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Efter	  en	  længere	  periode	  med	  store	  mængder	  af	  nedbør,	  samt	  stigende	  
temperature,	  er	  væksten	  i	  græsset	  kommet	  godt	  i	  gang.	  Til	  trods	  for	  de	  
store	  mængder	  af	  regn,	  har	  vi	  ikke	  haft	  de	  store	  problemer	  med	  våde	  og	  
smattede	  områder	  på	  banen.	  	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  det	  store	  arbejde	  
der	  bliver	  lagt	  i	  at	  vertidraine	  fairways,	  har	  gavnet. 
Status	  på	  greens! 
Greens	  er	  stadig	  noget	  ujævne	  i	  overfladen,	  men	  vi	  kan	  se	  at	  væksten	  er	  
intensiveret	  og	  de	  huller	  og	  bare	  pletter	  der	  er,	  stille	  og	  roligt	  er	  ved	  at	  
lukke	  sammen.	  Til	  trods	  for	  de	  forbedrede	  forhold	  i	  vækstlaget,	  er	  vi	  
blevet	  ramt	  af	  lidt	  Fusarium	  på	  greens.	  Det	  ses	  som	  kobber	  røde	  pletter	  
på	  størrelse	  med	  en	  gammeldags	  femkrone.	  Forekomsten	  skyldes	  der	  
fugtige	  og	  våde	  forår.	  Sidst	  vi	  oplevede	  et	  angreb	  af	  denne	  type	  var	  i	  
sensommeren/	  efteråret	  2012,	  det	  var	  også	  i	  forlængelse	  af	  en	  længere	  
periode	  med	  regn.	  	  Angrebet	  vil	  forsage	  lidt	  forsinkelse	  i	  
sammengroningen	  af	  greens,	  for	  at	  kompensere	  for	  ujævnhederne,	  vi	  vil	  
øge	  intervallerne	  i	  topdressning	  af	  greens. 
Vi	  kan	  dog	  konstatere,	  at	  greens	  generelt	  er	  markant	  længere	  fremme	  
end	  sidste	  år	  ved	  samme	  tidspunkt.	  Det	  er	  meget	  positivt,	  og	  er	  uden	  tvivl	  
et	  resultat	  af	  det	  store	  eftersåningsarbejde	  på	  greens,	  kombineret	  med	  
det	  intensive	  luftningsprogram. 
”Hvorfor	  bliver	  greens	  ikke	  klippet	  hverdag	  i	  denne	  periode” 
Vi	  har	  i	  en	  længere	  periode	  her	  i	  foråret,	  ikke	  klippet	  greens	  dagligt.	  
Årsagen	  her	  til	  er,	  at	  vi	  gerne	  vil	  give	  græsset	  de	  bedste	  muligheder	  for	  en	  
god	  start	  på	  vækståret.	  Ved	  at	  sænke	  klippe	  intervallerne,	  sænker	  vi	  også	  
stress	  niveauet	  på	  græs	  planten.	  Hver	  gang	  der	  klippes,	  skal	  græsset	  
efterfølgende	  bruge	  energi	  fra	  dets	  depoter	  til	  at	  regenererer	  det	  sår	  som	  
kniven	  på	  klipperen	  har	  forsaget.	  Jo	  lavere	  energi	  niveau	  planten	  besidder	  
i	  sit	  depot,	  desto	  større	  mulighed	  er	  der	  for	  at	  græsset	  bliver	  stresset,	  og	  
herved	  mere	  modtagelig	  for	  sygdomsangreb. 
Klippehøjden	  er	  også	  højre	  end	  den	  vil	  være	  i	  højsæsonen.	  Det	  skyldes	  at	  
vi	  gerne	  vil	  optimere	  fotosyntesen	  i	  planten.	  Jo	  større	  plantemasse	  desto	  
større	  fotosyntese	  (”store	  solceller	  producere	  mere	  energi	  end	  små”). 



Stankelbenslarver	  på	  greens! 
Vi	  har	  i	  år	  haft	  observeret	  en	  større	  forekomst	  af	  stankelbenslarver	  i	  
greens.	  Larverne	  lever	  af	  græssets	  rødder	  og	  er	  derfor	  ikke	  velkommen	  
her.	  De	  trives	  godt	  i	  humusrig	  jord	  med	  høj	  fugtighed.	  	  Selve	  larven	  
udklækkes	  stil	  stankelben	  i	  August/	  september.	  Vi	  har	  det	  sidste	  års	  tid	  
forsøgt	  at	  bekæmpe	  dem	  med	  det	  biologiske	  middel	  Bactimos.	  Midlet	  
bliver	  optaget	  i	  larvens	  mave	  og	  nedbryder	  dens	  tarm. 
I	  har	  måske	  set	  døde	  larver	  ligge	  på	  greens,	  det	  har	  typisk	  været	  en	  til	  to	  
dage	  efter	  en	  behandling.	  Forekomsten	  af	  krager	  og	  råger	  er	  en	  klar	  
indikation	  på	  at	  der	  er	  larver	  i	  jorden.	  De	  hakker	  i	  greens,	  der	  hvor	  der	  er	  
larver	  og	  spiser	  dem.	  	  Vi	  foretrækker	  dog	  stære	  da	  de	  ikke	  forsager	  nogen	  
skade	  på	  greens. 
Afslutningsvis	  ser	  vi	  frem	  til	  et	  godt	  samarbejde	  med	  alle	  spillere	  i	  
klubben. 
	   
Med	  Venlig	  Hilsen 
Hede	  Danmark	  


