiernaast omschreven.
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Verticaal maaien

Verticuteren

De meeste verwarring bestaat als we praten over verticuteren
of verticaal maaien. Het Engelse woord ‘verticutting’
laat zich vertalen als verticaal maaien, maar als een
Nederlandse greenkeeper het heeft over verticuteren
bedoelt hij een bewerking die enkele centimeters de grond
ingaat. De Engelsen praten bij deze bewerking over ‘scarifying’. Het probleem zit hem dus in de Nederlandse vertaling.
Verticaal maaien wordt meestal uitgevoerd met speciale
units die aan een greenmaaier worden gemonteerd.
De afstand tussen de messen is doorgaans 10 mm en
de messen gaan maximaal een millimeter of 4 door de
bodem. De betere units zijn uitgevoerd met speciale
messen met widia-tanden en windvanen waarmee het
materiaal perfect wordt opgevangen in de grasvangbakken.De frequentie van verticaal maaien varieert
en is afhankelijk van de gekozen grassoort.
Bij de eerder genoemde kruipende struisgrassen
is wekelijks verticaal
maaien een veelgebruikte methode
ter voorkoming van
viltvorming.

Verticuteren is van
de drie beschreven
bewerkingen de
meest grove. Deze
bewerking wordt
toegepast om viltopbouw op de
greens onder controle te houden. De
nieuwe generatie
machines die wordt geleverd, kunnen tot een werkdiepte van
5 cm werken en kunnen daarmee worden ingezet op plekken
waar de viltlagen onacceptabele diktes hebben aangenomen.
De gewenste dikte van een viltlaag op een green is ongeveer 1,5 tot maximaal 2 cm. Om deze viltopbouw onder
controle te houden wordt de ‘20 procent regel’ vaak gehanteerd. Om de viltlaag op een constante dikte te houden
moet ongeveer 20 procent van het greenoppervlak worden
bewerkt. Met de moderne verticuteermachines betreft dit
dan twee bewerkingen per jaar. Hiermee is tegelijkertijd het
grote verschil met een holpenbeluchter aangegeven. Indien
je de greens bewerkt met holle pennen van 8 mm dikte op
een onderlinge afstand van 5 cm bewerk je maar 2 procent
van de green en zul je dus 10 bewerkingen moeten uitvoeren
om hetzelfde resultaat te behalen.

Groen&Golf april 2006

25

