Svendborg Golf Klub
Tordensgårdevej 5
5700 Svendborg
Att.: Kenneth Andersen
Nyborg, den 9. juli 2021

Vedr.: Tilstand greens juni 2021
I forlængelse af mit besøg den 28. juni, hvor vi indsamlede ’sundheds-data’ fra seks greens, sender jeg
her resultaterne sammen med mine kommentarer og fokuspunkter.
Bilag 1:
Bilag 2:
Bilag 3:

Fotos og iagttagelser
Opsummering gødningsforbrug 2020
Sundhedsdata fra seks greens

Baggrunden for besøget var en frustration over angreb af svampesygdommen Dollar Spot i
sommertiden og sneskimmel i efteråret og tidligt forår. Jeg vil derfor kommentere indsamlede data
og iagttagelser ud fra græssets sundhedsperspektiv og dermed indirekte de spilletekniske egenskaber.

Kommentarer
Morgensol

Sund vækst kræver at solen kan nå ned til græsset. Det gælder specielt fra
morgenstunden. Her gror græsset bedst og solen er med til at tørre
overfladen op. Svampeangreb udvikler sig ved at en ’spore’ kan
spire/udvikle sig i en vandfilm – dug eller guttation. Jo længere tid græsset
står vådt, des større er risikoen for svampeangreb. På tre af de seks greens
var der beplantning som skygger for morgensolen.

Vind fra vest

Vind ned over græsset er også med til hurtigt at tørre græsset op om
morgenen. Med den danske primære vindretning fra vest, så vi på, om der
var fri vindpassage fra vest mod øst. På fire af de seks var vinden hæmmet
eller blokeret af beplantning.

Middagssol sidst på
efteråret

Morgensolen er vigtig, men det er lyset hen over dagen naturligvis også,
mens aftensolen ikke har den store betydning. Processen i græsset med
aktivt at hærde ned til vinteren midt-sidst på efteråret, er en aktivt
groende proces, som kræver energi og dermed solindfald. Derfor er
middagssolen vigtig også sidst i november – først i december. På to af de
seks greens var der beplantning som skygger for middagssolen, når solen
står lavt på himlen.

Hældning på greens

Hvis overfladen på en green tipper lidt mod nord, vil græsset modtage
betydende minder solenergi end vis overfladen tipper lidt mod syd. Det
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gælder specielt ved de lave solvinkler sidt på efteråret eller det tidlige
forår. Overfladen på 9. og 12. green, som Kenneth omtaler som de greens
som får sneskimmel henholdsvis Dollar Spot først, hælder begge mod
nord.
Samlet betyder det, at I har væsentlige gevinster at hente ved at åbne op i
beplantninger – fælde og beskærer. Det er naturligvis ikke muligt at få alle
greens til at ligge 100 % åbne for sol og vind, men et skridt på vejen mod
mere sol og vind er bedre end ingenting.
Glødetabet

Summen af alt det organiske materiale, alt det der kan brændes, måles som
glødetab. Tallet dækker over ophobning af organisk materiale i toppen af
vækstlaget, filt og rødder.

Er der balance
mellem produktion
og henfald

Glødetabet giver derfor et billede af summen af årenes pleje: Hvor kraftig
er græsvæksten og dermed produktionen af organisk materiale. Tilfører I
tilstrækkeligt med topdressing, så ophobningen af organisk materiale konstant fortyndes? Er der ilt nok i vækstlaget til at det organiske materiale kan
omsættes/rådne over sommeren?
For lidt ilt skyldes typisk at porøsiteten i toppen af vækstlaget er for ringe.
Husk at al færdsel (plejemaskiner og voksne personer) komprimerer de
øverste ca. 6-7 cm.
Prikning i vækstsæsonen skal modarbejde at jorden konstant bliver klemt
sammen.
I en tæt lejret jord bindes vandet hårdt til alle overfladerne i jorden.
Risikoen er derfor, at man fylder jordens porrevolumen med vand og
dermed presse luften ud.

Højt glødetab

Traditionelt anbefaler man et glødetab på 3,5 % evt. op til 5,0 % i de
øverste 2 cm af vækstlaget. Jeres glødetab ligger fra 6,6 til 9,1 % med et
gennemsnit på 8 % og er dermed høje.

Et højt glødetab
igangsætter en
negativ spiral

Det lange seje træk

Et højt indhold af organisk materiale bidrager yderligere til at vandet bindes
i toppen af vækstlaget, som derfor let kommer til at stå vandmættet og
derved yderligere nedsætte omsætningen. Et konstant vådt toplag
begunstiger etablering og udvikling af ukrudtsgræsset enårig rapgræs og
hæmmer røddernes mulighed for at optage næringsstoffer. I de perioder,
hvor svampe ikke er aktive overlever de bl.a. med ’hvilelegemer’ i filten.
Konsekvensen bliver også at spillefladen bliver blød, som vi så det på 14.
green.
Samlet betyder dette, at det største og vigtigste greb er, vedholdende at
styre og nu først sænke glødtabet i toppen af vækstlaget. I jeres tilfælde vil
det let tage 3-5 år.
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Vandinfiltration

Vandinfiltrationen beskriver overfladens evne til at lade vand infiltrere. Den
fortæller derfor om porerstrukturen i vækstlaget og specielt i toppen af
vækstlaget, men også om vækstlaget længere nede er så tæt lejret, at vand
ikke kan passere.
Ideelt set bør vandinfiltrationen ligge på over 150 mm/time, men det er
tåleligt hvis den er nede på ca. 60 mm/time. Vi målte vandinfiltration fra 35123 mm/time med et gennemsnit på 78 mm.
Den grundforudsætning, at I har greens anlagt i tre generationer og
dermed med mindst tre typer opbygning, vil af sig selv give en variation i
infiltrationen. Mest overraskende var den lave infiltration på putting
greenen og at 14. og 17. greens tog mindre vand end 9. og 12.
Samlet set vil det overordnede arbejde med at nedsætte glødetabet
samtidigt øge vandinfiltrationen.

Roddybde

Roddybden var meget ensartet på 6-7 cm, hvilket er meget almindeligt.
Det vil jeg her ikke tillægge den store betydning.

Fugtighed i
vækstlaget

Vi målte fugtigheden i toppen af vækstlaget og ca. 10-15 cm nede.
I et sundt vækstlag, nogle timer efter regn/vanding, vil 50 % af jordens
volumen være faste partikler, 25 % luft og ca. 25 % vand. Græs gror fint
ned til en vandprocent på 12-15 %. Derfor vil jeg altid være meget
opmærksom på vandprocenter på over 25 %. Når jorden binder ekstra
meget vand skyldes det, enten at indholdet af organisk materiale er ekstra
højt eller at de mineralske partikler er lejret for tæt sammen.
Jeg besøgte jer mandag og der havde sidst været vandet torsdag. Det er
derfor opsigtsvækkende at vandprocenten i toppen af vækstlaget på 5., 14.
og 17. green lå over 25 %.
Generelt var vandprocenten de forventelige 12-18 % nede i vækstlaget.
Overskudsvand kan slippe under ud af vækstlaget – dræning. Undtagelsen
var putting greenen, hvor bunden af vækstlaget var relativt vådt.

Vandet hænger i
toppen

Tilstrækkeligt og
ensartet

Vanding – det
vigtigste arbejde!

Vanding og vandingsanlægget er banes vigtigste opgave og vigtigste værktøj.
Det er vitalt at græsset skal have vand nok, men ’for lidt og for meget
fordærver alting’. På 5 green var der tørkepletter ude i solen og en vandprocent i toppen på hele 37 %. Der ligger et STORT arbejde i at sikre at
græsset vandes tilstrækkeligt og ensartet. Forskellige fordampningsforhold
(sol og vind) og forskellige opbygninger af greens stiller store krav til den
forskellighed, I skal vande med for at sikre en ensartet fugtighed og
dermed ensartede vækstforhold = spilleegenskaber.
Efter min opfattelse skal I bruge mere tid på at måle fugtighed, justere
vandingstider, justerer sprinklere og eventuel supplerer med ekstra
sprinklere, hvis det er nødvendigt.
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Hårdhed

Overfladens hårdhed er med til at definere spillegenskaber og afspejler
samtidig egenskaber ved vækstlaget. Den store ramme for målingen er 80130 Gm. Hvis overfladen er blød/våd er målingen lav og modsat giver en
hård/tør spilleflade høje tal.
Vi målte hårdheden fra 87-108 Gm med et gennemsnit på 98 Gm. Set ud
fra et vækstperspektiv var det bemærkelsesværdigt at 14. green var den
blødeste. Det er en måling som taler ind til det høje indhold af organisk
materiale som binder vandet i toppen af vækstlaget.

Artsfordeling

Fordelingen af græsarter har stor betydning for spillegenskaber og græssets
sundhed.
Samtlige greens er domineret af ukrudtsgræsset enårig rapgræs med 75-87
%. Med et gennemsnit på 80 %. Vi fandt det højeste indhold på de nyeste
green 14. og 17.
Vi fandt mellem 12-24 % hvene, med et gennemsnit på 20 %. Bestanden af
kulturgræs var højest på de ældste greens.

80 % ukrudtsgræs

Det er altid svært, at opretholde dominans af kulturgræs på greens, men
samlet må jeg konkludere, at summen af vækstvilkår/pleje begunstiger
ukrudtsgræsset enårig rapgræs frem for krybende hvene. Nedenfor vil jeg
pege på fokuspunkter som kan understøtte en sundere udvikling, som ikke
allerede er omtalt.

Fokuspunkter
Dollar Spot

I de foregående år har I haft varierende og til tider kraftige angreb af Dollar
Spot. Det betyder, at I har smitten massivt tilstede og at svampen kun
venter på det rette mikroklima og en tilpas modtagelig/stresset plante for
at kunne slå til. Når først angrebet er kommet, er det for sent at reagere.
Skaden er sket. Så er det kun at vente til vejrbetingelserne ændrer sig
markant, ofte til hen i september, inden sårene kan lukkes ved eftersåning.
Det forebyggende arbejde er derfor altafgørende.

Styrk andelen af
krybende hvene

Forskning dokumenterer at krybende hvene er den, af de arter vi kan
bruge på greens, som har den laveste resistens mod dollarspot kun overgået af enårig rapgræs. I har derfor et meget ringe genetisk udgangspunkt.
Forskning viser også, at der er forskel på resistens mellem sorter af krybende hvene. Spørg derfor om dokumentation fra jeres frøleverandør.
Det næste skridt bliver at opsætte en strategi, som ikke lige frem
begunstiger enårig rapgræs.
Der er mange faktorer, der har betydning for, hvor store angreb af
svampen I får; fugtighed, temperatur, gødningsniveau, klippehøjde mv.
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Rul 4-5 gange i ugen!

Årets rytme

De erfaringer vi har høstet med rulning fra andre baner, peger alle sammen
i samme retning, at jo mere man prioriterer at rulle, jo mindre angreb af
svampen får man. Ruller man 4-5 gange i ugen klarer man sig langt bedre
end hvis man kun når at rulle 2-3 gange om ugen. Så jeg kan klart anbefale,
at I prioriterer rulning 4 gerne 5 gange i ugen.
Vi ved at enårig rapgræs har en konkurrencefordel når:
• Man gødsker kraftigt tidligt forår inden en jordtemperatur på 7
grader i de øverste 5 cm af vækstjorde.
• Åbner man jorden op (prikker, dybdeløsner, vertikalskærer) på
samme tidspunkt
• Konstant fugtig vækstjord
• Konstant meget næringsrige forhold
Det peger mod at stort set alle plejeopgaver SKAL laves i græssets
vækstsæson fra først i april til midt i oktober.

Efter 10. april

Det giver derfor ingen mening at lave større opgaver inden græsset er
kommet i vækst typisk 10. april. Herefter vil kulturgræsset kunne lukke
huller.

Det store 1. juli

Vi ved også, at der hvor den enårige rapgræs er mest sårbar, er umiddelbart efter dens hovedblomstring i juni. Det giver derfor mening at samle
årets største plejeopgave til ca. 1. juli: Skæring, trække propper op,
prikning/vertidræning, eftersåning, topdressing mv. Husk at få hullerne fyldt
helt op.

Sprøjt mod
sneskimmel

Topdressing og
prikning

Midt i september vil være tidspunktet for årets sidste større plejeopgaver,
men efterfulgt af sprøjtning mod sneskimmel (oktober-december) efter
gældende regler, for at komme frem til foråret uden større sår på greens.
I skal skrue op for prikning og topdressing i vækstsæsonen for at
modarbejde ophobning af organisk materiale. Som udgangspunkt taler vi
om 100-135 t/ha topdressing til greens pr år.
Lagdeling i vækslag, som resultat brug af forskellige typer af topdressing, er
af det onde. Jeg kan derfor kun anbefale, at I holder fast i jeres valg og det
er for mig Ok at bruge rent sand i en årrække. I har rigeligt med organisk
materiale. Husk at have fokus på det samme sand.

Gødningsprogram

Den planlagte gødningsmængde i 2021 har jeg opsummeret pr. måned i
bilag 2. det giver anledning til følgende overvejelser:
1. Den årlige tildeling af kvælstof på 185 kg N/ha. De 170 kg fra de
primære gødningsprodukter og ca. 15 kg fra de øvrige produkter.
Min vurdering ved besøget var at greens ’stod frodige’.
Anbefalingen fra STERF er 160 kg N/ha om året til greens med
krybende hvene. Et gødningsniveau på 185 kg/ha understøtter enårig
rapgræs.
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2. Fordelingen af kvælstof over året har jeg vist på nedenstående graf.
Den bliver lidt karikeret, da I sikker i praksis vil fordele gødningsmængden af flere gange end planen angiver fra E. Marker. Samtidigt har
jeg indlagt den anbefalede årsrytme til krybende hvene fra STERF.
Grafen er lavet med tildeling pr. 14 dag, men kan med fordel gøres
ugentligt.
Som det fremgår af grafen, skal I passe på med ikke at give for meget
for tidligt og for sent.
3. Tildelingen af fosfor er lav/restriktiv. Hvorvidt græsset er velforsynet
med fosfor eller ej ved jeg ikke. Der kan let være en betydende
frigivelse af fosforreserver fra vækstjorden. Det vil bladanalyse kunne
afgøre.
Tildeling af mikronæringsstoffer er alle til den meget rigelige side, med
undtagelse af bor. Græsset har kun et meget beskedent behov for
mikronæringsstoffer og giftighed er altid et spørgsmål om dosering. 1,2
kg kobber om året, er meget og vil over en årrække kunne ophobe sig
til et plantegiftigt niveau. Her kan med fordel og uden negative
konsekvenser skrues ned.

Afspændingsmiddel

I kommer lidt sent i gang med afspændingsmiddel. Jeg vil pege på tre
udbringning begyndende tidligt i april og gentaget med 3 ugers interval,
således at sandkornene er ’pakket ind’ inden tørkeskaderne kommer fra
sidst i maj.

Øvrige produkter

Efter min mening, skal I først og fremmest have fokus på de store greb: Lys
og luft, nødvendige og ensartede vandinger, gødningstildeling over sæsonen
som afspejler græssets vækstmulighed, regelmæssig prikning og topdressing
samt de store plejeopgaver efter påske, først i juli og midt i september.
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Hvis I har kapacitet/ressourcer til mere, kan I bevidst tilføre produkter fra
det øvrige program, men vær bevidst om, at I arbejder på udokumenteret
grundlag.
Hvis jeg skal pege på produkter, vil jeg først bruge ressourcer på ’ThatchLess’ og derefter rene flydende tangprodukter.
Håndteringen af denne produktgruppe, må aldrig tage fokus fra de store
definerende plejetiltag.

Jeg håber, ovenstående kan være med til at fokusere jeres pleje i de kommende år. Det kunne være
relevant med et opfølgende besøg sidst i september.
Hvis du har spørgsmål, eller der er emner som I vil drøfte, skal du blot ringe.
Venlig hilsen
Asbjørn Nyholt
Hortonom, græskonsulent
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Iagttagelser

Bilag 1

Put. green

Figur 1: Vækstlaget bryder op i vandrette
komprimerede lag. Giver lav vandinfiltration og kort rodudvikling.

Figur 2: Glødetab i toppen af vækstlaget
blev målt til 8,7 %. I dresser og prikker for
lidt.
Figur 3: Her var enkelte pletter af
sølvmos. Spillefladen var præget af ’frodig’
græsvækst, hvilket giver langsomme
greens og stor forskel på morgen og aften.
Greens blev vandet sidste torsdag og
testet nu mandag. Vandprocenten i vækstlaget var forsat høj efter 3-4 dage. Det
efterlader spørgsmålet om I vander ’for
meget’ og om I får dybdeløsnet vækstlaget
nok? Optimalt set bør der ikke hænge 2225 % vand i jorden få timer efter en
vanding – markkapacitet.

5. green
Ældste generation
1975 med
vækstlag der
’varierer meget’

Figur 4: Greenen ligger i skygge for
morgensolen året rundt og vil ikke
modtage middagssol i den mørke tid af
året.

Figur 5: I bør overveje, om her kan åbnes
op, så fx. kun de to store ege står tilbage
og underbeplantningen skæres tilbage med
ca. 3 års mellemrum.
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Figur 6: Profilen blev taget i skyggen.
Bemærk den massive ophobning af organisk materiale og hvordan fortyndingen
med topdressing på ingen måde slår til.
Glødetabet i den blandede prøve blev
målt til 7,7 %, men her i skyggen vil
glødetabet være lagt højere.
Vandprocenten var oppe på 37 %.
Figur 7: Bemærk forskel i farven i toppen
af propperne. De lyse er fra den tørre del
ude i solen. Her er der ilt nok i toppen af
vækstlaget til at det organiske materiale
kan omsættes/rådne i sommertiden.

Figur 8: Her var lidt tokimbladet ukrudt her hønsetarm.

Figur 9: Sår var ved at hele op efter
svampeangreb 15. maj. Det har formodentlig været sommerudgaven af
sneskimmel - Microdochium patch.
Fugten, kulden og manglende optørring i
skyggen vil fremme disse angreb.

Figur 10: Græsbestanden stod generelt
meget frodig i skyggen.

Figur 11: Der var områder med tørkepletter. Fordampningen varierer meget
rundt på denne green og der med vand-
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ingsbehovet. Har I mulighed for at justere
de forskellige dysser yderligere?

9. green
Generation 1980
med vækstlag
tilstræbt USGA

Figur 12: Vindbevægelsen fra vest er hæmmet af markskellet ind mod Hvidkildes
marker. Måske kan en dialog med godset
give mulighed for en vindkorridor ind
under egene?

Figur 13: der var enkelte pletter med
sølvmos.

Overfladen på den bageste del af greenen
tipper mod nord. Her er overfladen
blødere og med en lavere vandinfiltration
end på den forreste del. Kenneth nævnte,
at det typisk er her angreb af sneskimmel
begynder.

Figur 14: Der er tilsyneladende opbygget
et lag af topdressing på ca. 7 cm. Det er
dette lag rødderne gror i.

Figur 15: Der var lagdannelsen i toppen,
som med fordel kan minimeres ved at
trække propper ned til 3-4 cm, topdresse
og prikke regelmæssigt.
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12. green
Generation 1980
med vækstlag
tilstræbt USGA

Figur 16: Greenen får aldrig morgensol og
ikke middagssol i den mørke årstid.
Mulighederne for at åbne op er begrænsede af jernbanedæmningen mod øst, men
lidt er bedre end ingenting.

Figur 17: Måske kan den store eg stå
tilbage og underbeplantningen skæres
tilbage med års mellemrum?

Figur 18: Omkring søen mod vest står der
pil som bremser vindbevægelsen ind fra
vest.

Figur 19: Der var mindre pletter med
sølvmos. Kenneth oplyste, at grenen ved
regn var våd ved indgangen - nederst. Det
tyder på at vandet når at løbe på overfladen i selve regnhændelsen.
Figur 20: Det oprindelig vækstlag har
været 'rent sand' ses yderst til højre. De
sorte farver fra 8-12 cm tyder på at laget i
perioder står vandfyldte.
Kennet har oplevet at denne green først
angribes af Dollar Spot. Det kan hænge
sammen med manglende optørring om
morgen, da overfladen tipper lidt mod
nord, morgen skygge og nedsat vindbevægelse.
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14. green
Nyeste generation
2010, med
vækstlag af rent
sand

Figur 21: Greenen ligger åbent for sol og
vind.

Figur 22: I betragter denne green som den
ekstra tørre og forventer at gødning
hurtigt vaskes ud.

Figur 23: De sorte farver ned 9-12 cm
dybde tyder på, at der opbygges et
hængende vandspejl i denne zone og at
laget oftest står vandmætte. Under 12 cm
var der ’rent sand.’

Figur 24: Vi fandt her banens højest
glødetab i toppen af vækstlaget på 9,1 %.
Toplaget vil typisk stå vandmåttet og
derfor ikke efterlade den nødvendige ilt til
omsætning af organisk materiale.
Det gav samtidigt den blødeste
overflade/spilleflade af de testede greens,
hvilket var overraskende, da den åbne
placering i landskabet burde give ’en tørre
og hårde overflade’. Her har været vandet
for meget over årene.

Figur 25: Der var sølvmos i pletter, men
de var typisk begrænset til de skarpe
konturer.

Figur 26: Stankelben trives under de
generelt våde forhold.
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17. green
Nyeste generation
2010, med
vækstlag af rent
sand

Figur 27: Greenen ligger åbent for sol og
vind. Besøgets første green hvor
vækstkraften virker afdæmpet - i mine
øjne mere sund.

Figur 29: Green er opbygget som 14.
green med 'rent sand' under 12 cm.
Kennet har oplevet store angreb af Dollar
spot et år og intet året efter. Det kan
skyldes at denne green dyrkningsteknisk
er meget levnede. Her kan let blive for
tørt eller for næringsfattigt, hvilket vil
stresse græsset og kan udløse et angreb
under de rette mikroklimaforhold.

Figur 28: Igen få pletter af sølvmos og jeg
så også Sagina. Begge planter trives under
konstant fugtige forhold.

Figur 30: Glødetabet i toppen var her også
højt, men det laveste af de seks prøver på
6,6 %. Andelen af organisk materiale
holder forsat på bandet. 27 % i toppen af
vækstlaget mod blot 13 % nede i 10-15 cm
dybde.
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Opsummering gødningsplan 2021
Nedenfor har jeg opsummeret den planlagte tildeling af gødning efter plan fra E. Marker. Tilførslen af
næring fra ’øvrige produkter’ ud over gødningsplanen er angivet nederst i tabellen.

Rød skrift: Lav relativ tildeling
Fed skrift: Høj relativ tildeling
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