
 

  

NOTAT 

Brøndby Golfklub 

 Dato: 22-09-2019 

Ref. ABP 

 

Greens: 

Er hårdt ramt af Sneskimmel. Sneskimmel forårsages af 2 forskellige svampe, nemlig Fusarium 
nivale og Typhula incarnata. Begge svampe er mest aktive ved temperatur omkring frysepunktet. 
Sygdommens danske navn kommer af angreb på landbrugsafgrøder, som hænger sammen med 
længere tids snelæg, men på golfbaner optræder sygdommen også udenfor vintersæsonen. 
Særdeles i efteråret, normalt behandler man med plantebeskyttelse i efteråret/vinter, men da i 
ikke må sprøjte, er det helt naturligt at i får angreb i efteråret. Dette vil være tilfældet i de næste 
mange år, men på sigt vil den rigtige plejestrategi kunne forbedre Greens, men det vil tage 3-4 år 
hvis alt går godt.  

 

Hvad skal der så til? Et skift af de græsarter i har nu til rødsvingel. Sådan kan i klare jer uden kemi. 

i er godt igang med denne process med eftersåning, topdressing og luftning mm. sådan kan i 
mindske filtlaget i Greens. Se her hvorfor: 

Filt i greens hvorfor  

Hvorfor skal greens luftes?   

Hvorfor topdresse vi   

 



 

  

↗ 

Her ses filt  

I bør også se på sammensætning af de græsfrø i efterså med. Sådan får i noget,  som kan klare 
den danske vinter. 

 



 

  

De ses her :http://www.scanturf.org/   

 

I fremtiden skal i nok opdatere budget, da det koster en del penge, hvis i skal køre en mere grøn 
profil. Her tænker jeg på nye maskiner Prikker/topdresser mm. ligesom eftersåning og sand vil 
koste ekstra. 

 

 

I bør også se på, hvordan i kan optimere omkring ukrudt bekæmpelser, med ny plejestrategi med 
skæring og strigling af fairways. Dette er nok noget i skal investere i fremtiden. 

    

 Konklusion: 

Det er dyrere at arbejde med pesticidfri golfbane, fordi der skal arbejdes mere med de enkelte 
opgaver, samt alt det mekaniske arbejde, plus gødning, topdressing og eftersåning, men jeg synes 
i er godt på vej i den rigtige retning. Greenkeeper har klart valgt de rigtige strategier.   

Nyttige links : 

Mekanisk pleje af golfbanen 

Stress dit ukrudt 

Skift fra poa til rødsvingel  

En golfbanen som er pesticidfri på greens 

Pesticidfri fairway 

 

mobil 40409103 
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Med Venlig Hilsen  

Allan Brandt  
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