
Status indlæg for Hede Danmark primo august 

2014! 

Status på greens! 

Udvalgte greens har været hårdt ramt af de tørkepletter, der er opstået i perioden hvor 

vandingsanlægget var ude af drift. Som i alle livets facetter, er det de svage der blive værst 

ramt i pressede tider, det gør sig også gældende mht. græs. Poa’en er på de ramte 

områder helt død, men den krybende hvene kæmper bravt. For 14 dage siden tog vi 

konsekvensen her af, og eftersåede alle greens med en stor mængde krybende hvene for 

at få lukket de ”døde pletter” med kultur græs. Den lange og tørre periode blev efterfulgt 

af en varm og fugtig periode, hvilket har forsaget nogle små angreb af div. svampe angreb 

så som sommer Fusarium og Pythium. Der er rigtig mange bane rundt om i landet der er 

blevet ramt. Pythium’en bliver favoriseret af de varme og fugtige konditioner som vi har 

haft. Sommer Fusarium er i korte vendinger et udtryk for at vi ikke er i land endnu, mht. 

vores greens generelle sundheds tilstand. Det ”positive aspekt her af, er at den kun har 

ramt Poa’en. Visuelt ser greens flere farvet ud med mange nuancer, hvor det er tydligt at 

skelne mellem de forskellige græsser. Det skyldes vores ”Low input” strategi med at sænke 

kvælstof og vandforbruget, for at presse Poa’en på dens eksistens. Poa’en bliver gul og 

blød i strukturen, og få et ”fladt udtryk”. Vi søger hele tiden grænser for hvor langt vi kan 

gå mht. Low input, uden at påvirke spille oplevelsen negativt, samt begrænse 

kulturgræssernes vækst muligheder. Når man balancer på et knivsæg, vil man fejle, men vi 

bestræber os hele tiden på at forbedre alle facetter af plejen. 

Banen generelt: 

I sidste uge dybde vertidrainede vi de to greens på øve området, de var helt brændt af, da 

de i en længere periode kun har fået det vand moder jord har biddraget med. Vi har lavet 

huller ned i 20 cm med 12mm spyd, efterfølgende har vi eftersået og topdresset og til sidst 

fejet det hele ned i hullerne manuelt med koste. Greens på øve området er opbygget af 

ren ler, det er kun de øverste 5 cm der er sand. Ved at feje manuelt med en blød kost, har 

vi kunnet fylde hullerne op, og herved fået topdresset i dybden. Det er en langsigtet 

strategi, men det er vejen frem hvis vækstlaget skal ændres. For at minimere stresset og 

optimere spirings procenten, vil greens kun bliver klippet en to tre gange om ugentligt, ind 

til vi vurdere at der er kommet i gang. 

Forberedelser til vinteren: 

I skrivende stund er der 25 graders varme og solen står fra en skyfri himmel, med en lille 

brise hist og her. Men vi kommer ikke uden om at forberedelserne til efteråret/vinteren 

begynder her i august. Teestederne vil blive proppet, topdresset og eftersået. Områderne 

omkring greens vil bliver vertidrainet. Og afhængig af vind og vejr samt div. koordinerings 



arbejde vil fairways blive vertidrainet. For to år siden var vi ikke i stand til at vertidraine 

fairways, grundet et meget vådt forår, derfor vil vi gerne være ude i god tid. Det vil også 

medføre forbedrede dræningsforhold hvilket sandsynliggøre bedre spilleforhold i det sene 

efterår. 

Arbejdet med at proppe greens og efterså vil ligge i ugen efter klubmesterskaberne. 

Håber at i alle har haft en god sommer, og har nydt det gode golf vejr. 
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