
Status	  indlæg	  for	  Hede	  Danmark	  primo	  juli	  2014!	  
Status	  på	  greens!	  
Greens	  er	  nu	  groet	  helt	  og	  er	  tætte	  og	  faste,	  og	  på	  trods	  af	  den	  længere	  periode	  med	  tørke	  at	  greens	  bider	  fornuftigt.	  
De	  ujævnheder	  der	  er	  på	  nogle	  af	  greens,	  er	  blandt	  andet	  forsaget	  af	  de	  tørke	  pletter	  der	  er	  opstået	  på	  nogle	  af	  
greens.	  De	  forskellige	  typer	  af	  græsser	  vi	  har	  på	  greens,	  respondere	  også	  forskelligt	  på	  tørke.	  En	  anden	  faktor	  der	  
spiller	  ind	  i	  forbindelse	  med	  jævnheden,	  er	  vertidraining	  af	  greens.	  Under	  det	  øverste	  vækstlag,	  er	  der	  en	  sål	  
bestående	  af	  ler	  med	  mere.	  Lersålen	  vil	  ved	  transport	  af	  maskiner	  sætte	  sig	  lidt,	  og	  sammen	  med	  hullerne	  fra	  
spyddene,	  vil	  det	  skabe	  overfladeforstyrrelser.	  For	  at	  forbedre	  den	  generelle	  plantesundhed	  på	  greens,	  er	  vi	  nød	  til	  at	  
vertidraine	  med	  korte	  intervaller,	  dvs.	  hver	  14	  dag.	  Vi	  stimulere	  rodudviklingen	  og	  forbedre	  dræningseffekten	  i	  greens	  
og	  herved	  opnår	  vi	  en	  bedre	  udnyttelse	  økonomi	  af	  vand	  og	  gødning.	  Det	  er	  specielt	  vigtigt	  at	  lufte	  meget,	  da	  vi	  
klipper	  i	  så	  lave	  klippehøjder.	  Oftest	  er	  en	  lav	  klippehøjde	  lig	  med	  korte	  rødder.	  Vi	  kan	  dog	  se	  at	  der	  på	  de	  fleste	  
greens	  er	  rødder	  ned	  i	  en	  8-‐10	  cm	  dybde.	  

Banen	  generelt!	  
Som	  alle	  sikkert	  har	  erfaret,	  har	  teestederne	  været	  stenhårde	  i	  en	  længere	  periode.	  Vanding	  af	  teestederne	  har	  i	  
overensstemmelse	  med	  baneudvalget	  været	  nedprioriteret,	  da	  al	  vores	  fokus	  har	  været	  lagt	  på	  at	  vande	  greens.	  
Sidste	  uge	  vertidrainede	  vi	  teestederne,	  for	  at	  gøre	  jorden	  en	  smule	  mere	  gennemtrængelig	  for	  de	  mængde	  de	  vand	  
de	  nu	  har	  fået.	  I	  skrivende	  stund	  har	  moder	  jord	  forbarmet	  sig	  med	  lidt	  vand	  fra	  oven,	  så	  vi	  ser	  med	  lyst	  sind	  på	  
fremtiden.	  	  

Semiroughen	  og	  fairways	  er	  aftagende	  i	  vækst,	  hvilket	  gør	  at	  vi	  nu	  bedre	  kan	  følge	  med	  klippemæssigt.	  Vi	  vurdere	  dog	  
stadig	  at	  græsdækket	  på	  fairways	  er	  fornuftigt	  til	  trods	  for	  den	  mindre	  vækst.	  Udfordringen	  for	  spiller	  og	  greenkeeper	  
er	  at	  fairways	  på	  nogle	  huller	  er	  stenhårde,	  så	  hvis	  bolden	  ikke	  træffes	  rent,	  bliver	  man	  straffet	  og	  man	  får	  også	  et	  
stød	  op	  i	  armen.	  For	  greenkeeperen,	  er	  det	  svært	  at	  klippe	  uden	  at	  klippe	  leddene	  hopper,	  hvilket	  kan	  medvirke	  til	  
ujævne	  fairways/	  vaskebræt.	  	  

I	  sidste	  uge	  afsluttede	  vi	  høslæt	  på	  banen,	  vi	  har	  dog	  stadig	  nogle	  få	  detaljer	  der	  skal	  justeres	  til.	  HedeDanmark	  og	  
baneudvalget,	  er	  i	  fælleskab	  ved	  at	  udarbejde	  en	  strategi	  omkring	  udtynding	  af	  roughen.	  I	  denne	  sammenhæng	  vil	  vi	  
gerne	  pointere	  at	  udtynding	  af	  roughen	  er	  en	  længevarende	  proces,	  men	  vi	  synes	  dog	  at	  kunne	  se	  en	  lidt	  tyndere	  
rough	  på	  nogle	  af	  områderne.	  	  

Er	  der	  nogen	  fordel	  ved	  at	  banen	  ”brænder	  af”!	  
I	  perioder	  med	  længerevarende	  tørke,	  er	  det	  kun	  kultur	  græsserne	  der	  overlever.	  Den	  øverste	  del	  af	  hul	  10	  fairway	  
frem	  til	  bunkeren	  i	  venstre,	  er	  domineret	  af	  rødsvingel.	  Rødsvinglen	  er	  en	  tynd	  og	  fin	  græs,	  der	  er	  i	  stand	  til	  at	  leve	  
under	  magre	  forhold.	  Pt.	  er	  den	  helt	  hvid	  og	  tør,	  men	  på	  ingen	  måde	  død.	  Så	  snart	  den	  får	  vand	  igen	  vel	  den	  få	  sin	  
lysegrønne	  farve	  tilbage.	  De	  Poa	  (ukrudts	  græs)	  dominerede	  områder	  vil	  dø	  og	  give	  bare	  pletter.	  Det	  oplevede	  vi	  
sidste	  år.	  	  

Mælkebøtter	  og	  kløveren	  er	  heller	  ikke	  så	  aktiv	  ved	  tørke.	  Mælkebøtten	  får	  et	  mørkegrønt	  skær	  og	  bliver	  bløde	  i	  
bladene	  og	  klapper	  lidt	  sammen.	  Kløveren	  vil	  som	  sidste	  år	  næsten	  stoppe	  sin	  vækst.	  Og	  som	  spiller	  kan	  kløveren	  være	  
ens	  fjende	  nummer	  et.	  

Så	  der	  er	  ikke	  noget	  der	  er	  så	  skidt,	  at	  det	  er	  godt	  for	  noget	  andet….	  

Til	  sidst	  vil	  vi	  gerne	  ønske	  alle	  i	  Aarhus	  Golf	  Club	  en	  god	  sommer.	  

Med	  Venlig	  Hilsen	  

	  


