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Inleiding
Het literatuuronderzoek is een eerste onderdeel van het project “Richtlijnen pesticidevrij
sportgrasveldbeheer” o.l.v. Prof. dr. ir. Paul Struik (teeltsystemen) en Prof. dr. Coen Ritsema (land en
water) en haakt aan bij de Green Deal
Sportvelden. De studie richt zich op
behandelmethodes voor veel voorkomende
onkruiden, plagen en ziektes bij een
pesticidevrij onderhoud van grassportvelden. In
deze profielschets van een pesticidevrij beheer
zijn factoren voor grasgroei centraal gesteld en
is gekeken waar bestaande cultuurtechnische
maatregelen te kort schieten en biologie een
oplossing kan zijn. In overleg met de Golf
Alliantie (NGF, NVG en NGA) evalueerde
Wageningen UR de behandelbaarheid van
enkele verschillende doelsoorten.
Uit een rondgang in de vakbladen maken we op dat chemiegebruik doorgaans goede bescherming
biedt voor verwijdering van symptomen, maar geen structurele oplossing is. Literatuur over
wetenschappelijk onderzoek naar ziekte- en plaagbestrijding in relatie tot omgevingsfactoren zonder pesticidegebruik - op sportgrasvelden is schaars. Opmerkelijk is dat de huidige
wetenschappelijke golf-gerelateerde literatuur nog steeds gericht is op symptoombestrijding, bij
zowel pesticidegebruik als pesticidevrij beheer, zonder daarbij te kijken naar de functionaliteit van de
grasmat op de langere termijn.
Strategie
De gezondheid van de grasmat hangt sterk af van haar weerstand tegen bezoekers (mens en dier).
Om hierin inzicht te krijgen, is onderzocht welk effect veelgebruikte technieken hebben op
grasgezondheid en welke factoren ze stimuleren om die weerstand te vergroten. We hebben het
individuele effect van zes veelgebruikte cultuurtechnieken op de preventie van de grootste
probleemveroorzakers in de grasmat onder de loep genomen. De scores in onderstaande tabel* zijn
gebaseerd op vier groeistrategieën:
• competitie om zonlicht
• weerstand tegen natte voeten
• omgang met zeer rijke voedselbodems
• groeipotentiaal in verdichte bodems
Elke strategie is gebaseerd op het competitie-element tussen grassoorten en hun bezoekers om te
overleven en te domineren. Hoewel de literatuurstudie laat zien dat sommige methodes juist het
bestaan van probleemsoorten in de hand werkt (negatief effect), laten verschillende studies zien dat
het combineren van technieken
in specifieke baancondities een positief effect had op het vóórkomen van plagen en ziektes (zie
voorbeelden).
Vijf voorbeelden
Dollar spot is een grasziekte die door de schimmel Sclerotinia homoeocarpa spp. veroorzaakt wordt.
Schade aan de grasmat wordt meestal in Noordwest-Europa zichtbaar tussen mei en oktober.

Powered by:

Alternatieven voor de effectieve behandeling van Dollar spot, anders dan die berusten op
pesticidegebruik, staan nog in de kinderschoenen. Hoewel, herhaaldelijk onderzoek wijst uit dat bij
verhoogde microbiële activiteit in de bodem de overlevingskans van deze schimmel kleiner is (Nelson
and Craft, 1991; Nelson and Craft, 1992; Walsh et al., 1999). Methodes die de onderlinge soortelijke
competitiviteit in de grasmat verhogen, zoals
regelmatig rollen en stikstofvoeding, spelen
daarbij een belangrijke rol (beschreven in o.a.
Landschoot and McNitt (1997) en Giordano et al.
(2012)). Zij stellen onder meer dat extra voeding
alleen voor de korte termijn moet worden
aangebracht.
De schimmel Microdochium nivale spp verspreidt
zich via zaden van geïnfecteerde planten of
afgesneden mycelia, conidia en ascospores. Het
is bekend dat grassoorten (o.a. Poa pratensis)
die veelgebruikt worden in gematigd klimaat
minder bestand zijn tegen bezoek van de
Microdochium patch (Aamlid et al., 2016). Vooralsnog bestaan veel combi-methodes deels uit het
gebruik van chemische componenten. Sleutelen aan de vochtbalans, de regelmaat van maaien en
rollen en specifieke voeding biedt kansen om de schimmel beter onder controle te krijgen (Dempsey
et al., 2012; Morand and Visser, 2006; Tronsmo et al., 2001). Ook het behoud van een lage zuurgraad
verkleint de kans dat de schimmel zich makkelijk verspreidt. Recent onderzoek wijst uit dat het
gebruik van compost als component in topdressing met 80-90% reductie de ziekte goed weet te
onderdrukken (Boulter et al., 2002). Het gericht gebruikten van schimmels tegen schimmels is een
veel onderzocht alternatief in de bestrijding van Microdochium nivale, maar is in de golf-gerelateerde
literatuur helaas nauwelijks terug te vinden. Verschillende bronnen melden dat het definiëren van
een strikt dieet met stikstof uit ureum en zwavelzure ammoniak, ijzersulfaat of kaliumfosfaat de
verspreiding en ernst van de fusarium uitbraak remt (zie o.a. Dempsey et al. (2012)).
Larven van langpootmuggen (Tipulidae spp.) en bladsprietkevers (Scarabaeidae spp.), ook wel
emelten en engerlingen genoemd, vreten na overwintering in de grond aan bladeren, wortelhals of
stengeldelen aan de grondoppervlakte. Bij hoge dichtheden kunnen er grotere aaneengesloten kale
plekken ontstaan in de grasmat. Secundaire schade wordt veroorzaakt door ingroei van onkruiden in
de kale plekken en vogels, dassen en zwijnen die wroeten op jacht naar de larven. Vochtige warme
najaren, milde winters en koele zomers bevorderen de plaag. Omdat de larven erg gevoelig zijn voor
uitdroging, biedt goede beluchting kansen om een uitbraak te voorkomen. De inzet van
entomopathogene schimmels en nematoden daarentegen levert vooralsnog variabele en meestal
onvoldoende effectiviteit in preventieve en curatieve toepassingen. De toepassing van Bacillus
thuringiensis ssp. israelensis (Bti) en nematoden (Steinernema carpocapsae en S. feltiae) als predator
voor T. paludosa was alleen succesvol tijdens de vroege larvenstadia bij temperaturen > 12 ° C
(Oestergaard et al., 2006). Canadees onderzoek laat zien dat substraat een rol speelt in de
aanwezigheid van emelten. Emeltvraat was positief gecorreleerd aan kleisubstraten met Ca, Cu, K en
Mg, maar negatief met zand (Tasehereau et al., 2009). Koppenhöfer and Fuzy (2003) onderzochten
de werkzaamheid van een nieuw entomopathogene aaltjessoort, Steinernema scarabaei, als
predator voor engerlingen van de ‘European chafer’, Rhizotrogus majalis, in het laboratorium en in
veldomstandigheden. De larven van de uit Zuid-Europa afkomstige tor bleken zeer gevoelig voor S.
scarabaei in tegenstelling tot andere nematode behandelingen. De onderzoekers onderstrepen dat S.
scarabaei buitengewoon hoog potentieel vormt voor de biologische bestrijding van engerlingen. In
kas- en veldexperimenten bleek de werkzaamheid van botanisch extract uit zwarte peper (2%), Piper
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nigrum L. (Piperaceae) in de strijd tegen engerlingen (Rhizotrogus majalis) vergelijkbaar met de
conventionele insecticide diazinon, maar was minder lang actief (tot 3 dagen) (Scott et al., 2005).
De bestrijding van ongewenste kruiden bestaat voornamelijk uit de combinatie van chemische en
cultuurtechnische ingrepen, maar verschuift langzaam in aandacht naar een meer integrale aanpak.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere terug te vinden in fysiologie van planten en hun interactie
met hun omgeving. Klaver (Trofolium spp.) is van nature een stikstofbinder die alleen competitief is
bij lage stikstofwaarden in de bodem. Een
verhoging van de jaarlijkse stikstofbemesting is
daarom een positieve prikkel om klaver voor de
lange termijn onder controle te krijgen. AbuDieyeh and Watson (2007) onderzochten de
populatiedynamiek van onder andere klaver- en
paardenbloemachtigen (respectivelijk Trifolium
spp., en Taraxacum officinale) bij toediening van
de schimmel Sclerotinia minor (IMI 344.141).
Om de werking van de schimmel te bepalen,
werd het effect vergeleken met een standaard
chemische herbicidebehandeling. De resultaten
toonden aan dat S. minor effectief was in het
onderdrukken van paardenbloemen evenals populaties van witte klaver, breedbladige weegbree,
rolklaver en ambrosia. De schimmel werkte even goed als de herbicidebehandelingen. In diverse
testopstellingen bleek dat bij gebruik van maisglutenmeel de opkomst van breedbladige
plantensoorten tot 90% lager was na 4 jaar tijd (Bingaman, 1995; Quarles, 1999).
Aanbevelingen
Kansen op weg naar pesticidevrij beheer kunnen worden gevonden in een beter begrip van ecologie
in de grasmat. Om het proces in goede banen te leiden, raden we aan om gebruik te maken van een
integrale aanpak, waarbij het hoofddoel is: “het bepalen van factoren voor een gezonde grasmat,
met meer ruimte voor haar bezoekers”. Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat voor veel soorten
oplossingen kunnen worden gevonden in
verhoogde predatiedruk en bemeten voeding.
Inzichten
in
populatiedynamiek
van
sleutelsoorten kunnen helpen voorspellingen te
doen over wanneer en waarom onder
verschillende
omgevingsfactoren,
zoals
bodemverdichting, schaduw, vernatting en
voeding, ecologisch herstel haalbaar wordt. Met
deze inzichten kan het effect van ‘geen-spijtmaatregelen’ makkelijker worden onderbouwd.
Om de kwaliteit te waarborgen van onkruid en
plaagbestrijding, die werd behaald met actief
pesticidegebruik, adviseren we op basis van de
gevonden literatuur om aan de slag te gaan met deze ‘geen-spijt-maatregelen’. In een pesticidevrije
context moet de doeltreffendheid van elke alternatieve bestrijdingsmethode, zoals het gebruik van
entomopathogene organismen, nematoden, bacteriën en biologische abstracts in combinatie met
cultuurtechnisch onderhoud, in de praktijk worden getest alvorens geïntegreerd beheer te
formaliseren. Het vastleggen van toekomstvisie voor het ecosysteem van de grasmat kan een
succesvolle eerste stap zijn, mits beleidsvorming actief wordt gestimuleerd door gebruik van
positieve voorbeelden uit de praktijk. Een bijdrage aan dit proces is makkelijk geleverd door inzage te
geven in keuzes voor baanonderhoud, door actieve monitoring van de grasmat en haar bezoekers.
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Het effect van cultuurtechnisch onderhoud op de overlevingskans van verschillende probleemsoorten
in sportgrasveld: verlaagt de overlevingskans (+), vergroot de overlevingskans) (-)en onbekend effect
(0).
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Effect of treatment

Sclerotinia homoeocarpa (Smiley et al.,
2005)
Microdochium nivale (Smiley et al., 2005;
University, 2016c)
Gaeumannomyces graminis (Smiley et al.,
2005; University, 2016a)
Laetisaria fuciformis (Smiley et al., 2005;
University, 2016a)
Colletotrichum graminicola (Smiley et al.,
2005; University, 2016b)
Lepiota spp. (Fidanza et al., 2016; Fidanza
et al., 2005; Smiley et al., 2005)
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