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REF. ABP 

 

Greens og filt 

Der er sket en klar forbedring på greens. Filten er blevet mindre på greens. Der skal dog arbejdes 
mere med topdressing og luftning, samt skæring af greens. Hvis vi ser på hvor meget sand I har 
tilført, så skal I ca. 70 t mere op i år. Mit forslag ville være en kraftigt prikning med de helt store 
pinde, sådan at I kan komme ned under de 18 cm og får gjort plads til mere sand. Det er en hård 
omgang, men det skal nok blive godt. Det vil også give en god spiller kvalitet, samt en længere 
golfsæson. 

Mere info om filt ses her : 

Filt i greens 

Hvorfor skal greenen luftes? 

Mere om filt 

↙ 

  PSI Måler                                    filt i greens 

 

I golfsæsonen vil det være en fordel at skære mere I greens, sådan at I kan få mere ilt i greens, 
sådan at filten bliver bekæmpet. Det vil også give en hurtigere greens på banen. I kombination med 
mere sand i små mængder vil kunne ses på sigt. 

Så prikning med store pinde, herefter med de små, og så sand og eftersåning, så vil de bare være 
klar til en ny super sæson 2019. 

 

Sygdom. 

Der er et par greens som er ramt af Anthracnose 

 

https://www.danskgolfunion.dk/sites/default/files/side46-51_0.pdf
https://www.danskgolfunion.dk/video/hvorfor-skal-greenen-luftes
https://www.danskgolfunion.dk/sites/default/files/filt_120802_pdf_31640.pdf


 

(colletotrichum gramicolla) 

Anthracnose - hvad er det? Mere info 

her:http://www.sterf.org/Media/Get/2371 /antraknose-dansk-1 60329.pdf.pdf 

Anthracnose er en svamp, der ofte findes i et årigt græs (poa annua) og det findes meget sjældent i 
alm. hvene og rødsvingel. Det viser sig på almindeligvis i perioden sensommer og sen vinter og i 
enkelte områder viser det sig hele året rundt. Det begynder med enkelte planter som får gule blade 
og så breder det sig til flere planter - nogen gange kan de yngste planter blive orange.  

Når det har været en varm sommer, efterfulgt af et vådt efterår, så er greens mest i fare. Det er en 
fungi som hedder (acervuli) som er årsagen, og den breder sig med sporer til den næste plante. 
Anthracnose er en klar indikation for at turfen ikke har det godt og er stresset - Det viser sig mest 
hvor der er komprimering. Man kan se, at den viser sig først, hvor greens bliver mest 

belastet af spillere, hul-placering og hvor greenklipperen kører ud. Lavt gødningsforbrug og 

vådt vejr er med til at fremme svampen, og den kan udbredes gennem vand. 

 

 

For at undgå anthracnose, kan områderne kontrolleres med luftning,og ved at prøve, at holde 

hul-placeringerne væk fra områderne, eller springe den sidste klipning over. 

I et hårdt ramt green skal der hugpibes eller dybterluftes og til sommer kan man tilføre lidt 

kvælstof (dette må ikke gøres om vinteren da det fremmer fusarium). 

 



 

På sigt bør man ikke at have som meget etårigt græs derfor er eftersåning vigtigt, så man ikke får 
anthracnose. 

Man bør også hæve klippehøjden for at undgå yderligere stress. En del af stress-påvirkningen 

kommer af for lav klippehøjde i længere perioder, for at øge hastigheden på greens. Hvis man 

prøver at vertikalskære og topdresse mere, får man ikke den samme stress på planten, men 

man får det samme rul på bolden. 

 

Ellers er greens i super stand og de er på vej i den rigtige retning, fairway står også i flot stand. 
Banen er i ret god form efter den hårde sommer. 

 

Med venlig Hilsen Allan Brandt DGU. 
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