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DE MICROBISCHE WERELD
De rol die deze dynamische g e meenschap spt>ellln het onderhoud \'an
s portveldgrassen heeft gezorgd voor
een breed scala aan opvattingen,
vrage n e n producten.

De m•aoblologische bodemgemeenschap wordt gevormd door een breed
spectrum aan organismen met een veelvoud van nog n1et volled1g begrepen
onderlinge 1T111Ioeden Hoewel wetenschappelijk onderzoek al 11entallen 1aren
wordt u•tgevoerd •s er pas s1nds korte liJd

een grote voorUitgang geboekt •n de
kenms en het begnp omtrent de functie
d1e de miCro-organ•smen '" de bodem
hebben voor de groe1 van grassen Dit
onderzoek werd mede gestimuleerd door
de pubheke oppos1t1e tegen het gebru•k
van synthetiSche meststoften en pes!loden De veelal tijdrovende en vriJ n•euwe
onderzoeksmethoden hebben nutt•ge
bev•ndmgen opgeleverd d1e op hun beurt
weer het besef versterkten dat, willen we
t:omen tot bruikbare aanbevelingen voor
het st•muleren van nutlig miCaleven m de
bodem. er nog veel aanvullend onderzoek nod1g IS D1t art1kel behandelt de
miCrob•olog•e '" de bodem en geeft een
overziCht van verschillende producten en
beheerstechnieken met het doel beheerders van golfbanen en sportvelden mformat•e te verschaffen zodat ze beter 1n
staat Zijn te k1ezen u•t de overvloed van
producten d1e elk beloven een betere
grasmat op te leveren door het bodemleven te st1muleren

Microbiologie van de bodem
Een productleve en biolog•sch act1eve
bodem kan tot 48 biljard (48 met 15 nul-

energ1e, besch•kbàarhe•d van water, tem-

ze een pOS•t•ef effect hebben op de

len) m•cro-organiSmen 1n de wortelzone

peratuur, pH, atmosfeer en de geneti-

opname van water en voed•ngsstoffen

van 100 vierkante meter sportveldgras

sche eigenschappen van het orgamsme

en tevens bevorderen ze een stab1ele

bevatten Deze populaue bestaat voorna-

Het resultaat 1S een b•Jzonder 1ngew1k-

bodemtoestand Het •s fe1telljk aange-

melijk u1t bacter•en, actmomyceten

keld en sterk concurrerend systeem,

toond dat sch•mmelgemeenschappen

(staafbactenen). sch1mmels en algen

be1nvloed door een comb•nat1e van biOti-

een ondellnge UitWISSeling kennen van

B1nnen elk van deze groepen bestaan

sche en a-b1ot1sche krachten De speofJe-

Fosfor en andere voedingsstoffen

versch1llende soorten en geslachten

ke functies en e•genschappen van de

Endofyusche sch1mmels leven 1n levend

w1ens populaties zowel rumnehjk als m

bestanddelen van deze m1Crob•olog1sche

plantenweefsel en kunnen een samenle-

hJd sterk kunnen vaneren Verscheldene
factoren ZIJn van 1nvloed op deze fluctu-

we1eld ZIJn met dwdelijk en worden nog
n1et volkomen begrepen Sch1mmels spe-

vmg vormen met planten en zo Insect envraat tegengaan Actinomyceten of

aties, zoals bronnen voor voedmg en
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len een rol bij de afbraak van organ1sch

staafbactenen zorgen voor afbraak van

matenaal. biJ het vo1men van gemeenschappen van schommels en b•J het optreden van Ziekten •n de grasmat Van
sch•mmelgemeenschappen •s bekend dat

organ•sch matenaal. 1n het bijZonder de
meer complexe moleculen als cellulose
en ch111ne Actinomyceten ZIJn tevens •n
staat am•b10l1ca te produceren en dragen
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b1J tot het onderdrukken van Ziekten De
aanwez1ghe1d van bodembactenen IS op
veel man1eren van voordeel voor de plantengroei Onder cmdere biJ het omzetten
van voedingsstoffen, voor de samenstelling van de bodem. voor het oplosbaar
maken van vaste elementen, voor een
zekere beschermmg tegen pathogene
(z1el leverwek kende) organ1smen. biJ het
afbreken van organ1sch matenaal en biJ
het aanmaken van phytohormonen
Populaues van baaerîen en hun funà•e
op de bodem ZIJn van ster~ uiteenlopende aard en hebben een grote mvloed op
de plantenproduàMtel! Banenen hebben de ne1g1ng eenvoud•ge orgamsche
componenten te verwerken, zoals
afsche1d1ngsmatenaal van planten, terwiJl
sch•mmels en act•nomy(Pten een voorkeur hebben voor de meer comole•e

orgamsche verb1nd1ngen Veel van de
hierboven omschreven actiVIteit speelt
ZICh af 1n het bodemgedeelte dat wordt
bemvloed door plantenwortels, bekend
als de rh1zosfeer of wortelzone In een
geb1ed tot ongeveer 10mm bulten het
worteloppervlak wordt een verhoogde
omzetting van voed•ngsstoffen aangetroffen, evenals afsche1d1ngsproducten
d•e de pH betnvloeden. afname van oxydatie, symb1ot•sche omstandigheden met
microorgan1smen. Ultwlssehngsprocessen
tussen wortels en pathegenen en UitwiSseling en verb1nd1ngen van metalen
Kortweg gezegd deze zone 1s een dynamisch UlhVISSehngsveld tussen planten en
bodem waar de m1Crob1sche aà1v1te11
een grote rol speelt Grassen vormen
door hun veze(!ge en 1..11tlopende wortelsystemen een ungebre1de wortelzone

Hoewel we meer ZIJn gaan begnjpen van
de rol en de dynam1ek van organ1smen
op bodemprocessen IS nog met voldoende bekend hoe we de wortelzone effectlef kunnen beheren om de VItalltelt van
de grasmat te vergroten Onderzoekers
z1jn er echter wel 1n geslaagd v1a toed1en1ng van m1neralen de pH van de wortelzone en de rol van pathogeoen te heinvloeden. Daarnaast bestaat er een heel
scala aan producten waarvan de fabrikanten beweren dat ze een positief
effect op de wortelzone hebben. Er is
met voldoende onderzocht of deze
bewenngen op waarheld berusten, laat
staan of de effecten plaatsvinden 1n verschillende bodemsystemen en op verschillende locat1es. De meeste sportVeldgrassen groe1en 1n bodems met een sterk
ac:tJeve en d1verse m1crob1sche populatie.
Somm1gen ZIJn van men1ng dat het
gebru1k van synthetische meststoffen en
van pest1c1den zorgt voor afname of zelfs
u1troeung van de microb1sche populatie
door het veranderen van de pH of door
directe of 1nd~reàe g1fugheid voor orgamsmen Uitgezonderd de aanwez1ghe1d
van merte 1ngred'1enten 1n somm1ge
emulseerbare concentraten die wel een
zekere g,toge uuwerk1ng hebben. werd
•n voorlop1ge onderzoeksresultaten niet
bewezen dat pesttCJden een negatief
effect hadden op de miCroorganismen
waarvoor het betreffende product n1et
was bedoeld Als gevolg van de hoge
product1V1te1; en relat1ef hoge omzetsnelheld van graswortels en door het hoge
aandeel hgn1ne lhoutstof) in de stengels
en bladeren treffen we 10 de grasmat zelden een gebrek aan van m1cro-organ1smen en organ1sch matenaaL Het emge
systeem waar m1c:rob1sche aà1V1te1t 1n
verm•nderde mate aanwezig kan ZIJn als
gevolg van een m1nder gesch1kte leefomgeving 1s een n1euw aangelegde green
met een hoog gehalte zand 1n de wortelzone. h1er IS het vermogen om voed1ngs·
stoffen en water vast te houden genng
Zoals ~\ e weten 15 de komst van het systeem van zandige wortelzones en topdressslngs het gevolg van de problemen
met verdiCht.ng en slechte dra~nage die
men ondervond op de oude greens, aangelegd op de oorspronkeliJke aanwez1ge
grond Zandgreens bez1nen de fys1eke
e1genschappen d1e een comb1nat1e van
Uitstekende spelc:ond1t1es en een goed
beluchte bodem mogeliJk hebben
gemaakt M1Crob1sche populaties zullen
1n !"let algemeen na 3 tot 5 Jaar na aanleg
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een stab1ele vest1gmg te z1en geven.

voedende groeibevorderende stoffen In

bevorderend werken op de kationenwis-

Toevoegmgen aan het zand die een snel-

seling en de m1crob1sche activiteit en dat

lere vestiging stimuleren hebben een

de laatste jaren Zijn h1er nog meer producten bijgekomen 1n de vorm van mld-

goede Uitwerking Deze toevoegingen

delen d1e brastimulantia en meststoffen

onderzoeker Kussow heeft onderzoek

omvatten verschillende organische

bevatten H1erdoor wordt het moeilijk, zo

gedaan naar de vele aanbevelingen van

bestanddelen. zoals compost. eventueel

niet onmogelijk, onderscheld te maken

aangevuld met anorgan1sche stoffen. Het

tussen de reacties op meststoffen en die

gebrek aan mKrobische act1v1te1t m

op bicstimulantia D1t rszonder twijfel

n1euwe zandige bodems, waardoor er

ook de bedoeling van de producenten

een slechte bufferwerk1ng bestaat tegen

omdat de met-voedende bestanddelen

extreme milieufactoren en schadelijke

alléén geen goede reactte van de plant

pathegenen vormt een stev1ge u1tdag1ng

kunnen bewerkstelligen.Eén van de groe-

om toch een moo1e grasmat te verknj-

pen brostrmulantJa wordt gevormd door

gen.

plantenhormonen. Deze producten kun-

Bodembeheer en microbische verrij-

bevatten· Cytokin1nes, Gibberelhnes.

ze mrcronutnenten kunnen cheleren. De

nen o .m de volgende bestanddelen
king

Absocisch zuur (een hormoon dat zich

Testen op aanwezigheid van bodemmi-

ontwikkelt tijdens droging en rijping van

producenten en moest vaststellen dat

croben

zaden) en Ethyleen. Onder normale

dezen een wel heel erg dure oplossing

Aan de belangnjke rol van miCroorganrs-

groeiomstandigheden bevatten planten

voor bodemverbetenng vormen. Zijn

men voor een goede plantengroei en een

voor normale groe1 en ontwikkeling toe-

onderzoek bracht voorts aan hetlicht dat

gezonde bodem wordt n1et meer getwij-

reikende hoeveelheden hormonen. De

het gehalte ijzer, koper, mangaan en

feld. Het probleem is het vaststellen van

meeste fysiologische processen brnnen

zink rn de bodem zelden te laag 1s,

de mate van invloed. Recente ontwikke-

de plant Zijn gebaseerd op de WISSelwer-

zodat vernjktng van deze m1cronutrïen-

lingen 1n molecularre testmethodes

king tussen verschillende hormonen en

ten slechts verwaarloosbare voordelen

maken redelijk nauwkeunge metmgen

de afzonderlijke hormonen spelen elk

zal opleveren Een andere studre bracht

van de m1crob1sche kwant1te1t 1n de

een e1gen rol in deze processen Tevens

durdeliJk aan het licht dat humuszuren,

bodem mogelijk. Hoewel d1t nog geen

spelen veel hormonen 1n Uiteenlopende

helder begnp van de d1verse lunetles en

plantensoorten een voor

de

plant speCI-

dre het emdresultaat ZIJn van biolog1sche
afbraakprocessen en dus zelf niet verder

rnteractres van de verschillende organis-

fieke rol. Normale hormoonproductre

men heeh opgeleverd rs het toch een

wordt beinvloed door stress als gevolg

hebben op miCrobrsche actrvrtert. Weer

startpunt voor een pogrng tot het bepa-

van omgevrngs- en cultuuromstandlghe-

een ander onderzoek was gericht op de
effecten van zes niet-tradrtionele groei-

afbreekbaar, geen strmulerend effect

len van de microbische gezondheld in

den. Verschillende plantensoorten, groei-

een bodem We moeten met vergeten

ende onder verschillende omstandighe-

bevorderende producten op de vestig1ng

dat miCrobrsche populaties plaatselijk

den, met verschrilende stressfactoren
over wisselende tijdvakken reageren hier-

van fronngras rn zandrge bodems. Slechts
één van de onderzochte producten ver-

seizoensafhankeliJk ziJn. Het testen van

op sterk Uiteenlopend Eén van deze urt·

oorzaakte signrficante verschrllen. dit

miaob1sche bodemactrv1te1t kan dus aan-

eenlopende reactres IS zonder twijfel de

product bevatte humuszuur. Chemrsche

Ierding geven tot verwarrende Uitslagen

verandenng 1n hormoonhUishoudmg,

analyse van het product het z1en dat het

wanneer we n1et overgaan tot het verza-

zoals IS vastgesteld m wetenschappelijk

6%N, 5%P, 2%K, 4%5 en 4%Fe bevat-

melen van een gróót aantal meetgege-

onderzoek Er IS nog geen bewiJS gele-

te Wanneer drt product overeenkomstig

vens Dat d1t een kostbare en tiJdrovende

verd van een gunstige en consistente Uil-

de aanbevolen toed1enrngsvoorschrihen

sterk

tn

aantal kunnen vaneren en sterk

aangelegenheid 1s moge duidelijk wezen

werking op de gezondheld van de plant

wordt gebrurkt staat dil gelijk aan toe-

Toch kan zo'n methode ons mz1cht

door toedien1ng van planten hormonen.

dlenmg van 0,3 kg N, 0,54 kg Pen 0,14

geven 1n de versch1llen tussen een gezon-

Zo 1s het mogeliJk dat toedienrog van

kg K per 100 vierkante meter per maand

de bodem met een goede plantengroer

hormonen zelfs resulteert in een negat1ef

Het 1s heel goed mogelijk dezelfde resul-

en een bodem d1e een slechte groe1 te

effect. Zonder goede onderzoeksinfor-

taten te behalen met toedienmg van de

z1en geeft Houdt evenwel rekenrng met

gangbare meststoffen. Een degelijke

andere factoren d1e de groer kunnen

matie rs het onverstandig te gaan knoelen met de hormonale plantenactiViteit

analyse van de aanwezige nutrïenten IS

belnvloeden, zoals zonlicht, luchtstro-

Anekdotische bewiJSVoenng en gebruiks-

dus zeer aan te bevelen voordat u over-

mmg, dramage, vruchtbaarheid, looprou-

verslagen ZIJn tot nog toe de enrge ver-

gaat tot gebrurk van zo'n produd. Tot

tes, etc De testmethode kan ons wel

vangers voor een onafhankelijk onder-

slot hebben somm1ge stud1es aange-

InZICht geven of mrcrobrsche act1vrte1t van

zoek naar de 1nzet en gevolgen van plan-

toond dat humuszuren een remmend

mvloed IS op de kwalitert van de grasmat.

tenhormonen. Een ander op de markt

effect kunnen hebben op de uitwerkrog

verknjgbare goerst1mulans bevat humus-

van pest1odes door afname van het

Bicstimulantia

zuur, een bij b1olog1sche afbraak van

absorptievermogen van planten en

B1ostimulans 1s een rUime omschnJvmg
voor o .a mKrob1ele entmassa, energiebronnen voor m1croben, bodemcondl!lo-

nature voorkomende orgamsche verbinding Humuszuur is moeilijk tot n1et
afbreekbaar Van producten d1e humus-

pathogenen. Uit andere stud1es bleek
weer dat de zwavelzure component van

ners, plantenhormonen en andere n1et

zuur bevatten wordt beweerd dat ze
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humuszuren de oplosbaarheid bevordert
van pesttodes en hun mob1lite1l1n het
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plantenweefsel vergroot De meeste studies waarutt een voordelige werking van
het toedtenen van humuszuren ts gebleken werden uilgevoerd of tn voedtngsbodems of 1n zandbodems. geen 'lan allen
echter m het veld De uileenlopende concentratte van humuszure bestanddelen 1n
de dtverse producten en het gebrek aan
ObJeCtleve onderzoeksresultaten recht·
vaardtgt (nog) met de tnzet van zulke
producten biJ het grasbeheer Van op
koolhydraten gebaseerde meststof, een
andere btosttmulans, IS met bewezen dat
dtt een pos1ttef effect heeft op de stresstolerantie of op de mtcrob1sche bodempopulatie. Ook h1er ontbreekt weer een
gedegen onderzoek en obseNaues tn het
veld hebben geen aanwiJSbare voordelen
opgeleverd Als er al een stimulerende
werktng bestaat op de m1Crob1sche populaties 1s d1t van zeer tiJdeliJke aard
Microbische entmassa
Er bestaan Inmiddels versche1dene m•croblsche entmassa's voor grassen. Er wordt
van beweerd dat ze bevorderend werken
op de afbraak van organ1sch matenaal,
de opname van voedtngsstoffen. de
bodemcondltte. de weerstand tegen
Ziekten en op de nuttJge symb1ose met
sch1mmels. Het succes van deze entmassa's IS om een aantal redenen beperkt
Hterb•J moeten we ons realiseren dat de
mtcrobtsche populatie biJZOnder dtverse
en 1ngewtkkelde organtsmen omvat De

mate van natuurliJke concurrentie,
onderlinge onverdraagzaamheld en roof
beperkt tn sterke mate de succesvolle
vesugtng van toegedtende miCroben De
levensduur van toeged1ende organtsmen
wordt verder geh1nderd door fluctuattes
over rutmie en t11d van de aanweztge
mtcrobische populatJes AanzienhJke problemen vormen ook de aanmaak en
opslag van mtCrobtsche entmassa. Als ze
al 1n leven blijft tot het moment van toedlemng (de massa 1s vaak gevoelig voor
ultra·vtolet l1chtl moet ze herhaaldelijk. tn
sommtge gevallen vaak 's-nachts, worden toegediend tene1nde een populaue
van voldoende grootte op te leveren.
Men heeft gepoogd ze toe te d1enen v1a
het beregentngssysteem, maar de resultaten hteNan waren te wtsselend . Tot
slot stellen we vast dat somm1ge producenten om bednJfseconom1sche redenen
geen opgave doen van de orgamsmen 1n
hun producten Zonder te weten wat we
toed•enen kunnen we onmogelijk vaststellen wat het nutt1ge effect 1s. Deze
organismen kunnen nameliJk schadeliJk
voor de grasmal ZIJn wanneer ze gaan
concurreren met de at van nature aanweztge nutttge organtsmen'

dtchung en bevordert de poreushetd van
de bodem. Zandtge bodems d1e met
compost worden verrtjkt tonen een betere bufferwerking 1100r voedingsstoffen
en water Op grond van voorlop1ge
gegevens kan worden verondersteld dat
vernjkmg van de zandtge bodems met
compost een beter resultaat geeft dan
met de tn Groot-Bntann1e tradiltonele
turf-methode. Het gebru1k van compost
1n hel grasbeheer heeft ook het voordeel
dat allerlel afval kan worden hergebruikt
ten gunste van een gezonde grasmat
Compost komtm veel vanete1ten 11oor,
afhankeliJk van de bron, zo kennen we
compost van brouwen,afval, tUinafval,
afval utt piUtmveestallen, dterhJke afvalproducten, gemeenteliJk afval en voedselresten Het verdtent aanbeveltng com·
post te testen op het gehalte organisch
matenaal. het gehalte as (vooral wanneer
als topdress1ng gebrutkt), het vochtgehalte, pH, voedingsstoffen. metalen en
oplosbare zouten. BIJ het zelf ter plaatse
aanmaken van compost moet men entge
nchtliJnen 1n acht nemen voor een goed
resultaat De Ziekte-onderdrukkende
e1genschappen van compost worden 1n
het volgende hoofdstuk besproken

Compost
Met emge reseNe ts de be~te methode
om de acttvttett en aanwez1ghe1d van
bodemmiCroben te sttmuleren het
gebru1k van organtsche compost Dtl ts,
trontsch genoeg,
ook één van de
oudste landbouwkundtge bewerkingen Het tS een
vaststaand fett dat
compost een gunstige uttwerkmg
heeft op het
bodemleven. Goed
gecomposteerd
organtsch matenaal
vormt een Uttste·
kende leefomgevtng en een goede
voed1ngsbodem
voor m1croben en
levert een beter
resultaat dan toedlentng van entmassa. Compost
verrijkt de bodemsamenstelling,
le11ert voedingsstoffen, vermtndert ver-

Biologische bestrijding van plagen
De onderdrukking van Ziekten en plagen
vta de btolog1sche weg staat meer en
meer 1n de belangstelling Voorop staat
hterbtj de verm1ndenng van de belasttng
op het m1heu door pestiCiden. Het onderzoek naar de 1nzet van btologiSChe
bestnJdmg van Zlekten heeft tn laboratona goede resultaten te z1en gegeven.
maar m het veld bltjkt de effectiVIteit nog
ntet biJZOnder bliJvend De b1olog1sche
aanpak 1S gebaseerd op VIJf elementatre
tnteracues 1n de grasbodem. concurrentie. onderltnge onverdraagzaamheld van
soorten. vraat en roof, paras1t1sme en
gevoeligheld voor z1ehel"emen De twee
mameren dte op deze 1nteract1es Zijn
gebaseerd Zijn m1Crob1sche ent1ng en
toedtentng van organ1sch malenaal
Onder de veelhetd aan organ1smen met
het vermogen om als entmassa te d1enen
hebben er maar we1mg entge effectiVIteit
1n het veld vertoond en slechts één product (Btotrek 22G. Tnchoderma harzla·
num) staat off1oeet geregtstreerd als mtd·
del ter beheersmg van ztekten 1n de grasmat Btolog1sche beslnJdtng van schadeltJke tnsecten heeft de loatste Jaren ook
entg succes te z1en gegeven, voornamehik te>gen <>ntomog•me aaltJes, bodem-
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baetenen en sch1mmels Het aantal geregiStreerde producten ts nog slechts kle10
Er bestaan nog grote lacunes 1n de kennis omtrent de prec1eze werlang van de
mlddelen ter onderdrulcktng van Ziele. ten.
met name ten aanzten van de relat,e tot
andere orgamsmen 1n de m1tr0b1sche
gemeenschap. We weten wel dat de
methode van enten v1a opname door het
blad moe1h1kheden ople'lert omdat de
gebruikte m1ddelen gevoel1g ZIJn voor
UV-strahng en voor grote schommelingen van de omgevmgsfactoren '" de
grasmat Het probleem organ1smen naar
de wortels te transporteren vormt tevens
een htndernts voor een effectleve bestn1d1ng van wortelaandoemngen
Aangezien de bestn1d1ng typ1sch afhankeliJk IS van de aanwez1ghe1d van grote
hoeveelheden entmassa moet deze
onstab1ele stof vaak en regelmat1g worden toegediend EffectiVIteit van toedlemng v1a het beregemngssysteem moet
nog worden bewezen. Onthoudt dat 1)
de 1nteract1e van populat1es tn de bodem
een dynamisch proces 1s en sterk afhankehtk 1s van de onderl nge relat1e tussen
de soorten. 2) gelntroduceerde orgamsmen slechts langzaam een kolante vormen en 1n het algemeen n1et bliJvend ZIJn
en 3) het n1et dUideliJk IS of Introductie
van m1croben een permanente en nuttige verandenng bewerkstelhgt.
Organ1sche toevoegtngsmtddelen. 1n het
biJZOnder compost, bezitten welliCht een
sterker potentteel voor een effectleve
b1olog1sche z1ektebestr1Jd1ng dan ernmas·
sa·s. Goed gecomposteerd matenaal (2-3
Jaar) vertoont dikWIJlS Ziekte-onderdrukkende e1genschappen Stud1es op de
Cerneli Un1vers1te1t toonden s1gn1f1Cante
en blijvende onderdrukk1ng van Ziekten
als wortelrot door Pyth1um, dollar spot
en sneeuwschtmmel aan wanneer compost als verriJking of als topdress1ng
werd toegepast Voortzetting van d1t
onderzoek naar de microblologische
mystenes moet le1den tot betere ont\vlk>.eling van compost met betrouwbare en
voorspelbare e1genschappen Zoals al
('erder aangegeven moeten goede composteermethoden en laboratonumonderzoek, gepaard aan grond1ge veldstud1es.
ons meer leren wat we van compost
mogen verwachten
Nieuwe producten
Nog noo1t tevoren heeft de 1ndustne
zoveel producten op de markt ~oor
sportveldgrassen qebracht

Overwegingen van budgettaire aard en
van goed management d1eteren het aan·
kopen van de JUiste producten. dus hoe
ktezen we u1t de goede. m1nder goede
en rondUit slechte? In de allereerste
plaats bez1en we het et. ket van het product. Enkele producten ZIJn geregistreerd
biJ de EPA (Enwonmemal ProteetiOn
Agency, equtvalent van ons VROM), deze
producten ZIJn tenminste op hun werk1ng
onderzocht en bevatten aet1eve tngredïénten Er ZIJn ook n1et gereg1streerde
producten 1n omloop, waarvan somm1ge
door onafhankeliJk onderzoek op waarde
ZIJn bepaald. Verder ZIJn er producten d1e
no01t onderwerp van seneuze studte ZIJn
geweest en aanbevolen worden op
grond van dub1euze bewenngen en marketlngtechnleken, meestal kunnen we dit
soort produCten op Mn litn stellen met
Haarlemmer olte.We moeten ons verz~
keren van onafhankeliJke onderzoeksre·
sultaten d1e het gebru1k en de u1twerk1ng
van het betreffende product zeker stellen Vergew1s u van de 1denute1t en de
geloofwaard1ghe1d van de onderzoeksinstelling, waar en onder wello.e emstandtgheden het 1S Uitgevoerd en wat de relevantie IS met uil\ grassysteem. Let ook op
of het onderzoek aangeeft dat de resultaten herhaalbaar ZIJn en dat er vergelijk·
bare behandelingen ZIJn Uitgetest. dat de
resultaten ook op andere locat1es konden
worden gedupliceerd door een andere
onafhankelijke onderzoeker en dat de
resultaten m een vakblad ZIJn gepubliceerd Laat u n1e1 om de tu1n le1den met

gladde brochures en moo1e d1splays Ik
zag onlangs een advertentie voor een
product waann werd beweerd dat het
geen v1 tlaag zou bevorderen, de levensduur van de greens zou rekken, de aanweZJgheld an N1:net (Ja. ze noemden
Nttnet en met Nnraat') en Ultlogmg van
Fosfaat zou ehm1neren en arbeidsbesparend zou werken. D1t bednJf heeft zowel
Jund1sche als technische hulp nod1g
Neem contact op met de onderzoekers
en vraag techn1sche vertegenwoordigers
wat de acueve mgred1enten ZIJn van het
product dat u denkt te gaan gebrul·
ken. Wanneer een product deze eerste
test doorstaat doet u er goed aan het
eerst op uw golfbaan utt te proberen
Veel van deze producten ZIJn beshst met
goedkoop en goed management houd:
ook econom1sche afweg1ngen 1n Test
matenaal op verschillende plaatsen op
uw baan Uit, elk representatief voor verschillende condtues. Herhaal d1t op regelmauge bas1s en vergeiiJk de resultaten
met anders behandelde plaatsen. Maar
al te vaak wordt een n1euw product
meteen op de hele baan uitgeprobeerd
zonder dat er sprake 1s van een goede
controle en een vergehJkmg met andere
techn1elc.en, zodoende kan men n1e1
goed vaststellen wat de werktng van het
nteuwe product IS, als er al van een werking sprake IS. Maak maandeliJkS een
evaluat1e van de Uitwerking, let daarb1j
op kleur, z:~ten. diepte en massa van de
bewortehng en vergehjk de stresstolerantie Goede tt:sten nerr.cn 1n het algemeen
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twee ,aar tn beslag Het ntet schadeliJ~
ZIJn van een product IS op ZIChzelf geen
reden het te gebrUiken, dtt wél doen 1s
een voorbeeld van slecht beheer

Condus ie
Beheer van sportveldgrassen 1s een voortdurend groetende wetenschap en, s•nds
ons begnp van de mtcrobtsche gemeenschappen toeneemt, het aantal op de
markt komende producten zal alleen
maar toenemen Sommtge ZIJf' nuntg,
veel andere ZIJn dat met OnafhankeliJk

aal. De meuwe syntheusche chem1sche
producten ZIJn beter voor het mtheu dan
veel oudere producten Het belang van
een sterke mtcrob1sche gemeenschap
staat n1et ter d1scuss1e De eff1c1entte van
verscheldene producten b11 het stimuleren van de1e gemeenschap kan worden
betwiJfeld Stel u op de hoogte van de
mtcrobtolog1sche processen, controleer
of de clatms van het product op
betrouwbare testmethoden berusten en
test het matenaalzelf om u11 te maken of
het effecttel IS en economtsch verant-

werken ve"varrend''' Hoedt u voor verkooptrucs
Plaatselijk testen
Test prod .Jctt!n op ver•;chtllende locattes,
verschtllende omstandtgheden van de
baan ver1egenwoord1gend Herhaal d1t
voor het verhtJgen vdn een goed resultaat Maak vergeltjktngen met mei
behandelde localles
Onderzoeksgegevens van tenm1nste
twee Jaar Zijn nod1g voor een nauwkeunge waardenng Evalueer de locaties op
maandbas1s (ldeur, z1ekte. stresstolerantte, bewortelmg, etc) Laat een onafhankeliJf e analyse van de eventuele aanweztghetd van Voedingsstoften Uitvoeren
Mogelotie werkt het product bemestend
Wees eerhJk' Z•Jn de resultaten nret het
gevolg van goede wE>ersomstandtgheden, beter beheer. verbeterde groetomstandigheden of van andere WIJZigtngen
10 de beheerstechOteken 7
Bodemmicroben
Bacterïen Eèncelhge organtsmen zonder
kern Spelen ~en belangn]ke rol 1n de
afbraak van orgamsch mateuaal, knogloop van voedmgsstoffen, bodemsamenstelllng, concurrentie met Ziekteverwekkers. produttie van plantenhormonen
Vormen tevens symbiOtiSChe gemeenschappen met planten
Actinomyceten Staafvormige bactenen Breken complexe organ1~che stolfen al, zoals ch1t1ne en cellulose, produceren ant1b1ot1Ca en reguleren bactenepopulatles

onderzoek IS van het grootste belang
voor de ontwtkkehng van effecueve producten Fabnkanten d1e vertrouwen 1n
hun product hebben doen er goed aan
te tnvesteren 1n gedegen onderzoek 10
plaats van 1n pag1nagrote advertenties tn
populaire vakbladen. Wanneer volledtg
orgamsch beheer mogeliJk wordt, zal d1t
geletdeliJk geschieden met langzame vermtndenng van het gebrutk van synthetische mtddelen Golfbaanbeheerders
moeten de ontwtkkehngen van zowel de
bJOiogtsche als de synthetische producten blijven volgen Veel meuwe producten ZIJn ontwikkeld Uit gesynthettseerde
orgamsche bestanddelen dte effectlef
werken biJ lage dosenngen, een lage
oplosbaarheld 1n water kennen, korte
halfwaardetijden hebben en gemakkelijk
b1nden met bodem- en orgamsch maten-

woord Maar wat u ook doet, verl1es
no01t de bastspnnctpes voor een succesvol beheer van uw gras Uit het oog voldoende zonlicht. goede dra1nage. luchtCirculatie, goede bemesting, goed waterbeheer, controle op looproutes en JUiste
verzorgtngsmethoden
Toetsen van onafhankelijk onderzoek
W1e (verantwoordeliJke onderzoeker)
heeft het onderzoek Ultge'loerd7 Waar
werd het Uitgevoerd (Laboratonum. veld.
bodemsoort)? Controleer op herhaalbaarheid, goede vergehJktngSCtJfers en
stgntftcante verschtllen Zttn de resultaten
elders gedupliceerd door een andere
onafhankeliJke onder7oeker7 Is e e.a. 1n
een controleerbare wetenschappelijke
publicatie g~>plaatst' Gladdf> brochures

Schimmels Zeer go~.>de afbrekers van
organtsch matenaal Mycorrhizale en
endophyusche schtmmels vormen nutttge
gemeenschappen m!.'t planten. De meest
voorkomende Ziekteverwekkers 10 de
grasmat ZIJn sch1mm~.>ls
Algen Zelfvoedende orgamsmen
Somm1ge algen b1nden sttkstof
Overmaug aanweztge voedmgsstof kan
ongewenstE.' utt~ag veroorzaken
Protozoa BelangnJk voor de knogloop
van voed1ngsstoffen en afbraak van
organtsch matenaal Voeden ztch met
bactenen en werken regulerend op
bactenepopulaues
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