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Figure 1
Six categones ofbacteria were monitored in new sand putting greens established
to creeping bentgrass at the Charlotte Country Club in North Carolina. Por most
all of these soil bactcria categories, averagedover eight sampling dates, numbers
ranged from a miJlion to 10 million colony-forming units (cfu) in a single gram
of soil. An average of more than one hiliion cfu were observcd in a single gram
of soil.
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Figure 2
A two-year study conducted at Clcmson Univcrsity (lightcr bars) and the
University of Florida (darker bars) indicated that fumigation had no effect on
thc soil microbiology of amendeel sand putting greens.
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vende advertenties of verkooppraatjes.
Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat microorganismen zich snel vestigen en vermeerderen
in sterk zandige wortelzones, omdat ze zich
alleen richten op de aanwezigheid van plantenwortels. Ze zijn over miljoenen jaren geëvalueerd
om deze nauwe relat ie met wortels te hebben en
niet met bodemdeeltjes.
Ten tweede worden met begassing niet alle nuttige microben gedood. Er zijn biljoenen slapende
microben in de bodem die pas actief worden
wanneer ze zich aan wortels kunnen binden.
Ten derde hebben applicaties met fungiciden
weinig invloed op het aantal aanwezige microben. Dat komt waarschijnlijk door het gegeven
dat fungiciden zich ophopen op de bladeren en
niet makkelijk in de bodem terecht kunnen
komen . Systemische (via de wortels of uitlopers
binnendringende) fungiciden hebben nog minder
effect op de bodemorganismen.
Onthoud dat een goede wortelzone die 45%
mineralen, 3-5% organisch materiaal, 20-30%
luchtgevulde poriën en niet meer dan 20-30%
watergevulde poriën bevat voor alle cultivars een
goede groeiomgeving vormt. Hierbij zullen in
elke gram bodemmateriaal bi ljoenen microben
voorkomen. Deze natuurlijke omgeving kan in
stand worden gehouden door een evenwicht van
voldoende zonlicht, goede beregening en bemesting en een goede dosis gezond verstand bij het
aanhouden van de juiste maaihoogte. Vertel de
verkopers die erop staan dat u niet zonder hun
magische producten kunt, maar dat u ze niet
nodig heeft omdat. ..de natuur haar eigen weg

vindt!
Figure 3
Actinomycetes were monitored for two months during repeated fu ngicide applications in a study at Comell University. l n most cases, fungicide applications
had little effect upon microbial populations, even when the microbe assesscd
was quite sensitive to the fungicide in question.
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