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Prikken met holle en vaste pennen- Een vergelijking

bodem rs voor holle en vaste pennen verschillend .

GoHers zullen weinig waardering kunnen opbrengen voor bewt>rklngen
zoal~

het beluchten van de greens. Zij moeten nameUjk niets hebben van

belt>mmeringen in het spel en van oneffenheden In het roloppen lak. Op d e
mel'ste golfbanen zijn deze be\\erkingen echter nood7akelijk voor het wel zijn van de grasmat.

Met vaste pennen wordt de drchtherd
van de grond nret vermrnderd omdat er
nrets urt wordt verwrJderd Er worden
dan ook de nodrge macroporrën vernretrgd
In verdrchte grond blrJft het aantal
macroponen gelrJk omdat er met de pennen ongeveer evenveel n1euwe macropo-

Met het bewerken van de grasmat mH

Vaste pennen

rren worden brjgemaakt

verticaal bewegende pennen wordt een

TerwrJirn het ver'· den vooral geprikt

In nret verdrchte grond rs brJ gebrurk van

aantal resultaten beoogd

werd met holle pennen. heeft het de

holle pennen geen veranderrng rn de

1. Opheffen van verd1Cht111g

laatste l rJd het nnkken met vaste pennen

macroporositeit Daarom rs de vormrog

meer aandacht gekregen als een metho-

van een verdrchte laag onderrn de
gepnkte gaten b•J de rnzet van vaste pen-

2. Verbeteren van wortelgroer

de om de verdiChtrog te vermrnderen

3 Bevordenng van de vertenng van het

Voor het prrkken met vaste pennen

nen een qrotere zorg dan brJ het gebrurk

vrlt

wordt dezelfde venreaal opererende

van holle pennen Dre zouden alleen zo'n

4 VerJongrng van het gras door het

machrne gebrUikt als voor het prrkken

verdrchtrngsprobleem kunnen geven rn

afsnrJden van de zrJdehngse urtlopers

met holle pennen

nret verdrchte grond

5 Grondverbetering en doorzaaren

Vooral rn droge harde grond zal met

6. Bevorderen van het doordnngen rn de

vaste pennen van voldoende lengte de

grond van de meststoffen

grond behoorliJk worden opengebroken

Macroporositeit

Het opheffen van verdrchtrngen rs het

In goed beregende grond rs drt mrnder

Verdrchte bodem

meest voorkomende doel dat men heeft

het geval De voordelen van het prrkken

Nret verdrchte bodem

met het prikken Immers. als de verdiCh-

met vaste pennen zr1n onder meer

Holle pennen
Verbetert

ting wordt opgeheven dan verbetert de
doorlatendherd, de beluchtrng van de

1. Wernrg of geen schoonmaakaetrvrter-

bodem. de groer van de wortels van het

ten

gras en de weerstand van de toplaag

2 . Mrnder mankracht nodrg
3 Sneller drchten van de gaten. >neller

Porositeit en verdichting

BliJft geliJk
Vaste pennen
BliJft gelrJk
Loopt terug

herstel van het roloppervlak

De ponen rn de bodem kunne worden

4 . De mogehjkherd frequenter te prrkken

onderverdeeld rn macroponen en mrcro-

r v.m bovenstaande

Kans op verdichte laag

gen lucht en water rn de bodem om ook

Crrtro hebben zorgen ZrJ menen dat brJ

Vaste pennen
Vaste en holle pennen

ponen Vra de grote macroporren dnn-

Bij gebruik van:

vra deze porrën verder door de bodem te

het prrkken met vaste pennen. onderaan

stromen. De macroporrën breden tevens

de werkslag van de pennen, meer ver-

rurmte voor de wortels om te groeren, op

drchtrng rn de bodem optreedt dan brJ

zoek naar vocht en voedrngsstoffen

gebruik van holle pennen Drt verschiJnsel

Doorlatendheid

Microporren daarentegen, zrjn de klerne

van het ontstaan van een verdrchte laag

Als er steed tot dezelfde drepte gepnkt

porrën rn de grond waarvan de belang-

rn de bodem komt ook voor brJ het ploe-

wordt, zal de verdrchte laag dre ontstaat

rrJkSte functre rs dat ZIJ water vast hou-

gen, als dat lek ,aar op dezelfde drepte

de doorlatendherd vermrnderen . Vaste

den

plaatsvrndt

pennen hebben welrswaar een losma-

Verdrchtrng van de grond rs het resultaat

Zo'n verdrchte laag belemmert de doorla-

kend effect ~vaardoor de beluchung en

van erop urtgeoefende kracht door het

tendherd voor water en lucht en ook de

de doorlatendheid van water zal verbete-

gewrcht van vele golfers of ander verkeer

groer van de wortels naar drepte

ren. maar drt effect rs van korte duur ver-

Effecten op de bodemstructuur

Het goede resultaat van de vaste pennen

geleken brJ de rozet van holle pennen

dat er overheen gaat Verdrchung reduceert de macroporosrtert terwrJI de mrcroporosrtert gelijk blijft of zelfs vermeerdert.

Studres hebben urtgP..vt:zer dat het prrk-

zal snel door het verkeer dat er overheen

Wanneer er nog slechts wernrg mauopo-

ken met holle pennen verdrchtrng ont-

gaat (golfers, maarers, etc.) tenrel worden gedaan De verdrchtrng zal snel ZIJn

rren ZrJn dan zal de rn- en doorstromrng

staat zowel langs de ZrJden van de pen-

van lucht en water worden belemmerd,

nen als onderaan de gaten De zrJdelrng·

teruggekeerd

maar ook de groerwrJZe van de wortels

se verdrchtrng wordt nret als ernstrg

Met holle pennen echter, wordt grond

zal veranderen

beschouwd. omdat dre naar verloop van

verwiJderd waardoor een verdrchtrng zrch

Het belangrrjkste doel van het prrkken
met holle pennen rs het vergroten van
het aantal macroponën 111 een verdrchte

trJd verdwrJnt met het •nvallen van de
geprrkte gaten De verdrchung onderaan
de gaten rs van grotere zorg Dre ver-

nret zo snel zal herhalen

grond

dWrJilt nret zo snel De effectl'n op de

druk belopen. verdiChte grond een
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Toch rs het gebrurk van vaste pennen m
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lle verbe>tert. vooral wanneer d1e verd1cht
1S De kwahte1t van de grasmat verbetert
dan door te pnkken met heiZIJ holle of
vaste pennen
Het pnkken van de grasmat onder vochtige bodemcond111es resulteert 111 een
betere kwàl1te1t dan met het pnkken
onder droge bodemcond111es. Dan zou
namehJk de grasmat 111 een grotere
droogtes1ress kunnen vervallen En d1t
heeft weer schade aan het wortelsysteem en

een traag hersteltot gevolg

Er IS een ander voordeel dat holle pennen hebben ten opziChte van vaste pennen Na het pnl..ken met holle pennen 1S
het mogehJk (dresslgrond 111 de viltlaag te

werken Een mengsel van v1lt en grond 1s
zeer bestand legen grote verandenngen
In temperatuur en vocht,ghe1d . H1erdoor
worden de stressJactoren waaraan de
plant wordt blootgesteld gC:temperd De
grond d1e door de v1ltlaag IS opgenomen
vormt bovend1en een goede bas1s voor
de wortelvormmg Dnemaal per 1aar pnk·
ken met holle pennen en llet Inbrengen
van de JUISte (dress)grond daarna, moet
voldoende

ll,:l

om een goede v1ltgrond·

mengsel zeker te stellen
Tot slot
Op vE:<

1d1g belopen stukken kan de

verd•cht1ng lijdelijk worden verm1nderd
door er te pnkken met dunne (6mm)
vaste pennen d1e d1cht biJ elkaar staan
Dil d1ent herhaald te worden. zo nod1g
eenmaal per maand.
Op deze v..,ze kan ook de waterdoorlatendheld worden verbeterd van plekken
op de baan d1e hoog liggen en droog
goede methode Voorwaarde as dat men

de grasmat !oJc.lehJk doen dalen Het aan-

pnkt met dunne pennen (1), naet steeds

tal actleve wortels 1s verm1nderd De

waar dry-spot 1s va~tgesteld enlof d1e

op dezelfde maar op w1sselende d1eptes

groe1 en daarmee het herstel zallangza-

zeer vero,cht ZIJn Bedenk wel dat zo'n

(2) en onder droge bodemcondotJes (3)
Andere techn1eken om greens te bewer-

wortels 111 de gepr~kte gaten IS een lang·

lang leven heelt, herhaalde behandeling

ken, d1e vaak tot grotere d1eptes re1ken.

zaam proces. Vooral m de zomer 1s d1t

ZIJn d1ep dnllen. d1ep pnkken (hol of

het geval. want dan staat de vorming

mer ZIJn De ontw1kkehng van

n~euwe

ZIJn, waar de beregen1ng van afloopt,

verbetenng van de doorlatendheld geen

vast), sub-aenf,cat1on, waterinJectie en

van n1euwe wortels op een laag p1t1e De

vert1-dram

ontw1kkel1ng en groe1 van de wortels IS

zal nod1g Zljrl
De methode om de bewerk1ngen met
holle en met vaste pennen te combineren 1s zeer effea,ef

De vert1dra1n (lange pennen) heelt ook

het grootst 1n het vroege voorjaar Dan

In het voorJaar en na,aar kunnen het best

een belangrijk losmakend effect onder

zal men na een bewerkmg met pennen

de holle worden 10gezet, terwijl daartus-

de 15 cm

een belangnjke toename van de groe1

sen, 10 het hoogse,zoen, de bewerkmgen

van het wortelstelsel z1en Groea van het

het best met dunne. vaste pennen kun-

Hoe reageert de plant?

wortelstelsel valt al sterk terug 10 het late

nen plaatsvinden

Het gras kan behoorliJk be~c. .ad1gd wor-

voOrJaar

N1et pnkken met vaste pennen als er
geen sprake IS van verd1cht10g1

den als er gepnkt wordt biJ droge

Hoewel dus de belucht1ng an de zomer

bodemconditie De bodem wordt dan
stev1g losgewnkt De wortels worden
gescheurd, afgerukt of afgesneden Deze

n1et zal le1den tot een toename van het
aantal wortels. zal h1erdoor het lunchoneren van het wortl'lstelsel worden vN-

mechan1sche schade zal de kwahte1t van

beterd omdat de algemene bodemcond1-
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