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Dollarspot
Sclerotinia homeoscarpa

• Lichte verkleuring van de grasbladeren. Later ontstaan 

lichte plekken, tijdens dauw is mycelium of schimmelpluis 

zichtbaar.

• Bij het opdrogen van het gras verdwijnt het mycelium. De 

kleine plekjes kunnen aan elkaar groeien tot grotere plek

ken.

• Vooral straatgras wordt door Dollarspot aangetast.

• De ziekte infecteert het gras vanuit de grond. Vooral op 

plaatsen waar het gras niet opdroogt in combinatie met 

weinig windcirculatie ter plekke. 

• Gematigde temperaturen bevorderen de aantasting. De 

meeste aantasting wordt waargenomen als de tempe

ratuur nog redelijk hoog is, maar het gras moeilijker op

droogt.

• Dauw verwijderen, dus sweepen of maaien.

• Bij beregenen bij voorkeur een grotere hoeveelheid.

• Meer licht en lucht toelaten.

• Extra snel opneembare stikstof bladvoeding toedienen.

• Regelmatig beluchten en verminderen van vervilting van 

het gras.

• Minder kort maaien, zeker wanneer omstandigheden gun

stig zijn voor infectie.

• Rollen in plaats van maaien.

Fusarium zomer/winter 
Sneeuwschimmel
Gerlachia nivalis

• Op de grasplant vormen zich verslijmde, grauwe plekken 

die later bruin tot geelbruin verkleuren. Op de bladeren 

ontstaan eerst waterige vlekken die later oranjebruin wor

den. De bladeren plakken aan elkaar.

• Onder vochtige omstandigheden is soms een ringvormige, 

wit tot roze schimmelpluis te zien.

• De schimmel is actief tussen 0 en 16º C, optimaal is tussen 

0 en 8º C. De schimmel overwintert in aangetaste planten

delen en dode grasresten. 

• De schimmel manifesteert zich meestal in de herfst tot 

voorjaar, maar ook in de rest van het jaar kan de schimmel 

voorkomen, bijvoorbeeld tijdens een natte zomer.

• Minder vatbare (resistente) grassoorten of rassen gebrui

ken.

• Weerstand van de plant vergroten door regelmatig kleine 

hoeveelheden stikstof te geven, bij voorkeur organische 

mest.

Ronde plekken/ 
take all patch
Gaeumannomyces graminis

• Vooral struisgrassen zijn gevoelig. Te herkennen aan de 

lichte bronskleurige min of meer ronde aantastingsplek

ken.

• Vooral jonge grasvelden met een hoge pH (meer dan 6,5) 

worden aangetast. In de zomer het meest. De plekken 

kunnen een diameter van wel een meter bereiken.

• De ziekte infecteert het gras vanuit de grond. Een slechte 

voedingstoestand, een hoge pH van de toplaag, een viltige 

grasmat en mangaangebrek vergroten de kans op aan

tasting.

• Verlagen van de pH in de wortelzone door het achterwege 

laten van kalkbemesting, geen gebruikmaken van basi

sche dressingmaterialen en het gebruik van beregenings

water met een hoge pH (meer dan 6,5) vermijden.

• Bemesting met ammoniumsulfaat of ijzersulfaat. Ook een 

mangaanbemesting kan de ziektedruk verminderen.

• Goede voedingstoestand van de bodem, voorkom vervil

ting van de grasmat.

• Zorg voor goede drainage.

Anthracnose • Anthracnose is het meest destructief bij warm weer. Het 

veroorzaakt onregelmatig gevormde patches die geel tot 

bruin zijn van kleur. Anthracnose veroorzaakt ook stamrot 

in de late winter. Geïnfecteerde scheuten laten gemakkelijk 

los. 

• Anthracnose ontwikkelt zich vooral bij temperaturen boven 

25°C. De schimmel komt vooral voor wanneer er meerdere 

dagen achter elkaar sprake is van natte greens gedurende 

10 uur per dag.

• Zaken die stress in gras veroorzaken, zoals bodemverdich

ting, slechte drainage, lage maaihoogte en geringe hoe

veelheden stikstof, dragen ook bij aan het ontstaan van 

deze ziekte.

• Minimaliseer stress met behulp van handmaaiers.

• Verminder de speeldruk.

• Zorg voor voldoende stikstof en een evenwichtig bemes

tingsniveau.

• Beregen het gras net genoeg om verwelking te voorkomen.

• Niet hol beluchten als de ziektesymptomen aanwezig zijn.

• Beluchten en doorzaaien in de herfst met minder gevoelige 

variëteiten van gras.

Heksenkringen
type 1 en 2

• Een heksenkring is een natuurlijk voorkomende cirkel van 

paddenstoelen, ontstaan uit de zwamvlok van één exem

plaar. De ondergrondse zwamvlok groeit in alle richtingen 

even hard. De vorm en de grootte van de ringen variëren 

afhankelijk van de soort heksenkring en de omgevings

condities. Activiteit kan afnemen wanneer de individuele 

ringen in contact komen met elkaar.

• Heksenkringen komen meestal voor wanneer het gras het 

meest actief groeit. 

• Het gras heeft een donkergroene kleur. De groei is minder 

intens. Het mycelium zorgt voor uitdroging van de grond.

• Verminder vilt door verticaal maaien.

• Hol beluchten en diep irrigeren.

• Verhoog de maaihoogte.

• Gebruik stikstof om symptomen van sommige soorten hek

senkringen te maskeren.

• Gebruik wetting agents om waterafstotende bodemcondi

ties te verminderen.

Wortelrot
Pythium

• Wortelrot komt voor op intensief onderhouden grasvegeta

ties en is herkenbaar aan de gele, onregelmatig gevormde 

vlekken. Het geïnfecteerde gras is dun, kleurloos en groeit 

traag, terwijl het wortelsysteem belemmerd wordt door 

verminderd volume en groeikracht.

• Sommige pythiumsoorten prefereren temperaturen tussen 

35 en 54°C.

• Wortelrot komt voor in gebieden met een hoge bodem

vochtigheid, slechte drainage en weinig licht. Het infecteert 

ook locaties in stress door een lage maaihoogte en over

matige slijtage.

• Verhoog de maaihoogte.

• Zorg voor optimale hoeveelheden stikstof, fosfor en kalium.

• Verminder de maaifrequentie en gebruik lichtgewicht  

maaimachines. Verminder bodemverdichting.

• Vermijd te veel beregening.

• Bemest met lage hoeveelheden stikstof in het voorjaar  

wanneer de wortels zich vormen.

• Minimaliseer de hoeveelheid schaduw.

• Verbeter de drainage van de grasmat.

Brown patch
Rhizoetonia Solari

• Brown patch kan variëren afhankelijk van de grassoort, kli

matologische en atmosferische omstandigheden, bodems

oorten en texturen en de intensiteit van het onderhoud. 

Deze ziekte verschijnt meestal als ringen of patches van 5 

cm tot meer dan 10 meter in diameter. Nadat de bladeren 

in het aangetaste gebied zijn doodgegaan, kunnen de 

nieuwe bladeren uit de overlevende kronen voortkomen. 

Kleuren: donkerbruin tot zwart.

• Brown patch wordt begunstigd door een hoge relatieve 

luchtvochtigheid en temperaturen van meer dan 30°C 

overdag en meer dan 20 °C ‘s nachts. De ziekte komt voor 

in gebieden die meer dan 10 uur per dag een bladvoch

tigheid ervaren gedurende meerdere dagen. Brown patch 

aantasting wordt ernstiger naarmate de maaihoogte min

der aangepast is voor de grassooort.

• Gebruik lage tot matige hoeveelheden stikstof, matige hoe

veelheden fosfor en matige tot hoge hoeveelheden kalium.

• Voorkom snelle afgifte van stikstoftoepassingen wanneer 

de ziekte actief is.

• Verhoog de maaihoogte.

• Verbeter de luchtcirculatie.

• Minimaliseer de hoeveelheid schaduw.

• Beregen het gras vroeg in de dag of verwijder dauw.

• Verbeter bodemdrainage.

Rooddraad
Laetisaria fuciformis 

(Corticum fuciforme)

• In het grasveld ontstaan kleine plekjes van dode grassprie

ten gemengd met nog levende blaadjes. De aantasting is 

licht tot roze van kleur.

• In de aangetaste plekken kun je lichtroze tot rode woeke

ringen aantreffen, de rode draden, waaraan de ziekte zijn 

Nederlandse naam te danken heeft. Tussen aangetaste 

halmen en blaadjes  is zwak roze gekleurd schimmelpluis te 

vinden (suikerspinklompjes).

• De schimmel infecteert het gras vanuit de grond. Slecht 

groeiend gras door een slechte voedingstoestand is ge

voeliger. Lange dauwperiodes en hogere temperaturen 

bevorderen de aantasting.

• Verwijderen dauw door middel van sweepen.

• Niet te vaak kleine hoeveelheden beregenen.

• De grasmat doorzaaien met minder gevoelige soorten.

• Verbeteren van de groeiomstandigheden door een lichte 

bemesting.

• Voorkom vervilting van de zode.

Beschrijving/herkenning Habitat Niet-chemische bestrijding

Grauwe schimmel
Grey mold, Botrytiscinerea

• Grauwe schimmel is een parasiet en kan zowel kiemplanten 

als de andere delen van een plant aantasten. De schimmel 

groeit op afgestorven en dood plantmateriaal. Aangetaste 

delen vertonen eerst bruine vlekken die uitgroeien tot grijs

bruine plakken.

• Schimmelsporen dringen onder vochtige omstandigheden 

de plantdelen binnen via wondjes, bladpunten en stengels. 

Hierop worden de sporen afgezet.

• Direct sneeuw verwijderen bij de eerste zichtbare 

aantastingen.

Thatch collapse 
disease
Sphaerobolus Stellatus

• De schimmel tast het organisch materiaal aan waaronder 

vilt, dat als het ware inzakt. De ziekte uit zich in donker

groene vlekken aan de oppervlakte.

• Deze wordt hierdoor onregelmatig, wat zich vertaalt in een 

slecht putting oppervlak.

• Door plaatselijk inzakken van de viltlaag, scalperen de 

maaimachines het gras en de randen van het aangetaste 

gebied.

• Frequent licht dressen met materiaal dat exact aansluit bij 

de bestaande toplaag.

• Verticuteren.

• Holprikken en aanvullen met grond van exact dezelfde 

samenstelling.

• Gebruik wetting agents.
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