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Houston B. Couch
dat de benedenwaarts genchte strommg
van water 111 de bodem wordt gehmderd

Wortels: disfunctioneren, achteruitgang en rot

wanneer het water verschillende texturen

ANAEROBIOSIS (Biack Layer)
I~

Layers m het bodemproflel Deze lagen

moet doorstromen De blokkade komt

gd e1 rte·

kunnen ziCh vormen 1n de bodem onder

het meest voor waar een fiJne textuur

mssen. plaatsvindend 1n een zuurstofar-

de graslaag of elders tbljV zandbunkers)

bover een grove textuur ligt In bodem-

An, 1er-. blOSIS IS ee1

t• .,.,

me (anaerob1sche) omgev1ng Wanneer

Hun d1kte ts vanabel Ze kunnen voorko·

water bevmden z1ch opgeloste stoffen en

de bodem anaerob1sch wordt v1nden er

men 10 de bovenste 2,5 tot 5 cm van de

deeltjes zand, kle1 en orgamsch maten·

WljZ1g1ngen plaats m zowel de vorm als •n

bodem, maar ook op d1eptes van tO tot

aal Wanneer de neerwaartse stroom-

d!i' oplosbaarhe•d van voed1ngsstoffen In

15 cm of meer Soms kom!i'n meerdere

snelheld afneemt ten gevolge van zelfs

deze gereduceerde vorm wordt een aan-

lagen 1n het bodemprof1el voor en ze

de genngste textuurwisseling wordt al

tal van deze elemfi'nten sneller door de

kunnen vlak of golvend verlopen Heel

deeltjesmaterraai afgezet De totale

plant opgenomen dan door de stofwlsSe·

vaak komt aan de oppervlakte algengroei

poreushe•d van de bodem neemt door

lmg van de plant kan worden verwerkt

voor WannNJr de bodem met water •~

Hierdoor worden ze voor de plant g<ftlg

verzad1gd vormen z1ch vaak grote hoe·

deze afzetllng a; D1t betekent dat het
water dat later door deze zone moet

Van andere elementen vmdt een beper-

veelheden zwavelwaterstof d•e Uitgesto-

vloe1en nog meer wordt vertraagd en

k•ng van de opname plaats Met water

ken pluggen naar rotte e1eren doen nu·

meuwe afzettingen veroorzaakt Door d1t

verzad1gde bodems bevorderen de groe1

ken Deze geur 1S bi; een droge black

proces ontstaan afzonderlijke lagen dte

van anaerob1sche mKro-organiSfTlen d1e

layer nauwelijks waar te nemen U1t de

de waterverplaatsmg geheel kunnen

voor de plantengroei schadeliJke stofw1s·

black layer gestoken pluggen kunnen

blokkeren F1g 8·1 geeft weer hoe hier-

selingsproducten voortbrengen

si1J1nacht1g aanvoelen en een fiJne knstal-

door een zogenaamde schijngrondwater-

U1temdeliJk neemt 1n een anaerob1sche

structuur vertonen lnhltraue van water

Spiegel kan ontstaan

bodem de wortelfunctie af Als resultaat

1n de black layer IS moelliJk

Het vergaan van graswortels kan ook

h1ervan verm1ndert het vermogen van de

Het effect van anaerobiOSIS op de plan·

a.mlerd1ng geven tot het ontstaan van

wortels om water en voed1ngsstoffen op

tengroei kan zowel chromsch als acuut

ondoordnngbare lagen 1n de greens

te nemen aanz•enliJk, zodat de planten

Zijn Het kan voorkomen lang vóór en1g

symptomen van gebrek vertonen. zelfs

nadelig effect op de plantengroei zKht·

biJ voldoende aanwez1ghe1d van voe-

baar wordt

dingsstoffen 1n de bodem
AnaerobiOSIS IS een veel voorkomend en

Een overzicht van anaerobiosis

b!i'langnJk probleem biJ het bet>eer van

Anaerob10s1

sportveldgrassen De cond1t1e wordt,

water verzad1gde bodem door herhaalde

wanneer 1n een zand1ge omgev1ng aan·

overstroming, lange regenpenodes.

hE l l

,lg van een

met

getroffen, 1n het algemeen aangedu1d

teveel beregen1ng of ontoereikende drai-

met de term Black Layer Anaerob•os1s
komt ook voor an greens d1e met een m1x

nage als gevolg van ofwel verd1cht1ng. de

van zand, aanwez1ge bodem en

orga·

aard van de wonelzone of dt:> vorm1ng
van ondoordnngbare lagen 1n de bodem .

n1sch matenaal ZIJn opgebouwd; de klasSieke ' 'Biack Layer' 1S dan echter mmder

Hoe ondoo rdringbare lagen ontstaa n

goed ZIChtbaar

Voor wate ondoor :J ngbare lagen 1n het

Diagnostische hulpmiddelen

ontw1kkelen als gevolg van onjUISte ver·

zaa•bed of 10 zand1ge greens kunnen ZICh
De eerste 1nd•cat1e

n maer 1b1

1s IS

houd1ngen val' de afmet1ngen van de

een progress1eve achterUitgang van de

bodemdeeltJeS en/of het optreden van

Trjdens de warme maanden 1n de late

mate van wateropname Tevens v1ndt er

een gele1achuge substant•e (b1ofllm) d1e

lente en de zomer sterft een groot

een geleidelijke afname van de v1talite1t

zovvel de capilla1re als de nlet-capllialfe

gedeelte van de wortelmassa van struts·

van het gras plaats. De planteil kn19en

ponën verstopt.

grassen (Agrost1s spp. en ~traatgras (Poa

wordt dunner, verkleurt nog meer naar

Onjuiste verhouding van de deeltjes

achtige organ1sche mat dre z1cr als tex-

brUin en sterft af. •n het bijZOnder op

Wanneer" o topdre .s1ng matenaal

tuurbarnère mamf~teert waardoor de

lage en druk belopen plaatsen van de

wordt gebru1kt dat afWijkt van de aan-

grondwaterstroming m snelhe1d afneemt

green De wortelontwikkeling neemt af

weZige toplaag en d1t matenaal wordt

en organ1sch en mmeraai matenaal wordt

en houdt op een gegeven moment zelfs

n1et op een goede man1er met de boven·

afgezet Wanneer geen cerngerende

Annual af Hterdoor ontstaat een spons-

een bleekgele tot gele kleur. De zode

helemaal op Doorzaa<en lukt met meer,

laag gemtegreerd zullen ZICh onder de

maatregelen worden getroffen zal het

behalve op plaatsen waar beluchungga-

oppervlakte lagen met verschrilende

watervasthoudend vermogen toenemen

ten, gevuld met doorlaatbare topdres-

structuren vormen Wanneer zo·n top-

Ook zal een schljngrondwatersplegel. ver-

smg, door de onderliggende anaerobl-

dressl11g met tot zelfs de kle1nste hoe-

gezerd van anaerobiOSIS, op de textuur·

sche laag steken .

veelheden goed door de toplaag wordt

In de meer vergevorderde stad1a van

gewerkt kan d1t aanle1dmg geven to t het

grens ontstaan wanneer een zode met
een fijne textuur boven op een grove

anaerobiOSIS ontwikkelen z•ch Black

vormen van lagen. De reden h1ervoor IS

bodem wordt aangebracht (F1g 8-2)
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dat de Stikstof m het ureum makkelijker
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door de r.vavelafbrekende bactenen
wordt opgenomen

J

Pwcl"-d W&IM tahle pmiJ<'OI<d w olh blohlm
(An•f'robic zont-)

Zwavel1s een belangnJke voedmgsstof
voor een aantal b10f1lmvormende bactenèn De reden van het zwart worden van

lm~oetmrothl.l!' t.OUI•Y"

,,
' '

.'

'
#

• ••

of ammansalpeter wordt gebru1kt (tabel
8-1) D1t komt waarschiJnliJk door het fe1t

de b1omassa's IS gelegen m de vormmg
van metaalsulfiden (vooral1jzer- en man-

..

l ndedyanq h)QIIIng lhi'l~

gaansulflde) Deze sulf1den ZIJn het product van een react1e waann door bacte·
nen gevormde waterstofsulfide met de

groe1en kan zuurstol met langer 1n de
met d.tt.llnnt."t'll orulûordrtnQb&re l•aq '"" """ ..:tmru,JTOIKI

gereduceerde vorm van deze elementen

massa doordnngen. De bacteflën dichtbiJ

reageert lbljv . 11zer- en mangaan1onenl

de oppervlakte ZIJn bactenen d1e zuurstof

en met oplosbare sulf1den worden gepro-

nod1g hebben (aerob1schl, terwiJl het

duceerd

De vorming van bicfilm

m1dden van de massa wordt bezet door

Bactenen d1e sulf1den kunnen produce-

81 een langdunge ••
r erz ligmg ont·
w•kkelen ZICh vaak lagen b10f1lm 01e een

anaerobe soorten. mclus•ef de soorten

ren ZIJn 1n twee hoofdgroepen m te

d1e zwavel aibreken en ruet alleen geen

delen De eerste groep bevat veel soor-

verdere negat1eve Invloed op de grond-

zuurstof nod1g hebben, maar er zelfs

ten d1e zwavel bevattende a mmozuren 1n

waterstroming UitOefenen en anaerob•o·
SIS 1n de hand werken Een b10f1lm 1s een
samenstelling van bacteru?le cellen d1e
d m.v een polysacchande bevattend
SliJm, bekend staand als ·gtycocalyx·.
omsloten en verbonden IS met natte
deeltjes klei.

zand en

orgamsch maten-

aal De sliJmcomponent van de b10f1lm
bevat een groot aantal ket11ngacht1ge

\\!a~rt.bko

Rooi: rone nua

moleculen (polymeren) d1e een sponz1ge

,

...
" . . •.

waterabsorberende matnx vormen waar·
1n de bactenen kunnen overleven en voedmgsstoffen worden geconcentreerd
Deze polymeren kunnen Z1Ch tot ver bUl·

1nacuef door zouden worden In deze

e1WI!ten afbreken en zwavelwaterstof

ten de geb1eden van m1crob1ële groe1 uil·

toestand vmdt er een constante UitWISSe-

losmaken. In het laagorganische mil1eu

strel.ken en creëren zo een veel grotere

ling van organiSch matenaal en voedings-

van zandige greens kan zwavelwaterstof

b1omassa dan alleen door de bactenën

stoffen plaats tussen de aerob1sche en

worden geproduceerd door de afbraak

zou ZIJn gevormd

anaerob1sche zones van de b1omassa .

van zowel zwavel als sulfaat. Dil

Aanvankelijk b1nden de badenen z1ch

Tevel'ls worden metaalelementen (vooral

gesch1edt alleen b1j afwez1ghe1d van

aan de bodem- en zanddeeltJeS en aan

IJZer en mangaan) .n de sl11mmatnx en in

zuu rstof door een groep gespeoahseerde

de wortels en vormen een samenhan-

de celwanden va" de bactenen opgeslo-

bactenèn, bekend als ·ongelijke zwavel-

gende kleurloze b10i1lm In d1t stad1um

ten

of zwavelafbrekende bactenën" .

bevat de b10f1lm een aantal bactenesoor-

De voor de ontwikkeling van de blomas-

Aangez1en er tijdens het zwart verkleu-

ten d1e onderling concurreren om voe-

sa pnma•r benod•gde stoffen ZIJn kool-

dingsstoffen, water en zuurstof De soor-

stof, st•kstof

en zwavel

rende ontw1kkelingsstad 1um '" de b10f11m
een tekort bestaat aan organ1sche strk.-

ten d1e met onderling concurrerend ZIJn

Afsche1dmgsproducten van de wortels,

stofbronnen IS het aannemelijk dat sulfi-

zullen u1temdeliJk dom1neren en kunnen

ontbindend wortelmatenaal en aan de

de door deze soorten wordt geproduceerd

dan VfiJeliJk 1n aantal groe1eo De groei-

wortelzone toegediend organ1sch maten·

ende b1of1lms diJen Uit en verb1nden z1ch

aal ZIJn de voornaamste bronnen van

Slechts één soort van zwavelafbrekende

met de naastgelegen b1of1lms. zodoende

koolstof voor de bactenën d1e de b1of1lm

bactenen <Desulfuromonas) IS m staat

wordt een veel grotere b1omassa

vormen Tevens wordt organ1sch koolstof

elementa1r zwavel om te zetten naar

gevormd De z1ch ontw•kkelende blomas-

geproduceerd door blauwgroene algen

zwavelwaterstof Alle ovenge soorten

en, 1n somm1ge gevallen, ook organisch

gebru1ken h1ervoor sulfaat. Wanneer het
beregen1ngs· of 1rngat1ewater veel sul-

sa verstopt de capillaire ponèn

en vormt

strengen 1n het water van de grotere

strkstof u1t anorgamsche bronnen wat

ponerUimtes, waardoor de strom1ng van

ook vorm1ng van b10f11m kan bevorderen

faat bevat en er geen elementalf zwavel

dat water word t geblokkeerd. evenals

BIJ Slikstofbemesting zal de vormmg van

het transport van zuurstof en voedings-

b1of1lm op grotere schaal plaats vmden

aan de greens wordt toegevoegd zal de
vorm1ng van de zwarte b1of1lm plaatSVIn-

stoffen 1n de wortelzone

op d1e geb1eden waar ureum wordt toe·

den door de grote groep van sulfaataf-

Wanneer de b1omassa doorgaat met

gepast dan daar waar ammon1umsulfaat

brekende soorten Wanneer elementalf

nr. 3, 2000
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zwavel aan de greens wordt toegedrend

R•to

worden Desulfuromor>as de grootste
bactenele component van de brolrlm

Tn-.lmcnt
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Het 1s belangnjk te weten dat toedrenmg

Ammonium n tril Ie
Arnmnmum n:ttrale

0 Slh-.;
05(h'.;

o r~ kg ....r

lOl~

C~.!Okg

van elementalf zwavel op zandgreens
n1et noodzakelijk de oorzaak s dat ~liJm·
lagen ZWdrt verkleu•en

• ftorrotö ~uU•I

'"""
IJ.....
- colloidol oulhu
.. frfTQUJ t:UU•Ie

Er bestaat eeP drrecte relat•e tussen de
mate van watertoedrer>rng en vorm1ng
vafl brof·lm De aanvaardbare- nfrltratresnelherd voor zandgreens

• colloidal lulhar

Ammon.unu \ull•bt
Anuuoruum sUlt•te
..- coUoKI•I•uJlur
+ lerrou" s.ult.-u-

S..VorUyot
Bl•u IL U.yor

CU• kg 'I

2.0
I5

u s lb ro.:

.l.Olb

0'-'0kg
C.JlgS

~0

o Slb'

r r. u.pN

1l

.!Oib
lOib
051hN
0 Slb-.;
lOib

Cl.lOtg
O.IIOkg

201~

OlJkgN
O.ilkg S

17

25

OOOkg
OOOkg

s 15-31 crr

per uur Wanneer deze afneemt tot 7-19

cm per uur worden zandgreens gevoelig

--------

voor de vormmg van b•oillm. BIJ een nog
lagere rnflltratresnelherd (3,8-7 C'll per
uur) wordt zwarte b•o:ilfl'l Zichtbaar en
biJ verdere afname tot 1,8-3,3 cm per

>70
l&·?O

uur kunnen ZICh lagen van met zwarte

I 5-2 7

brofrlm gerrnpregneerd zand vormen

U206
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<fl.l

>178
7 0.17 8
18-70
I 11-ll
O!t-1 5

<0,

E1cllen1 pc:-f"'fte&bUUy no bl«k.layft'
('ihod pt-rme.abWly on:•\ÎOil4l tnK"rs al b&ad. 14yrr
f'ui,H mf'Z'IZINibiflty b'-d, l.-ywr pn"M'Dt
Vrry pnor flMlhN:blhty h&ac"k ..,.., M'tluu•
AlnH•t.l imJJfl>fYiOU\ to ~•tw. blMlrt. Ll)'eJ domtrwnl
lmpeNlOWo IO w•IN bLiek J.yerm. \'efY .aggrffiVC

De gezamenlijke lagen broma~sa bestaan
urt afzonderliJke n vorm en grootte
vanerende SliJmfor'llat es. van sfensche
massa's met een drameter van 2 mm tot
complexe vlakke samenstellingen met

condrtres doordat de dampspannrng van

opgenomen en (d) dat lucht 210 mi

afmetrngen tot zelfs 98 x 71 x 19 mm.

het bodemwater a' neemt met als gevolg

zuurstol per liter bevat en de transprra·

Soms komen bulten de hoofdlagen ver-

dat de transprratreverdamprng moerlrjker

spreid rn de wortelzone brJzonder klerne

verloopt en de pfarten ZIChzelf nret goed

treverdamprng plaatsvrndt brJ een snelherd van 75 mm per dag en (e) dat de

!0.2-1 mm) rntens zwarte sfensche mas-

meer kunnen afkoelen. Wanneer berege-

laterale drffus1e van gassen aanzJenhJk

sa s voor. Het kan voorkomen dat ze ZICh

nmgswater wordt betrokken Uit VIJVers of

wordt bemoeilijkt door overmatrg vocht

aan de wortels hechtefl De grotere plat-

sloten dre veel f·, ne zwevende deeltJes

rn de bodem, en de meer agronomrsche

te massa's bestaan urt een aantal hon-

bevatten zullen deze deeltjes rn het zan-

aannames dat (f) algen of stof de oppervlakte hebben afgesloten. (g) er een

zontale, enrgsz·ns golvende lanen dre

drge profrel terechtkomen en brJdragen

zrch naar burlen toe plaatvormrg urtstrek-

tot een blok kade van de vertrcale water-

schJjngrondwaterspregel bestaat op een

ken. De burtenste platen ZrJn aan de brn-

verplaatsrng

drepte van 10 cm. (h) dat het cap1llarre

nenste bevestrgd door mrddel van verbrn-

Wanneer eenmaat anaerobrsche omstan-

water anaerobisch IS geworden en (r) dat

dende laterale platen.

70% van de wortelmassa ZICh rn de

Anaerobrosrs wordt verder lrl de hand

drgheden zrJn ontstaan neemt demtnfrcatre (omzettrng van •11traat naar onbrurk-

gewerkt door afslurtrng van de bodem

baar strkstofgas) toe en worden man-

dat rn

door stof of door blauwgroene algen In

wortelzone zal zrjn opgebrur~t en het

bovenste 10 cm van de bodem bevrndt,

9.7 dagen tijd alle zuurstof urt de

gebreden met vaak optredende stofstor-

gaan, IJZer en zwavel gereduceerd tot
voor de plant met opneembare vormen

men. zoals de prarrregebreden 1n Canada

Tevens ontwikkelen zrch g1ftrge bijpro-

geldt dat rndren aanvullende omstandrg-

en rn het mrdden westen van de USA
wordt de oppervlakte afgesloten door

ducten van anaerobrsche ontbinding.

heden als een hoge luchtvochtrgherd,

zoals ferrosulfrde. azrJnzuur. boterzuur en

grote hoeveelheden drrect beschikbaar

rnwaar van kier en leem. Blauwgroene

fenolzuur, ethyleen. methaan en water-

strk.stof, een hoog nrveau oplosbare zou-

afsterven van de wortels begrnt. Verder

algen produceren SliJmstof. ShJm en

stofsulfide Verder worden door de

ten en geen transprratreverdamp1ng

andere organ1sche produden dre ponën

anaerobrsche m1cro-organrsmen voor de

plaatsvindt, 1r1 ongeveer 70 uur alle zuur·

rn de bovenste 2,5 cm van het zand ver-

plantengroei onqunstrge stofwrsselrngs-

stof 1n de wortelzone zal ZIJn opgebrwkt

stoppen Deze substanues brnden zand-

producten algeschelden

en afsterven van het wortelweefsel
begrnt

deeliJes en ZrJn brjlonder hydrofrel Ten

Wanneer ethyleen, methaan en water-

gevolge hrervan neemt de luchtrurmte rn

stofsulfide rn een zuurstofarme bodem

het zand af en vermrndert de urtwrsse-

wordt vastgehouden zullen de wortels rn

Beheersing

lingssnelherd van gassen tussen de lucht

korte trJd afsterven. BIJVoorbeeld, geba·

Eer crJc aar element van de beheersrng

en de wortelzone en zren we een drastr-

seerd op b1ologJsche aannames dat (al er

van anaerobrosrs rs het herhaaldelijk con-

sche achterwtgang van de mfrltratresnel-

zrd1 7,4 gram wortelmassa van stru1sgras

troleren van de rnflltrauesnelherd van

herd van water Zelfs biJ spaarzaam bere-

bevrndt op een diepte van 20,3 cm onder

water Metingen van de penetrauesnel-

genen bhJft de bovenste 2,5 cm van de

een plug met een d1ameter van 10 cm en

herd van water rn de vrltlaag en de vertr-

bodem nat.

(b) dat de poreusherd van de bodem 30

Een hoog aandeel nrtraat en oplosbare

% bedraagt en (c) dat 0,2 mi zuurstof

cale stroomsnelheid door de onderlrggende wortelzone kunnen worden

zouten draagt ook biJ tot anaerob1sche

per uur per gram wortelweefsel wordt

gedaan met behulp van een 1nfiltrome-
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ter referentie gemeten te worden op
geselecteerde gedeeltes van elk!' green
Pn moeten worden genoteerd

het beStliJden var algen aan de opper
vlakte pH speelt brJ de fT'Iate van algen·
groe1 een grote rol Greens d1e ZIJn aan·
gelegd met bas.sche grond IpH 7,5 of

TweewekeliJkse met,ngen moeten tiJdens

hoger) ZIJn gevoeliger voor kolon1sat1e

het groe1se1zoen op dezelfde plekken

door blauwgroene algen dan greens op

worden genomen BIJ de eerste aanWIJ·

zand1ge bodems met een lagere pH

z1ng dat er een afname plaatsvindt, zelfs

Evenzo geldt voor beo~egenmgswater dat

als d1t onbedUJdefld lijkt. 'lloet de oor·

de algeng roe' wordt bevorderd door

zaak worden vastgesteld en onmiddelliJk

water met een hoge pH Waar greens

gee1gende maatregelen worden geno-

overmatig r>at worden gehouden zal de

men

algengroei toenemen. vooral op kalkhou·

Prevent1e van anaerobiOSIS ver('ISt een

dende grond Gebrul. van gebluste kalk

Jen. m (Omblnatre met hand111at•ge bere-

aantal stappen om de vormmg van lagen

als droogm1ddel voor het tegengaan van

gering van de aangetaste greens nod1g
TiJdens penodes met hoge neerslag IS het

met verschillende textuur te voorkomen

oppervlaktealgen werkt contraproduc-

Elke verandenng m de textuur van dres-

tlef Het korte terfT'IJn voordeel van afna-

van belang te controleren of de dramage

smatenaal kan eventueel resulteren n

me van de algengroei ten gevolge van de

op alle delen van de green goed werkt

laagvorm,ng Daarom IS he-t. ongeacht

afwezigheld van VfiJ water op de bodem

Ook kan vermmdenng van het aantal

welke verandenng van de samenstelmg,

en op plantenoppervlakken za~ meer dan

speelrondes tiJdens Zulke weersomstan-

zeer wenseliJk dat de overga'lg ertussen

ten1et worden gedaan door de UJtemde-

dogheden de ernst van het probleem ver·

geJe,dE'IiJk verloopt De eenvoud•gste

IIJke verhog1ng var do? pH Het biJ het

mmderen Hoge stikstofbemesting moet

IT'ethode om een gele1deli1k vcrlopende

moderne golf horende heel kort maaien

1n deze pe•1ode worden vermeden, voor·
al het gebru1k van ureum Wordt bemes·

bodemtextuur te verknJgef'IS het Uitvoe-

draagt ook biJ tot de ontwrkkehng van

ren van een mter•s1eve beluchting 1n de

blauwgroene algen Door kort maa1en

trng toch nod1g geacht moet het 10 klei-

vroege herfst en de proppen te vermalen

kan veel licht tot op de bodem doordnn-

ne hoeveelheden gebeuren met een urt-

en te mengen met eer' relauef zware

gen en. s1nds blauwgroene algen foto-

gebalanceerd fT'Iengsel van st1kstof. fos-

topdressmg met het meuwe matenaa

synthetiSChe planten ZIJn, wordt ~uerdoor

for en kaliurn Als de procedures om het

Deze procedure moet elke herfst worden

algengroei bevorderd

acute probleem aan te pakken eenmaal
tn werk1ng ZIJn IS de volgende pnorotell

herhaald Deze topdress1rgs moe:en

De merken Mancozeb en Chlorothalon1l

worden toegepast gedurende de tiJd dat

ZIJn 1n de vSA toegelaten voor de bestnJ·

~Jet vaststellen vc.n

herhaald maa1efl nod1g IS. Ze moeten

d1ng van algen Deze producten ZIJn het

van de dra1nagebarnères en van de pro-

ze onderdeel

de aard en de ernst

vaak en 10 lichte fT'Iate worden toege·

meest ef fectlef wanneer

d1end overeenkomstig de mate var gras-

ZIJn van een preventlef bele1d Smds ze

groei

ook een aantal schimmelgebonden Ziek-

en de cult1vat1eprocedures van de

Zowel beluchten met kle1ne holle penf'en

ten tegengaan kan opname m het regu-

betreffende green. over de textuur van

als met volle pennen moet worden toe
gepast op greens waarvan IS vastgesteld

liere spUitprogramma een tweeled'g doel
d1enen Wanneer anaerobiOSIS s gecon-

de wortelzone. un·form1te1t van de diep-

dat grote massa's afgestorven wortel-

stateerd heeft hE:t de eerste pno11te1t on1

weefselm de late lente of de vroege

het zuurstofmveau 11" de wortelzone te

cedures van bestnJdmg Verz.Jmel zoveel
mogehjl. 1nformat1e over de construct1e

het zaa1bed en over de samenstell1ng van
te van het zaa1bed. types en frequent1e
van cu!trvatre en de h1stone van het top-

zomer de neerwaartse bewegmg van het

verhogen D1t kan plaatsvinden d m v

dresser Gedetailleerde 1nspec.11e kan hel·

water belemmeren Wanneer elke

beluchting en een nauwkeunge bewa-

pen om vast te stellen of het probleem

behandeling wordt gevolgd door een

kmg van het beregemngsprogramma

een gevolg IS van verd1cht1ng. van

lichte topdressmg en 1nslepen van het

Omdat biJ het beluchten

matenaal zal de bodemmtegnte1t toene-

gedeelte van de grond kan worden ver-

een groot

een groot volume lucht 1r de

ondoordnngbare lagen of van ontoereikende dra1nage Met deze mformatre kan

een camgerend plan van aanpak worden

men Ook zal door het topdressen het

WIJderd kan

gevaar van te hoge concentraties orga-

anaerob1sche zone bznnendnngen Het

gevormd

OIS(h matenaal d1red onder de opper·

beruchten moet voor een zo gunst1g

D1ep beluchten zal de problemen met

vlakte afnemen Deze procedure 1s

mogeliJk effect plaatsvmden tot onder de

anaerobJOSIS als gevolg van ondoordnng·

bevorderliJk voor een goede 1nf.Jtrat1e·

storende lagen en. voor een zo klem

bare lagen 1n de wortelzone verminde-

snelhe1d en voor meuwe wortelgroei tiJ·

mogeliJke verstonng van het speelopper-

ren. Verscheldene m1ddelen d1e op diep-

dens de rest van het zomersetzoen De

vlak, met

cult1vatie 1n de herfst moet op zo'n

Grotere penneP d1enen alleen tiJdens het

man1er worden uilgevoerd dat de verga-

voor· of het naJaar te worden gebrurkt

te messen en holle pennen. De JUISte

'le wonels en mmerate bodemdeeltjes

BIJ het waterbeheer : ;dens anaerob1sche

materoaalkeuze. de keuze van het bewer-

met een fiJne textuur d1e ZICh gedurende

omstand1gheden moet ervoor worden

i..lngsttjdst.p. de frequentie en de JUis:e

de voorgaande maanden m de wortelzo-

gezorgd dat het vochtgehalte m rfe

vochughe1dsgraad van de bodem ten

mzet van kle1ne holle pePnen

tes van 5-4 1 cm kunnen doordnngen ZIJn
verknJgbaar. vanerende van boren, rech·

ne hebben opgehoopt grond1g worden

bodem zodamg IS dat de planten het

t 1de van de bewerkmg vere1s1 een goede

gemengd met het bodemmatenaal
Een ander belangnik aspect van een

vocht konnen opnemen tot beneden de

kenn1s van alle techn1eken en van de pre-

veldcapaotert tussen twee beregen1ngen

Cieze aard van de fys1eke problemen

effect1eve beheers1ng van anaerobrOSIS 1s

Om d1t te bere1kefl IS frequent liCht neve-
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