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Att växter behöver någon form av näring för att växa 
och utvecklas på ett tillfredställande sätt har varit känt 
långt före vår tidräknings början, men det var först på 
mitten av 1800-talet som man kunde visa att växternas 
”mat” till stor del består av grundämnen från jord-
skorpan. Idag vet vi att alla växter behöver samma 14 
näringsämnen och vi har goda kunskaper om varför 
dessa ämnen behövs. Att tillföra näring har idag blivit 
den mest effektiva åtgärden för att styra tillväxt och 
påverka kvalité hos grödor inklusive golfgräs. 

Teorin bakom, och sättet att tillföra gödsel på fairway 
och greener är starkt färgade av jordbrukets odlings-
metoder, men dagens golfbanor, och framför allt 
uppbyggnaden av greenerna, avviker från den jord våra 
matgrödor odlas i. Greenerna, som är byggda efter 
USGA-normer, har en mycket begränsad näringshål-
lande förmåga. Förrådsgödsling är därför ur både ett 
ekonomiskt- och miljömässigt perspektiv en metod 
som bör undvikas. Gödsling på greener bör därför i 
högre grad ske med hjälp av små och ofta återkom-
mande givor och där storleken på dessa baseras på 
gräsens löpande näringsbehov och kunskaper om  

hur detta behov varierar under säsongen. Det är dessa 
tankegångar som ligger till grund för konceptet  
”Behovsanpassad gödsling”.  
 
Behovsanpassad gödsling utgår från att gräset under 
den vegetativa tillväxten (det vill säga då ingen strå-
skjutning och blomning sker) har behov av närings-
ämnen i samma proportioner till varandra. Man kan 
därför använda samma gödselmedel från vår till höst 
och styra gödslingen utifrån gräsets kvävebehov. 

Med behovsanpassad gödsling kan man på ett kontrol-
lerat sätt styra gräsets kväveinnehåll och därmed till-
växt och kvalitetsegenskaper utifrån gräsets genetiska 
förutsättningar och de klimatiska förhållanden som 
råder på platsen. Genom att behovsanpassa gödslingen 
under säsongen blir det möjligt att undvika oönskade 
fluktuationer i gräsets tillväxt och spelkvalité. 

I denna gödslingsmanual kommer teorin bakom detta 
gödslingskoncept att presenteras tillsammans med en 
enkel instruktion om hur man kan gå tillväga då man 
gödslar  ”behovsanpassat”.

nya tider kräver förändrade  tankesätt
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Näring till greener tillförs idag allt oftare som vecko-
visa givor, men formen på gödslingskurvan under 
tillväxtsäsongen kan variera stort mellan golfbanor. 
Denna olikhet kan ha många förklaringar, men det 
som bestämmer gräsets potentiella tillväxt och därmed 
näringsbehov är tillgången på ljus, värme och vatten. 
Den sistnämnda faktorn är den enda som vi enkelt kan 
kontrollera och styra med hjälp av bevattning. Vatten-
tillgången har stor betydelse för gräsets möjlighet att 
genom transpiration kyla bladen under varma som-
mardagar. God vattentillgång är en förutsättning för 
celldelning och cellsträckning och därmed bladtillväxt, 
vilket är grunden för gräsets förmåga att fånga solen-
ergi och driva fotosyntes.

Dagarnas längd och styrkan på ljuset styr mängden 
solenergi som gräsplantan med hjälp av fotosyntesen 
kan utnyttja för att driva alla energikrävande processer. 
Temperaturen reglerar hastigheten i alla biokemiska 
processer och därmed hur snabbt nya blad och röt-
ter bildas under säsongen. På våren är det som regel 
temperaturen som begränsar gräsets utveckling och 
på hösten är det bristen på ljus som får tillväxten att 
minska och därmed även näringsbehovet (Figur 1). 
Det är alltså tillgången på ljus som tillsammans med 
mängden blad som avgör hur mycket solenergi som 
kan fångas in av växten och som genom fotosynte-

ljus och  värme styr gräsets   
tillväxtpotential

sen kan utnyttjas och överföras till kolhydrater. Det 
är dessa kolhydrater som utgör växternas bränsle och 
byggmaterial till nya skott och rötter. Tillväxten, och 
därmed gödslingsbehovet, blir därför som störst när 
dagarna är som längst (Figur 1). 

Det går inte att tvinga igång tillväxten på våren med 
hjälp av stora näringsgivor när gräsets maskineri går på 
sparlåga på grund av brist på värme. Likaså går det inte 
att kompensera ljusbristen med ökade näringsgivor när 
dagarna blir kortare på hösten. 

varma sommardagar minskar 
näringsbehovet

Det är inte bara låga temperaturer som är hämmande 
för gräsets tillväxt. När temperaturen närmar sig 30 °C 
reduceras fotosyntesens effektivitet hos växter anpas-
sade för det nordiska klimatet. Detta innebär att ljusets 
tillväxtstyrande roll minskar vid varm väderlek. När fo-
tosyntesen går långsammare minskar tillväxtförmågan 
och därmed också näringsbehovet. Gödslingsnivån kan 
därför behöva sänkas mitt på sommaren om värmen 
håller i sig i mer än en vecka istället för att ligga på 
max när dagarna är som längst.

figur 1- Säsongsdynamik – ljus, värme och golfgräsens potentiella tillväxt/näringsbehov.

Ljus Värme

Vår Sommar Höst

Tillgång/mängd

Potentiell tillväxt och näringsbehov
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figur 2 – Sambandet mellan kvävekoncentrationen i blad  
och tillväxt. 
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figur 3 – Inverkan av bladens kvävekoncentration på  
utvecklingen av blad och rötter.
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figur 4 – Inverkan av bladens kvävekoncentration på bladens  
byggnad. 
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figur 6 – Inverkan av bladens kvävekoncentration på  
kolhydratförrådens storlek.
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figur 7 – Inverkan av gödslingsintensitet på bladens lagring av 
kolhydrater hos krypven (Figur från Acta II). 
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figur 5 -  Spelkvalitet vid ökande gödsling. Genomsnitt av 6 arter 
från gödslingsforsöket på Landvik 2009.  
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Kväve är det näringsämne som gräsplantan har störst 
behov av. Ämnet ingår bland annat i aminosyror och 
proteiner och därmed i de föreningar som sköter om 
växtens alla kemiska reaktioner (enzymer). Kväve är 
också en viktig beståndsdel i växtens DNA och hor-
moner och spelar på så vis en central roll för växternas 
”maskineri”. Att tillförsel av kväve har en kraftig in-
verkan på växters tillväxt är ett välkänt fenomen (Figur 
2), men kvävetillgången påverkar även en rad andra 
viktiga funktioner och egenskaper. 

Fördelningen mellan ovanjordisk och underjordisk 
tillväxt, dvs fördelningen mellan skott och rötter styrs 
av kvävetillgången och därmed förmågan att binda 
solens energi respektive att ta upp vatten och näring 
(Figur 3). Kvävet påverkar också bladens byggnad och 
struktur (Figur 4). Ju bättre kvävetillgång och därmed 
tillväxt desto tunnare (mjukare) och större (bredare) 
blir bladen. Gräsets kvävestatus får därför betydelse 
för bollrull och därmed spelkvalitén (Figur 5). 

Hårdheten på greenerna är också en viktig faktor. 
Om vi gödslar mer än optimalt ökar filtbildningen 
och greenerna blir mjukare. Att tillväxten stimuleras 
vid kvävegödsling beror alltså främst på att gräset blir 
bättre på att fånga solenergi genom att tillväxten ovan 
jord prioriteras och att mängden kolhydrater som åtgår 

kväveinnehållet i Bladen reglerar många 
viktiga processer

för att bilda en viss bladyta blir lägre när tillgången på 
kväve är god. 

Gödslingsintensiteten påverkar också gräsets förmåga 
att lagra kolhydrater i skott och rötter. Ju mer kväve 
gräset har tillgång till desto mer används de bildade 
kolhydraterna för tillväxt och desto mindre blir kvar 
att lagra i vävnaderna och att använda till andra viktiga 
livsfunktioner (Figur 6, 7). Detta i sin tur reducerar 
gräsets förmåga att tillverka försvarssubstanser och 
därmed ökar känsligheten för sjukdomar och skadegö-
rare när kvävetillgången är hög. 

Även när kvävetillgången är relativt låg och endast 
medger att växter tillväxer med halva sin förmåga 
utvecklar växter friskt gröna blad så länge kvävetill-
förseln är jämn och harmonierar med behovskurvan. 
Att skapa stabila inre kvävekoncentrationer i gräsets 
blad och rötter är därför ett av de centrala målen med 
behovsanpassad gödsling. Ibland behöver kvävekon-
centrationen i vävnaderna ligga högt för att snabbt 
reparera skador som uppstått under vintern eller efter 
mycket spel. När spelkvalitén står i fokus och snabba 
banor eftersträvas behöver gräsets blad bli styvare, 
vilket kan ske genom minskad gödsling och därmed 
reducerad kvävekoncentrationen i blad och rötter.

Kvävet är viktigt för tillväxten. Bilden visar hur kväveinnehållet i bladen inverkat på skottillväxt hos oklippta 40 dagar gamla kryp-
vensplantor som odlats i klimatkammare. Foto: Tom Ericsson



Med behovsanpassad gödsling försöker man åstad-
komma näringsförhållanden som ger en relativt kon-
stant kvävekoncentration i växten över tiden. Genom 
att styra kvävenivån i växten med hjälp av gödsling kan 
olika önskade kvaliteter hos gräset uppnås.

Försök utförda i växthus (SLU, Uppsala) såväl som i 
fält (Landvik, Norge) har visat att en kvävekoncentra-
tion på 3.1-3.5 % i torkat gräsklipprov är tillräckligt för 
att erhålla bra färg och spelkvalité hos vitgröe, kryp-
ven, rödven, brunven och rödsvingel. Vid denna kon-
centration av kväve i bladen var tillväxthastigheten ca 
60 % av maximal tillväxt och samtliga arter uppvisade 
bättre rotutveckling, styvare blad och större kolhydrat-
förråd jämfört med när kvävetillgången medgav högre 
N-koncentrationer och därmed maximal tillväxt. Om 
däremot hög tillväxt eftersträvas för att snabbt läka 
skador kan kvävehalter kring 6 % i torkat gräsklipp hos 
vitgröe och vener accepteras utan att gräsets upptag-
ningsförmåga överskrids. Svinglar däremot växer med 
sin fulla förmåga redan vid en kvävekoncentration på 
ca 5 % i torkade blad.

8

Genom att styra bladens N-koncentration genom 
gödslingen styr man också tillväxthastigheten. Ofta 
räcker det med en tillväxthastighet motsvarande 60 % 
av maximal tillväxthastighet för att upprätthålla en yta 
med goda spelegenskaper. Om däremot gräsytan be-
höver läka någon form av skador behöver tillväxthas-
tigheten under en period ligga närmare den maximala 
kapaciteten och därmed måste också N-koncentratio-
nen vara högre.

En erfaren greenkeeper kan med hjälp av gräsets färg 
avgöra om gödslingsnivån ligger rätt eller fel. Även 
mängden klipp i uppsamlingskorgen talar ett tydligt 
språk när det gäller gräsets kvävestatus. Om man dä-
remot är osäker på hur gödslingsprogrammet fungerar 
kan en bladanalys vara till stor hjälp. Med bladanalys 
avses i detta fall att man bestämmer klippets procen-
tuella innehåll av kväve. Förekomst av dressand i det 
insända provet måste undvikas eftersom sandkornens 
höga vikt leder till att det verkliga kväveinnehållet 
underskattas.

tre procent kväve i Bladen räcker

Inverkan av kvävetillförseln på bladens kvävekoncentration (torrvikt), form och färg hos krypven. Foto: Tom Ericsson.

5 % 2 %
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De olika golfgräsens förmåga att utnyttja kväve skiljer 
sig åt. Snabbväxande gräs (gröe och vener) växer for-
tare vid en given kvävekoncentration i bladen jämfört 
med långsamväxande arter (svinglar) (Figur 8). Förkla-
ringen till detta fenomen beror på att åtgången av kol-
hydrater för att bilda en given mängd bladyta är högre 
för långsamväxande arter jämfört med snabbväxande. 
Ju tjockare blad och därmed högre åtgång av kolhy-
drater för bladytetillväxt desto lägre blir kväveproduk-
tiviteten, det vill säga tillväxthastighet per upptagen 
mängd kväve. Denna observation är generell och gäller 
för alla växter.

Att golfgräsen alltså växer olika fort och därmed 
uppvisar skilda näringsbehov är välkänt. Däremot är 
kunskapen mer bristfällig om hur stora skillnaderna 
i näringsbehov är mellan arter, vilket försämrar pre-
cisionen vid framtagandet av gödslingsplaner. I en 

olikheter mellan golfgräs
nyligen avslutad studie har tillväxtförmåga, och relativt 
näringsbehov, hos vitgröe, krypven, rödven, brun-
ven samt rödsvingel bestämts och rankats (Tabell 1). 
Studien visar att vitgröe har drygt 10 % högre och röd- 
och brunven ca 30 % lägre näringsbehov jämfört med 
krypven. De smalbladiga rödsvinglarna, vars förmåga 
att fånga solenergi är sämst, hamnade längst ner på 
rankningslistan. Deras näringsbehov ligger ca 45-65 % 
lägre jämfört med krypven. Om man har goda erfa-
renheter av näringsbehovets storlek för ett av de gräs 
som finns upptagna i Tabell 1 kan näringsbehovet för 
de övriga arterna beräknas. I absoluta tal visar våra 
studier från försök med behovsanpassad gödsling på 
färdigetablerade greener att ca 1.6 kg N per 100 m2 
är tillräckligt i Mälardalen för krypven när spelkvalitén 
har högsta prioritet. Då har gräset en N-koncentration 
på ca 3 % och tillväxthastigheten är ca 60 % av den 
maximala tillväxthastigheten.

Vengräs

Svinglar

Kvävekoncentration i blad

Tillväxt

 
figur 8 – Golfgräsens förmåga att utnyttja kväve för tillväxt

tabell 1 – Rankning av några vanliga golfgräs  tillväxtförmåga

Art/sort Rankning
Vitgröe, Poa annua 1.12
Krypven, Agrostis stolonifera ’Independence’ 1
Rödven, Agrostis capillaris ’Barking’ 0.72
Brunven, Agrostis canina ’Legendary’ 0.71
Rödsvingel, Festuca rubra ssp. commutata ’Center’ 0.55
Rödsvingel, Festuca rubra ssp. trichphylla ’Cezanne’ 0.33
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Eftersom gräsets potentiella tillväxt styrs av tillgången 
på ljus, värme och vatten måste gödslingsnivån anpas-
sas efter dessa tillväxtbetingelser. Skugga, hög tempe-
ratur eller torka reducerar tillväxtförmågan. När någon 
av dessa situationer inträffar bör gödslingsnivån sänkas 
för att undvika att kvävekoncentrationen i bladen ökar. 
Om gödslingsnivån inte reduceras kommer skottill-
växten att gynnas på rötternas bekostnad. Bladen blir 
mjukare och kolhydratförråden i vävnaderna mins-
kar och detta är inte bra för spelkvalitén och gräsets 
förmåga att motstå angrepp från svampar och andra 
skadegörare. 

anpassning till variationer i omgivningen

figur 9 – Inverkan av klipphöjd på förmågan att utnyttja kväve för tillväxt

Tillväxt

Kvävekoncentration i blad

Hög klipphöjd

Låg klipphöjd

Samma resonemang gäller också när klipphöjden på 
turfen sänks inför tävlingar. När ytan på bladen re-
duceras minskar gräsets förmåga att fånga solenergi. 
Därmed minskar tillväxtförmågan och näringsbehovet 
(Figur 9). Om man vill undvika att gräsets tillväxt-
mönster över och under jord ändras och att bladstruk-
turen och kolhydratnivån i vävnaderna bibehålls måste 
därmed gödslingsintensiteten minskas.
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Greener byggda enligt USGA-normer har en låg för-
måga att binda och leverera näring till gräset. På denna 
typ av greener blir kravet på att gödselmedlet innehål-
ler alla nödvändiga näringsämnen stort. För att und-
vika onödigt näringsläckage bör både mängden och 
balansen mellan näringsämnena spegla gräsens verkliga 
behov. Utbudet av gödselmedel för golfgräs är mycket 
stort och sammansättningen på dessa produkter varie-
rar beroende på hur de är tänkta att användas.

Ingående studier av växters mineralnäringsbehov som 
utförts på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) visar 
däremot att arter är mycket lika vad gäller balansen 
mellan de olika näringsämnena. Den enda skillnaden 
som kunde påvisas mellan de studerade arterna var att 
totalbehovet av näring varierade beroende på artens 
tillväxtförmåga. Det senare resultatet är väntat efter-
som näringsupptag och tillväxt är två intimt kopplade 
processer. Ett bra gödselmedel för sandbaserade 
greener bör därför innehålla samtliga näringsämnen 
som gräset behöver och i de proportioner som redovisas 
i Tabell 2, kolumn A. Proportionerna i denna kolumn 
är för samtliga ämnen utom kvävet något högre än 
vad som krävs för tillväxt. Eftersom växter är oppor-
tunister när det gäller näringsupptag kommer ett visst 

”lyxupptag” att ske när man använder ett gödselmedel 
sammansatt enligt denna kolumn. Detta överupptag är 
av godo och ger växten möjlighet att hantera kortare 
perioder med försämrat näringsutbud. Om ett gödsel-
medel innehållande proportionerna i kolumn A ges i 
tillväxtbegränsande mängder kommer gräset att upp-
fatta situationen som att kvävet begränsar tillväxten. 
Tillväxthastigheten kommer därmed att sjunka och 
anpassas efter den lägre kvävetillgången, utan att brist-
symptom uppstår eftersom alla näringsämnen kommer 
att finnas i proportion till den lägre tillväxten. 

När tillväxthastigheten sjunker, kommer relationen 
mellan biomassa och kväve att ställa in sig så att kväve-
koncentrationen i bladen sjunker. Kvävebegränsande 
tillväxtförhållanden är eftersträvansvärt när spelkvali-
tén står i fokus, eftersom stråstyvhet och bildningen 
av smalare blad stimuleras. Då hög tillväxt eftersträvas, 
för att t.ex. läka sårskador, skall däremot kvävebegräns-
ning undvikas. Detta åstadkoms enklast genom att öka 
doserna på det valda gödselmedlet och inte genom att 
ändra till ett gödselmedel med högre kväveinnehåll.  

hur ska ett Bra gödselmedel se ut?

tabell 2 - Näringsproportioner i gödsel (A) och för diagnostik av brister (B).

Makronärings-
ämnen

A B Mikronärings-
ämnen

A B

Kväve (N) 100 100 Järn (Fe) 0.7 0.2
Kalium (K) 65 30 Mangan (Mn) 0.4 0.06
Fosfor (P) 14 8 Bor (B) 0.2 0.04
Svavel (S) 9 5 Zink (Zn) 0.06 0.05
Kalcium (Ca) 7 4 Koppar (Cu) 0.03 0.02
Magnesium (Mg) 6 4 Klor (Cl) 0.03 *

Molybden 0.003 *
Nickel (Ni)** * *

* Tillförlitliga data saknas, ** Mycket lågt behov, kan utelämnas i gödselmedlet 
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samma behov av närings-
ämnen under alla årstider

Det finns inga belägg för att relationen mellan de 
olika näringsämnena hos golfgräs behöver ändras 
med årstiden så länge gräset är i sin vegetativa fas. 
Det finns därför inget biologiskt skäl till att ändra 
kompositionen av ett gödselmedel under året. När 
ett gödselmedel med de proportioner som redovisas 
i Tabell 2, kolumn A, tillförs i tillväxtbegränsande 
mängder kommer gräset alltid att uppleva situationen 
som primärt kvävebegränsad. Övriga ämnen, som 
exempelvis kalium, kommer då att ”lyxkonsumeras”, 
d.v.s. att upptaget är större än behovet för tillväxt. Att 
på sensommaren/hösten tillföra extra kalium till turf  
som redan innehåller ett överskott av detta ämne har 
därför ingen ytterligare effekt på gräsets förmåga att 
klara låga temperaturer. Behovet av extra tillförsel av 
fosfor på våren då marktemperaturen är låg blir också 
överflödigt när ett välbalanserat gödselmedel tillsätts 
i små och frekventa givor. En måttlig brist på kväve 
utgör, som redan beskrivits, inget allvarligt problem 
för gräsets hälsa utan gynnar snarare turfens kvalité. 
Det är brist på ämnen som kalium, magnesium, järn 
och mangan, d.v.s. ämnen som är intimt kopplade till 
fotosyntesen, som till varje pris måste undvikas, vilket 
enklast sker genom att använda ett komplett och välba-
lanserat gödselmedel vid samtliga gödslingstillfällen 
under säsongen. 

Bladanalys som diagnostiskt 
redskap

Genom att använda ett välbalanserat gödselmedel 
som innehåller samtliga näringsämnen är risken för att 
turfen drabbas av näringsobalanser liten. När tveksam-
het råder om gräsets näringsstatus kan en bladanalys 
avslöja eventuella brister. Att analysera näringsin-
nehållet i torkat gräsklipp är en enkel procedur, men 
att tolka värdena på rätt sätt förutsätter att man har 
tillgång till tillförlitliga referensvärden. Då analysvär-
den på totalmängd av olika näringsämnen i gräsets 
torrsubstans kan uppvisa stora variationen är det 
säkrare att observera proportionerna mellan de olika 
näringsämnena. Eftersom balansen mellan närings-
ämnena inte nämnvärt skiljer sig åt mellan arter kan 

obalanser och brister enkelt spåras oavsett vilket gräs 
som ingår i turfen. Kolumn B i tabell 2 innehåller 
den lägsta proportion i förhållande till kvävet (N=100) 
som de olika näringsämnena kan förekomma i växten 
utan att ge upphov till allvarlig störning på tillväxt och 
andra viktiga livsprocesser. Ett värde lägre än detta 
referensvärde indikerar att ämnet ifråga har tagit över 
kvävets roll som tillväxtbegränsande faktor. Denna 
situation måste undvikas och orsaken till bristen identi-
fieras och åtgärdas. 

Klimatkammarstudie vid SLU av golfgräsens näringsbehov.  
Foto: Tom Ericsson
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Kväveinnehållet i jorden har en stark inverkan på golfgräsens rotsystem vad gäller utseende och mängd. Foto: Tom Ericsson

låg kväve hög kväve

Bilden visar hur olika gödslingsnivåer även påverkar utvecklingen av thatch, här i brunven. Foto: Agnar Kvalbein.
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Jordmaterialet påverkar också näringstillgången för 
gräset. I gamla etablerade greener, särskilt så kallade 
jordgreener, och faiways anlagda på matjorden från 
gammal åkermark kan ha ett stort näringsförråd som 
blir tillgängligt för gräset. Näringsämnen frigörs från 
jordens partiklar genom vittring och kemiska proces-
ser som jonbyte. Det organiska materialet bryts ner av 
mikroorganismer och då frigörs näringsämnen genom 
mineralisering. Om markens innehåll av organiskt 
material är hög kan relativt mycket kväve frigöras via 
mineralisering, och då minskar behovet av att tillföra 
kväve via gödselmedel. Det är även vanligt att gamla 
greener kan ha gödslats upp med fosfor som blir till-
gängligt för gräset under växtsäsongen genom kemiska 
och biologiska processer i marken. 

Genom att observera näringsbalansen i bladens torr-
substans med hjälp av bladanalys kan man ta hänsyn 
till jordens näringslevererande förmåga och göra juste-
ringar i gödseltillförseln.  

Jordmaterialet kan också binda näringsämnen så att en 
bristsituation uppstår i marken. Särskilt i nyetablerade 
greener där mikroorganismfloran ännu inte har hunnit 
växa till och stabiliseras kan detta vara ett problem. Ef-
tersom mikroorganismerna konkurrerar med växterna 
om samma näringsämnen behöver man initialt gödsla 
för både växternas och mikroorganismernas behov. I 
flera studier har det visat sig att det första etablerings-
året i en nyanlagd USGA-green är kvävebehovet dub-
belt så stort som i en etablerad green. 

hänsyn till jordens egenskaper

Fotbollsgräs som har fått för mycket gödning och därför har 
utvecklat korta, tjocka rötter. Foto: Agnar Kvalbein
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I detta avsnitt ger vi förslag på riktvärden för att 
gödsla behovsanpassat och för att uppnå hög spelkva-
lité på turfen. Den föreslagna kvävedoseringen under 
säsongen är tänkt att medge en tillväxt som motsvarar 
ca 60 % av maximal tillväxt och en kvävekoncentration 
i bladen  som ligger kring 3 % i torkat prov. Man ska 
betrakta dessa värden som just riktvärden. På grund av 
olika omständigheter, t ex variation i väderbetingelser, 

så här konstruerar man 
en Behovsanpassad gödslingskurva

typ av greenuppbyggnad och gräsval, kan det ibland 
vara nödvändigt att göra avvikelser från riktvärdena 
och minska eller öka gödselgivan något. De angivna 
gödselmängderna gäller för etablerade greener där 
mikrofloran har kommit i jämnvikt. Figur 10 är en 
skiss som visar hur man kan gödsla behovsanpassat 
när spelkvalitén står i fokus. Tolka figuren med hjälp av 
texten i den rosa rutan på nästa sida.  

God rotutveckling hos rödven som har fått 60% av den maximala gödningen. Foto: Agnar Kvalbein



17

figur 10 – Gödslingsförlopp, kilo kväve per 100 m2 och vecka.

1.	 Välj ett gödselmedel som kan spridas i flytande form och 
som innehåller alla näringsämnen, både makro- och mik-
ronäringsämnen. Balansen mellan näringsämnena bör vara 
ungefär som de i tabell 2, kolumn A.  
 
Så här gör man för att räkna om näringsinnehållet angivet i 
procent i ett gödselmedel till viktsandelar. Kväve, N, utgör 
basen i jämförelsen mellan de olika näringsämnena. Därför 
ger man N värdet 100.  
 
Antag att ett gödselmedel innehåller N-P-K i proportio-
nerna 11-2-5. Kvävet, N, ges då värdet 100. Viktsandelen 
fosfor, P, blir då 2/11 multiplicerat med 100 = 18p och 
viktsandelen kalium, K, blir 5/11 multiplicerat med 100 = 
45k. 

2.	 Behovsanpassad gödsling grundar sig på att man gödslar 
ofta och i små mängder. Lämplig gödslingsfrekvens är en 
gång per vecka. Detta ger också möjlighet att med relativt 
kort varsel justera gödslingen under säsongen om vädret, 
gräsets utveckling eller spelegenskaper kräver detta.  

3.	 För att lyckas med spridning av ett flytande gödselmedel 
i små doser krävs en modern spruta med lämpligt mun-
stycke. Även arealmätare rekommenderas. Sprutan ska 
alltid vara kalibrerad.  

4.	 Starta gödslingen på våren när dygnsmedeltemperaturen i 
markens översta 5 cm är minst 7°C och när gräset börjat 
växa (figur 10).  

5.	 För krypven bör startgivan på våren vara 0,03 kg N per 
100 m2 och vecka. Beräkna gödselgivan för andra arter 
med hjälp av rankningslistan i tabell 1 (sid9).  

6.	 Öka gödselgivan stegvis under våren, från startgiva till 
maxgiva, efter ökad tillväxt hos gräset.   

7.	 För krypven bör maxgivan vara 0.06 – 0,07 kg N per 100 
m2 och vecka. Om reparationsbehov av turfen föreligger 
kan doseringen ökas med 60 %.   

8.	 Gödsla enligt maxgivan under perioden 15 juni till 1 sep-
tember, alternativt 1 juni till 15 september i södra Sverige. 

9.	 Om osäkerhet råder vad gäller precisionen i gödslingspro-
grammet bör prov på gräsklipp analyseras med avseende 
på kväveinnehåll. Med hjälp av en glödförlustbestämning 
kan eventuell förekomst av dressand i provet korrigeras. 
Risk finns annars för att kvävekoncentrationen i provet 
underskattas.   

10.	Minska gödselgivan stegvis under hösten, från maxgiva till 
slutgiva, efter minskad tillväxt hos gräset. Frost är också en 
bra indikator på att minska gödselgivan.   

11.	För krypven bör slutgivan på hösten vara 0,03 kg N per 
100 m2 och vecka.  

12.	Sluta gödslingen på hösten två veckor efter att tillväxten 
avstannat.  

13.	 Anpassa gödslingen efter mikroklimatet på banan. Greener 
i skuggiga lägen växer sämre och har därför lägre närings-
behov jämfört med de i full sol. 

14.	När man övergår från en gödslingsstrategi till en annan t 
ex till behovsanpassad gödsling är det viktigt att man an-
tecknar vilka förändringar som görs och effekter på gräset. 
Detta underlättar möjligheten att ytterligare förbättra 
metoden inför kommande säsonger.  
 
Under säsongen bör man dokumentera:  
• Gräsets färg  
• Rotutveckling 
• Jordtemperatur  
• Lufttemperatur  
• Klipphöjder  
• Bollrull  
• Datum när gödslingen startar, maxperiodens längd  
  och när gödslingen avslutas  
• Exakta gödslingsgivor  
• Bekämpning mot sjukdomar, tidpunkt och medel  
• Övriga skötselinsatser

15
Juni

31
Augusti

Start Stopp

södranorra
Sverige

södra norra
Sverige

0.03

0.06
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figur 11 – Gödslingsschema på försöksstationen i Landvik, Norge, samt ljus- och temperaturförhållandena på 
platsen under 2008. (Figur från Acta II)

figur 12 - Gödslingsschema för krypven under 2004 på Fullerö GK.
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Den föreslagna gödselkurvan i Figur 10 är en idealise-
rad bild av hur näringsbehovet och därmed näringstill-
förseln ändras under säsongen. Självklart förekommer 
fluktuationer i tillgången på ljus, värme och nederbörd, 
men om dessa är av kortvarig natur (ca en vecka) finns 
ingen anledning till att avvika från det ursprungliga 
gödslingsschemat (Figur 11). Detta gäller framför 
allt när man gödslar med näringsbegränsning för att 
dämpa tillväxthastigheten och gynna rottillväxten. När 
tillväxten bromsas på grund av kvävetillgången skapar 
man ett gräs som har kapacitet att ta upp ett eventuellt 
överskott när tillväxtbetingelserna kortvarigt försäm-
ras. Om man däremot är ute efter hög tillväxt för att 
snabbt läka skador är det mer angeläget att bromsa 
näringstillförseln i samband med omslag till sämre 
väder. Om så inte görs finns risk för att det uppkomna 
näringsöverskottet läcker ut i samband med kraftiga 
regn.

När gödslingen sker frekvent och givorna anpassas för 
att täcka det löpande behovet skapar man ett system 
som enkelt kan påverkas (Figur 12). Genom att brom-
sa eller öka gödselgivorna kan man snabbt få gräset att 
ändra tillväxttakten åt det håll som situationen kräver. 
Tillväxtstyrd gödsling kan därför också vara ett lämp-
ligt uttryck för konceptet ”Behovsanpassad gödsling”. 
Man styr tillväxten till den nivå som passar oss bäst för 
stunden genom att anpassa givornas storlek till beho-
vet för önskad tillväxt.

När man gödslar behovsanpassat tillför man den 
näring som den tilltänkta tillväxten kräver. Det är de 
nybildade växtcellerna som måste försörjas med de 
olika näringsämnena för att deras maskineri ska kunna 
byggas upp. Att anpassa mängden tillförd näring till 
dagarnas längd och temperatur är också logiskt ef-
tersom dessa faktorer kraftigt reglerar fotosyntesens 
kapacitet.

Gödsling påverkar inte enbart gräsplantan, utan även 
mikroorganismerna i marken, vilka hjälper till med 

många fördelar när Biologin får styra
upptaget av näring och vatten. Det handlar framför 
allt om mykorrhiza och denna svampgrupp är mycket 
känslig för höga näringskoncentrationer i marken. 
Jämn och kontrollerad näringstillförsel bidrar därför 
också till att erhålla en positiv mikroflora i greenerna.   

Att sprida näring i flytande form ökar precisionen i 
gödslingen och reducerar behovet av eftervattning. 
Detta gödslingsförfarande är därför tidsbesparande 
och störningar i spelkvalitén på grund av bevattning 
minimeras.

Att anpassa näringstillförseln till önskad tillväxtnivå le-
der till att risken för läckage kraftigt reduceras. Genom 
skapa ett ”hungrigt” gräs kan kolhydratförråden i väv-
naderna ökas och därmed förbättras gräsets förmåga 
att försvara sig mot skadegörare. Tillväxtstyrd gödsling 
är därför bra för turfens kvalité, miljön såväl som för 
plånboken.

Gräsets fysiologiska näringsbehov och hur man på 
bästa sätt kan tillgodose detta under säsongen utgör 
kärnan i denna gödslingsmanual. Tillförsel av andra 
ämnen och särskilt höga doser av enskilda närings-
ämnen kan ha positiv effekt på gräsets kvalité. Dessa 
ämnen kan verka som biostimulanter och göra gräset 
starkare mot sjukdommar eller stimulera gräsplantorna 
i speciella stressituationer. Det finns goda erfarenheter 
hos andra grödor vad gäller tillförsel av kisel och sva-
vel i överskott har använts i växtodlingen för bekämp-
ning av svampsjukdomar. Nya försök, bland annat om 
gödsling i relation till vinterstress, kommer att kunna 
ge underlag för hur gödslingen ska avslutas på hösten. 
Vi har sett en positiv effekt av gödsling ända fram till 
att marken fryser, men ur ett miljöperspektiv är sen 
höstgödsling inte att rekommendera. Rekommenda-
tionerna i denna gödslingsmanual kan därför med 
stor sannorlikhet behöva omprövas i takt med att våra 
kunskaper på gödslingens område utökas.



st
e

r
f 

20
13

. f
o

r
m

: k
a

r
in

 s
c

h
m

id
t.

 f
o

t
o

 p
å

 d
e

n
n

a
 s

id
a

:  
h

a
u

g
e

r
 g

k
, o

sl
o

. f
o

t
o

: a
g

n
a

r
 k

v
a

lB
e

in

författare:
 

tom ericsson
karin BlomBäck

sveriges lantbruksuniversitet, slu 

agnar kvalBein 
Bioforsk norwegian institute for  

agricultural and environmental research

adress  BOX 84, SE-182 11 DANDERYD   Besöksadress KEVINGESTRAND 20    tel 08-622 15 00   internet STERF.GOLF.SE

Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) är de nordiska golfförbun-
dens gemensamma forskningsstiftelse. STERF levererar kunskap som är färdig att använda direkt  
i banskötseln och i dialog med myndigheter, i ett trovärdigt arbete med miljö och  
hållbar utveckling.  STERF prioriterar forskning och utveckling inom:  Växtskydd - kontroll av sjukdomar 
och ogräs, Effektiv och hållbar användning av vatten, Gräsets övervintring samt Multifunktionella golf- 
anläggningar. Läs om STERF:s projekt, prioriterade områden och forskningsprogram på sterf.golf.se


