Organisch materiaal in
een golf putting green
Hoe houd je de organische stof waardes in een toplaag binnen de normen?

Greenkeepers nemen dan snel hun toevlucht

andere delen van de grasplant. Maar ook

tot teveel beregening en teveel bem es ting op

omdat die afgestorven del en onvoldoende wor -

de green. In het verleden was een bemesting

den afgebroken. Dit heeft een aantal oorzaken.

van 70 t ot 90 kilo stikstof per hectare per jaar

Te w eten: onvoldoende bac teriële activiteit door

voldoende. Veel greenkeepers gebruiken echter

een te lage temperatuur. De periode dat een

aanmerkelijk meer. Het gevolg is al snel vervil-

toplaag in Nederland een temperatuu r van 13

ting va n de toplaag. De basiswaarden van orga-

graden of meer is natuurlijk beperkt. Pas boven

nische stof in een green worden dan al heel

de 13 gaden is er voldoende bacteriële activiteit

snel overtreden. Dit komt natuurlij k door het

om om zetting te realiseren . Andere factoren

af st erven van rhizonen en stolonen, wortels en

van belang zijn: te w einig vert icaal maaien, te

weinig holle pennenbeluchting en/ of diep verti-

Als je het bovenstaa nd verhaal tot je door laat

cutting. Te weinig dressen. Een gebre k aan zuur-

dringen besef je beter dat er een ideale mix is in

stof in de toplaag door te veel wat er en een te

de samenstelling van zand . A ls je bijvoorbeeld

lage pH, op timaal is tussen 5,0 en 7,0.

eentoppig mediu m grof zand neemt dan zullen

Beginsituatie

ook geen o f weinig hangwater en dito bactenë-

Als we het over viltmanagement hebben dan is

le ac tivitei t (fig uur 3).

daar we1nig mesoporiën in te vinden zijn en dus

het uitgangspunt altijd de green. In de ideale
situatie moe t dat een green zijn met een laag
organisch stofgehalte (figuur 1).
A good putting green
At pf "' 1,5 ( JO cm water)
A hydraufic conductiVit~· of between 150 and 350 mmlhr

Enough air and water-filled poroslty.

In de idea le mix van zand voor een putting
green zit circa 90% van de zanddeeltj es in de
In dit figuur kun Je zien dat bij een ideale green de

range t ussen de 250 en 500 mu. In praktijk is

totale porositeit ofwel de beschikbaarheid aan vrije

dat niet altijd realiseerbaar maa r 60% lij kt toch

ruimte tussen de zandkorrels 50150 verdeeld moet

wel een minimum (figuur 4).

zijn tussen lucht en water. Dat zou betekenen dat
De ideale mix

bij een ideale green de grotere open ruimtes
(macroporiën) tussen de zandkorrels gevuld zijn
met lucht. Uit deze ruimtes zakt het water door
zwaartekracht weg naar de ondergrond. De mesaporiën (75-30 mu) zijn in staat om wa ter vast te
houden. Deze poriën hebben wel een duidelijke
functie in de capillaire werking. De microporiën zijn
nog kleiner en huisvesten een groot deel van het
baàeriële leven (figuur 2).
Figuur 2

Classificering van grondporiën

Macroporiën

>75

Draineert door zwaartekracht, ru imte voor wortel

Mesoporiën

30-75

Houdt water vast, wel capillaire werking,
toegankelijk voor schimmel en wortels

M icroporiën

5-30

Houdt water vast, bereikbaar voor bac teriën

Ultra microporiën

0, 1-5

Houdt water

vast,

niet te bereiken

Naast de grootte van de zanddeeltj es is ook de

Daarbij va lt duidelijk op dat de toename niet

vorm van de deeltjes belangnjk en bepalend

veroorzaakt is door het gebruikte dressmateri-

voor een succesvolle toplaag.

aal, want dat lijkt wemig af te w ijken van de
originele rootzone.

Partiele Size
distri bution

Het effect van hoog organisch stofgehalte
Wat is nu het effect van meer organische stof

Both ~and:. ar e M SO = 330~•· Green is Uniform & Red rs Mixed
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Siteit van de toplaag toe. Maar waar in de
ideale situatle de totale poros1teit 50/ 50 wordt

-

ingevuld door wa ter en lucht (zie fig uur 1).
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in de toplaag. Ten eerst e neemt de to tale poro-

neemt bij een hoger hoger organische stofgehalte het aandeel luch t fors af en het wa ter
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fors toe. Bovendien kan de uitwisseling va n

'

zuurstof en koolzuurgas (Co2) tussen toplaag
f iguur 5

en buiten lucht dramatisch afnemen. Als het
erg warm is, kan d1t to t gevolg hebben dat

Bepa lende kenmerken zijn hier ro nding en

binnen 24 uur anaërobe condities in een green

gehoektheid. Zonder hierover

ontsta an.

1n

details te willen

treden geldt hier dat er een goede mix moet
besta an ronding en gehoekth eid. Een laatste

U1t Zweedse onderzoeken blij kt er een soort

kenmerk van een is de ' particle size d1st ribut1on'

kantelpunt te ziJn rond de 3 à 4 % organische

zoals dat in de literatuur heet ofwel de verdeling

stof in een toplaag. Stijg t het organische stof-

va n de deeltjes grootte over een partij zand.

gehalte in een green boven de 3 % dan neemt
de luchtgevulde poros1teit dramatisch af Bij een

In figuur 5 kun je z1en dat twee monsters met

geha lte van 4% blijkt maar 10% lucht in de

hetzelfde gemiddelde (mu=330) toch heel ver-

toplaag te zitten. Terwijl dat bij 3% nog 28%

schillend zijn van karakter ist iek. De rode lijn is

lucht is (figuu r 7).

hierbij duidelijk niet accep tabel als zand voor
Swed1sh Research

een green.

Organk Con tent ünd
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Porosit ies

Start up
Je hebt de ideale greenopbouw met een organische stofgeha lte van zo'n 2% of minder. In de
praktijk zie je dan toch dat door te weinig
beluch ting, teveel mest en teveel water het organisch stofgehalte heel snel toeneemt in ons klimaat. Collinge heeft een klein onderzoek gedaan
onder een aantal moderne Nederlandse golf banen. Daaru1t blijkt zonder uitzondering dat het
gemeten organisch stofgehalte in het top 5/6 cm
van de greens extreem veel hoger is dan in de

A sandy topsoil MSO = 155!J, with 6% clily and SIlt. teted ~vith
suo: orgnnic contents ranging lrom O.So/o to 9.5~•
and tensro ns from pf 0.0 to pf 4 2.

This rs thc 4 ~• content at a tensron o f pF = 1.5 (30 cm watN )

originele opbouw of in het gebrui kte dressmateriaal (fig uur 6) .
Percen t age Organ1c Content 1n
the rootzones of six Du t ch gol f
cou r ses built on t he last
5 to 12 years

fi guur 8

Uit Nederlands onderzoek blijken grosso modo
dezelfde percentages (f1guur 8).

fi guur 6
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Wat kunnen w e doen?

organische stof. moet je ervan uitgaan dat je

Wat we preventief kunnen doen aan een hoog

jaarlijks 20% van het oppervlak te moe t bewer-

organisch stofgehalte in een green is al bespro-

ken. Een ha ndig hulpmiddel daarvoor is de

ken: minder water en minder mest. In o ns kli-

tabel die Hartwigeren O'Brien gepubliceerd

maat in de prak tij k is dit niet voldoende,

hebben in het USGA green section record

dus zal rnen via beluchting, rnet holle pennen

(figuur 9). Hierop kun je zien wat het effect is

en/o f diep vert1cu tting bewerkmg iets moeten

van een bepaalde maat holle pennen of deep

doen orn organische stof en vilt u1t je green en

verticutter rnes. Op de s1te van Wedge

lucht er terug

(www.wedge-bv.corn) is de tabel ook interac-

1n

te krijgen. Na het beluchten

voor maximurn effect moet de green gedressed

tief te gebruiken. Ga hiervoor naar het kopje

worden rnet puur droog zand . Met greens in

tine simulator.

goede conditie, i.e. minder dan 4%

The impact of tine s ize and spacing on the amount of surface area
impacted by care aerification and dethatching

T1ne Size
Dla'Tleter
(me hes
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
3/8
3/8
3/8
Dethatching
Machine*
9/64" Blades
Det hatching
M ach1ne*
5/64" Blades

Spaci'lg
!inchesl

NLrnber of Holes per
Sqaure Foot

1x1
1x2
2x2
1x 1
1x2

144

2x2
1x 1
1x2
2x2
1x 1
1x2
2x2
1x1

36
144
72
36
144

1x 1

NA

72
36
144
72

72
36
NA

Nurnbers of
Aenficat1ons
Needed to
Reach 20% of
Sur' ace A'ea
l""pacted

Surface Area
lrnpacted by
One Tine
(square 111ches)

Percen t
Surface
Area
lrnpacted

0.049
0.049
0.049
0.11 0
0.11 0
0. 11 0
0. 196
0. 196
0. 196
0.307
0.307
0.307

4.91%
2.45%
1.23%
11 .04%
5.52%
2.76%
19.63%
9.82%
4.9 1%
30.68%
15.34%
7.67%
14.10%

4.1
8.1
16.3
18
36
7.2
1.0
2.0
4.1
0.7

7.8%

2.6

1.3
2.6
1.4

* Graden vertical rnower
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