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Græsfrø til greens
Hvad skal du efterså med i år?
I skrivende stund raser vinteren. Efter et vådt efterår og en lun vinter vil græsset stå svækket,
nu hvor vinteren falder sent. Når du nu læser artiklen, vil du allerede kende omfanget af skader
forvoldt af barfrost eller snedække på jeres greens. Eftersåning kan derfor komme på tale hen i
april, når jordtemperaturen er kommet op. I denne artikel har jeg listet græsfrøblandinger fra de
fire leverandører af græsfrø til det danske golfmarked.
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iden skal bruges. Det gælder også viden om de forskellige græssorters egenskaber. Jeg vil derfor i denne artikel slå et lag for at du bruger resultaterne fra
de uvildige afprøvninger af græssorter, når du skal vælge
græsfrø.

Scangreen
Den sydlige zone i Scangreen (www.scanturf.org) er tilpasset vores klimaforhold og er derfor at anbefale. Afprøvningen medfinansieres af STERF. Udover klimaet er det gode
ved denne afprøvning, at der ikke sprøjtes. Du kan derfor
finde oplysninger om graden af resistens overfor forskel-

lige svampesygdomme. Det gælder for Rosa sneskimme,
hvor der skelnes mellem angreb som sommeren og om
vinteren samt for Rød tråd. I skemaet på næste side har
jeg skrevet SG (Scangreen) efter sortens navn, hvis den er
testet her i Skandinavien. Som du kan se, er snart alle de
solgte sorter testet på Scangreen. Det var de ikke for 10 år
siden. Samarbejdet i STERF har skabt udvikling og tilgængelig viden. Husk nu at bruge den.

STRI
I Storbritannien har de en lang tradition for at testet græssorter. I gennem mange år har STRI-listen, som vi kalder
den, været den mest bruget kilde til viden om sorterne. Du
kender måske det lille grønne hæfte Turfgrass Seeds 2018
fra STRI, UK som udkommer hver vinter. Man tager det
med hjem fra udstillingen i Harrogate eller leverandørerne
deler det ud. Den væsentligste forskel på de to sortsafprøvninger er, at klimaet ved Leeds er mildere end hos os og
at forsøgsparcellerne sprøjtes i tråd med engelsk tradition.
Så her kan du ikke hente nogen information om sortens
modstandskraft overfor Rosa sneskimmel.

Frøleverandører
I dag har vi fire leverandører af græsfrø til det danske marked. De to store er DLF (tidligere Prodana Seeds) og SeFigur 1: Viden skal bruges. Sortsafprøvning giver uvildig viden
om de enkelte græssorters egenskaber. Informationerne fra
vores egen afprøvning Scangreen, finder du på www.scanturf.
org. På billedet ses en parcel, hvor der som noget nyt testes
en blanding af rødsvingel og krybende hvene i Landvik, Norge.
Foto: Asbjørn Nyholt.
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menco A/S. De har begge store forædlingshuse bag sig,
DLF med egen dansk baseret forædling og Semeco med
det hollandske Barenbrug bag sig. Det er to firmaer, der
med betydelige salgsorganisationer og bredt produktsortiment kæmper om at være markedsleder.

tyske forædlingsfirma Deutsche Saatveredelung AG bag
sig. Deres sortiment af græsfrø til golfbaner og den øvrige
grønne Danmark er lagt ud på hjemmesiden med Ole Sams
Falkenberg som kontaktperson.

Græsfrøblandinger til greens 2018
ProGræs med Niels-Peter Jensen læner sig op ad sortimentet fra det svenske SW Horto. Det giver adgang til
mange også nye sorter og blandinger med svensk sammensætning. DSV (tidligere Hunsballe Frø) har det store

Her finder du sammensætning af årets frøblandinger sammen med en mærkning, der fortæller hvordan de enkelte
sorter ligger placeret på henholdsvis den engelske (UK) og
den skandinaviske (SG) liste.
//

DSV

DLF

ProGræs

Semenco

www.dsv-froe.dk
Alle oplysninger om blandinger
ligger tilgængelige.

www.dlf.dk
Alle oplysninger om blandinger
ligger tilgængelige.

www.pro-graes.dk
med oplysning om
soter på: www.swhorto.dk

www.linds.dk
Hvilke sorter der indgår i blandinger, ligger ikke tilgængeligt.

Blandinger med 100 % rødsvingel
Rødsvingel -Turf
25 % Finesto S (Frl) SG**, UK
25 % Mirador (Frl) SG, UK
25 % Dorianna (Frc) UK
25 % EuroCrown (Frc) UK

Masterline Rødsvingel

Eagle

Bar Rescue

5 % Valetta (Frc) SG**
10 % Nikky S (Frc) SG, UK*
5 % Caldris S (Frc) SG**,
20 % Humboldt (Frc) SG, UK*
30 % Nigella(Frl) SG, UK*
30 % Cezanne (Frl) SG**, UK**

20 % Cezanne (Frl) SG**, UK**
20 % Amarone (Frl)
10 % Wagner 1 (Frc) SG, UK
20 % Nikky (Frc) SG, UK*
30 % Greensleeves (Frc) SG, UK*

20 % Barcrown Z (Frl) SG, UK**
20 % Barpearl Z (Frl) UK*
30 % Barlinius (Frc) SG**, UK**
30 % Musica Z (Frc) SG*, UK*

Masterline Green

Park Smaragd

Bar Superb

5 % Valetta (Frc) SG**
10 % Nikky S(Frc) SG, UK*
5 % Caldris S (Frc) SG**,
20 % Humboldt (Frc) SG, UK*
20 % Nigella (Frl) SG, UK*
25 % Cezanne (Frl) SG**, UK**
5 % Arrowtown (Ac) UK**
5 % Greenspeed (Ac) SG**, UK
5 % Manor (Ac) UK**

25 % Cezanne (Frl) SG**, UK**
30 % Nikky (Frc) SG, UK*
40 % Greensleeves (Frc) SG, UK*
5 % Manor (Ac) UK**

15 % Baroyal (Frl) SG
15 % Barpearl Z (Frl) UK*
30 % Barlinius (Frc) SG**, UK**
20 % Musica Z (Frc) SG*, UK*
10 % Barking (Ac) SG, UK*
10 % Heriot (Ac) UK*

Blanding med rødsvingel og alm. hvene
Green -Turf
25 % Finesto S (Frl) SG**, UK
20 % Mirador (Frl) SG, UK
20 % Dorianna (Frc) UK
20 % EuroCrown(Frc) UK
15 % AberRoyal (Ac) SG**, UK

Blanding med Krybende hvene
100 % ikke blandet
007 DSB (As) SG**, UK**
MacKenzie (As) SG*, UK*

Masterline Krybhvene
30 % Independence (As) SG**
40 % Cobra Nova S (As) SG*, UK**
30 % Declaration (As) SG**

100 % ikke blandet
007 DSB (As) SG**, UK**
Luminary (As) SG**
Declaration (As) SG**
Cobra Nova (As) SG*
Pencross (As) SG

Bar Triobent
40 % Ignite (As) SG**, UK*
30% Tigershark (As) SG*
30% Teeone (T1) (As) SG

100
0 % ikke blandet
Foto: By Oleksandr Lytvynenko/www.shutterstock.com

Penn A4
4 (As) SG
Crystal Blue Links(As) SG**
Pure Distinction
stinction (As)
As)
As)
s) SG
S
SG**
G**
*
Declaration
tion (As) SG**

Græsarter:
Frc: Rødsvingel uden udløbere, Frl: Rødsvingel med korte udløbere, Ac: Almindelig hvene, AS: Krybende
ende hvene.
e
Sortsafprøvninger:
(Scangreen, sydligzone Skandinavien) SG**: Top tre, SG*: Øverste tredjedel, SG: Ringeste to tredjedele.
ele.
(Turfgrass Seeds fra STRI, UK) UK**: Top tre, UK*: Øverste tredjedel, UK: Ringeste to tredjedele.
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