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ROBOGOLF 2020-23 

Fokus på græskvalitet, ukrudt og svampesygdomme med robotklip I forhold 
alm. klip (cylinder og rotorklipper)
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De 6 robotklippere ved ladestation

Semi-rough 35 mm Fairway 15 mm 



NIBIO Landvik forsøg med plænegræs

Test af robotplæneklippere
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ROBOGOLF

Registreringer:

I 2 x 2 m felter i midten af hvert 100 m2 felt:

1. Turfgrass overall impression, scale from 1-9

2. Farve (Klorofylmåler)

3. Dækning: % græs, % ukrudt, % sygdom og bar jord

4. Gras højde: Prisme
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ROBOGOLF

Registreringer:

Hver måned fra april til 
oktober
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Mindre 

svampesygdom

i græsset ved 

robotklipning

Mulig årsag: 

Robotklipperne 

fjerner dug i 

græsset hver 

morgen?
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Bliver der mere eller mindre ukrudt med 

robotklip??

2.sept. 

2021

Afhænger af klippehøjden (15 eller 35 mm)

I robotklippet fairway (15 mm) ser vi færre blomster af hvidkløver
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Bliver der mere eller mindre ukrudt med 

robotklip??

2.sept. 

2021

Afhænger af klippehøjden (15 eller 35 mm)

I robotklippet fairway (15 mm) ser vi færre blomster af hvidkløver

Robotklip Manuel klip
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Bliver der mere eller mindre ukrudt med 

robotklip??

2.sept. 

2021

Afhænger af klippehøjden (15 eller 35 mm)

I robotklippet fairway (15 mm) ser vi færre blomster af hvidkløver

Robotklip Manuel klip
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Bliver der mere eller mindre ukrudt med 

robotklip??

2.sept. 

2021

Afhænger af klippehøjden (15 eller 35 mm)

I robotklippet semi-rough (35 mm) ser vi tydeligt mere hvidkløver
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Sidst på sæsonen 2021 udviklede der sig en del 

hvidkløver i de robotklippede felter med rajgræs

Hvid-
kløver  

2.sept. 

2021
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Året efter (2022) har hvidkløver spredt sig endnu

mere (også til alm. klippede parceller) 

2.sept. 

2021

Hvid-
kløver  



Insektproblemer - hvad kan vi gøre?

Gåsebille Stankelben

Danmark

Skader Skader Hyppighed

Gåsebiller 3.7 1.1 6.7

Stankelben 20.0 5.1 18.9

Sverige

%



Gåsebiller - hvad kan vi gøre?



Gåsebiller - hvad kan vi gøre?

Hvor og hvornår ses de? 
Hvor og hvornår er de et problem?



Gåsebiller - hvad kan vi gøre?

Projekt på Viborg Golf i 2018: Vanding for at skræmme
dem væk fra greens i maj/juni



Insekter - hvad kan vi gøre?

Stankelben og deres larver



Stankelben - hvad kan vi gøre?

Stærekasser – er det effektivt?



Stankelben - hvad kan vi gøre?

Sprøjtning med nematoder – er det effektivt?

Produktnavn Indhold Dosis Tidspunkt Udbringningsmetode

Kontrol - - - -

Merit Turf (imidacloprid) Insecticid 30kg/ha A Granulat blandet med sand

Nemasys Leatherjacket Killer Nematoder 5x107  units/100 m2 A og AB I vand (0.67 l/m2 )

Coragen (acelepryn) Insecticid 0.55 l/ha A og AB I vand (600 l/ha)

Gnatrol SC Bakterier 6 l/ha AB I vand (600 l/ha)

BotaniGard WP Svampe 0.0625% w/w AB I vand (600 l/ha)

Flipper Fedtsyre 9 l/ha AB I vand (600 l/ha)

Steward 30 WG (Avaunt) Insecticid 0.225 kg/ha A I vand (600 l/ha)

A: Første behandling (Sep 24. i Fredericia, Okt 5. i Horsens)

B: Anden behandling (Okt 13. i Fredericia, Okt 21. i Horsens)



Stankelben - hvad kan vi gøre?

Sprøjtning med nematoder – er det effektivt?

Produktnavn Effekt Larver/m2 % effekt

Coragen AB God 0.9 85.3

Coragen A God 2.5 72.4

Merit Turf Middel 23 67.9

Steward 30 WG Middel 51 52.2

Nemasys Leatherjacket Killer A Lav 58 47.5

Nemasys Leatherjacket Killer AB Lav 58 42.4

Gnatrol SC Lav 63 41.1

Flipper Lav 53 40.1

BotaniGard WP Lav 63 39.1

Ubehandlet (kontrol) 106 0

lsd P=0.05 3.12 19.49



Insekter - hvad kan vi gøre?

Kontrol

Mikrobiologiske midler som f.eks. insektpatogene nematoder (EPN) og stammer af 

Bacillus thuringiensis.  Bedre overvågning og rådgivning for at forbedre de metoder vi 

har til at bruge dem korrekt.                                                       Greenkeepere/groundsmen 

skal blive eksperter i at anvende de mikrobiologiske midler

Vanding på og omkring greens midt på 

dagen i den periode hvor billerne sværmer 

for at forhindre dem i at lægge æg

Opsætning af stærekasser              

Tildækning af greens om foråret

Skræmme kragefugle væk så de forhindres i at ødelægge turfen

God kommunikation med golfspillerne/brugerne for at få dem til at forstå at de må 

acceptere flere skader fra insekter nu og i fremtiden 

Gåsebiller Stankelben

Problem

I de seneste 10-15 år er skader begrænset 

til nogle få golfbaner (1.1-3.7 %) med få 

sporadiske angreb fra år til år. Hyppigst 

på sandjorde.

Mere udbredte skader på golfbaner (5.1-

20.0 %), og det tyder på at det er et 

stigende problem. Hyppigst på fugtige 

områder

Ingen godkendte insekticider, og ingen udsigt til at der bliver godkendt nogen nye 

insekticider


