Uge 22:
Der er fra flere sider bemærket, at vi i år for første gang har problemer med bellis, men eftersom de fleste
bellisplanter er mellem 10 og 20 år eller mere må det konkluderes, at vi altid har haft og vil have bellis på banen i
mere eller mindre grad – alt afhængig af sæsonudsving. Vi har selvfølgelig sprøjtet mod bellis og anden ukrudt i
tilladte omfang. Vi venter stadig på godkendelse at et nyt middel, som har en langt mindre belastningsgrad end det
nuværende.
Vi har været nødt til at gøde greens ekstra meget i den sidste måned fordi svampeskaderne fra oktober 2015 ikke
har villet lukke sig. Vores kolde og våde jord giver en ekstra udfordring, når foråret ikke er gunstigt mht. græsvækst,
hvilket i særligt grad har været tilfældet i år. Den megen gødning får svampeskaderne til at hele hurtigere, men det
raske græs vokser så til gengæld mere end ønsket. Hermed kan der på visse dage opleves relativ ujævn og langsom
rul på bolden. Vi vil snarest muligt begynde med at klippe greens længere ned (ned til 2,7 mm) samt benytte os af
aggressiv grooming – samt selvfølgelig topdress + luftning, hvorved uønsket græsvækst i højere grad elimineres og
greens dermed opleves hurtigere og mere jævne.
Flere spillere har spurgt om, hvorfor vi smider græsafklip i semirough eller på fairway. Græsafklippet er en af
fremgangsmåderne til at få græsset i bedre stand på de shapede arealer og andre græsarealer med meget stresset
græsvækst. Gødning har en kort effekt og biologisk te har en lang effekt – græsafklip er lige midt i mellem, og
allerede nu begynder der at komme mere græs på de shapede arealer.
Natur- og dyreliv er meget varieret her på banen, og nedenstående billede er taget for nylig, hvor et lille kid hviler
sig bagved teestedet på Sletten 5:

