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Vedr.: Besøgsrapport marts 2017 

I forlængelse af mit besøg den 14. marts vil jeg her opsummere dagens drøftelser. I bilaget ligger fotos med 

dagens iagttagelser.  

Analyserne for glødetag er med i denne skrivelse. Nøglen til at komme videre er at få nedbragt mængden 

af organisk materiale i de øverst 2 cm af greens.  

Næringsstofanalyserne følger senere sammen med gødningsplanen. 

 

Få vinterskader 

Det var positivt at se, at der var få skader efter vinteren. Af de besøgte greens var det alene skoven 1, der 

havde haft og stadig havde aktive angreb af sneskimmel.  På de øvrige greens var der 3-4 cm stor gamle    

pletter efter angreb, som kom i efteråret.  Det er en tilstand, som I hurtigt vil komme videre fra. Man kan 

på denne måde sige, at strategien med at gemme rationen af sprøjtemidler til efteråret og lave 

forebyggende behandlinger med den sure blanding hen over vinteren har båret frugt.  

 

Fokus på den langsigtede pleje 

Den forestående store opgave vil være at styrke fokus på den langsigtede pleje på greens for at opnå en 

sundere tilstand. Væksten på greens skal være mindre frodig og gødningsniveauet skal sættes lidt ned. 

Samtidig skal I have kontrol over fugtigheden i greens. Målet er at styrke spilleegenskaberne, men også at 

producere mindre filt og få bortskaffet filt. Svampene overlever i filten i de perioder, hvor de ikke er aktive 

skadegørere på græsplanterne.  Ved dagens besøg satte vi derfor fokus på gødningsniveau, kontrol af 

fugtighed i greens (dræning) og vanding samt lys og skygge på greens.  

 

Greens opbygning. 

Det er en vanskelig opgave at pleje greens, som har forskellige opbygninger. Ådalen med et USGA 

opbygget vækstlag og et hængende vandspejl og den tvivlsomme dræning giver fugtigere greens end de 

greens, som er lavet med naturlig sandjord som push up greens.  

 

Indsatsområder  

Forventet åbning 

1. april 

Inden åbning gør I så lidt som muligt, for at undgå at invitere den enårige rapgræs 

indenfor. Vi snakkede om at børste og at klippe ned af to omgange. Først til 8 mm 

og siden til 5 mm. I må meget gerne tromle greens for at styrke 

spilleegenskaberne op til påske. 

  

Måling af 

fugtighed 

Nu her i det tidlige forår er der tid til at måle fugtigheden rundt på alle greens. Vi 

drøftede muligheden for at have et kort med rundt på greens, hvor I kan notere 
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højeste, laveste fugtighed og en gennemsnits fugtighedsprocent. I kan med fordel 

indtegne cirkler på greens, hvor fugtighedsforholdene er atypisk meget tørre eller 

våde.  

På nuværende tidspunkt vil meget høje fugtighedsmålinger afsløre utilstrækkelige 

dræningsforhold.  

Det kan også give jer et billede af, hvor der skal vandes ekstra eller mindre, når I 

når til vandingssæsonen.  

 

Uge 16 Midt i april vil temperaturen være oppe og græsset vil være i vækst og det er tid til 

årets store plejeindsats. På de greens, som er for fugtige (over 28-30 %) skal I lave 

en dyb vertidræn-behandling. Ellers ser jeg følgende arbejdsgange foran mig: 

1) I laver en vertikalskæring. 

2) Herefter udbringer I topdressing. 

3) I vertidræner udvalgte greens (de mest fugtige)  

4) I prikker alle greens 

5) I slæber og nedbørster topdressing 

6) For at forbedre spilleegenskaberne ruller i greens. Lav gerne flere 

overkørsler efter hinanden.  

7) Eftersåning laver I kun, hvor der er større sår på greens, som f.eks. skoven 

1.  

 

Uge 27-28 I industriferien er aktiviteten lav, da medlemmerne er på ferie. Af denne grund og 

rent græsteknisk er det derfor en stor fordel at lave den store eftersåning sidst i 

juni først i juli, efter det enårige rapgræs har blomstret. Vi drøftede følgende 

behandling:  

1) I laver en vertikalskæring 

2) Herefter topdresser I 

3) I tager propper op med 10 mm hugpiper ned til ca. 4 cm dybde 

4) Herefter eventuelt prikning 

5) I slæber topdressing ned i hullerne 

6) I eftersår med krybende hvene 

7) I slæber frøene ned  

8) Der kan være behov for ekstra topdressing og rulning for at få hullerne 

fyldt helt op. 

9) Processen times med gødning og vanding for at skubbe til spiringen.  

 

Hver 14. dag I perioden fra sidst i april til sidst i september skal I opretholde rytmen med at 

prikke og topdresse hver 14. dag med 8 mm spyd. I skal prikke ned til 6-12 cm 

dybde. Samlet set hen over sæsonen skal I udbringe det, der svarer til 1-1,5 cm 

topdressing. Prikning og topdresning er afgørende for at få nedbrudt og fortyndet 

filtlaget.  

 

Glødetag  

Svampe 

 

Ved dagens besøg udtog vi prøver til analyse for indhold af organisk materiale i 3 

udvalgte greens. De to øverste 2 cm af vækstlaget blev indsendt til analyse.  

Resultaterne fremgår af tabellen nedenfor.  

 

Resultaterne viser, at indholdet af organisk materiale er meget højt særligt på 

Skoven 4 og Ådalen 4. En almindelig rettesnor er, at et glødetab på ca. 3,5 % er 

passende. Resultaterne viser derfor, at der ikke er balance i opbygning, 

nedbrydning og fortynding med topdressing af det organiske materiale. Midlet til at 

ændre denne tilstand er som beskrevet ovenfor regelmæssig prikning og 

topdressing igennem hele vækstsæsonen.  
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De samme prøver (3 stk. fra hver green) blev undersøgt for svampe. Karin fandt 

sneskimmel i alle prøver, men særligt i prøverne fra Skoven 4 var der meget. I 

prøverne var det tydeligt, at det var den enårige rapgræs, som var angrebet og 

bukkede under for svampen først.  

 

I prøverne fra Skoven 1 og Ådalen var der langt mindre enårigt rapgræs og hvenen 

klarede sig betydeligt bedre overfor sneskimmelen, særligt i prøven fra Skoven 1. 

  

Prøve nr. 
 

Humus 
% målt som glødetab 

Tilstræbes 3,5 % 

Sneskimmel 

986761 Skoven 4 8,4 Meget  

986763 Skoven 1 5,8 Lidt  

986766 Ådalen 4 7,8 Medium 

 

 

Rulning I kan med fordel indpasse regelmæssig rulning af greens for at minimere risikoen 

for angreb af dollarspot og styrke spilleegenskaberne. 

 

Vertidræn En egentlig vertidræning ned til 20-30 cm dybde skal I indpasse en til to gange i 

sæsonen.  

 

Klippehøje Vi drøftede klippehøjde. Målet for sæsonen er at holde 3,5 mm. På de greens, 

hvor der er størst risiko for angreb af dollar spot, kan I holde den i 4 mm. Specielt 

i varme perioder, skal klippehøjden sættes op for at mildne stresset.  

 

Afspænding 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.  

 

Vanding og 

fugtighed 

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

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

 

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. Kommer I ned på 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.  

 

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. 

 

Gødningsplan Jeg opstiller en gødningsplan med 110 kg N for sæsonen efter jeg har modtaget 

analyseresultater for jordprøverne. Jeres regelmæssige prikning vil frigive 

næringsstofreserver i vækstlaget og det er vigtigt, at I ikke på den måde 

fremprovokerer en overforsyning med næring.  

Der kan undtagelsesvis være behov for at supplere den langtidsvirkende gødskning 

med sprøjtegødning, men det vil være få gange.   
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Det er en vanskelig opgave, I står overfor.  

I skal nedsætte frodigheden på greens ved en kontrolleret nedsættelse af gødningsniveauet. Det giver 

tryghed at kontrollere gødningsniveauet ca. 4 gange i sæsonen med bladanalyser og samtidig kontrollere 

fugten i vækstlaget, så I kun vander, når I ved der er behov.  

 

 

Har I spørgsmål, så ringer I bare til os. 

 

 
Venlig hilsen 

 

Asbjørn Nyholt 

Hortonom og græskonsulent 

 

 

Bilag: Iagttagelser 
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Iagttagelser Marts 2017                                                                       Bilag 1 

   

Skoven 1 

 
Figur 1: Vi fandt de største angreb af sneskimmel på 

denne green. Der var stadig aktivitet af svampen i 

sårene. Vi snakkede om, at I akut skulle udbringe den 

sure blanding. 

  

 
Figur 2: Der var aktive angreb af sneskimmel ved 

indgangen til greenen.  

- 

 
 

Figur 3: Vi talte om mængden af filt i toppen, som 

viste sig som lysebrune områder. Det var tydeligt at 

se, hvor I havde mistet rytmen sidst på sommeren 

sidste år, så filten ikke var blevet tilstrækkeligt 

fortyndet med sand.  

Det er vigtigt, at I prikker og dresser hver 14. dag for 

dels at simulere omsætningen af filt og dels at få den 

fortyndet.  

Vi målte fugtigheden til at være fra 24 -28 % med et 

gennemsnit på 26 %. Det var normalt. 

 

Skoven 2 

 
Figur 4: Der var harer, som spiste af græsset. Vi målte 

en fugtighed, der varierede fra 18- 27 % med et 

gennemsnit på 25 %. Der var mest fugtigt nede ved 

søen.  

 

 
Figur 5: Her et gammelt svampeangreb, men min 

vurdering var, at det var ulmende. 
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Skoven 4 

 
 

Figur 6: Der var tydelig rodvækst i prikningen fra 

sidste år. Bemærk mængden af uomsat filt i toppen. 

Ådalen 6 

 
Figur 7: Vi målte en fugtighed mellem 28-35 % med 

et gennemsnit på 32 %. Det vil sige, at greenen 

generelt var for våd. Der var en del mindre sår efter 

svampeangreb fra efteråret. 

 

 
Figur 8: Rodudviklingen var fin de på de fleste greens 

med en rodvækst ned til typisk 10 cm dybde. 

Problemet var mængden af tæt, uomsat filt i de 

øverste ca. 2 cm af toplaget.  

- 

 
Figur 9: Det var primært enårigt rapgræs, som havde 

regenereret i sårene og stod nu som lyse pletter i 

græstæppet. 

 

 
Figur 10: Der var mindre svampeangreb, som jeg 

vurderede til at være på kanten til at være aktive. 

Om de udvikler sig eller ej, vil afhænge af vejret de 

kommende uger. Dermed en begrundelse for at 

udsætte åbningen af banen.  

 

Ådalen 4 

 

 Figur 11: Der var kun små pletter efter gamle 

svampeangreb. Fugtigheden var relativ høj fra 29-

34%. 
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Ådalen 4 

 

Figur 12: Mængden af filt i toppen var udtalt. 

Behovet for prikning og dresning er vigtigt. I skal 

prikke regelmæssig ned i 5 cm dybde for at få nok ilt 

i dresslaget til omsætning af filten. Lige nu var 

greenen blød og dermed sporkørt. 

  

 

 
 


