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Nyt om Navne

Kvindelandsholdet under træningen på 
Brøndbys træningsbaner juni 2017 
– her angriberen Pernille Harder, der til 
daglig spiller i VfL Wolfsburg. 
DLF leverer Superligagræs til 
oversåning af Brøndbys baner 

Med inspiration fra USA har bestyrelsesmedlem Peter Bagge  
Hansen, Stege, sat sig for at undersøge mulighederne for at etablere 
udlæg under et bånd af aktiv kul.
Ideen bag denne såmetode er, at det aktive kul neutraliserer de 
ukrudtsmidler, der anvendes efter såning, men før fremspiring af 
græsudlægget. Derfor kan man bruge ukrudtsmidler i doseringer, 
som engrapgræsset ved konventionel såning ikke tåler. 
Peter har selv opbygget en såmaskine, der kan sprøjte det opslem-
mede kul ud i et tre cm bredt bånd lige over sårækken. I samme  
arbejdsgang tilføres 20 kg N pr. ha i flydende N. Forbruget af aktivt 
kul er 17 kg pr. ha og prisen er ca. 250 kr. 
Metoden afprøves i år i engrapgræs udlagt i vårhvede og ærter.  
AU Flakkebjerg laver markforsøg med forskellig dosis af DFF, Stomp 
og Boxer i vårhvedeudlægget og med Fenix og Command i ærte- 
udlægget.  Topfodbold for de europæiske kvinder

Sommeren slutter af med kvindernes europamesterskab i Hol-
land, hvor det dygtige danske landshold skal kæmpe for Dan-
marks ære. Mellem den 16. juli og den 6. august spiller 16 euro-
pæiske landshold 31 kampe på syv hollandske stadioner. Med 
en sommer med græs og fodbold i fokus, er plænegræssorter 
fra DLFs græsforskning og forædling også godt repræsenteret 
ved denne turnering. Vi ønsker held og lykke til holdene – og 
succes med græsset til de dygtige groundsmen’s teams fra 
Cardiff, Rusland og Holland.  

Engrapgræsset er veletableret i sårækken den 4. juni, kun godt fem uger efter 
såning den 28. april

Allerede 37 dage efter såning er de første 
udløbere på vej i engrapgræs

Peter Bagges hjemmebyg-
gede såmaskine kan lægge 
et bånd af aktivt kul over 
sårækken med græs 

Såning under kulbånd


