
Greens hebben deze winter veel last van de sneeuwschimmel 

De greens van onze baan hebben de laatste maanden veel last van de sneeuwschimmel (Microdochium 

nivale) die het gras aantast en concentrische ringen met donkerbruine randen veroorzaakt. De naam 

sneeuwschimmel heeft hij de danken aan het feit dat hij onder een sneeuwlaag bij temperaturen net 

boven 0 0C nog kan groeien en het gras kan aantasten.  

 

 

Typische concentrische ringen op de greens veroorzaakt      Sporen van de sneeuwschimmel die  
door de sneeuwschimmel, Microdochium nivale.                     lang levensvatbaar blijven. 
 

Waarom hebben we dit jaar meer last van de sneeuwschimmel dan in andere jaren? 

De sneeuwschimmel gedijt goed bij vochtige omstandigheden en temperaturen tussen 0 en 15 0C. Hij 

groeit dus nog bij temperaturen waarbij het gras al in rust is (beneden 10 0C). Bij temperaturen tussen 0 

en 10 0C is de schimmel dus in het voordeel omdat het gras dan inactief is en geen weerstand meer kan 

bieden. Daar kwam dit jaar nog een factor bij die de sneeuwschimmel in de kaart speelde. Tot begin 

november groeide het gras nog en moesten de greens nog regelmatig gemaaid worden, terwijl daarna 

plotseling de vorst inviel. Het gras was niet afgehard en niet voorbereid op de winter. Normaliter dalen 

de temperaturen in de herfst meer geleidelijk en is het gras afgehard voordat de koude invalt. Afgehard 

gras is redelijk goed bestand tegen de sneeuwschimmel. Het pakt dit jaar dus slecht uit voor de greens 

omdat (1) de winter vrij plotseling is ingevallen en (2) het een kwakkelwinter is met korte periodes van 

lichte vorst en dooi, ideaal voor de schimmel en funest voor het gras. 

Waar komt de schimmel vandaan? 

De schimmel zit het hele jaar door bovenin de graszode op afgemaaide grassprietjes, en hij kan in de 

vorm van myceliumdraden of sporen lange tijd ongunstige omstandigheden (droogte en hoge 

temperaturen in zomer en vroege najaar) overbruggen. Hij kan dan echter weinig schade aanrichten 

omdat het gras voldoende weerstand biedt. Vooral rood zwenkgras, een grassoort die in onze greens 

veel voorkomt, is normaliter goed bestand tegen de schimmel.  



Komt het gras er nog bovenop? 

Het gras is wel aangetast, maar niet dood; de wortels zijn nog in goede conditie en zodra het gras weer 

kan groeien herstelt het zich weer, tenzij er te vaak opeenvolgende periodes van lichte vorst en dooi 

optreden.  

Wat kunnen we ertegen doen? 

Om de greens voor te bereiden op de winter is het goed om in het najaar weinig kunstmest (stikstof) te 

gebruiken waardoor de groei van het gras langzaam afneemt, winterhard wordt, en niet overvallen 

wordt door de eerste nachtvorst. Ander golfbanen gebruiken vaak preventief fungiciden tegen deze 

schimmel, maar dat is niet milieuvriendelijk en meestal ook niet nodig, omdat lang niet elk jaar de 

condities voor de schimmel zo gunstig zijn als dit jaar. Bovendien wordt door de “Green Deal” het 

gebruik van fungiciden binnenkort verboden. Ook kan de sneeuwschimmel vrij snel resistent worden 

tegen het gebruikte fungicide, waardoor het niet meer effectief is. Verder doodt een fungicide ook 

andere nuttige bodemschimmels die het gras in goede conditie kunnen houden. We hopen maar dat de 

kwakkelwinter niet te lang aanhoudt en het gras weer gaat groeien. Als dat niet gebeurt dan kunnen we 

overwegen om op wintergreens te spelen en de greens te sparen. 
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