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Dollarspot-forsøg
- Testning af pesticider
til bekæmpelse af dollarspot
Svampesygdommen dollarspot har de seneste år været et ofte debatteret emne i
greenkeeperkredse. Dette skyldes, at der er konstateret tilbagevendende angreb på de danske
golfbaner. Svampesygdommen har ellers tidligere været et problem knyttet til de sydligere
himmelstrøg, men enkelte danske baner har været meget plaget af dollarspot de sidste par år.
Måske er det den stigende varme i de senere år, der har givet dollarspot bedre betingelser i den
nordiske lande. Det er derfor relevant at se på de kemiske og mikrobiologiske
muligheder til bekæmpelse af svampesygdommen.

AF TORBEN KASTRUP PETERSEN, BANECHEF I DANSK GOLF UNION
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et særlige problem med dollarspot er, at svampen
angriber midt i spillesæsonen og skaderne er ikke
kun visuelle, men efterlader en hullet overflade til
skade for spillekvaliteten.
Den nordiske forskningsfond STERF har igangsat forsøg
med intensiv rulning, hvilket tidligere er beskrevet her i bladet, og som tilsyneladende har en god effekt. Forsøget med
rulning fortsætter i år og resultaterne kan herefter opgøres.
Det er imidlertid også relevant at se på de kemiske og mikrobiologiske muligheder. I dag er der ikke noget godkendt
pesticid til anvendelse mod dollarspot, og der er således
heller ikke gjort plads til det i de belastningslofter, som hver
enkelt golfbane er underlagt i henhold til golfbekendtgørelsen.

I forhold til at afsøge mulighederne, så har Dansk Golf Union igangsat et forsøg med testning af forskellige pesticider
og et par biologiske produkter mod dollarspot. Forsøget
kører på Roskilde Golfklub og i skrivende stund er der foretaget to forebyggende sprøjtninger. Der er endnu ikke kommet angreb af dollarspot, så på nuværende tidspunkt kan vi
ikke sige noget om effekten og mulige løsninger. Forsøget
fortsætter i løbet af sommeren, så forhåbentlig har vi nogle
spændende resultater at præsentere til efteråret.
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DE AFPRØVNE MIDLER ER:
• Cantus

Der er således flere uafklarede spørgsmål i forhold til dollarspot. Findes der et alternativ og ikke-kemisk løsning på
problemet? Findes der et effektivt pesticid, som kan forebygge angreb af dollarspot, og såfremt, er dette effektivt, og
er der overhovedet mulighed for at få lov til at anvende dette
inden for de nuværende rammer?

• Signum
• Propiulse
• Shirlan
• Revysol
• Trianum P (mikrobiologisk middel)
• Serenade ASO (mikrobiologisk middel)

Der er således mange spørgsmål og i løbet af 2018 får vi
forhåbentlig nogle tydelig svar, som vi efterfølgende kan
handle ud fra.
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Dansk Golf Union har igangsat et forsøg med testning af forskellige pesticider og et par biologiske produkter mod dollarspot. Forsøget kører på Roskilde Golfklub. Her er opmåling til
forsøget i fuld gang.
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