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Ref. ABP

GREENS;:
Standen på greens er helt klart flot. De fremstår i meget fin stand, de bliver passet godt, men der
skal dog arbejdes videre med bekæmpelse af filten. Her ser man hvorfor det er så vigtigt Mere om
filt. Det samme gælder luftning programmer til greens, sammen med topdressing. Hvorfor alt det
arbejde, kan det betale sig? se mere om dette emne her. Når greenkeeperne arbejder med at
lufte greens, så laves der en masse huller i overfladen for at holde græsset sundt, hvilket påvirker
potte overfladen i en periode. Denne video handler om hvad den nødvendige luftning betyder for
græssets sundhed.her

↖↖↖ Her ses ﬁlten
I er rigtigt godt på vej med den mængde sand I tilfører greens, men se om I ikke kan tilføre lidt
mere næste år. Måske 30 ton mere ville være rigtigt godt,
Stor ros til eftersås program, som I kører, og den pasning greens ellers får. meget flot arbejde.
Husk også at gøre svampe program med sprøjten
Proline uge 41
Proline uge 45
Switch WG uge 51
Ser brugsanvisninger her: Her er de

Tees:

Kvaliteten af tees er god. De har i den tid jeg har kommet på banen aldrig være bedre. Helt
perfekt. I skal dog være opmærksom på skadedyr i tees, hertil vil jeg sende klubben en sprøjteplan
for det hele, men de er altså i super kvalitet.

Fairway:
Fairways er ramt af den meget varme sommer. Det har sat sine spor på fairways. Det vil helt klart
være en fordel at få foretaget en eftersåning på banen, ligesom det vil være en fordel at tilføre
mere gødning til sæsonstart (Fairways ses her på foto)

Ukrudt i fairways
Her bør I også sætte ind mod ukrudt i maj måned, sådan at I kan holde det nede på sigt. Der ses
også en del store rajgræsser i fairways, disse skal også holdes nede.

Ellers er der ikke mere at sige til fairways. Det er jo klart at det er svært at holde dem fine med den
hårde sommer. De skal nok komme tilbage til foråret med lidt gødning og eftersåning.
Konklusion.
Banen fremstår flot og i god stand. Ud fra at personalet er helt nyt med denne opgave, så gør de
det fremragende. Det vil være en god ide at komme på efteruddannelse. jeg vil reklamerer for
DGU info kursus her vil det være en god ide at deltage. Tilmelding
her:https://www.danskgolfunion.dk/artikel/dgu-info-seminar-baneudvalgsmedlemmer-og-greenke
epere-2018-19
I burde også se, om der kunne komme en ansat mere. 3 mand er lige i underkanten til golfbanens
areal.
Jeg vedlægger en sprøjteplan og en plan for belastnings loftet. Bemærk dog at det er kun muligt at
sprøjte 1.9 liter primus her, så her er det ikke muligt at sprøjte det hele mod ukrudt.
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