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In de laboratona 1s met b•olog1sche
bestnJd•ng (sch•mmels. bactenën) wel

Ronde-Plekken-Ziekte

emg resultaat geboekt, maar voor de

De Ronde-Plekken-Ziekte, de Engelse benaming is MTake-all-palch", is een

praktijk ligt deze vorm van bestrijding

ernstige ziekte die vooral struisgrassen aangrijpt. Het effect van deze schim-

nog m de toekomst Men zal z•ch toch
moeten concentreren op culturele tech-

melziekte is dramatisch, zowel visueel als voor de speelkwalHelt van de gras-

n•eken Zoals gezegd zal het voorkomen

mal. Van de schimmel die d eze ziekte veroorzaakt, te weten Gaeumannom-

van RPZ ziCh het meest voordoen m

yces graminis, vroeger Ophiobolus genoemd, zijn drie variëteiten bekend

nieuw tngezaa•de Agrost•s spp-greens.
vooral als h1ervoor gestenliseerde grond

waarvan er twee bij recreatiegrassen de Ronde-Plekken-Ziekte veroorzaken.

IS gebru1kt en deze een te hoog percen-

Ook voor granen (tarwe) is d eze ziekte verwoestend. Dit laatste been geleid

tage zand hebben Ook IS bekend dat er

tot studies waarvan de resultaten van belang kunnen zijn om die omstandig-

een verband •s tussen het voorkomen
van RPZ en een hoge Ph of e•genhJk een

heden te creëren waarmee het voorkomen van deze ziekte in het gras kan
worden beperkt.

snelle roename van de Ph ongeacht de
mate waann dat plaats v1ndt.
De volgende cultuurtechnische
aspecten moeten in de gaten gehouden worden:
- ('.nelle st•Jg•ngen van de Ph
- besch1kbaarhe•d van voedmgsstoffen '"
de wortelzone (nitraten versus ammon•umverbind•ngen)
- besch1kbaarhe1d van fosfaten. potass1um
en Jn het biJZOnder van magnes1um
- beheer van de wortelzone (zodat de
natuurliJke ant1-organ1smen. antagonisten. ZICh kunnen ontwikkelen)
Er is eigenliJk nog weinig bekend over de
verspre•d•ng en beheers•ng van RPZ. Het
IS dus belangnJk de factoren te kennen
d1e tot ont\v,kkehng en verspre1dmg,
respect•evehJk tot beperking en genez1ng

De meeste kans op Ronde-Piel..ken-Z•ekte
(h1erna RPZ te noemen) hebben n•euwe

(K) de verbre1d1ng van deze z1ekte lijken

van deze z1ekte le1den

aan te moed1gen

De Ronde-Plekken-Z1ekte was e•genhJk

stUfsgrasgreens met een hoog percentage
zand m de wortelzone of greens waarvan

De Ph rond de wortels stiJgt biJ de opname van mtraatverb•nd•ngen maar daalt biJ

de pH aan de oppervlakte •n korte tiJd
snel1s gestegen, ook al1s d•e SliJg•ng zelf

de opname van ammon•umverb1nd1ngen.
Magnes1um speelt een rol b•J de stofwis-

genng. De sporen van de sch1mmel heb-

seling, ademhaling, fotosynthese en b•J de
vormmg van stoffen waarmee de plant

ben z•ch biJVOOrbeeld 1n het gras kunnen
vest1gen met door de w1nd aangewaaide

tot de 50-er ,aren nog onbekend. totdat
men 1n de UK de erg zure greens met
kalk (hme) g1ng behandelen
De RPZ werd h•ermee als het ware ultgenod•gd b1nnen te komen Vele ernstige
gevallen van RPZ braken Uil In de laatste

z•ch tegen z•ektek1emen beschermt De

Jaren IS de RPZ echter weer een betrek-

deeltJes óf met het graszaad of m de

besch1kbaarhe1d van deze microvoeding-

plag Men heeft geconstateerd dat deze
Ziekte, nadat het z1ch heeft geopenbaard,

stof IS dus belangn]k b•J het onderdrukken
van ZiekteverschiJnselen De grootte van

kelijk onbekende Ziekte. maar het komt
nog wel voor Zoals eerder gezegd •s RPZ

een cyclus van ongeveer 5 Jaar doorloopt
Dat w1l zeggen dat de RPZ na een eerste
voorkomen en een aanvankeliJke toename van actiVIteit, na 4 à 5 Jaar als vanzelf

het wortelstelsel van de plant bepaalt de

mogelijkhe•d om ZICh aan de z•ekte te

tieel ernsug probleem voor de grasmat

afneemt. Dit verschiJnSel WIJSt op een
opbouw van tegenwerkende m•cro-orga-

onttrekken
Twee mechan1smen lijken verantwoorde-

worden gez1en.

n•smen m de grond
Vastgesteld is ook dat ammomakverb•n·

lijk te Zijn voor de toenemende beschik-

Waaraan herkent men de Ronde-

baarheld en opname van magnes1um na

Plekken-Ziekte?

het opbrengen van ammon•umverb•ndmgen . De Ph rond de wortels gaat omlaag
en de orgamsmen d•e magnesturn opnemen nemen •n aantal toe.

GewoonliJk ~ orr't de RPZ voor 1n koele
vochtige omstandigheden, m de late
zomer of herfst
Op de greens versch:1nt de z1ekte als

d1ngen zoals ammon1a, ammon•umsulfaat
en ammomumfosfaat het voorkomen van

RPZ vermmdert. terw•JI nnraatverbmd•ngen van Stikstof (Nl. fosfor (PJ en kahum

IJ
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besch1kbaarhe1d van magnes•um. Een
sterke wortelgroei verschaft de plant de

hardnekkig en destruct•ef, en het ontSiert de grasmat. En omdat er geen
effect1ef gewasbeschermmgsm•ddel voor
handen 1s, moet RPZ toch als een poten-
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(4 gr per m2) eens 1n de 3 à 4 weken
zal een verdere daling van de Ph
bevorderen
- Fung•odes tegen RPZ on sportvelden ZIJn
h1er met beschikbaar Zouden de brUlkbare fungiCodes h1er wel ZIJn toegestaan
dan nog zouden d•e slechts een gedeeltelijke onderdrukkoog van de z1e~ te
kunnen bewerkstelligen. Het gevaar van
het gebru•k van d•e fungtodes 1s bovendten dat de natuurliJke antagomsten zo
sterk tn aantal zullen vermlnderen dat
daardoor de z•ekte JUISt zou kunnen
verhev•gen
Geef voldoende voedingsstoffen om de
grasmat sterk en acuef te houden
Meestal iSer voldoende fosfaat en ka hschotelvorm1ge, en1gszms mgezakte plekken, hoofdzakelijk bestaand Uil stervend

door aanbrengen van bas1sch matenaal
kan tot ernst1ge gevallen van RPZ letden

se zal zekerhe•d moeten verschaffen .

um beschikbaar, maar een grondanaly-

strUisgras Deze grassoort 1s ommers zeer
bevattelijk voor deze z1ekte De plekken

De sch1mmel overwintert 10 de vtltlaag.
Te dtkke viltlaag moedogt eveneens het

afgestemd

De bemestong kan h1erop worden

kunnen ZICh daarna vergroten tot nngen

uitbreken en verspretden van deze Ziekte

Aangez1en de RPZ ztch snel verspre1d v1a

met een d1ameter van 30 - 50 cm van

aan. Verspre1d1ng van de sporen ge-

bleek of bronskleung stru•sgras. In het

schtedt hoofdzakelijk voa water Slechte

de waterf1lm '" natte. watervasthouden
de grond. zal met slotten, pnkken, e d

m1dden bevmden z1ch de grassen d1e wel
res1stent ZIJn tegen RPZ. zoals roodzwenk

dra1nage begunstigt dus de ongewenste
verspreodtng van de sch1mmel

de bovenlaag moeten worden zeker-

en straat)esgras. maar ook onkruoden

De nngen kunnen 1n elkaar overgaan,

gesteld.
Aanbevelingen

grote onregelmatige plekken vormend

Als de RPZ z1ch eenmaal gevestigd heeft

op greens en fa•rways.

dan IS er geen effect•eve bestnJdmg

Het stervende strUisgras rot aan het wartelsysteem dat zwart z1et van de RPZ-

mogeliJk! Alles zal ziCh dus moeten nchten op het voorkomen van Rpzl

schlmmel (G Gram1n1s) dat het wortelsys-

- Herken de omstandtgheden d•e gunStig ZIJn voor Ronde-Piekken-Z1ekte.

teem en de stelen heeft overwoekerd
Wat zijn gunstige omstandigheden
voor het uitbreken van deze ziekte?
Het os gebleken dat de sch1mme1 G
Gramims) biJna altiJd 1n het gras voor-

een opt1male doorlaatbaarheld van

Zandgreens en n•euw mgezaa1de
delen ZIJn kwetsbaar. ook als stenlissalie IS toegepast
VermiJd het opbrengen van alkalisch
matenaal zoals kalk

komt. ZIJ het 1n een gennge popuiatoe-

Al het matenaal dat voor constructie

dichtheid waardoor de sch1mmel geen
z1ekte kan veroorzaken Er ZIJn 1n de gras-

of topdressing wordt gebru1kt moet
worden geanalyseerd op percentage

mat en 1n de grond vele andere schimmels en bactenën aanwez1g doe antago-

ka lk Ook van het sproetwater zal de
hardheod (kalk) moeten worden

- De sch1mmel d•e verantwoordelijk 1s
voor de RPZ (G Grammos) leeft en over-

nisten z1jn van de RPZ-sch1mmel
ZIJ belemmeren de adtvttetten van deze
sch1mmel zodan1g dat het ontstaan van

gecontroleerd Kalk IS de oorzaak van
een alkalische bovenlaag

Wintert. 1n dood plantenmatenaaL Als
dat nodog IS d•ent VIlt (-vorm1ng) 1n de

- R1cht het bele1d op een beheers1ng van

grasmat te worden bestreden met

de Ziekte vnJwel volled1g wordt voorkomen De met zand opgebouwde greens

de RPZ door cond•t•es te
scheppen dte ongunst tg Zijn voor de

vertiCuteren. groomen en "hollow

hebben van nature een gennge d1chthe1d
van antagomsten. Maar ooi m de greens

RPZ-sch1mmel:
- RPZ veroorzaakt zelden u1tgebre1de

ttn•ng "
Gebru1k voor het doorzaaien van de
door de RPZ beschadtgde delen

waarbiJ stenlisalle van de grond IS toege-

schade 1n een zure grasmat (Ph < 7).

Roodzwenk dat zeer res1stent IS tegen

past of greens d1e overdad1g met fungoo-

Neem Ph-met•ngen en breng tnd•en

de Ronde-plekken-zoekte

den ZIJn behandeld. zullen. gez1en de
sterk teruggelopen populatie van de antagomsten. grote kans hebben de RPZ te
knjgen
Een snelle stojgtng van de oppervlakte Ph

m b v een bemestongsprogramma
gebaseerd op verzurende meststoffen
als ammomumsulfaat
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