Plejeplan for vintergreen
Vintergreens er en stor del af Tønder golfklub, da de bliver brugt gennem hele vinteren for at
nedsætte sliddet på vores sommergreens, derfor er det meget vigtigt at vi de næste mange
sæsoner plejer dem om sommeren på lige fod med sommergreens.
Vores nuværende vintergreens er meget ujævne og det vil der blive ændret på, der skal være så
lille en forskel på vores vintergreen og sommergreens som muligt.
Der vil i hele højsæsonen komme et forbud for at betræde dem og der vil blive indført fridrop på
alle vintergreens.
Vejledende pleje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mandag, onsdag og fredag vil de blive klippet i 10mm
1 gang om måneden vil de blive gødsket på samme måde som sommergreens.
De prikles ca 1 gang hver 4 uge
De topdresses ca. hver 4 uge med et tyndt lag sand.
Værtikalskærring vil blive gjort for hver 8 uge.
tromling vil finde sted ca. 1 gang månedligt.
alle opgaverne er med forbehold for vejret.

Ekstra plejeplan for hul 2,8,16 og 17
De sidste mange år har der været store problemer med vand på ovennævnte greens, et problem
som vil tage lang tid at løse, en stor del af problemet skyldes måske et alt for tykt filtlag under
græsset, et tykt filtlag gør at vandet ikke trænger igennem og dermed vil blive liggende på
greenens overflade.
Dette problem skal løses med en prikning og propnings program gennem de kommende sæsoner,
normal prikker man greens ca. 1 gang månedligt, men disse 4 greens vil blive dybdeprikket og
topdresset for hver 14 dag, jeg håber at kunne gøre det så diskret som muligt for ikke at ødelægge
spillet, men dette vil med tiden mindske det tykke filtlag og i sidste ende få vandet til at forsvinde,
en meget langsom proces, men med tålmodighed kommer der et godt resultat.

Denne proces vil blive påbegyndt midt marts eller start april, selvfølgelig igen afhængig af
vejrguderne.

