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Hvem er jeg?

Karin Norman
Hortonom, sygdomme

Asbjørn Nyholt
Hortonom, græskonsulent

Plænegræs til sport:
Golf, fodbold, slid
• Græspleje
• Supervision
• Sygdomme
• Vækstlag
• Gødskning
• Bladet Greenkeeperen
• Sekretariat: Groundsman 

Association Denmark
• STERF coordinator mv.



Lysbaner – græs/jordbaner



Vejpileurt



Vejbred





Vandinfiltration

Hvad kan jorden tage?

➢0,0 mm/time

➢2,0 mm/time

➢6,0 mm/time

➢20 mm/time

➢60 mm/time

➢100 mm/time

➢150 mm/time



Grundvandet stiger typisk 1-2 m
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Vintertræningsbaner - udliciteret

➢Brug: 
• Alm. sæson 1. april – 31. okt. 31/10

• Plus vintertræning

➢Tilstandskrav
• Planhed gælder 1. april – 31. oktober

Max 2 cm gab under 3 m retskede

• Tæthed gælder 15. maj – 31.oktober
Max 1 m2 bar jord i målfelt
og enkelte bare pletter 10 x 10 cm



Vintertræningsbaner 

➢Standardpleje
• Gødning 130 kg N/ ha ad 5 udbringninger

• Fuld eftersåning først i april 
og alle slidfelter igen sidst i august 

• Topdressing: ¼ af baner ca. 1 juli

• Dybdeløsning: ¼ af bane juli - aug. - sept.

➢Ekstra pleje
• I marts aftales plan for genopretning efter 

vinterbrug 

• I august aftales plan for klargøring inden 
vintersæson



Vintertræningsbaner 

➢Ekstra genopretning
• Slæbning med fast ramme

• Dalbo kombi-redskab

• Fra 2 til 3 træk med skivesåmaskine

• Topdressing 

• Vertidræning (OBS på bekvem tør jord)

➢Ekstra klargøring i sensommeren
• Dalbo kombi-redskab

• Ekstra eftersåning

• Ekstra topdressing 

• Vertidræning igen



Topdressing: For lidt og for meget …



Meget sand giver gåsebiller

➢ Lægger æg sidst i maj –
først i juni

➢ Ægstadie: 2-3 uger

➢ Sensommer- efterår: 
Første skader 

➢ Forår: Store sultne larver

➢ Forpupning primo maj



Mosestankelben

➢ Klækker af puppen i 
august

➢ Fra september 
første skader

➢ Største skader 
foråret

➢ Forpupper sig i juni





Græs-hårmyg

➢Mange som maddiker i kød

➢Græsplanten gnaves over 
lige under jordoverfladen

➢Skuddet kan trækkes op

➢1. generation: juni-juli

➢2. generation: efterår – slut 
april (forpupper sig)



Fritflue

➢Kan skade kimplanter

➢Laven gnaver i hjerteskud

➢Hjerteskud gulner og 
sygner hen, kan trækkes op

➢Kan også gnave på rødder

➢3 generationer: Maj-juni, 
juli-august og sept. – okt.

➢Sidste generation laver 
mest skade



Rosa-sneskimmel - sidste uge



Rosa sneskimmel 
15. april 2013



Rosa sneskimmel

• Sporer og hyfer spredes med maskiner og mennesker
• Svampe inficerer græsset gennem åbne sår



Herning - vinterbane 


