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2 uavhengige agronomer
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Gress
Golf & Fotball

• Skjøtsel
• Rådgiving
• Sykdommer
• Jord
• Planteerenæring
• Tidsskriftet ‘Greenkeeperen’
• Dansk forening for 

banearbeidere (fotball)
• Etc.



Finnes det vintre i Danmark ?

8 av 10 år:
• Grønne vintre (-2 til +5 °C)

• Vanligvis uten frost fram til jul, men tett tåke og
uregelmessig nattefrost – en farlig periode !

• I januar av og til frost også på dagtid. 
Snødekke i 1-3 dager, 1 uke eller 2 uker

2 av 10 år:
• Tøffe ‘innlandsvintre’ - vind fra øst

• Kan ha snø fra sist i November til midten av mars

• Veksling mellom frost og midlvær(-5 til + 3 °C)

• Frost (-10 til -15 °C) uten snø

Etter mange ‘grønne vintre’ er vi ikke
lenger forberedt på tøffe vintre ! 



2 soppmidler

Proline EC 250 (Godkjent til 31.juni 2018)
• Doseing: 0,8 l/ha

• Antall behandlinger: Maks 2

• Type soppmiddel: Systemisk

• Aktivt stoff: 250g/l prothioconacol

Switch 62,5 WG (Godkjent til 31.okt. 2018)
• Dosering: 1,0 kg/ha

• Antall behandlinger: Maks 1

• Type soppmiddel: Systemisk og dekkende (som hanske)

• Aktive stoff: 375g/kg cyprodinil og 250 g/kg fludioxonil



Forebyggende tiltak

Solinnstråling og luftsiksirkulasjon
har vært på dagsorden i 5 år

Lufting (Verti Drain etc.) -
i løpet av vekstsesongen

Utsprøyting av surtvikrende
forbindelser i løpet av høsten
• Sitronsyre

• Løsninger med jernsulfat, magnesiumsulfat, 
kaliumsulfat

• Surtvirkende flytende gjødselslag

Gressarter – mindre Poa annua



Vi må være forberedt på alt 



Den nye trussel: Myntflekk

De to tilgjengelige soppmidler gir
oss nesten full kontroll av rosa
snømugg (Microdochium nivale)

Min spådom: 
Om fem år vil myntflekk være et 
mye større problem for danske
golfbaner enn snømugg er i dag. 

Nå frykter vi den neste varme
sommeren !


