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Vedr.: Besøgsrapport januar 2016 

Ved besøg den 28. januar så vi på 4 udvalgte greens: 2 fra Skoven og 2 fra Ådalen. Det var positivt at se, at 

I frem til nu var kommet godt igennem vinteren. I havde ikke fået angreb af Rosa sneskimmel og sårene 

efter angreb af Dollar spot havde ikke udviklet sig yderligere. Der var nu begyndende spiring af enårig 

rapgræs i sårene.  

 

I bilaget ligger fotos med dagens iagttagelser. Herunder vil jeg liste en række fokuspunkter i forhold til 

plejen i 2016.  

 

Fokuspunkter  

Svampeprøve fra 

4. skoven 

Hvad blev der fundet i prøven? 

Ved dagens besøg blev der udtaget en prøve fra 4. skoven med gamle sår fra 

angreb af dollar spot i efteråret. Efter drivning ved stuetemperatur voksede der 

mycelium frem på prøverne. Undersøgelse i mikroskop viste, at det var dollar spot 

svampen, som var blevet aktiv.  

 

På nuværende tidspunkt er temperaturen for lav til at svampen er aktiv ude på 

banen, men når varmen kommer skal I forvente, at svampen bliver aktiv igen.  

 

Dollar spot er en forholdsvis ny sygdom i Skandinavien. Helt nye undersøger fra 

2015 har vist, at der er to forskellige varianter af svampen i Skandinavien. En 

variant, som vokser bedst ved moderate temperaturer (15° C) og en variant der 

vokser bedst ved lave temperaturer (6° C). De danske prøver, som er blevet 

analyseret, hører til typen, som vokser bedst ved moderate temperaturer (15° C). 

Min forventning er, at svampen, der er hos Jer, vil være den samme, da den har 

samme angrebsmønster, som vi har set på andre danske baner.  

 

Fugtighed i greens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol af vandhusholdningen er en central opgave, for at forsøge at minimere 

nye angreb. Dollar spot spredes vha. myceliet. For at danne mycelium skal der 

være fugt. Det er derfor vigtigt, at have få al unødig fugt væk fra vækstlaget og 

holde vækstlaget porøst og let gennemtrængeligt for vand. En hurtig optørring af 

græssets blade ved at dugge af om morgenen vil minimere tiden, hvor myceliet kan 

vokse og sprede sig.  

 

Modsat må græsset ikke komme til at lide af tørkestress, da det kan være en 

medvirkende årsag til at forværre et svampeangreb. Der er derfor en vigtig opgave 

i at holde nøje øje med vandhusholdningen på greens.  
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Fugtighedsmåler 

 

 

 

 

Dybdeløsning og 

justering af sprinklere 

 

 

 

 

Vanding 

Dollarspor og tørke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fugtighed og 

dybdeløsning 

I kan købe en fugtighedsmåler hos FSH maskiner i Viborg. Det er en omkostning 

på ca. 6000 kr. I kan overveje, om I skal have to sæt spyd, et kort og et langt sæt. 

Jeg ser det som en nøgleopgave, at I øger Jeres fokus på vanding og fugtighed i 

vækstlaget. En fugtighedsmåler er et godt redskab til dette.  

 

Dagens besøg viste allerede her i vintersæsonen, at greens har forskellig drænende 

evne. Ved brug af fugtighedsmåleren vil I om sommeren kunne styre, hvornår I 

skal vælge at vande og I kan bedre holde øje med vandfordelingen. Vander I for 

meget i dag for at holde greens fugtige mod vest? Skal vandingssystemet 

modificeres? 

 

Den grove retningslinje er, at efter regn skal greens helst kunne dræne naturligt til 

ca. 25 % vand. Greens kan tåle at tørre ned til 13-15 % vand, inden det bliver et 

problem for græsvæksten. Rammer man 10-8 % vand er der stor risiko for at 

opbygge tørkepletter.  

På greens hvor I tidligere har haft dollarspot, bør I stile efter at have 15-18 % 

vand, da det er vigtigt, at I undgår at tørkestresse græsplanterne unødigt, da det 

kan forværre et angreb af dollar spot.  

 

Når I vander, skal I opbygge en erfaring for, hvor mange minutters vanding der 

skal til for at opnå 20-22 % vand i vækstlaget. Der er ingen grund til, at I vander 

vækstlaget op til fuld markkapacitet. Man snakker om underskudsvanding.  

 

I forhold til at få en krakelering af jorden ved dybdeløsning er det en fordel, at 

komme ned på 18-20 % vand for at få den bedste effekt af løsningen.  

 

Afspændings-

middel 

For at forebygge tørkepletter vil jeg anbefale, at I udbringer afspændingsmiddel 3 

gange fra sidst i april og med 3 ugers mellemrum. Resten af sommeren 

vedligeholder I med afspænding.  

 

Klipning Meget tæt klippehøjde stresser græsset. For en bestand af enårig ragpræs og 

krybende hvene vil 3,2-3,5 mm være passende. Aldrig under 3,0 mm. 

Vær ekstra opmærksom på skarpt klip i perioder med erfaring for 

svampesygdomme. 

 

Bladanalyser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gødningsmangel kan være med til at fremme et angreb af dollar spot. Der er 

derfor en vigtig opgave i at holde græsplanterne velernærede. Bladanalysen er et 

hurtigt og enkelt redskab til at holde øje med om græsset får gødning i de rette 

mængder. 

 

Vi snakkede om STERF´s (den fælles nordiske forskningsfond) anbefalinger om kun 

at udnytte 60 % af græsplanternes vækstpotentiale. Det kan vi styre dels ved 

restriktiv vanding dels ved restriktiv tilførsel af gødning. Det styrker både 

spillekvalitet og planternes sundhed. 

 

Plantens forsyning af næringsstoffer er summen af den tilførte mængde handels-

gødning og den frigivelse af næringsstoffer, der sker i jorden.  

 

Med øget fokus på en moderat vandprocent og øget prikning vil I få en øget 

frigivelse af næringsstoffer fra jorden. Den samlede forsyning kan I følge hen over 

vækstsæsonen ved at udtage bladanalyser. Det betyder, at I kan regulere, hvor 

kraftigt I skal gøde ud fra kvælstofprocenten og se om planterne i øvrigt er 

velernærede med de øvrige næringsstoffer.  
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4 gange over året 

 

Vi aftalte, at I udtager prøver ca. 20 maj, 20. juni, 10. august og 1. oktober.  

Et oplæg kan være, at I tager prøver af de 4 greens, som vi har besøgt i dag og 

lader disse greens være referencegreens.  

 

Græsvalg Græsarter og modtagelighed 

I prøverne fra skoven 4 var der udelukkende enårig rapgræs. Det er den græsart, 

som er mest modtagelig over for dollar spot.  Der er derfor et vigtigt arbejde i at 

minimere andelen af den enårige rapgræs og få introduceret kulturgræsser. Det 

sker ikke uden at ændre på de generelle vækstvilkår. Undgå større arbejder på 

greens mens jorden er kold. Udfør kun det minimale for at kunne åbne greens til 

påske og vent med så meget som muligt, der forstyrre overfalden til efter påske.  

 

Det er relevant at snakke med Jeres leverandør af græsfrø, om de har sorter, som 

indeholder resistens over for dollar spot.  

 

I Danmark har vi nu set flere angreb på enårig rapgræs, krybende og alm. hvene. 

Rødsvingel er den græsart, som tilsyneladende har klaret sig bedst indtil videre, 

om end der dog også er set angreb på denne græsart.  

 

Rulning I amerikanske forsøg med krybende hvene, har man set, at letvægts rulning 

gentagne gange i ugen kan minimere angreb af dollarspot.  

Det lyder: Rul hver eneste dag, men klip kun hver anden. Regelmæssig rulning gør det 

muligt, at klippe lidt højere og samtidigt bevare hastigheden på greens. Der skal rulles 

hver anden dag eller oftere, for at opnå en reduktion af dollar spot. 

 

På de greens, hvor toppen er tør og kan tåle en rulning, vil det være oplagt, at I 

forsøger Jer med at rulle for at se, om I kan minimere angreb af dollar spot.  

Det skal foregå fra først i maj måned, hen over hele sommeren og sensommeren, 

mindst hver anden dag.  

 

Rulning for at minimere svampeangreb er helt nyt i Danmark. Det kunne være 

interessant for Jer, at udvælge måske to greens og lave et omfattende program for 

rulning på disse to greens. På den måde vil I kunne høste værdifulde erfaringer 

med rulning, inden I går i gang med et mere omfattende program for alle greens.    

 

Plejegrupper Vi snakkede om at opdele greens i to plejegrupper: ”De gamle” (Skoven og 

Sletten) og ”De nye” (Ådalen). 

 

De gamle greens 

Stor dominans af enårig rapgræs  

Vækstlag porøse og drænende. Toppen uden megen filt, tåler rulning. 

 

 Tilpas vanding, undgå for meget og for lidt 

 Prikkes (også til 12-14 cm, tynde spyd) og dresses hver 14. dag 

 Disse greens kan tåle rulning.  

 For at få en større andel af kulturgræs kan I efterså 2 gange i sæsonen i 

maj og august måned.   

 Mindre behov for dybdeløsning (1 x pr. sæson) 

 

 

På de nye greens  

Andelen af krybende hvene er kraftigt vigende, en for fugtig/svampet overflade 

baner vej for enårig rapgræs og sagina.  
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Vækstlag er USGA-opbygget, men meget komprimeret fra ca. 25 cm. Toppen har i 

områder meget uomsat, våd iltfattig filt, tåler for nuværende ikke rulning. 

 

 Tilpas vanding, undgå for meget og for lidt 

 Dybdeløsne ned til 30 cm dybde (minimum) i sommertiden for at få 

vækstlaget til at krakelere. Målet er at skaffe ensartet og sikre dræning ned 

gennem greens. Det kræver kommunikation og planlægning.  

 Filtlaget skal minimeres: regelmæssig prikning i sommertiden med tynde 

spyd, kombineret med at trække propper op og ekstra topdressing. 

 I vil ikke få betydende effekt af eftersåning, før I har fået filten under 

kontrol. 

 

Indkøb af 

maskiner 

I skal overveje maskinkapaciteten. 

Det er afgørende at I effektivt kan prikke med tynde (8 mm) ned til min. 12 cm’s 

dybde. Samtidigt har I behov for at kunne dybdeløsne til min 30 cm på de nye 

greens. 

 

Rulning/tromling af greens skal have lige så stor fokus som klipning. Kræver det 

investering i år eller kan det vente til 2017? 

 

 

Jeg har sat et foreløbigt X i kalenderen til et opfølgende besøg tirsdag den 31. maj. Her skal vi følge op på 

bladanalyserne, forfine arbejdet med de to plejegrupper og se frem mod sommerens ’angreb’ af dollarspot. 

 

Venlig hilsen 

 

Asbjørn Nyholt 
Hortonom og græskonsulent 

 

 

Bilag: Iagttagelser 
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Iagttagelser Januar 2016                                                                        Bilag 1 

3. skoven 

 
Figur 1: Græsbestanden var minimum 70 % enårig 

rapgræs på trods af at I eftersår med krybende hvene.  

 

 
Figur 2: Der var mos i pletter. Vi snakkede om, at I 

kunne bruge Lawnsand tidligt forår for at dæmpe 

mosset.  

 

 

 
Figur 3: Der var høje ormeklatter efter orme-aktivitet i 
den milde vinter.  

 

 
Figur 4: I beskrev vækstlaget som push up.  
Der var 6 cm lag af topdres.  

Vi målte en fugtighed rundt på greenen fra 24-28 % 

vand.  

Når jeg stak med penetrometret var der ingen 

komprimeringer.  

 

 

 
Figur 5: I overfladen var der 3 cm mat (en blanding af 

topdres og organisk materiale).  

Der var en sål nede i 9 cm dybde. I prikkede altid til 

10 cm. Der var rodud-vikling til 11 cm dybde.  

Vi blev enige om, at det var ok at tromle på denne 

type overflade.  

 

 
Figur 6: Et blik ud over 3. skoven.  

I havde ikke haft angreb af Rosa sneskimmel i den 

sene del af efteråret og første del af vinteren.  
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4. skoven 

 
Figur 7: Ved besøget d. 19. november konstaterede vi 

angreb af Dollar spot. Angrebet havde som forventet 

ikke udviklet sig siden, og enårig rapgræs spirede nu i 

sårene.  

 

 
Figur 8: Spiring af enårig rapgræs i sårene efter 

angreb af Dollar spot. Vi udtog en prøve for at se, 

om svampen var aktiv. 

 

 
Figur 9: Der var 6 cm lag af topdressing.  
Vi målte en vand-procent på 24-27 %.  

Selve greenen lå højt i landskabet og disponeret for 

vestenvinden.  

Vi drøftede, om greenen måske blev mere tør i 

sommertiden end I forventede. Dollar spot og 

tørkestress hænger sammen.  

 

 
Figur 10: Der var 2 cm filt i toplaget. Det går netop 

at tromle.  

Vi vurderede græsbestanden til at bestå af minimum 

70 % enårig rapgræs.  

9. Ådalen 

 
Figur 11:  Greenen lå frit i landskabet og var opbygget 
efter USGA principperne. I beskrev greenen, som en 

green med gode spilleegenskaber hen over sommeren.  

 

 
Figur 12: Den lave mørkegrønne plante var Sagina, 

som var et tegn på for våde vækstvilkår. Der var 

fortsat dominans af enårig rapgræs.  
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Figur 13: Vækstlaget var generelt vådt. Vi målte en 

vandprocent på 28-35 % vand.  

Der var en fast komprimeret sål fra 25 cm dybde. 

Her skal I have fokus på at dybdeløsne vækstlaget.  

 

 
Figur 14: Toppen var præget af gylden uomsat våd 

filt. Her kunne Hardy nemt trykke vand ud af filten.  

 

Det er en overflade, som ikke egner sig til tromling. 

Et tørt område 

9. Ådalen  

 
 

Figur 15: På den tørre del af greenen, hvor der ikke 

var Sagina, var der ikke problemer med ophobning 

af organisk materiale i toppen af vækstlaget.  

 

6. Ådalen 

 
Figur 16: Greenen var opbygget efter USGA princip-

perne.  

Her var der ca. 50 % enårig rapgræs og 50 % 

krybende hvene. Den af de besigtigede greens med 

den højeste andel af krybende hvene.  

 

 
Figur 17: Et nærbillede af krybende hvene (til 

venstre) og enårig rapgræs (til højte).  

 

 

Figur 18: Vi målte en vandprocent på ca. 32 %.  

Der var en komprimeret sål i ca. 25 cm dybde. 
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Figur 19: Prøven blev udtaget i et fugtigt område. 

Bemærk de 3 cm gylden uomsat filt i toplaget og det 

sorte anaerobe lag (Black layer) nede i vækstlaget.  

 

 

 
 

Figur 20: Bemærk hvordan vækstlaget brød op nede i 

8-10 cm dybde. Det er denne komprimering I skal 

have løsnet op for ved at prikke igennem til 12 cm 

dybde.  

 

 

 
 


