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Sikken en forskel et år kan gøre.  
I 2017 havde vi den vådeste sommer i mands minde og i år den tørreste! 

Banen er i ganske god stand, trods den minimale regn vi har fået: 

Maj 37,2mm 
Juni 21,3mm 
Juli   6 mm  

Dræningsprojektet er gennemført med succes 
Dræningsprojektet er gået godt. Totalt er der lagt 3.238 meter drænrør på fairways samt 
5.300 meter sandrender på 1., 4. 11. og 17. fairway. Sandrenderne lægges for at forbedre 
dræningssystemets kapacitet. Forestil jer, at drænrørene lægges fra nord mod syd, så 
graver man fra øst mod vest – dvs. på tværs af drænledningerne – render i 35 cm dybde, 
4 cm bredde og med 2 meters mellemrum og fylder dem med sand. Det kobler hele 
drænsystemet sammen til én enhed med maksimal dræningseffekt. 

Status her og nu er, at på grund af tørken sætter drænrenderne sig, og sandet synker ned. 
Alene i sidste uge brugte vi 40 tons sand til efterfyldning af renderne. Udfordringen er, at 
sandet er tørt og dermed løst, indtil vi får en periode med regn, der gør det muligt at 
komprimere sandet. Vi fortsætte med at fylde sand i renderne i takt med, at behovet viser 
sig. Endelig nivellering og tilsåning af toppen på drænrenderne kan først gøres til efteråret. 
 
I løbet af dræningsprojektet stødte vi på ganske mange store sten, der krævede brug af en 
gravko for at fjerne dem. På mange fairways har det medført store huller, som vi er i gang 
med at udbedre. Også her oplever vi samme problem som med drænrenderne; at  
materialet, vi fylder i ikke kan komprimeres på grund af tørken. Det påvirker spillet på 
banen, hvilket vi beklager. Nogle medlemmer har udtrykt bekymring herover – det er der 
ingen grund til. Vi har blot brug for lidt regn til at kunne afslutte projektet og bringe banen i 
endnu bedre spillestand. 
 
Topdressing af fairways  
Topdressing af fairways fortsætter, men da væksten er minimal I øjeblikket, vil vi nedsætte 
doseringen, indtil at græsvæksten tiltager. 
 
Høje nattetemperaturer er en udfordring 
Mens jeg skriver denne rapport, er temperature steget til over 30 grader og ifølge 
prognoserne, vil varmen fortsætte. Pleje af de finere græsser i dette klima er en 
udfordring. Alene i dag er der fire type svampeangreb i gang på vores greens samt 
bakterieinfektioner.  

Mange medlemmer har måske fulgt The Open i den forgangne weekend og bemærket de 
store Fairy Rings på Carnousties greens. Det er nøjagtigt de samme svampe, som vi har, 
men desværre ikke har nogle godkendte sprøjtemidler til at bekæmpe sådanne angreb. 



Varme dage med lidt vind gør kun lidt skade på greens, mens nætter med over 20 graders 
varme skaber de fleste problemer. Varme og fugtige nætter er perfekte betingelser for 
svampe- og bakterieangreb. Sygdomme spredes gennem vanddråber, og det svage græs 
angribes først.  

Derfor er det første vi gør at minimere det, der stresser græsset. Greens får tilført lidt 
Nitrogen, der styrker græspantens cellevægge mod sygdomsangreb. Da svampene 
spredes om natten ved hjælp af vandråber, stopper vi med sprinklervanding om aftenen og 
natten og håndvander i stedet greens ved solopgang. Resultatet er, at greenoverfladerne 
er tørre efter et par timer i forhold til 7-8 timer, hvis vi sprinklervandede om aftenen. 

Greens  
De øverste 60-70 cm af greens har mistet mere end 200mm vand i løbet af de sidste to 
måneder. En enorm mængde vand, som vi er nødt til at erstatte med en kombination af 
hånd- og sprinklervanding. Vi måler løbende fugtighedsniveauet på alle greens og 
tilpasser vandingen herefter, så det passer til græsplanternes mulighed for at optage 
vandet. Det er en delikat balance. Sopper rødderne i vand svækkes græsset og 
sygdomsangreb sætter ind; tørster rødderne, vil der komme Fairy Rings og andre 
sygdomme. 

 

Fortsat god sommer. 

Med venlig hilsen 

 

Ian 


