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Svendborg Golf Klub 

Tordensgårdevej 5 

5700 Svendborg 

Att.: Kenneth Andersen 

Nyborg, den 28. september 2021 

 

 

 

 

 

Vedr.:  Tilstand greens september 2021   
I forlængelse af mit besøg den 16. september, hvor vi fulgte op på ’sundheds-data’ fra juni, sender jeg 

her fokuspunkter sammen med fotos og iagttagelser, som ligger i bilaget.  

 

Fokuspunkter  

Sneskimmel Vi så allerede nu sneskimmel i den fugtige skygge ved 5. green. Det 

understreger blot behovet for at fælde og beskære beplantning for at skabe 

lys og luft, så overfladerne kan tørre op og græsset fange solenergi.  

 

Årets rytme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter 10. april 

 

 

 

Det store 1. juli 

 

 

 

 

Sprøjt mod 

sneskimmel 

Ideelt set bør alle større opgaver på greens kun laves i vækstsæsonen, når 

græsset er i god vækst fra ca. 10. april til først i oktober.  

 

Vi ved at enårigt rapgræs har en konkurrencefordel når: 

• Man gødsker kraftigt tidligt forår inden en jordtemperatur på 7 

grader i de øverste 5 cm af vækstjorden. 

• Man åbner 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 først i oktober. 

 

Det giver derfor ingen mening at lave større opgaver inden græsset er 

kommet i vækst typisk 10. april. Herefter vil kulturgræsset kunne lukke 

huller.  

 

Vi ved også, at der hvor det enårige rapgræs er mest sårbart, er umiddel-

bart 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. 

 

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.  
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Gødning  Ukrudtsgræsset enårigt rapgræs var næringsstresset på de sandopbyggede 

greens (14. og 17. green).  Vi så de orange farver efter Anthracnose. Med 

dominans af enårigt rapgræs skal I gødske lidt ekstra eller oftere i en år-

række, frem til I får nedsat mængden af organisk materiale, brudt lagdan-

nelser og løsnet op i bunden af vækstlaget og ikke mindst få introduceret 

mere kulturgræs. Det tager hurtigt 3 år – måske 5 år.  

 

Vanding Det var positivt at høre, hvordan I nu arbejder mere bevidst med vanding 

og at I nu vander langt mindre. For meget vanding er den sikre vej til en 

høj bestand af enårigt rapgræs. Der er en lang vej at gå i denne forfinings-

proces og det tager tid.  

 

For meget vand giver meget enårigt rapgræs og derfor meget Dollarspot. 

For lidt vand giver stresset græs og derfor angreb af dollarspot. Det 

kræver konstant opmærksomhed at holde sig på dydens smalle sti.     

 

Dybdeløsning - 

trykluft 

I havde kørt demo med AIR2G2 – dybdeløsning med trykluft, med et 

positivt resultat. I har et stort behov for at dybdeløsne alle greens, det 

gælder ikke mindst de gamle greens. Dybdeløsning med trykluft 

opretholder spilleegenskaberne langt bedre, end hvis man dybdeløsner 

med fx vertidræn.  

 

Efter min mening bør I arbejde for et køb. Finansieringen kan evt. deles 

med en naboklub. 

  

Overfladeløsning  Toppen af vækstlaget klemmes sammen igen og igen af spillere og 

maskiner. Prikning fx med cross-tines ned til 9-12 cm dybde skal derfor 

prioriteres regelmæssigt (hver14. dag) gennem vækstsæsonen. 

 

5. green stod allerede nu våd og iltfattig (figur 4).  

   

Forgreens Frem til nu har I været forskånet for angreb af Dollarspot på forgreens. I 

kan med fordel have fokus på at dybdeløsne forgreens i forsommeren fx i 

maj. Se også figur 11 til 13. 

  

Mandetimer Der er nok at gå i gang med. Alt tager tid. Efter min menig, bør I drøfte om 

der er balance mellem ambitionsniveau og mandskabsressourcer.  

  

 

Som du ved, har jeg valgt at lukke min virksomhed. Jeg håber du har fået inspiration til det fremtidige 

arbejde og vil gerne takke for samarbejdet og ønske god vind fremover. 

 

Venlig hilsen 

 

Asbjørn Nyholt 

Hortonom, græskonsulent  
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Iagttagelser  Bilag 1 
   

Put. green 

 
Figur 1: Der var netop trukket propper op 

og dresset med rent sand. Rulning fugtig 

morgen trak sandet op igen. 

Gødningsniveauet virkede passende. 

 

 
Figur 2: I enkelte kanter mangler den 

sidste finish. Generelt talte vi om at styrke 

planheden/spilleegenskaberne ved igen at 

topdresse meget tyndt, prikke med cross-

tines, slæbe/børste og rulle. 

 

 

 
 

Figur 3: I har med succes fået trukket 

sandet ned i hullerne, hvilket vil styrke 

infiltrationen frem i det våde efterår. 

 
Fugtigheden 0-5 cm: ca. 25 % 

5. green 

 
Ældste generation 

1975 med 

vækstlag der 

’varierer meget’ 

 
Figur 4: Fra den nederste våde del af 

greenen. De sorte farver er iltfattige, 

anaerobe områder.  

Bunden af vækstlaget stod ”massivt,” vi 

kom ned til 20 cm med penetrometer.  

Fugtigheden 0-5 cm: ca. 40 % 

Fugtigheden 10-15 cm: ca. 28 % 

 
Bagest på greenen kunne vi ikke tvinge 

penetrometret dybere ned end 20 cm.  

Fugtigheden var her 30 % i toppen.  

 
Figur 5: Angreb af rosa sneskimmel netop 

uden for green. Det var i den fugtige 

skygge mod syd under træerne. 
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9. green 

 
Generation 1980 

med vækstlag 

tilstræbt USGA 

 
 

Figur 6: Bemærk laget af uomsat gylden filt 

på spillefladen.  

Igen har i fået sandet regelmæssigt ned til 

5-6 cm – super! 

   

Bunden af vækstlaget stod ”porøst”, vi 

kunne med rimelighed komme dybt ned 

med penetrometret.  

Fugtigheden 0-5 cm: ca. 30 % 

Fugtigheden 10-15 cm: ca. 21 % 

 

 

 
Figur 7: Uden for green havde der været 

betydende angreb af Dollarspot. 

 

 
Figur 8: Inde på selve green var der kun få 

sår efter Dollarspot. Som jeg så det, var 

mængden af sår til at leve med - under 

skadetærskelen. 

 

12. green 

 
Generation 1980 

med vækstlag 

tilstræbt USGA 

 
Figur 9: Bemærk de ca. 10 mm ren filt i 

toppen af vækstlaget.  

 

Profilen brød op og var mere porøs. Det 

gav dermed et mere rodet billede. 

Principielt positivt. I havde kørt demo 

med AIR2G2 – dybdeløsning med trykluft. 

Bunden af vækstlaget varierede fra massivt 

over meget tæt til næsten porøst efter 

behandlingen.  

 

Fugtigheden 0-5 cm: ca. 23 % 

 

 

 
Figur 10: Enårigt rapgræs stod i områder 

presset og havde fået svampesygdommen 

Anthracnose - de orange-gule farver.  

 

Det skylles typisk kompakt og/eller vådt 

vækstlag, så græsset ikke kan optage 

næringsstofferne eller at næringsniveauet 

reelt er i bund.   

 



 
 

Nyholt ApS 
Ravnekærlund 162 · DK-5800 Nyborg · Mobil: +45 4020 9613 · an@nyholt.dk · www.nyholt.dk  Side 5 

12. forgreen 

 
Figur 11: Der var udlagt 9-10 cm 

topdressing på forgreens gennem årene. 

Alt rodvækst var i dette lag. Det var på-

faldende, at her ikke var nogle regnorm. 

Orm som normalt vil blande lagene op. 

  

 
Figur 12: Det oprindelige vækstlag består 

af en tæt, strukturløs muld. Jorden ligger 

så tæt lejret, at hverken rødder eller vand 

stort set vil kunne trænge ned.  

I topdresser forgreens, men I dybdeløsner 

dem ikke. 

 

 

 
 

Figur 13: Frem til nu har I ikke haft Dollar-

spot på forgreens. I har været heldige. 

Området lige ind til greenen er altid udsat 

for meget færdsel (maskiner og spillere). 

Græsset slides/stresses og vækstjorden 

klemmes sammen. Det kan hurtigt udvikle 

sig til en sårbar situation.   

Det er positivt, at I fremover vil samle 

afklippet af, men I skal være 

opmærksomme på, at der ikke kommer til 

at mangle næring.     

14. green 

 
Nyeste generation 

2010, med 

vækstlag af rent 

sand 

 
Figur 14: Denne green havde flest sår 

efter Dollarspot inde på selv greenen. 

 

 
Figur 15: Enårigt rapgræs stod i områder 

presset og havde fået svampesygdommen 

Anthracnose - de orange-gule farver. 
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Figur 16: Bunden af vækstlaget var ”fast 

uden at være massivt.  

 

Fugtigheden 0-5 cm: ca. 24 % 

Fugtigheden 10-15 cm: ca. 12 % 

 

 

 
Figur 17: Der var ulogisk at denne green 

klarer sig så ringe. Spørgsmålet var om 

grenen oprindeligt blev anlagt med 

rullegræs og det er jorden/filten fra 

rullegræsset vi nu finder nede i 6-7 cm 

dybde? Kennet har undersøgt det, og det 

er ikke rullegræsjord.  

 

 
Figur 18: Jorden i laget bestod af finere 

partikler og lå meget tæt/kompakt som en 

skorpe. 

 
I skal arbejde ned igennem dette lag så 

ofte som muligt.  

17. green 

 
Nyeste generation 

2010, med 

vækstlag af rent 

sand 

 
Figur 19: Greenen var prikket for ca. 11 

dage siden og sårene var nu stort set væk. 

 
Greenen kan tåle lidt mere næring for at 

styrke tilgroningen og mindske Anthrac-

nosen. 

 
Figur 20: Græsvæksten afspejler prikke-

mønsteret. Det læser jeg som ujævnhed 

og at græsset derfor står lidt længere lige 

over hullet.  

Planen med lidt mere sand og cross-tines 

vil også hjælpe her.  
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Figur 21: Vi genfandt her det samme lag 

som på 14. green, men her ligger laget lidt 

længere nede (7-9 cm)? 

 

Her giver det dog ikke anledning til 

problemer på spillefladen, hvilket kan være 

et resultat af greens hældning og åbne 

placering. 

 

Fugtigheden 0-5 cm: ca. 28 % 

Fugtigheden 10-15 cm: ca. 15 % 

  

 

 

 


