James B. Beard

Omgaan met hittestress in golfbaangrassen
De zomer brengt grassen van de koudere klimaatzone in de problemen

etgenschappen 1n mtndere mate vertonen op plaatsen met een hoge luchtvochughetd, zoals tn Mtsstsstppi, Georgta

Helaas hebben maar al teveel baanbe heerders gepoogd aan de zomer gere-

en New Jersey, aangezten vochttghetd

lateerde problemen op te lossen door slmpelweg beschermende chemicaliën

een nadehg effect heeft op de tnterne

van de plank te trekken en dezen zelfs met dagelijkse herhaling toe te dienen. Blijkbaar hebben sommigen niet he t besef dal hitte een g rote stressfac-

koelende effecten van transptraue.
Htttetolerante culttvars ZIJD daarentegen

wel reststent tn zowel vochtige als droge
omstandtgheden . Dtt verschil is belangnJk

tor voor hun grassen is.

bij de tnterpretatJe van de gegevens over

Voor e lke grassoort bestaal een optimale groei temperatuur, hoge re tem-

de htttereststenue van culttvars. De httte-

peraluren hebben een negatieve im loe d op de conditie. Om d e groe i en de

reststent•e van sportveldgrassen wordt

gezondheid van hel gras tijdens de zome r overeind te houden is hel voor

beperkt door aanweztghetd van schaduw, een overmaat aan sttkstof en een

baanbe heerders be langrijk om de invloed van hitte op gras te begrijpen.

gebrek aan kahum. In het algemeen IS de

Cultuurtechnische maatregelen kunnen sommige nadelige gevolgen van hitte

htttereststenue van oudere plantenweefsels kletn .

ve rminderen, In het bijzonder waar deze maalregelen de eige n hitteresistenBeperking van hitteproblemen

tie van de grassen aanvullen.

Het eerste pnnc.pe biJ behandeling van
stressproblemen rs de tnzet van cultuur-

Inzicht van hittestress

Verschillen in hitteresistentie

Htttestress komt het meest voor btJ gras-

Htttereststentte 1s he• verrr >gen om een

technische maatregelen dte de beste

soorten van de koudere klimaatzones. '"
het bijzonder waar deze blootgesteld ZIJD

van butten komende stress door hoge

plantengroet opleveren.

temperaturen te overleven . Er bestaan

aan overgangs- en warme kltmaatzones.

twee types htttereststentte ontwtjktng en

Modificatie van de wortelzone

Zo wordt bijvoorbeeld Wtt StrUisgras

tolerantie.

Van alle natuurliJke matenalen kent

(Agrostts Stolontfera) veelvuldtg op

Httteontwtjktng 1s het vermogen van de

water de hoogste buffenngswaarde voor

greens toegepast '" het zutden van de

plant om d .m v transptrat•ekoeling de

warmte Natte of verzadtgde bodems

Veren~gde

Staten waar de temperaturen

tnterne temperatuur beneden het
n~veau

veretsen meer energ•e btj het opwarmen

hoger ZIJD dan de voor deze soort opti-

gevaarlijke

male groettemperatuur.

met hogere transptratte-etgenschappen

en hebben meer t•jd nodtg om af te koelen. De zand•ge wortelzones. aangelegd

Het is voorspelbaar dat deze grassen
meer verschiJnselen van htttestress verto-

hebben betere ontwtjktngetgenschappen,
aangenomen dat ze met hun wortels vol-

hun goede drarnage van wateroverschotten mlnder warmte op, in tegenstelling

te houden. Cultivars

volgens de USGA methode, slaan door

nen wanneer ze gedurende langere liJd

doende water kunnen opnemen

worden blootgesteld aan extreem hoge

Htttetolerantte wordt in planten bepaald

tot slecht gedratneerde wortelzones 1n

temperaturen en een hoge vochttghetds-

door het tnterne fys•olog•sche vermogen

kletgrond Daar komt nog biJ dat zandtge

graad Afweztghetd van Wind kan dtt

om hoge weefseltemperaturen te weer-

wortelzones een dtepere beworteling

probleem alleen maar verergeren.

staan, dtt vermogen wordt bepaald door

Bodemtemperatuur 1s de meest knttsche

de kwaliteit van de membranen en de
thermale stabthtett van de hittegevoelige

bevorderen zodat er een betere opname
van water tot stand komt en de verdamprng tg v transptratte, een sleutelfactor

de vroege zomer zullen hoge luchttem-

enzymen .

btj het tegengaan van httteproblemen,

pera turen waarschiJnliJk geen belangnJk

Sportveldgrassen met hitleentwiJkende

hoger ts.

negatieve gevolgen voor de plant heb-

etgenschappen. zoals deze voorkomen '"
de droge omstand•gheden van Anzona,

Hitteresistente cultivars

Cahfornte en de Great Platns, zullen deze

Grassen

factor btJ het verschiJnsel htttestress In

ben omdat de bodem na de wtnter nog
relattef koelts. Later tn de zomer, wanneer de bodem voldoende IS opge-

tn de warme kitmaatzones dte

warmd, wordt htttestress een seneuze
bedre1g1ng
Hittestress verniettgt de onontbeerlijke

Hitteresistentie van grassoorten

protoplasma etwttten tn de cellen.

(sommrge soorten z n voor onze kitmaatzone ntet van belang en kennen geen

Schade door hittestress kan acuut en

Nederlandse soortnaam. Vert )

dtrect ZIJn of chrontsch en tndtrect. De
schade wordt het eerst ztchtbaar tn een
doorsnede van scheuten op de verbtndtng van blad en schede van bladen van
de tweede en derde generatte Afsterven
van de plant vtndt plaats btj een temperatuur van 41 graden Celstus. afhankelijk
van plantensoort en -ras.

Urtstekend. trapKal carpetgrass, sarangoongrass. bermudagrass {handJesgras).
seashore paspalum, buifalograss. zoysragrass
Goed: St. augusunegrass, centtpedegrass.
Redelijk: rietzwenkgras. hard zwenkgras, veldbeemdgras
Mtddelmaug gewoon roodzwenkgras, schapegras. roodzwenkgras,
engels raaigras
Slecht: wtt struiSgras, gewoon strUisgras, beemdlangbloem, hoog strUisgras.
plat beemdgras.
Zeer slecht raatgras, straatgras, ruw beemdgras, poa suprna.
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op grond van de z.g Calv1n cyclus een
fotosynthetisch proces volgens de C4
methode bez1tten, zoals bermudagras
<Cynodon spp.) en tropiCal carpetgrass
(Axonopus compressus), ZIJn fys1olog1sch
aangepast 1n termen van groe1 biJ temperaturen tussen 27 en 32 graden Cels1us
De grassen van de koudere zones (op
grond van dezelfde Calv1n cyclus v w b.
de fotosynthese ingedeeld 1n de C3
methode), zoals stru1sgras (Agrost1s spp.)
en straatgras (Poa annua), hebben optimale groe1 biJ temperaturen tussen 16 en
24 graden Celsius. Toch laten grassen
van de laatstgenoemde categone vanatleS z1en 1n hittebestendigheid, lopende
van mat1g bestend1g voor een gras als
veldbeemdgras tot slecht bestendig voor
o.a straatgras en ruw beemdgras
Helaas worden veel cultiVars aangeprezen als ZIJnde tolerant voor hitte, terwiJl
1n felle hun h1tteres1stent1e IS gebaseerd
op hitteontWIJking Voor de warme klimaatzones moeten alleen d1e grassen
worden gekozen d1e hun h1ttetolerant1e
hebben bewezen 1n onafhankeliJke, vergeliJkende en herhaalbare onderzoeken
over een penode van 3 tot 4 Jaar onder
vergelijkbaar vocht1ge omstand,gheden.
Cultuurtechnische maatregelen
Een aantal maatregelen kan de wE. •rstand tegen hittestress verhogen
lnd1v1dueel toegepast IS de Uitwerking
genng, maar 1n comb1nat1e met elkaar
kan de verbetenog aanz1enliJk ZIJn
• Hoog kahumn1veau - deze voed1ngsstof
bevordert de beworteling waardoor het
hitteontwiJkend vermogen van de plant
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Koelen met ventilatoren

toeneemt en de fys,olog1sche hittetolerantie van het plantenweefsel wordt vergroot Chem1sche tests kunnen de vereiSte kaliumniveaus 1n het weefsel en m de
bodem aantonen
• Bescheiden st1kstofn1veau - we moeten
zorgen voor aanwez1ghe1d van voldoende slikstof om een gezonde grasmat te behouden. maar het 1s aan te
bevelen om hoge slikstolniveaus d1e

"Zomerdood" verklaart afsterven van de grasmat
A' ·t>rven van de gr •sm · 1 ,de d~ vv ter te1 gevolg• ·') ~
drCNQte of z•· · te wordt over het algemeen samengevat onder de naam •wmterdood". We kennen nochtans n1et het woord •zomerdood" om afsterven van gras ten gevolge
van zomerse omstandigheden aan te du1den. Waarom met?
De term •zomerdood" kan handag ZJjn m het geval van afsterven door h1tte- en
droogtestress. die moeilijk afzonderliJk te bepalen ZIJn.
Neem nu straatgras (Poa annua). Onder hattestress begint d1rect een afster~~~ngs
proces van de wortels zonder dat nieuwe wortelvormmg plaatsvmdt Tajdens
penodes van hoge transp1raueverdamp1ng kan de plant een watertekort hebben
md1en het waterverl1es groter IS dan de mate van wateropname door de wortels.
Stomata, openangen an het bladweefsel dae de afkoeling bevorderen door transplratJeverdamping, slUiten ZJCh wanneer de plant te lijden heeft van extreem watertekort. Op hete dagen kan de mterne bladtemperatuur b1nnen een uur na het sluiten van de stomata oplopen tot boven de dodeliJke waarde van 40 graden
Celsius Waar gaat het gras nu aan dood, aan hitte of aan watertekort? De UlteandehJke oorzaak 1s h1ttestress, maar mtern watertekort speelt een sleutelrol.
Deze enge combanaue van h1tte- en waterwess komt in de zomer veelvuldig voor.

bladgroei forceren en voor fysaologlsche afname m haltetolerantie zorgen
te vermiJden
• Mmamale aan~.,ez,gheld van valt onderdrukkmg van de viltlaag bevordert d1epe bewortehng en daardoor
wateropname u1t een grotere gedeelte
van de wortelzone ViltbestriJding kan
tnhouden vertiCuteren, holpnkken en
topdressen.
• lnstel'1ng van de maa1hoogte - 1ets
hoger maa1en tiJdens hete periodes
maakt het gras beter bestand tegen
hoge temperaturen, 1n het biJZonder
geldt d1t voor greens Aangezaen de
groea ook afneemt biJ hatte as de
mvloed van hoger maaaen (biJVOorbeeld
van 4 naar 4,7 mm) op de snelhe1d van
de greens m1namaal. Na de hete penode kan weer op de normale hoogte
worden gemaa1d
• Keuze van de maa1mach1ne - stal de tnplexmaa1er tiJdens hete penodes en
maak gebru1k van de handmaaaer.
MasSieve ro!len van de verschallende
maa1machanes dragen ook biJ tot het
vermmderen van stress door maa1en tiJdens heet weer
Nevelen

Het onder deze omstandagheden ter Ziele gaan van de grasmat kan worden aangeduid als •zomerdood"
nr. 2, 1999
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Nevelen •s het aanbrengen van een kle•ne hoeveelheld water op de bladeren van

gebru1k gemaakt van ventilatoren op

Bewakmgsapparatuur kan de tempera-

greens waar de luchtverplaatsmg wordt

het gras In hete en droge omstandighe-

geh1nderd door bomen, struil(en en heu-

tuur vaststellen van de bodem. de lucht
en van de bovengrondse plantendelen.

den kan de temperatuur van de plant

vels Hoewel de voor d•t doel1deale ven-

De luchttemperatuur kan het best wor-

door verdamp1ng van water afnemen

t•lator nog moet worden ontworpen

den gemeten op een hoogte van 12.5

met 7 graden Cels•us md•en 1,5 tot 2 uur

kunnen we toch en•ge cntena voor de

mm boven de bovengrondse plantende-

voor het heetst van de dag wordt gene-

keuze van ventilatoren opnoemen.

len, maar ook op een hoogte van 1,5 m.

veld. D1t wordt mAnzona met succes

• Lawaa• - een vent•lator met een door-

zoals gebru•k:elijk IS bij weersmst1tuten

toegepast. maar kan elders m meer voch-

snede van 135 cm maakt door de

t•ge streken mmder effe<t•ef Zijn Nevelen

lagere rotatlesnelheid 50% m1nder

op 2,5 en 10 cm onder de oppervlakte

draagt ook bij aan de weerstand van de

lawaa1 dan een ventilator met een

Een sensor, geplaatst 1n de bovengrond·

doorsnede van 120 cm

se plantendelen. moet voor een correàe

plant •n het geval van een watertekort 1n

de plant.

• Effectleve afstand - ventilatoren met

een grotere effe<t•eve afstand kunnen
op grotere afstand van de green worden geplaatst. esthetisch een voordeel

Luchtverplaatsing
St••staande lucht op greens, een normaal

De bodemtemperatuur wordt genomen

meting geheel door de bladeren worden
overschaduwd
Thermokoppels ZIJn de eenvoudigste en
meest betrouwbare sensoren voor een
cont•nue temperatuurbewakmg
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schillende samenstelling kunnen ze wor-
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den aangepast voor het bewaken van

-
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bodem- en luchttemperatuur (md1en
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Vervaard1gd van twee draden van ver-

voor zonliCht afgeschermd en geventileerd met een m•n•male strom•ngssnelhe•d van 0.5 mts)
Infrarood thermometers b•eden een
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dlfe<te u1tlezmg van de temperatuur van
de bladeren en hebben een d1g1tale Uitleeseenheld Ze kunnen nutlig ZIJn b1j het
vaststellen van ongezonde temperaturen
1n de bovengrondse plantendelen en van
stressproblemen, voordat deze proble-

men •n de vorm van verkleunng z•chtbaar
worden Infrarood thermometers meten

Koelen met water

de temperatuur door gevoeligheid voor
1nfrarode stral•ng d•e door de grasmat
wordt gereflecteerd -een veel betere

verschiJnsel wanneer bomen en strUiken

• Effect•ef patroon - zo breed en zo lang

methode dan het gebru•k van een con-

de strom1ng van lucht blokkeren, ver-

mogeliJk, met een max1male luchtsnel-

tactthermometer d•e tegen de planten-

hoogt de temperatuur en de vochllghe•d

held van 7.2 km/u

delen moet worden gehouden en •n de

tn en d~rect boven de grasmat. Deze tem-

• Uiterlijk - kleur, afstand tot de green.

peratuursverhogmg veroorzaakt tevens

hoogte en afmet•ngen bemvloeden

een warmere wortelzone waardoor de
omgev•ng gunstig wordt voor allerle•

allemaal de harmon•e met de omgeVIng .

schaduw moet blijven .

Be•de types sensoren worden aangesloten op bewal:mgssystemen d•e de gemeten temperatuur weergeven Zorg voor

Het aanbrengen van een open•ng 1n de

Temperatuurbewaking

een JaarliJkSe IJJ.ang van de apparatuur of,
b•J 1ntens•ef gebru•k. voor een kortere

door bomen en stru•ken gevormde bar-

In de zomermaande v"ord ·~ herhaalde-

IJktng•nterval

z•ekteverwekkers.

nere kan voldoende luchtstrom•ng ople-

lijk gebeld door baanbeheerders d•e te

veren om de grasmat te koelen en de

maken hebben met warmtegerelateerde

Samenvatting

gezondheid van de plant te bevorderen

problemen. M•Jn eerste vraag IS steevast

Het z• rr rv e• •r

Sulstaande lucht kan ook worden tegen-

"Wat 1s de bodemtemperatuur op de

hev•ge stress m soortveldgras H1ttestress

gegaan met ventilatoren. 1n het b•Jzonder
m hete klimaatzones Ik demonstreerde

plaats waar het probleem z•ch voor-

ts s•gntftcant en baanbeheerders d1enen

doet?" . GewoonliJk weet de beller d1t

kenn•s te hebben van de symptomen en

deze procedure voor het eerst 1n de late

01et zodat een goede d•agnose n•et 1s te

de remed1es Temperatuurbewaking kan

VIJft•ger jaren en kon de temperatuur van

stellen.

te hoge temperaturen z•chtbaar maken

het stru•sgras op een green •n lnd•ana

Overtu•g u van de bodemtemperatuur

en remed1es. zoals nevelen en ventileren

met 12 graden Cels1us doen afnemen,

om vast te stellen of het h1er om een hit-

gebru•k makend van een venu.ator d•e
de lucht met een snelheld van 6 km/u

tegerelateerd probleem gaat voordat u
ZICh een ventlidtor aanschaft of extra per-

hebben tn bepaalde geb•eden hun nut
bewezen Ze Ztjn onderdeel van een stra-

verplaatste Op veel golfbanef'l wordt nu

soneel 1nzet voor nevelen
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oorzaak ZIJn van

tegte om met zomerse grasproblemen
om te gaan

n.r . 2, 1999

