cv
ro
t

OI

0
0.

Auteur en fotografie: Jeff Collinge

cv
....

Organische stof in de toplaag van greens
Hedendaagse greens worden vaak aangeduid als zandgreens, d.w .z.
dat ze een wortelzone hebben met een minimum van 85 % zand terwijl 95 % geen uitzondering is. Vrijwel alle greens in Nederland, aangelegd in de afgelopen 15 jaar, vallen in deze categorie.
Greens die in overeenstemming met de aanbevelingen van de United
States Golf Association (USGA ) worden aangelegd behoren eveneens
in de categorie van bijna overwegend uit puur zand opgebouwde
greens.

Zowel 1n Engeland als 1n de USA werd
geconstateerd dat nauwKeung aangeleg-

de en goed onderhouden zandgreens
een sterk afnemende worteld•epte heten

z•en. nadat er voor twee 1aar op was
gespeeld Na verloop van t•Jd liep de
doorlatendheld terug, h1eld de toplaag
het water vast en traden er m&>r en
meer problemen op
Wat er m werkeliJkheld gebeurde IS een
langzaam verandenngsproces 1n de
toplaag van de green In de toplaag (tussen 3 en 5 cm) bouwt ZICh een hoeveel·
he1d orgamsche stof (OS) op. In de oorspronkeliJke wortelzone zal het OS gehalte zo ongeveer 1 tot 3 % geweest ZIJn.
In de USA ZIJn waarnem,ngen van de
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hoogtes van OS gehaltes van 4.4 tot
20,3 % 1n de bovenste 3 cm gedaan
Het Sports Turf Research tnstrtute stelde
op twmtrg van banen waar ZIJ grondmonsters hebben genomen een gemrd·
delde van 9,1 % OS vast rn de bovenste
10mm
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Onderzoek heeft durdelrJk gemaakt dat
zodra de OS gehaltes rn zandgreens lfl
gew~chtsprocenten :oenemen tot boven
de 3 tot 4 % het percentage grote
ponen (macro, luchtporren )> 120 mu
afneemt als gevolg van verstopptng door
de OS.

Zodra macroponén verstopt raken ont·
staan dne problemen
1) zuurstof verspre1drng naar de wortel·
zone neemt af
2) watennfiltratre neemt af
3) het vochtgehalte, nadat het overtolhge
water weggevoerd IS neemt toe
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Landen waar een koel en gemat1gd kl1·
maat heerst zoals ook m Noord Europa,
hebben 1deale omstand1gheden voor het
ophopen van orgamsch matenaal
Gedurende langere penodes met temperaturen boven de nul graden Cels1us
bliJft gras groe1en, maar beneden 13 garden ZIJn de m1cro organ1smen. d1e zorgdragen voor de afbraak van orgamsch
matenaal wem1g act1ef D1t IS de aan lel·
d1ng voor een gestage opbouw van OS m
de toplaag van zandgreens.
Omdat we ZIJn n1et m staat het weer te
veranderen en we met het aanpassen
van de oorspronkeliJke speof1cat1es de
ophopmg van OS met kunnen voorkomen. zal de oploss1ng gevonden moeten
worden m het ontWikkelen van gesch1kte
methoden om de ophop1ng van OS
onder controle houden
De USGA ondersteund een onderzoeks·
proJect dat wordt gele1d door Dr Robert
Carrow van de Umvei'Sltelt van Georg1a
Het proJect dat 5 Jaar 1n beslag neemt,
wordt volgend Jaar afgesloten Het doel
van het proJect IS d~ eHecten van een
reeks van bewerk1ngen, dressen en het

toepassen van een aantal ·wettmg
agents • te onderzoeken
De beste behaodehogen zullen worden
gecombmeerd om zo tot een geïntegreerd Jaarprogramma te komen, dat
moet letden tot een max1male wortelont·
Wlkkehng en handhavmg gedurende
penodes van stress De verwachtmg IS
dat het voorgestelde programma 1n het
voorJaar van 2001 zal worden gepubliceerd.
In 1999 voegde Dr Carrow een extra
grondbewerk1ngsmethode toe aan ZIJn
onderzoeksprogramma de z.g.n
"Graden Vert1cutter · . Deze mach1ne
kan tot een d1epte van 4,5 cm d1ep vertl·
cuteren en laat een schone gleuf achter.
De resultaten ZIJn tot op heden ZIJn zeer
pos1t1ef
Een "Graden mach1ne" IS 1nm1ddels naar
Nederland geïmporteerd Er IS mee geêx·
penmenteerd op een aantal banen met
een hoog OS gehalte 1n de toplaag (3
cm).

Deze dne problemen zullen er toe biJdragen dat een groot aantal vervolg problemen optreden, zoals matige wortelont·
Wikkeling, z1ektes, zachte oppervlakte.
anaerobe cond1t1es. teruggang van het
aandeel zwenkgrassen en een explosieve
toename van straatgras
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