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GreenkeeperNyt Uge 20-2020 12. maj 2020 HPI/ej 
 

 

Her i starten af maj er græsset endnu ikke begyndt at vokse for alvor, selvom vi har gødet alle 

kortklippede arealer. Den megen rimfrost om morgenen og en stadig lav jordtemperatur har 

sammen med alt for lidt regn endnu ikke sat gang i særligt det et-årige rapgræs. - Derfor vil man 

fortsat opleve, at græsset på fairways og greens ikke bærer bolden lige så godt, som når der 

kommer god vækst i det. Til gengæld har vi tid til at få lavet nogle optimeringer på vores maskiner. 

På billedet er Lars Risager ved at reparere / tilpasse en gødningsspreder, som vi bruger til gødning af 

greens og tees: 
 

 
 

Banen har en ret god kapacitet til dræning. I tørre tider er det så vigtigt, at vandingsanlægget 

fungerer. Særligt greens og teesteder er udsatte for tørkeskader, når man klipper græsset så lavt. 

På billedet er Jørgen Stistrup i gang med reparation / optimering af sprinklerne på hul 18: 
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Det er altid godt at høre golfspillernes observationer, meninger, input eller ideer. Flere spillere har 

bemærket, at vi har haft nogle »utætte« sprinklere eller, at der står vand omkring en sprinkler, 

hvilket kan skyldes flere grunde. Sprinkleren kan stå for lavt, eller ventilen i ventilboksen lukker ikke 

helt til. På billedet er Lars Risager og Kurt fra Agrometer ved at reparere en ventil på hul 17: 

 

 
 

Nogle gange skal ventilen skiftes ud, hvilket kræver lukning af vandingsanlæg og en større 

udgravning ved boksen. - På billedet er Kurt fra Agrometer ved at udskifte en ventil nær 

puttinggreen: 

 

 
 

Med håb om varmere og vådere vejr …! 
Tekst og fotos: Hans Peter Ingvorsen 


