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Ontwikkeling van cultivatieprogramm a's
Samenstelling van een effectoeve systematosche benadenng levert op termoJn
een aanzienliJke winst op

Ongunstige fysieke bodemcondities zijn de grootste oorzaken voor een
geremde groei van het gras. Verdichting van de bodem, slechts eén van de
oorzaken van slechte bodemeigenschappen, wordt over het algemeen gezien
als het grootste cultuurtechnische probleem op recreatievoorzlenlngen.
Vermindering van verdichting en andere bodemproblemen vergt een aantal
technieken: mechanische onderhoudsmaalregelen, modificatie van de
bodem, drainage, beheersing van de betredingsdruk en een uitgebalanceerde
irrigatie. Met dt> grote betredings- en speeldruk, typisch voor golfbanen, zijn
mechanische onderhoudsmaalregelen de belangrijkste aanpak van bodemproblemen. H oewel cultivatieprogramma's ofwel mechanische onderhoudstechnieken reeds lange lijd op golfbanen worden toegepast, Is het voor de
greenkeeper nog steeds moeilijk hiervoor goede programma 's lt> ontwikkelen. Bemestingsprogramma's daarentegen zijn gebaseerd op een brede kennis van de behoeften van sportveldgrassen, van testresultaten van de bodem,

van inzicht in de werking van de dragers van de meststoffen, enzovoort.
Vanuit deze welenschappelijke kennis (t.a .v . loevoegings[requenlles, lijdstip
van toevoeging en andere specUieke richtlijnen) zijn goede bemesllngsprogramma's opgesteld. Daarentege n zijn programma's voor cultivatie nog
s teeds min of meer gebaseerd op wetenschappelijke veronderstellingen.
In dit artikel zal aangegeven worden hoe
een goed cultivatieprogramma kan worden opgesteld. Sleutelfactoren hrervoor
ZIIO
• ldentofrcatoe van de problemen
• Keuze van de beste methode<sl
• Vaststellong van de gewenste tomong en
frequent re
• Bepaling van de voor cult1vatoe JUISte
vochtrghe1dsgraad
• Evaluatie van uw resultaten
Identificatie van de problemen
Wanneer de specrf1eke pnma1re bodemproblemen nret worden gerdent1f1ceerd
kunnen er verschrilende behandelingsfouten optreden. Ten eerste kunnen dan
nret de beste methodes voor techmsch
onderhoud worden vastgesteld en ten
tweede IS het dan tevens met mogeliJk
om een effect1ef pakket van maatregelen
samen te stellen. Wellocht b1eden bodemverbetenng en een betere draonage het
beste perspectief. Wanneer voor mechamsche onderhoudsmaatregelen wordt
gekozen IS het moe1lijk om de frequentoe
ervan vast te stellen Belangnjk hiJ de
rdenuf1cat1e van het probleem os het vast-
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stellen van de locatoe, zoals een verd•chtong on de toplaag, een te fiJne structuur
op gennge d•epte of een verstorende
kleilaag
Fys1eke bodemproblemen en hun locatoe
on het bodemproflel ZIJn n1et altoJd even
makkeiiJk vast te stellen. De door het pnma•re probleem ontstane, voor de greenkeeper do reel of ondorect waarneembare,
symptomen kunnen Uiteenlopen van een
met water verzad1gde bodem, blank
staan van gedeeltes 1n het terreon, slechte
beluchting, black layer, slechte beworteling, een verharde bodem, een droog
gedeelte, lage onf1ltratlelkwel en. 1n som·
m1ge gevallen, UitzonderliJk hoge inflltratoelkwel Helaas kunnen verscheodene
symptomen hun oorzaak hebben 1n verschillende promaore problemen.
Hieronder en1ge suggest1es om te komen
tot 1dentlf1Cat1e van fysreke bodem problemen.
• Gebnuk een spade of een monsterboor
om de verschillende lagen 1n de bodem
tot op een doepte van 50 á 60 cm te
onderzoeken. let ook op heel kleone

lagen wanneer ZIJ du1delijk afsteken biJ
de ovenge lagen
• Wanneer u een laag verdenkt van het

snel daalt
• Het IS n1et moelliJk m te z1en dat hoog-

• Wat IS de duurzaamheld van de verwachte resultaten en wat IS de grootte

teverschillen 1n het terrem er voor kun-

van het verwachte effect? Voor een
procedure d1e een gunstig effect op de

verhinderen van een normaal vert1caal

nen zorgen dat water m zulke hoeveel-

watertransport kunt u met een holecut-

heden naar één bepaald punt stroomt

lange termijn oplevert kunnen we een

ter een plug met de verdachte laag Uit-

dat de natuurliJke Infiltratiecapaciteit

hogere graad aan verstonng van het

steken. er water op aanbrengen en

ter plaatse ontoere1kend IS en er

oppervlak tolereren. Fys1eke bodempro-

bekiJken of de verdachte laag een h1n-

zodoende een te natte plek ontstaat

blemen worden ook bestreden met
maatregelen ter verwiJdenng van een

dern1s vormt voor het water

• Vermoedt u een probleem m de chemische samenstell1ng van de bodem, laat

wateroverschot of door het veranderen

dan een monster onderzoeken.

van de poneverdeling en dichtheld van

• Neem contact op met 1nstan11es of per-

de bodem. Deze twee maatregelen

sonen met ervanng op het geb1ed van

kunnen n1et worden Uitgevoerd zonder

fysieke bodemproblemen

grond te verzetten en hebben dus een

Een Juiste ldentillca!le van de pnma1re

grote mate van verstonng van het

bodemproblemen 1S met eenvoud1g te

oppervlak tot gevolg

verkrijgen. D1t IS éèn van de redenen

• Een grote mate van bodemverbetenng

waarom effect1eve verbetenngsprogram-

kan gewenst ZIJn, 1n d1t geval moet

ma's nog lang met zo ZIJn mgeburgerd
op golfbanen als ovenge routinepro-

men biJ het beluchten k1ezen voor een
f1Jnmaz1ge verdeling van de pennen of

gramma's Echter. metmachtneming van

de be1tels en tevens tot op grotere

het gevaar zonder een goede aanpak
veel werk en geld te verspriJen en geen
resultaat te boeken. kan m een goed

diepte beluchten

• H< ! diep 1n de bodem z1t m1jn proble•!m e1genhJk7 Beluchtmgprocedures

doordachte benadenng van het pro-

kunnen 1n diepte vaneren van 1 tot 50

bleem een goede mot1vat1e worden

centimeter. Als de pennen o f de be1tels

gevonden.

de probleemzone n1et penetreren kunt
u geen resultaat verwachten.

Kies d e beste methode(s)
U1M strvcnr~ " ·adr I(" h('mrn

• Wanneer de bodem door en door nat

• Moet de bodem worden losgemaakt of

Zoals gezegd .s cult,"aue slechts één van

kan met alleen pnkken of slitten wor-

de mogelijkheden voor oploss1ng van

den volstaan? Enkele verbetenngsme-

IS, zoals na een lange regenpenode,

bodemproblemen De voors en tegens

thodes maken de grond goed los,

steek dan een metalen pen, met een

van bodemverbetenng, WijZiging van de

andere methodes n1et. Losmaken resul-

d1kte van ongeveer een potlood, 1n de

bodemsamenstelling, dramageen andere

teert m WIJZiging van de poneverdeling

bodem om te voelen of er en1ge weer-

maatregelen zoals regulenng van het

en, door ontstaan van macroponen.

stand IS d1e kan du1den op een storen-

betredingsgedrag en beregen1ng moeten

van de d1chthe1d van de bodem .

de laag Onderzoek of de wortels een

Macroponen bevorderen de VTIJe bewe·

laag wel penetreren en dat ZICh geen

tegen elkaar worden afgewogen . Vaak 1s
een comb1nat1e van deze maatregelen

water boven een laag heeft opgehoopt.

gewenst.

ZIJn een aanvulling op de door het pnl-

• Onderzoek dieper 1n het prof1el de

Omdat d1t art1kel cult1vat1e als onderwerp

g1ng van wortels. water en gassen en
ken ontstane holtes.

wortels op emge beperk1ng van de

heeft gaan we ervan Uit dat d1t m ons

groe1 . Cond1ties die bewoneling van

voorbeeld de beste keus 1s De volgende

bodem te verbeteren en de gepnkte

het hele profiel kunnen verhmderen ZIJn

stap is het k1ezen van de beste metho-

kanalen open te houden? U kunt na

verdiChting 1n de toplaag (zowel ond1ep

de(s) om het fys1eke probleem op te los-

elke beluchlingprocedure waarbiJ geen

als tot op en1ge tientallen cm.) en een

sen . BelangnJk h1erb1J ZIJn de volgende
vragen·

grond naar de oppervlakte wordt

• Hoeveel verstonng zullen de maatregelen aan de oppervlakte veroorzaken?
Voor kort gemaa1d gras IS d1t een

mee er dat biJ grote en d1epe holtes

te f11ne structuur van de bodem over
het gehele proftel
• Om te onderzoeken of het grondwaterniveau (te) hoog IS of dat u te maken

• W1lt u topdress1ng aanbrengen om de

gebracht topdressen Houd er reken1ng
veel zand nod1g IS en dat het mwerken
ervan n1et eenvoud1g IS U kunt ook dil

hebt met water dat door een storende

belangnJk punt van overweg1ng Ook IS

moe1zame werk nalaten. Zand dat de

laag n1et weg kan. kunt u op de ver-

van belang het vaststellen 1n welke liJd

ontstane holtes (zowel grote als kle1ne)

dachte plek met een grondboor een

van het Jaar de maatregelen kunnen

vult verlengt de werk1ngsduur van de

gat boren van een meter d1ep.

worden Uitgevoerd, de 1nvloed ervan

operatie wel, maar het is loch wenselijk
om de holtes open te laten tenemde

Controleer gedurende dne tot v1er

op het normale gebrUikspatroon en de

dagen het waterniveau 1n het geboorde

herhalingsfrequent1e van de maatrege-

gat Een hoge grondwaterstand zal

len. Mat1ge tot ernst1ge verstonng van

gewoonliJk het niveau 1n het pe1lgat

de zode maakt het 1n het algemeen

een max1male 1nf,ltrat1e van water en
een goede UilWisseling van gassen
mogelijk te ma~en . Een tot d1ep 1n de

alleen mogeliJk de maatregelen met

bodem aangebrachte holte d1e aan de

een lage herhahngsfrequent1e 1n het
groe1se,zoen u1t te voeren

oppervlakte met zand IS afgesloten
d1ent wel als kanaal voor de wortels,

mm of meer constant laten maar biJ
water tengevolge van een storende
laag zult u merken dat het waterpeil
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Elk voorwerp dat 1n de grond wordt
gedrukt veroorzaakt een zekere mate
van verdiChting De hoofdvraag IS of de
handeling verdichting tegengaat of JUISt
bevordert Pnkken met pennen van 7
cm ., geplaatst met tussenrwmtes van 5
cm., IS biJVOOrbeeld nutt1g om de verdichting van de toplaag te bestnJden
Maar tegelijk kan h1erdoor na emge tiJd
verd1cht1ng ontstaan op een d1epte van 7
tot 9 cm. Af en toe pnkken op grotere
d1epte gaat d1t probleem tegen. om de
twee á dne Jaar d1ep pnkken IS doorgaans afdoende
• Andere praktische elementen biJ het
vaststellen van een mechan1sche onderhoudsmaalregelen ZIJn gewiCht van de
machmes, de kosten van aankoop of
lease. besch1kbaarhe1d van de mach1nes
en de snelhe1d waarmee de machmes
het werk kunnen doen.
Wanneer er een dwdelljk InZICht IS vermaar 1s m1nder effectlef t.a.v. water- en
gasu1tw1sseling dan een geheel open of
geheel met zand gevulde holte.
• W1l1k grond naar de oppervlakte brengen? Een greenkeeper kan beslissen
om d.m.v. holpnkken grond naar de
oppervlakte te brengen en af te voeren
om d m.v. toevoeg1ng met zand te
komen tot een mod1f1cat1e van de
bodemsamenstelling Een regelmatig
terugkerende vraag bij het verti-dra1nen
van greens IS of gebru1kt gemaakt moet
worden van holle pennen en, voor het
topdressen, de daardoor ontstane
proppen moeten worden afgevoerd of
dat mass1eve pennen moeten worden
mgezet
HierbiJ moeten we bedenken dat men
vanu1t een bodemfys1sch standpunt 1n
het algemeen voorstander 1s van het
gebru1k van holle pennen omdat hierdoor de druk naar opZIJ en naar beneden
mmder IS dan biJ volle pennen waardoor
ook m1nder ongewenste verdiChting

staan als gevolg van bepaalde werk-

kregen van de heersende problemen kan

optreedt. Ik geloof echter dat d1t poten-

zaamheden 7 Door onderzoek IS aange-

er een goed cultivatieprogramma wor-

tiële probleem n1et zo groot 1s omdat de

toond dat tijdens het beluchten op een

den opgesteld In het algemeen houdt

pennen relat1ef ver u1t elkaar staan en er

d1epte d1rea onder de pnkdiepte, met

d1t 1n dat een aantal procedures regelma-

biJ het vert1-dra1nen ook nog eens een
wrikkende beweging ontstaat D1t gaat

zowel holle als volle pennen verdichtingen kunnen optreden De belangriJkste

een verschillende t1mmg en frequentie

tig moeten worden herhaald, elk met

echter n1et meer op wanneer de pennen

factoren voor het ontstaan van zulke

Holprikken, bijvoorbeeld, kan op greens

op korte onderlinge afstand staan (5 cm)

lagen ZIJn. te kle1ne tussenruimtes tus-

in het voor- en het najaar worden uitge-

en vertiCaal wordt gepnkt met een mlni-

sen de pennen, resulterende m een

voerd. volpnkken of prikken met kleme

male wrikkende werkmg.

snelle opbouw van verdichting, de

pennen tiJdens de zomermaanden op

Soms w1l men grond naar de oppervlakte

samenstelling van de bodem (vooral

een tweewekeliJkse bas1s en vert1dramen

brengen om een topdressing beter 1n de

kleihoudende bodems ZIJn gevoelig

eens per twee tot dne 1aar De keuze van

bodem te kunnen werken. In het biJZOn-

voor verd1cht1ng) en het te vaak herhalen van het pnkken (vooral op vochtige
bodems)

de toe te passen procedure hangt af van
de aard van de problemen en de

der gaat d1t op voor fa1rways.
• Kunnen locaal verdichte zones ont-
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golfbaan de voors en tegens tegen elkaar
afwegen om tot de beste keuze te
komen.
Stel de gewenste frequentie en
timing van de cultivatie vast
Een voorstel voor een cultivatieprogramma moet vooraf op pap1er worden gezet

De frequentie van de werkzaamheden
hangt af van de ernst en de aard van een
probleem, zoals verd1eht1ng door normaal mach1ne- en loopverkeer. In het
geval van een toplaag met een hoog kleigehalte 1s het goed om meerdere malen
per Jaar een d1epe cult1vat1e u1t te voeren
en d1t op m1nder frequente bas1s regelmatig te herhalen. Deze bodems1tuat1e IS
zeer verdiChtinggevoelig en verlangt
twee tot dne maal holpnkken per Jaar
T1m1ng van de cult1vat1e wordt hoofdzakelijk bepaald door de hoogte van de
schade en door de mvloed van de werkzaamheden op het dagelijkse golfspel.
Bewerkmgen waarbiJ de grasmat mat1g
tot ernst1g kan worden beschad1gd worden het best uitgevoerd tiJdens een
penode waann het gras z1ch het snelst
kan herstellen. Voor grassen van koudere
klimaatzones IS dit 1n het voorjaar en 1n
de herfst Voor grassen van de warme
klimaatzones IS de zomer de beste liJd
Wanneer mechan1sch onderhoud aanvankeliJk en1ge schade aan de grasmat
zal veroorzaken wordt vaak voor of
d1rect na deze bewerk1ng een stikstofbemesting Uitgevoerd om het herstel te
bevorderen Extra beregenen wordt ook
vaak gedaan. Onderzoek door B.l .
Johnson en R.N Carrow aan T1fway bermudagras toonde een langdunge achteruitgang aan na holpnkken, zelfs biJ
een goed onderhoudsprogramma, wanneer geen aanvullende stikstofbemesting
en extra beregen1ng werden Uitgevoerd
Andere factoren d1e de t1mmg bemvloe-
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den ZIJn:
• Conditie van de grasmat ten t11de van
het mechanische onderhoud
• Aanwez1ghe1d van ongebruikeliJke
stressfactoren door weersomstandigheden of z1ekten
• Het potentiele gevaar voor 1nvas1e van
onkruiden. met name van Poa Annua
• De mogelijkheld dat de werk1ng van
preventleve herb1oden negatief wordt
be1nvloed Volgens onderzoekers 1n
M1eh1gan en Georg1a IS d1t echter geen
groot gevaar
• De beschikbaarheid over voldoende
personeel
• Gesch1kte vochtigheidsgraad van de
bodem.
Cultiveer alleen bij een goede vochtigheidsgraad.
Meerdere mechanische onderhoudsmethodes hebben het beste resultaat biJ een
bepaalde vocht1ghe1dsgraad van de
bodem ten tiJde van de toepass1ng De
effectiVIteit neemt af naarmate de vochtigheidsgraad buiten bepaalde lim1eten
Uitstijgt.
Methodes d1e resulteren 1n het losser
maken van de grond kunnen het best
worden uitgevoerd wanneer de bodem
1ets droger is dan de veldcapao teil.
Veldcapaote1t IS een term voor de
bodemvochughe1d 1n een fiJnkorrelige
bodem na een normale beregening of na
normale regenval "iets droger· 1S de
toestand van deze bodem twee tot dne
dagen later
Wanneer de bodem te droog 1S zal de
werk1ng we1nig effect1ef ZIJn, biJ een te
natte bodem zal er geen sprake ZIJn van
een echt losmakende actte.
Voor bewerkingen d1e de bodem penetreren met een minimale wnkkende act1e
IS een bodemvocht1ghe1d d1chtb1J de
veldcapaote1t het beste Alle mechamsche onderhoudswerkzaamheden biJ
vochughe1dsgraden hoger dan (natter
dan) de veldcapac1tett d1enen te worden
vermeden om de bodemstructuur n1et te
vermeien.
Evalueer de resultaten
De u1twerktng van cultivatie 1s vaak moellijk te evalueren U zou een verbetenng
1n de mflltraue- en doordnng1ngcapaote1t moeten z1en. evenals een betere
beworteling, betere scheutgroei of een
duidelijk lossere bodem De symptomen
d1e du1den op aanwez1ghe1d van fys1eke

bodemproblemen zouden moeten verdwt)nen.
Dezelfde procedures d1e gelden voor het
herkennen van fysieke bodemproblemen
ZtJn nutt1g voor het vaststellen van de
resultaten. Een nauwkeunge observatie
van het bodemprof1elts h1erb1J een
belangnJk hulpm1ddel Men kan een plek
1n het terrem onbewerkt laten om vergeliJkingsmalenaal te hebben.
Ook al IS evaluatie ntet eenvoud1g moet
er toch ru1mte ZIJn om uw procedures
aan te passen. D1t 1s biJ u1tstek het
geb1ed waarop de ervanng van de greenkeeper een grote rol speelt
Concluderend kunnen we stellen dat
mechan1sche onderhoudsprogramma·s
op langere termiJn ontstaan door ervanngen ter plaatse. welliCht met vallen en
opstaan. gebru1k makend van wat elders
als effect1ef 1s ervaren, met ·de beste·
apparatuur 1n de hoop dat h1ermee de
JUISte bewerking mogelijk IS, door een
nauwkeunge analyse van de problemen,
afwegmg van verschillende mogelijke
opues en door een JUiste Ultvoenng van
de gekozen procedures
De hoofdredenen voor het n1et ontwikkelen van goede mechan1sche enderhouds-programma's ZIJn ~
• De aanweztge bodemproblemen ZIJn
moelliJk of n1et te 1dent1f1ceren.
• Een gebrek aan vergelijkende gegevens
van de U1twerk1ng van procedures op
bodemconditie en groet
Vanouds heeft men om de effect1v1te1t
van techn1eken te bepalen vertrouwd op
wetenschappeliJke observaues Recente,
door de USGA gesponsorde onderzoeksprojecten van de M1chtgan State
Un1vers1ty en de Universlty of Georg1a
hebben onze kenn1s en 1nz1cht van verscheldene methodes vergroot Meer
1nformat1e h1erover wordt volgend jaar
gepubliceerd
Omdat fys1eke bodemproblemen op alle
golfbanen voorkomen en omdat cultiVatie een belangnJke remed1e vormt IS ontwtkkelen van een effect1ef cultivatieprogramma belangnJk Dezelfde log1sche en
wetenschappelijke benadenng van cultuurtechmsche procedures moet ook gelden voor uw cult1vaueprogramma Het
resultaat ISeen betere grasmat
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