
Hede Danmark statusindlæg – ultimo januar 2014. 

Lidt om greens: 

Efter en længere periode med ustadigt vejr og relative høje temperature årstiden taget i betragtning, har 

sneen nu lagt sig over Aarhus og omegn. Status på greens inden det sidste snefald, var at alle greens i en 

eller anden grad var ramt af sneskimmelangreb, men set i forhold til sidste år på samme tid, har 

inficeringen været mild. 

Via erfaring og årlige observationer, kan vi nu se et mønster i hvilke greens der er hårdest ramt. Greens hul 

10, var over vinteren 2010/11 blevet ramt af Isbrand, og ved opstart af sæsonen 2012 helt død. Den har i 

de sidste to år stået forholdsmæssigt skarp og god, visuelt og spillemæssigt. 

Greens på hul 1,2,4,6,7,14,15 og 16 var hårdt ramt i foråret 2013, hvor der var bare pletter med dødt græs 

på store områder. Den efterfølgende vinter/ forår 2013, erfarede vi i det tidlige forår at flere af de nævnte 

greens, forholdsmæssigt set, var i bedre stand, end nogle af de ikke så hårdt ramte greens anno 2012. Vi 

kan derfor konkludere, at vi har haft størst succes med eftersåningsarbejdet, på de greens hvor der var 

relativt set mest barjord, og derfor ingen konkurrence fra Poa Annua (ukrudts græs). Det går også fint i tråd 

med de faglige anbefalinger om eftersåning. 

Fremad rettet, vil vi stadig stå med nogle udfordringer med de greens, direkte set er mængden af filt større 

på de greens, blandt andet forsaget af den lavere hydrauliske effekt dvs. (dræningseffekten). Den indirekte 

påvirkning kommer fra træer og buske der begrænser luftcirkulationen og skygger for solen.  

”Skal vi så bare lade de dårlige græsser dø” fra et fagligt synspunkt ja, ud fra et spillemæssigt perspektiv 

nej. Vi bestræber os selvfølge på at minimere diverse svampeangreb, så meget det står i vores magt. Det 

gør vi via den ekstra fokus vi har i sensommeren og efteråret, hvor vi har mulighed for at påvirke 

overvintrings rate. Vi kan påvirke processen via ændret gødsknings-, vandings- og ændret klippe strategi, 

kombineret med det luftnings program vi har kørt alle årene. ”Kan man ikke bare lægge en strategi hvor 

fokus er på at svække det græs vi ikke vil have…” ja og nej, hvis vi skruer alt for meget ned på de 

forskellige parametre, vil vi også svække de ønskede kulturgræsser så meget, at vi øger deres relative 

modtagelighed over for sygdomsangreb, hvilket er dårlig økonomi set i forhold til den investering der 

lægges i eftersåning. Som alle andre aspekter i livet, balancer vi på en knivsæg og det er den store faglige 

udfordring. 

Med Venlig Hilsen 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


