// FAGLIGT

Tæl dit græs
Hvilke græsarter du har på dine greens og i hvilken fordeling, er afgørende for den pleje, du vælger
at lave. En pleje, der både sikrer den ønskede spillekvalitet, men også trækker mod en sund
langsigtet udvikling i græsbestanden. Ved at lave en optælling af græsarterne med en nåleramme,
får du et pålideligt grundlag, at arbejde ud fra.
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i lægger os ofte på knæ og stryger hånden over
overfladen på greenen. Klapper måske lidt for at
mærke stikket fra rødsvinglen. For derefter med sikker stemme at sige: ’Ja – nu er vi jo oppe på at have 70
% rødsvingel - med mere rødsvingel end almindelig hvene
og 30 % enårig rapgræs.’ Heldigvis siger ingen dig imod.
Den selvsikkerhed har de færreste. MEN men - hvor god er
den vurdering af fordelingen af de forskellige græsarter?
Kan du bruge din vurdering til at dokumentere udviklingen
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i artsfordelingen fra år til år? Nej vel – det er et usikkert
grundlag, at basere din greenkeeping på. Erfa-gruppen i
Nordsjælland tog udfordringen op og havde nålerammen
med rundt på banebesøg i efteråret 2016.

Nåleramme
Med lidt snilde kan du få lavet en ramme på størrelse med
et A4-papir og skyde tynde stifter/søm ind langs kanten. Jo
mere spidse stifterne er, des nemmere bliver det, at aflæse

Figur 2: Her peger nålen på en plante af enårig
rapgræs. Jan Ebdrup fra Hedeland Golf fortalte:
’Vi tog billeder ved vores rundtur i november
sidste efterår. Det var nok lidt sent på året, men
vi vil helt klart gøre det igen i år.’

Forhandler produkter
til professionel græspleje
Græsfrø til:
• Golf og sportsanlæg.
• Kommuner og gartnere.

Ved at tage et billede med en nåleramme ti forskellige steder
på greenen, kan du få en langt mere pålidelig opgørelse over
fordelingen af græsarter end ved blot at skønne bestanden.
Med et hurtigt blik noterer man, hvilken art nålen peger på.

Gødningsløsninger, fast og flydende til:
• Greens og teesteder.
• Fairways og boldbaner.

Maskiner til Græspleje. Bla:
hvilken plante nålen peger på. I den ramme som erfa-gruppen brugte var der indsat samlet 26 stifter. Den var forsynet
med et stativ til et kamera, så man kunne tage et billede i
samme højde.

• Værtikalskærer og såmaskiner fra Rotadairon.
• Frontmonteret zeroturn klipper.

Tag 10 billeder
Det bliver hurtigt besværligt at ligge og bestemme græsarterne ude på banen. Det hurtigste og sikreste er at tage
10 billeder rundt på en green. Bruger du et godt kamera
og sikrer dig gode lysforhold, er skarpheden så god, at du
inde ved pc’en kan forstørre billedet op og dermed let kan
aflæse, hvilken græsart nålen peger på. Har du brug for
støtte til at bestemme arterne, kan du I første omgang hente hjælp på www.turfgrass.dk eller i DLF’s lille håndbog.

Udviklingen over år
Først i oktober kan være en god periode at tage de ti billeder fra f.eks. 3 greens hvert år. Så får du taget billederne
inden efteråret har sat sit præg på græsset. Billederne kan
du gemme til en vinterdag, hvor der er god tid. Optællingen ved pc’en tager under en time pr. green. Ved at regne
procentsatsen ud af de forskellige arter: rødsvingel, alm.
hvene, krybende hvene, enårig rapgræs, mos, ukrudt og
evt. bar jord, kan du dokumentere effekten af dit arbejde
år for år.
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