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Bestrijding van schimmelziekten op de golfbaan
De Ujd Is voorbiJ dal men met grof t'hemlsch geweld zlekl (!n en plagen lo bet
gras te 11jf kon gaan. De vele mulalles In het toelatingsbeleid <'n het verschljnen
van het meE>rjarenpldn gc•wa~be~chermlng hebbeo Pen groot aant.ll ooiwikkelingen op hel gebil'd vc1n gl'wa~>St'nbt>schennlng In gang !Jl'tCL Dl' 7ll'klen en
pl.1qen In de gmssoortcn dil' w e op de golfbaan gt>hnllkcn, tiJn et'htrr geble~ en . Dt> bestrijdlog hlc-rvan zo~l zowel mogeiJjk met bPhulp van preventleve

maatrl'gelen dieoen 11' g.-beuren. Ef.'n vroegUjdlge herkenning '""een aantds·
tlng L~ N.'n dergeliJke> mdatregt>l. H et zijn vooral de schhnnwlll{·kten die ln ons
klimaat ongerief kunnen veroon..lken. In dll artJkel zal dan ook de nadruk
komen te llggen or> de besltiJdlng ~an schimmelt lekten op de ba<Jn.

Met andere woorden. n1et de sch1mmel
maar de omstilndtghed!"n bepalen of een
schimrnelztel..tl' uil kan brt>ken De
belangrijkste ractor hierbiJ 1S zondermeer
het \\eer
De hoeve.:-lhetd hcht, de temperatuur.
regen. luchtvochttgheJd en Wtnd ZIJn de
belangriJkste hoofdrolspelers b1j het uJtbrelçen van l'en ztek te
Ucht: gras heert veel licht nod1g voor de
•'Ofm•ng van een qelonde zode. Bewollong, schaduw, E'n mogeliJI ePn $neeuwdt:-k belemmeren de ontw•kkehng viln een
gr~arn en maken hem gevoehg vOOf
sctummcls Bovendien wordt de werl:.lng
van sch1mmei~JX1ren gl'rernd dOOf een
t 'OI? ct.t.nter ~~ 11
Definities
Men noemt de ver~hl)llst•lpn veroorzaal t
door schtmmels, bnr. terrt:!ll rr1 vuu~~n.
111Aten Wordt ietS door t'i?flln~ec.t ver·
OOfLaalt dan hPet het e(>n plaag
Omddt :nekten d•e door b.Kt!.'nl!n en
worden veroorzaakt 1ee11elden
voorl;omen •n gra~n. zullen deze v~rder
ruet beSprol en worden In ons klimaat
heoben we voomarneliJk I<J•.t van schtmmetz,el.ten. Het betrelt ll!E~r dan m!'etal
facu!tatreve paras1eten Dat betell•nt, dat
deze 5Ch•mmels ZICh vergrtjpen r1êiO N>n
w~sen

plant wanneer dele, doo1 bttvoorbt-eld
slechte groe1omstandtghedPn, verzwc~l..t
as Deze farultatteve sch1mmt'ls ZIJn tn
pnnope altiJd 1n de bodem aanw~!llg .
PdraSJta•re sch•mmets ZIJn 1n tegenstellmg
tot racultatteVe sctummels afhant eh1 ~; \'i!O
een bepaalde grassoort
Wanneer treden ziekten op 1
Eer SChimmel 15 1n pnnCipe altiJd tn de
bodem aanwez1g
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Temperatuur: dl! prt•c lP 't' '' l.aue tu!>~I''O
tf mperc~tuur en het lttthre~rn van 21ekten
ts moethik tr I!!CJQl•n In het dlgemren 1s te
l~t'n dat df' optimum tPmpe•aturen
\100( ~hrmm«•l ontwlkkelutg en gr~groet
n•et dP11 llde 111n
Water: Jm te ~unnen k1emen heboen
u..•pildl ,p sch1mmel~ ('fllt)e liJd VfiJ water
nodJg Het IS du~ van belang dat een
goede drit~nage het vele water van N:n
natte zomer snel al ~illl voert>n Voor beregentng geldt kort bt>reqenen Nt>t lang
genoeg om d1> gr0€'1op gc1ng te houden.
Een hoge relat1eve v()(htlgheld is gunsttg
voor bepaalde sch1mmels als biJvoorbeeld
echte meeldauw Andere sch1mmels . zoals
Fusarium Culmorum moeten net van
droge. warme zomers hebben Deze llel<:te ~omt 1n ons klimaat we1n1g of n•et voor
Wind: het drogend effect van een goede
ones as een belangnJke voorwaarde voor
een gezonde grasmat Hoewel oei. de
wmd sch1mmel~porpn ~.dn VPr>prelden,
weegt drt nadeel niPt op tegi'n de effecten

v<'n rer qebre~ aan vent1lat1e
Invloed van werkzaamheden op
ztekten.
Ook tultuurmaatregelen hebben hun
1rwloed op het vC>orkomen van z~ekten
Een probfl't'm vormt 1n d1t verband de
UIÛX!StedlnCJ vc1n werkzaamhed'Ml In hPI
algemeen gPidl, dat dP gunsUgP 1nvloed
van het jUI\tf moment van t()('pas~•ng met
valt te 01\d~r~ch.,lllen Oe volgende

aspectl'fl d1eoen extr.l dandacht b~ het
voorkomen van 11e~ ten
Maai~; Als ('••n grc~splant ~id wordt.
verwijdert ml'n blc~clgroen On heeft tot
gevolg diJt m.nder ic>SPrves ~unmm worden
OP9<'Siagen, dl' wortelvorm1ng worot g,...
remden het gehalte aan oplosbclre ..oolhy·
draten laag •s De plant wordt gedv.'Ongt·n
voortdurend mt>uw, jong kwetsbaar blad te
•JOilTlen, terw11l de open maa,....oonden een
Ideale trwalspoort voor 1nfect1es vormen
Het maatSet als res1du 1s een voed•ngsbodem voor zowel onschadelijke als (faculta·
tef) parêiSita•re sch•mmels Kortom, maa.t.>n
1/efZWalt de plant voortdurend, zeker
wdnrll'«!r de messen bot ZIJn en het blad
.vordt gekneusd 1n plaats van gesneden
Bemesting: Overdaad aan Stikstof werkt
l1et optreden van liPkien m de hand
Snelle groei levert dunne celwanden, d11.!
een lllcl! l.ehrh• proo• vormen voor hernencle sch•mn~elsporen Een be-hèndehng met
IJZersullaat hardt de planten dl en s11mu·
leert de ontWJIKt'hng van bladg•oen
Qol een ~ < hurr m(l~t~tol heelt d•t effec.t

re•

qoud"'' rl•qe>l br•mest we•n1g en vt~ak
Beregening en drainage: Bereqcnmg OIJ
nf I onJu•\ll' rnament werl.t sch1mmelaan·
tastlng •n de hc.~nd Om da prnod(l dat hel
gras nat IS te bept'rkt>n, verd•eni het aanbc·
vellog vroe<t '" dr• ochtendot goouren<Je
de nacht te beregenen Het gras Is dan
toch al nat en men g<Jdt dauWIIOrmtng
tegen Vochtmmoende sctumrTI(>ls 1n de
grond gn,pen hun ' ans als de dra1nage
teo-nt • Pyth1um1
Loonwerk: Ook loonwerl<. kan zo Z•Jn

ellc-'1en op het optreden van zrekten
hebben Afgez•en van het le.t dat men met
sch•mmelsporen besmette mach•nes •an de
~oe bàdn op de andere baan kan ~met·
ten, heeft men door het inzetten van een
loonwerker het opt1male moment 1an Inzetten van bepaalde mach•nes n•et meer 1n
de hand Vooral1n drukke liJden heeft een
loor1bednJf lltn e1gen schema, waarbiJ hij
geen reken•ng kan houden met affe nodo>n
en "'-L'fiSC'n van de opdrcKhtgever

De meest voorkomende ziekten in grassen gebruikt op golfbanen in Nederland
Monographeila nivalis
Gerlachia of Fusarium nivales
Sneeuwschimmel, voetrot.

Kleine plekjes, eerst waterig daarna
geel tot oranje-bruin.

Gras drooghouden. Ventilatie
bevorderen. Slitten etc.
om zode droog te houden.

Laetisaria fuciformis
Corticium fuciformis
Rooddraad

Rose tot rode schimmel.
Draden aan de bladpunten Eerst kleine
plekjes geel tot bruin verkleurd. Bij nat
weer een fijn web van roze mycelium.

Treedt op bij stikstof tekort in
nazomer of herfst.
Zorg voor een goed stikstof
beleid gedurende het seizoen.

Gaeumannomyces graminis
Ophiobolus
Ronde plekken ziekte

Veel voorkomend op pas ingezaaid gras.
Vooral stru1sgras IS gevoelig. Roodzwenkgras is resistent. Kleine bruine plekken bij
koel weer en een hoge pH .

Nauwkeurig bijhouden van de pH.
Zonodig plaatselijk aanzuren met
ammoniumsulfaat of een behandeling
geven met 4,2 g/m ijzersulfaat

Colletotrichum graminicola
Anthracnose

Veel voorkomend op Poa annua green.
Vooral in de late zomer en einde winter.
Vergeling van het blad Jongste blad
oranje-rood verkleurend. Stengellater
verkleurend en dood.

Anthracnose is een indicator voor
slechte, verdichte en vochtige bodemcondities. In de zomer met wat stikstof
bestrijden. Bodem verbeteren.

Sclerotina homoeocarpa
Dollarspot

Sinds 1983 aanwezig in NW Europa
Kleine ronde plekken 10-20 mm doorsnee.
Centrum plekken gebleekt droog.
Treedt op bij stikstof tekort en bij vatbare
Agrost1s en Festuca soorten

Gebruik resistente rassen (Agros en
Festuca). Bodem niet nodeloos laten
verarmen.

~·~~·
~~{-~~,~.~-~·.-,-)·.···
~:·.~·. ~~ .... :~;~:··.
·~ ...·

·.".

·1':1.. -:L.I
·.·.··
..·.~:~f:\

, ..
,.
r(~.:~:.·~~?!{,f· . . ~·.,. ·.t './
~·;····. '
"(-~-~--:..
.. ·

... ...

~··.·,-:-..·

,.,

.

·.\.'

~

·,'~~,

.._:•;.

···': ~

~

n

....

Drechslera poae
Helmintosporium fragrans
Bladvlekkenziekte

Ziekte op blad en wortels. Op het blad
kleine waterige plekjes. Later purperrode
bruine ovale vlekken, wit verkleurend .
De plant verwelkt bij wortelaantasting.

Vermijd vooral beschadiging, veel
stikstof en t e kort maaien. Besmet
maaisel afvoeren. Komt voornamelijk voor op Poa pratensis
(veldbeemd) op fairways.

Heksenkring 1
Marasmius oreades

De emge heksenkring aantasting die het gras
kan doden De rand van de cirkel bestaat uit
2 concentnsche cirkels, d1e een bruine uit
dood gras bestaande cirkel insluiten. Paddestoelen op de buitenste nng. Onder aangetast bruine nng een dichte massa waterafstotend mycelium.

Goed nat maken van de grond.
Eventueel behandelen met 'wetting
agent '. Tegelijk aanprikken. B1olog1sch
te proberen door de ring ter plekke om
te f rezen om gebru1k te maken van de
ontstane antagonisten van de ziekte. Voor
chemische behandeling, zie de gewas
bescherm ingsgids.

Heksenkring 2
Agaricus campestris
Lyoperdon hiemale
Scleroderma verrucosum

Gedurende zomer en herfst. Geen schade.
Donker- groene ringen op de green door het
vrijkomen van ammoniak die de grasgroei
stimuleert. Gaat gepaard met optreden van
padd~stoelen en stuifzwammen

Onschadelijke schoonheidsfout.

Heksenkring 3
Hyg ro phorus Spp.
Psilosibe Spp.

Veel voorkomend. Korte verschijning in
de herfst Gaat gepaard met vorming van
paddestoelen en stuifzwammen .

Onschadelijke schoonheidsfout.

Pythium Spp.
omvalziekte

Zwakte parasiet op Struisgras {Agrostis).
Kiemplantenziekte. Jonge planten vallen weg
nadat de wortel is aangetast
Na enige t ijd is geen schade meer te zien.
Pythium is bodemschimmel

Evenwichtige bemesting en beregening en de aanwezigheid van goede
drainage werken preventief.
Vernijd structuurbederf.
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Geintegreerde bescherming

plagen door m1Cldel vnn een !kilnenspel

Gaeumanornyces gramrnt> (Rond

van ziekten

van tl1olog1S<.Iie en cultuurtechncsche

pteh.en llekte), dil' ondl'r proef·

maatregelen 1al rnPE'I Pn rn(?(!f reahte11

Hleroocer ' .. ta<.~t mC'n aanvul ende
t()('p<tS~II'l<JPI van bJologJ<,d r•, cultuur· en
chemische t: IIIJdHIJ\melhocJen

WOfden ltQil>en golftman 111 een
water.vmgl!llfetl, d<m zal voo1 chemrsche
mtddclcn zells een t~bsoluut verbod
gelden

omstand1qhedN1 cie 111"~ I;• voor 100 %
onder controle hr.l< ht Oo11elfd;:o bererkt
men b11 Pyth1um Spp, lOmvuillek te) en ur
mmdere mate tegc·n Srll•r• 11na
homoeocarpil lnolldrspotl H!:'l •,uw.-s
van blOI()(Jl~che IJe<>triJdl q hangt
lhler<~o~rd .11 Vdll dt• rrliltt' waar111 Ut· te
gr•brUII en organt~mcn tolr.rant 71JO VOOI'
CIC rultHUinl<lillrt"!JPlt'n ll11• tn geOIUtl 1)0
Olschoo•a er nocJ qf'én ta·,Jwre. prai.tt
sche resutt IN\ 11r van blOlogiSChe
be!.tfiJdtnQ op Ut' qullh.J<Jil, liet rft>
toeKomst ('1 ho:>r!Q~vend wt Teml.'ef,
dadr 1n tutnbouw rrcd\ op groll' schaill

Cultuurma.11u*len :liJn voldoende
wanneer een green Is 1ngetilltld met
resr>tentc nrassen 81!5taat l'f'ln green utt

Brologische bestrijding

~tr.Jatgras {f'Od dllllllt1l

d<m ontl Oflll rn(!O
n ct aan chemr;c;hl tx....l rti hng van dP
sncei.JW':i(.homrnel ol Anlhr.ICII<>se. Doo1
deze bestrtjd•no d<ln I( vuliron met

t. •pefkl'n.

IS ml>n

vrj<toclëfl van dt' rnl't'\1 voorkomende

al gelntt'-

..!lt'~ ten

greerd be111 Op d1t moment worden
pt'De>'ffi

yc

ml'r r oN hPI 1

besttiJd rlQ van zoekten in gras Vooral!.·

nog speelt hel onderLoek 71Ch ;Jf 1n de
sfeer ViJn hel :oe~ en n.J.ll de f\aluurhr!;e

cuhuurmaalrt>gel!'ll, doe to1npac.11e,
Vlltvormtnul•n vO<huqhPid 101 een
m1n1m1Jm

Vooral1n dt> U S A en Canada IS men
i.tl:t1ef op hel CJI'I>Il'cJ V<ll1 biOII')(jtSChe

01t 111r andL·H

vrrussen, •

~en

van d.;> natuurliJke an tagom~tl'n van
schimmels Op dtuc WIJlI! 1:d mt'n het
gebru1k van bestnldlngsm1ddelen verder
tot een monomum b"perken
Oe toekomst

~I

\~h1mmels en

en met su«es b1olog1~he bestnJd1ng
wordt toegepast

hun dlwt:erswffen

Deze l:an rnP.n toevoegen aan composten
of drCSSJng~' . onderhoud of aanl.-g van

goHbanen

~\>llbc!sclleriiii"!J"1'ff• JQ<)

In feneIS het holpnkl<en en

daarna
oressen al een maatregel waarbiJlil de
pd·.gaten een proces op gang wordt
georacht waarbiJ 1n de gaten ~en andere

Zo.31S m het begm van het artikel reeds IS

mrcro-llora d ... overhand knjgt Door d1t

~~~ 1 71 r

proces te sturer met lwt gebll.ol van

oebru·\: van chemrsche beslrtJdlngS·
m1ddelen st~s tnL'f'lr aan banden oe t.>gO
zal \•JOfden
Gentegrcerde beslf!Jcimg van 7.leklen (>n

sch1mml'IS, 1$ b ologr~·he cont Jle een

de veranderrngen In de
v.e:· en reoelgev1ng zodamg, dat het

Ziel te-onderdrukkend;~ bacWnM of

!JI.•nlefiii(>J. 1411•• und9c'

\\'J9t'fW1III'n
~grar.8J,U(ldetflgt.m~

...
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Jan van M ondfrans. ProGrass, Ermelo

M'-'11 heeft reeds een n.uuuriiJ~.e ~11and
ge-ronden van de sch1mmel

S T.R.I., bingley. U.K.

DE
OP
John Deere Golf Equipment
Voor onderhoud van galtbanen levert john Deere het komplete programma
golf-equlpmenr-machlnes. Van handgreensmaaier tot grote 5-dellge fairwaymaaier
Van bunkerrake tot multlfunktionele kompakttrekker. Stuk voor stuk machines van
topkwaliteit. lage afschrijving. hoge betrouwbaarheld en een goede prljs/ kwallteitsverhouding. Bedoeld om het werk snel en effidënt uit re voeren.
Ook de after-sales, zoals her unieke systeem van onderdelenvoorziening en kennis
van zaken Is bij uw John Deere Golf Equlpment dealer goed geregeld.
Overruig uzelf en neem eens een kijkje

biJ uw eigen regionale dealer.

BETltOUWBAARHEID IS ONZE KRACHT

LOUIS NAGEL B
PO!;tbus 76 • 6500 AB Nijmegen
Westkanaclldljk 439 • 6545 AA NIJmegen

Telefoon 024 3716600 • T~lefax 024 378U70

