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Groomers
De zoektocht naar methoden om hoge rolsnelheid op de greens te krijgen
zonder kortte maaien, heeft geleid tot de introducUe van zogenaamde "turf
groomers". Maaien op bijvoorbeeld Jmm of lager zal de snelheid op de
greens verhogen maar tevens de kwaliteit van de grasmat ernstig geweld
aandoen. We noemen: algemene achteruitgang van vooral roodzwen.k,
opkomst van straatgras en onkruiden. Struisgras en roodzwenk voelen zich
beter bij 5mm maaihoogte. De rolsnelheid is dan wel mlnder maar de grasmat zal gPzonder en gelijkmaUger zijn. Niet alleen de maaihoogte maar ook
zijdelingse groei van scheuten ligt een hoge snelheid in de weg. Deze zijde-

Be•den hebben een e1gen taak
Een groomer • pohJSI ·, borstelt als het
ware de grasmat en brengt deze aldus 10
een goede cond1t1e. Zljdel•ngs wistekende
en liggende stelen worden 1n de werkweg van de maa•cylinder getild, terwiJl
het zelf ook daarvan een deel afsniJdt.
Groomers ZIJD n1et ontworpen om vilt te
verwiJderen . De laterale groe1 wordt
ermee onder de duim gehouden. vert1cale
groe1 wordt gest•muleerd en de diChtheld
bevorderd

en de snelheid loopt terug. Uitstaande delen van de plant zullen ook op de

De voordelen van de groomer ZIJn onbetwist, maar er ZIJD ook problemen
geconstateerd zoals nbbels, schaafplekken 1n de green en het "scalperen· van
de mat Maar al te vaak IS de oorzaak het

grond ingebed raken, hetgeen leidt tot viltvorming.

te laag afstellen, een te frequent gebru•k

lingse of laterale groei komt ' ooral voor bij struis en s traatgras. Zij resulteert in een "graln " of vleug in de grasmat. liet op pen lak \\ ordt hobbbelig

In de stnJd tegen de h•nderliJke effecten
van de voortdurende ZiJdelingse groe1
werpt groomen zeker vruchten af. Deze
mechan•sche beheers•ng van de laterale
groe• m•ddels een nJ sneldraa•ende mesJes, IS nu algemeen 1ngevoerd. Te onderschelden ZIJn groomen en vertiCuteren
In Greenkeeper nr 4, 1996, IS het verticuteren belicht. Nu zullen WIJ ons beperken tot de groorner. De groomer •s
onderdeel van de maa1mach1ne wa<Jrmee

twee handelingen, maa•en en groomen.
tegelijkertijd kunnen worden wtgevoerd
Een groomer bestaat rn pnnope u•t een
aangedreven, henzontale as waarop een
te vaneren aantal getande schrJfJeS ZIJn
geschoven (d•ameter 55 à 60mm). Deze
rol draart met 3000 à 3200 omw per
m1nuut. De groomer bev•ndt ZICh d1rect
vóór de maa1eenhe1d De groomer 1s een
verfrJn•ng van de vertiCuteer-eenheid.
m<Jar vervangt deze met.

of het werken op een zachte grond
In Amen ka, waar een constante stev•ge
grasgroe1 voorkomt (Pencross), wordt de
groomer dagelijkS 1ngezet In ons koele
klimaat 1s dat u1t den boze H1er zal brJ
kracht1ge grasgroe1het groomen tot 2 à
3 keer per week beperkt blijven
Vergeet ook n1et dat het toevoegen van
de groomers de maa1k0o1en belangnjk
zwaarder maakt Met de afslu1tende
rondes J,mgs de rand van de green
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(steeds de zelfde weg!) wordt met de

de doelmat•ghe•d van d1t mstrument.

eerst. dan moet men eerst begmnen met

groomer. het gras extra zwaar belast

Is d•e te d•ep afgesteld dan gedraagt de

een frequent•e van 1 x per 14 dagen.

Daarom wordt doorgaans aanbevolen

groomer ZICh als een vert1cuteerder. Zo'n

waarna gele•delijk opgewerkt kan wor-

het groomen alleen toe te passeon m

behandeling heeft n•et alleen ernstige

den naar 2 tl 3 per week.

rechte liJnen.

gevolgen voor het gras. maar het zal

Wanneer het gras m•nder weerstand

Dil betekent dat d1e afwerkmg langs de

ook de leeftiJd van de groomers verkor-

heeh. zoals

rand dan wegvalt Het aarwen van de

ten In het algemeen l1gt de JUISte

voorJaar en m de late herfst, breng dan

groomer-afstelling tussen de 1,6 mm

d1e frequentie weer terug en stel dan

greens zal zo bij

een frequent•e van 1 a

rn een droge penode. 1n het

2 keer per week n1et achteruil gaan . De

boven het mes tot 1.6 mm daar onder.

tevens de groomer hoger af

groomer kan ook bu•ten bednJf gesteld

Verder IS de exacte afstelling afhankeliJk

Na het topdressen enlof bemesten moet

worden, maar 1n de bovenste stand 1s de

van de grasmat en de groeJCond•t•es,

het groomen voor een aantal dagen

groomerrol n1et erg ver van de grond

1nclu1s de laterale groe1 . Groe1 en weer

worden nagelaten, anders zal veel van

verwiJderd . B•j sterk golvende greens 1s

bepalen de frequentie van het groomen

het opgebrachte matenaal1n de grasop-

het mogeliJk dat de groomers over het

Gebru1kt men de groomer voor het

vangbak verdw11nen

gras schuren
Tot slot
Groomen is een behandeling d•e het

Groomer> z,Jn als 1nstrument biJ het

gras onder ·stress" brengt, daarom

greensonderhoud met meer weg te

moet het groomen 1n droogte penoden

denken. B•J het eerste gebru1k van de

worden nagelaten. Om dan toch dE> late-

groomer kan al d~rect een rolsnelhelds-

rale groe1 m de hand te houden kan

wmst van 10% worden verkregen BIJ

men overgaan op licht vert•cuteren.

regelmatig gebru1k zal dat kunnen oplo-

Als tiJdens het groomen lange grassten·

pen tot een snelhe•dsverhog1ng op de

gels 1n de opvangbak komen. dan •s Of

greens van 25%1

het verticuteerschema verwaarloosd è>f

Naast groomen bliJft vertiCuteren nod•g

de groomer was te d1ep afgesteld . Als

Be•de act1v1te•ten hebben hun plaats 1n

zowel het groomen als het vert•cuteren

het greensmanagement Is eenmaal

1n een JUISte regelmaat plaatsvmden, dan

programma voor het groomen vastge-

zou het daarvan afgevoerde matenaal

steld. dan kan de frequentie van het ver-

even groot moeten ZIJn als dat van de

tlcuteren worden verlaagd

een

maa1machme De stand van de groomer
ten opz1chte van de frontroller bepaalt

Bron STRI-pubhc<ltles

~RE~EPER

IEl

