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De forsvindende lyse tider vil betyde at væksten nu vil være nedadgående, omvendt får vi 

nu endelig den nedbør som vi har sukket efter. Derfor forventer vi en kort vækstkurve som 

er god for at styrke græsset. 

Den næste tid handler nu i større grad om at sikre græsset mod vinteren og de sygdomme 

som vi kan få. Derfor vil klippe højden blive hævet og frekvensen af klipninger vil også blive 

reduceret. 

Ormeskud, skadedyrsangreb og svampesygdomme er vi allerede hårdt ramt af. Dog er 

dette ens på langt de fleste danske golfbaner 

Skader på Fairways 

De tørre fairways har givet gode betingelser for gåsebillelarven. Denne spiser græsrødderne og bevæger sig op i 

overfladen på dette tidspunkt af året, hvorefter fuglene har en dejlig buffet og meget let lige at vende græstørven for at 

få fat i disse larver. Dette giver på daglig basis arbejde med at reetablere især fairways. Der er desværre ingen løsning til 

dette problem, da det middel som kunne bruges mod disse skadedyr, for 3-4 år siden blev fjernet fra listen over tilladte 

produkter. Derfor er det desværre generelt nødvendigt at sænke forventningerne til de danske golfbaner i fremtiden, til 

gengæld får vi jo en mere miljøvenlig golfbane til glæde for os alle. 

Sygdom på Tees 

Teestederne er hårdt ramt af en udtørringssygdom som kaldes dollarspot med mærker på størrelse af en 5 krone. 

Dollarspot er en sommer svampesygdom og vi har derfor heller ikke her nogle midler til at bekæmpe det. Blot forsøge at 

genetablere en sund tørv og få sået nogle nye græsplanter. Vi prioriterer at få mere rajgræs på teestederne som er mere 

modstandsdygtig overfor sygdommen.  

På teestederne har vi rettet næsten samtlige teesteder op og mange er blevet gjort mindre. Vi har generelt meget store 

teesteder og vi kan spare en del brændstof og timer til at klippe ved at reducere dem i størrelsen 

Sølvmos på 6. green 

På greenen på hul 6 ser vi desværre en stigning i sølvmos, som er meget svært at komme helt af med, men vi vil gerne 

forsøge at bremse væksten, derfor vil der i denne uge blive lavet specielpleje på denne green. 

Anlægsopgaver 

Indenfor de næste par uger vil greenkeeperne også kunne gå i gang med mindre anlægsopgaver på banen. Husk at tage 

hensyn til greenkeeperne, at have tålmodighed og at vente med spil til der tydeligt vinkes frem.. 
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