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Klippning är den mest arbets- och energikrävande åtgärden 
på golfbanor.  Behovet av klippning kan reduceras genom 
val av svagväxande gräsarter och sorter, moderat gödsling, 
vältning och andra skötselåtgärder, men för att gräsmat-
tan skall kunna reparera sig snabbt efter skador, finns det 
begränsningar för vad man kan uppnå. Mindre gräsväxt kan 
vara speciellt viktig på ställen där det är svårt att komma åt 
med klippare, exempelvis längs bunkerkanter och på branta 
gräsytor.

Redan efter andra världskriget började man i USA experi-
mentera med ‘kemisk klipping’, dvs. behandling av gräset 
med kemisk tillväxtreglering1. Produkterna som då blev lanse-
rade hämmade  plantornas celldeling, och effekten på gräsets 
färg och skottäthet kunde vara relativt drastisk. I USA är 
liknande celldelnings-hämmande medel fortfarande i bruk för 
att hindra bildandet av fröstänglar hos vitgröe på golfbanor.  

På 1960- och 1970-talet utvecklades tillväxtregleringsmedel 
som primärt påverkar  cellsträckningen och inte celldel-
ningen. (se faktaruta s.5) Verkan av  cellsträckningshämmare 
är att  de reducerar växtens  produktion av sträckningshor-
monet gibberellinsyra (gibberellic acid, GA). Olika former av  

drÖmmen om kemisk kliPPning

gibberellinsyra bildas genom serier av biokemiska reaktioner i 
växtcellerna, och bildandet av biologiskt aktivt GA1 från inak-
tivt GA20 är det sista steget i denna process. Trineksapak-etyl, 
den aktiva substansen i Primo MAXX, blockerar det sista och 
avgörande steget i gibberellinsyntesen. Andra cellsträcknings-
hämmare är mindre specifika och verkar på tidigare steg i 
gibberellinsyntesen. Detta gäller till exempel Cutless (aktiv 
substans: flurprimidol) och Trimmit/Turf  Enhancer (aktiv 
substans: pacolobutrazol) som är tillåtet i USA och en del 
andra Europeiska länder, men inte i Norden.  Klormekvat-
klorid (CCC, Cycocel) som i Skandinavien används i odling 
av gräsfrö och vid viss spannmålsodling, tillhör också denna 
grupp. 
 
En tredje grupp av tillväxtregleringsmedel är de som innehål-
ler etefon, en syntetisk form av det naturliga växthormonet 
etylen (se faktarutan s.5). Det viktigste handelspreparatet 
i denna gruppen är Proxy, som på amerikanska golfbaner 
används bl.a. för att hindra blomning hos vitgröe.  

Texten i den här skriften berör bara Primo MAXX, eftersom 
det är det enda tillväxtregleringsmedlet som är aktuellt för 
golfbanor i Norden idag.  

bild 1. Klippning av vitgröegreen som användes i Primo MAXX försöken på Bioforsk, Landvik.  Foto: Trygve S. Aamlid.
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hur växer gräsplantan? 
 
Två processer krävs för att gräset 
skall växa; celldelning och cell-
sträckning.   
 
Celldelning sker i bestämda zoner i 
plantan – så kallade meristemer.   
 
Hos gräs finner vi meristemer i till-
växtpunkterna vid jordytan och i rot-
spetsarna, samt i speciella zoner i unga 
blad och strån.  Merparten av den 
synliga grästillväxten beror inte på att 
cellerna delar sig utan att de sträcker 
sig, dvs. ökar i längd och volym.

växthormoner 

Ett växthormon är ett naturligt ämne 
som produceras i en växtcell och 
som transporteras till andra celler 
där det i mycket små koncentratio-
ner inverkar på plantans tillväxt och 
utveckling.
 
Vi skiljer mellan fyra grupper av 
växthormoner som alla gynnar 
plantans tillväxt, nämligen auxiner, 
gibberelliner, cytokininer och bras-
sinosteroider, och två grupper som 
hämmar tillväxten, nämligen absisin-
syrea och etylen.
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godkännande 
Jordbrukspreparat som innehåller trineksapak-etyl har an-
vänts i nordisk gräsfröproduktion och viss spannmålsodling 
sedan slutet av 1990-talet, men det är först under de senaste 
två, tre åren som den aktiva substansen har blivit tillgäng-
lig för golfanläggningar. Primo MAXX är en blandning av 
trineksapak-etyl som är utvecklat speciellt för gräs på grön-
ytor, och det är det mest använda tillväxtregleringsmedlet på 
världens golfbanor. I Norden var myndigheterna i Sverige 
de första att godkänna Primo MAXX sommaren 2011. För 
växtsäsongen 2013 blev produkten godkänt också i Finland. 
Om en ny version av Primo MAXX blir godkänd i Norge 
och Danmark är i nuläget osäkert.

verkan under nordiska temperatur- 
och ljusförhållanden
Växtforskare har vetat att behovet av Primo MAXX är större 
i Norden än i länder som ligger mer söderut. Det beror 
på de speciella ljusförhållanden med långa dagar som ökar 
produktionen av gibberellinsyra och därmed sträcknings-
tillväxten2. Hormonet ger också reducerad produktion av 
sidoskott (bild 2), som gör att gräsytan blir mindre tät. Hos 
sorter från sydligare breddgrader är dagslängdsresponsen 
inte lika stark som på bilden, men liknande skillnader i 
effekter har också visats i försök med amerikanska krypven-
sorter. De ökade den dagliga mängden avklipp med 22 % 
när dagslängden ökade från 15 till 20 timmar4 (bild 3). 

 

kolhydratstatus
Primo MAXX tas snabbt upp av gräsbladen och transpor-
teras till sträckningszonerna i bladen, stråna och - i mindre 
grad – till tillväxtpunkten i rötterna.  Cellerna blir mindre 
och mer kompakta och koncentrationen av klorofyll (blad-
grönt) ökar. Det innebär som regel att gräset får mörkare 
färg. De flesta undersökningar visar att nettoproduktionen 
av socker (kolhydrater) inte ändras efter applicering, men 
att en mindre del av sockret används till tillväxt. Det be-
tyder att mer av sockret blir tillgängligt för viktiga under-
hållsåtgärder som försvar mot sjukdomar, symbioser (t.ex. 
mykorrhiza), näringsupptag, läckage till mikroorganismer 
i rotzonen m m och andra goda ändamål (se faktarutan).  
Vitgröe använder ofta en del av sockret till blomning och 
frösättning, men detta påverkas knappt av Primo MAXX.

Primo mAxx i norden

bild 2. Dagslängdsförsök med plantor av den norska ängsgröesorten 
‘Lavang’3 odlad  vid 12, 16, 20 och 24 timmars ljus.  Foto: Trygve S. 
Aamlid.

bild 3. Från växthusforsök med Primo MAXX på krypven, klippt som 
fairway.  Krukan till  vänster hade fått 15 timmars dagslängd, krukan till 
höger 20 timmars dagsläng.  Foto: Trygve S. Aamlid.

Hur används kolhydraterna från 
fotosyntesen ? 

Socker

UnderhållInlagring

Läkage från rötter 
till nyttiga mikro-
organismer 

Sym-
bioser

Försvar (bl.a. 
antioxidanter)

Närings-
upptag

Transport

(Irreversibel 
volymökning)

Blommning/  
fröbildning

Tillväxt
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hur ofta skall man spruta?
Trineksapak-etyl, den verksamma substansen i Primo 
MAXX, bryts normalt ner i plantan inom 2-4 veckor efter 
applicering. Den tillväxthämmande effekten är därför 
ganska kortvarig, och när denna effekt avtar, kommer gräset 
att växa mer en det skulle ha gjort om det aldrig hade blivit 
sprutat med Primo MAXX. Rent fysiologisk kan detta 
förklaras med att det under perioden efter sprutning har 
anhopats GA20 och reservkolhydrater i plantan och att dessa 
blir tillgängliga när det sista steget i gibberellinproduktionen 
inte längre är blockerat. Fenomenet kallas ‘rebound’, dvs. 
att gräset kommer starkare tillbaka5. För att uppnå varaktig 
effekt av tillväxtregleringen bör det därför appliceras regel-
bundet. 
 
Under de första nordiska försöken med Primo MAXX på 
green och fairway var appliceringsintervallet fyra veckor. 
Då observerade vi snabbt att tillväxtreduktionen var mycket 
större de två första jämfört med den tredje veckan efter 
sprutning, och under den fjärde veckan efter spruting var 
mängden avklipp som regel större på osprutad yta jämfört 
med sprutad yta 6. Detta har vi senare fått bekräftat genom 
växthusförsök som bekräftar att rebound-effekten kommer 
senare ju större doser som används av Primo MAXX4. Se 
figuren. 

De biokemiska reaktionerna i plantan  går snabbare vid 
högre temperatur. Därför rekommenderar amerikanska 
forskare att man använder dygnsgrader i stället för antal 
dagar mellan varje applicering. Dygnsgraderna får vi genom 
att summera dygnmedeltemperaturen (exempel i fakta 
rutan). De amerikanska rekomendationerna för greener är 
att utföra appliceringen efter ca 200 dygnsgrader (d°C)7. Vi 
har funnit att denna norm stämmer bra för sydliga delar av 
Norden, under den varmaste perioden i juli och augusti. I 
nordliga ( speciellt kustnära) områden och när dygnsmedel-
temperaturen är låg under första delen av säsongen bör antal 
dygnsgrader mellan appliceringarna inte överskrida 1504.  

Många väderstationer har programvara som ger dygns-
medeltemperaturen direkt, men det fungerar bra och blir 
inget stort fel om man har en max- och min termometer 
och beräknar dygnsmedel som genomsnittet av max- och 
min temperaturen.

exempel på beräkning  
av dygnsgrader 
Tabellen nedan visar dygnsmedeltemperatur och värme-
summa på Bioforsk Landvik under perioden 1-15 juni 
2013. Sprutning med Primo MAXX gjordes 31 maj.  
Enligt den amerikanska modellen skulle det sprutas på 
nytt efter 200 d°C, dvs 14-15 juni.
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dokumenTerAde  effekTer  Av  Primo mAxx  
på avklipp, bollrull och visuell kvalitet i nordiska försök 

green
Tabell 1 är en sammanställning av resultat från nordiska 
försök med Primo MAXX på greener. Vid användning av 
0.4 l/ha, som enligt den svensk etiketten är standarddos för 
Primo MAXX på greener,  har genomsnittlig reduktion av 
gräsklipp varit 23 %, och det visuella helhetsintrycket har i 
stort sett varit bättre än på osprutad kontrollruta, främst på 
grund av mörkare färg.   
 
Det är värt att notera att mindre doser av Primo MAXX ger 
lika god växtreduktion bara man applicerar tillräckligt ofta. 
Exempelvis så fick man vid försöket på Landvik 2008 full-
god effekt vid dosen 0.15 l/ha efter att ha applicerat en gång 
per vecka. För vissa kan det kanske passa att blanda låg dos 
Primo MAXX i sprutvätskan vid sprutgjödsling av greenena 
varje vecka. 

Plats / referens år gräsart(er) sprut-
intervall

dos,  
l/ha

noterat

(veckor) Avklipp bollrull
Lepaa, FIN6 2007 Krypven 4 v 0.20 - 8 % Ej mätt Rebound. Ingen ändring 

i visuell kvalitet
0.40 - 15 %

Ballerud, N6 2007 Krypven 3 v 0.40 - 44 % + 13 % Mörkare och jämnare 
färg.

Bogstad, N6 2007 Vitgröe 3 v 0.40 - 26 % Ej mätt Mörkare färg.

Landvik, N8 2008 Krypven 1 v 0.15 - 26 % + 4 % Stabil avklippsreduktion. 
Mörkare färg.

2 v 0.30 - 23 % + 6 %
Fullerö, S9 2010 Rödsvingel 2 v 0.30 - 37 % + 3 % Bättre helhetsintryck.

Landvik, N10 2011 Vitgröe 2 v 0.40 -19 % + 6 % Tendens till gulning

Landvik, N11 2013 Krypven 2 v 0.20 - 11 % + 7 % Mörkare färg.  
Bättre helhetsintryck

2 v 0.40 - 10 % + 7 %
Loimijoki, FIN11 2013 Vitgröe/ krypven/ 

brunven
2 v 0.20 - 8 % Ej mätt Mörkare färg.  

Bättre helhetsintryck.
2 v 0.40 -22 %

effekt av Primo mAxx

Tabell 1. Sammanställning av nordiska försök med Primo MAXX på green.  

bild 4. Mätning av bollrull i forsök med Primo MAXX på green. Efter-
som försöksytorna bara är 2 m så används en förkortad stimpmeter.  
Foto: Trygve S. Aamlid
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fairway
På fairway (tabell 2) hade vi under de första försöken 
problem med att uppnå jämn tillväxtreducering utan att 
det påverkade den visuella  fairwaykvaliteten (bild 5). Detta 
förbättrades då vi i senare försök reducerade appliceringsin-
tervallet till varannan vecka. 

Det är troligen möjligt att uppnå jämn växtreduktion även 
vid tre veckors appliceringsintervall, om man håller sig till 
doser på storleksordningen 1.2- 1.6 l/ha. Den svenska  
etiketten för Primo MAXX anger att en standarddos på  
1.6 l/ha kan ge upp mot ca 50 % minskning i grästillväxten 
under fyra veckor med minimal gulfärgning. För den som 
skall prova Primo MAXX för första gången är det troligen 
säkrare att börja med lägre doser och kortare applicerings-
intervall, t.ex  1.0 - 1.2 l/ha varannan till var tredje vecka. 
Dos- och appliceringsintervall kan ökas allt eftersom man 
samlar på sig erfarenhet. 

Tabell 2. visar att vi i de nordiska fairwayförsöken har 
uppnått mer än en 50 % växtreduktion i bara ett forsök, 
nämligen på Loimijoki GC i Finland  2013. I praktiken bör 
de flesta greenkeepers vara mycket nöjda om de med hjälp 
av Primo MAXX  lyckas reducera klippbehovet på fairway 
med 1/3, dvs. från tre till två gånger i veckan.   

Plats 
/ referens

år gräsarter 
(efter dominans)

sprut- 
 intervall 
(veckor)

dos 
l/ha

Avklippt mängd 
i förhållande till 
obesprutad yta

noterat

Landvik, N7 2007 Rödsvingel/ 
Ängsgröe/Rödven/

Vitgröe

4 v 1.0 - 1 % Klar rebound.  
Gulfärgning, reducerad 

visuell kvalitet.
1.5 - 15 %

Lepaa, FIN7 2007 Ängsgröe/  
Rödsvingel

4 v 1.0 - 8 % Rebound. Ingen reduk-
tion av visuell kvalitet

1.5 - 21 %
Ballerud, N7 2007 Vitgröe 4 v 1.5 - 37 % Tendens till rebound.  

Tendens till gulfärgning.
Lepaa, FIN8 2008 Ängsgröe/  

Rödsvingel
2 v 0.8 - 23 % Ingen rebound.  

Ingen reduktion av  
visuell kvalitet

1.6 - 34 %
Landvik, N11 2013 Rödsvingel/

Rödven/ 
Ängsgröe

2 v 1.2 - 38 % Ingen rebound. 
Mörkare gräs.

2.0 - 46 % Mer röd tråd.
Loimijoki, FIN11 2013 Ängsgröe 2 v 1.2 - 64 % Ingen rebound.  

Mörkare gräs.
2.0 - 67 %

  
Tabell 2. Sammanställning av nordiska försök med Primo MAXX på fairway. 

bild 5. På Byneset GK i Trondheim, ledde förstagångssprutning av  
1.6 l/ha till reduserad fairwaykvalitet, med bl a mer tvåbladiga ogräs.  
Foto: Trygve S. Aamlid.

obehandlad yta

Primo mAxx 1.6l/ha
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Primo MAXX änvändes först i USA där krypven och vitgröe 
är de dominerende ‘cool season grasses’ på greener, och där 
många banor även har krypven på fairway.  Båda dessa arter 
ger god respons på Primo MAXX. Allra störst är kanske 
fördelen på vitgröegreener, där också risken för gulfärgning 
är störst om man överdoserar.  

Inget av våra försök skedde på rödsvingelgreener, men det 
är troligt att effekten av Primo MAXX är mindre än på vit-
gröe- och krypvensgreener. Det kan bero på att rödsvingel 
har lägre växtpotential och därför gödslas mindre än kryp-
ven och vitgröe.  Effekten på rödven ligger troligen mellan 
rödsvingel och vitgröe/krypven. Brunven ger på grund av 
liten sträcktillväxt, vanligvis god bollrull utan tillväxtregle-
ring, men i skugga kan greenkvaliteten eventuellt ökas med 
användning av Primo MAXX12,13. 

olikA gräsArTers resPons På Primo mAxx

På fairway är det mycket som tyder på att tillväxtreduk-
tionen efter sprutning med  Primo MAXX är större hos 
ängsgröe och vitgröe än hos rödsvingel och rödven7.  På 
fairway, i semiruff och på fotbollsplaner kommer rajgräs visa 
respons på Primo MAXX bara om doseringen ökas till 2.5 – 
3.5 l/ha, dvs. en betydligt högre dos än det som är normalt 
för andra gräsarter.  I ett forsök på Ballerud GK, Norge, gav 
sprutning med dosen 2.2 l/ha resultatet att tuvor av rajgräs 
framträdde som små  ‘öar’ i en annars ängsgröedominerad 
semiruff (bild 6).  

Obehandlad yta

Primo MAXX, 2.2 l/ha

bild 6. Spruting av ruff med 2.2 l/ha verkar dåligt på rajgräs. Därför står rajgräset upp som tuvor, medan ängsgröe hålls tillbaka mer.
Foto: Tatsiana Espevig.
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Övervintringsförmåga
Kortklippt gräs är utsatt för vinterskador, och bättre över-
vintring kan vara ett viktig argument för användning av 
Primo MAXX på nordiska golfbanor.  I de första green- och 
fairwayförsöken i Finland visade regelbunden sprutning med 
Primo MAXX signifikant mindre skador av rosa snömögel 
(Microdochium nivale) nästa vår8 (bild 7) och i ett senare 
forsök blev samma effekt dokumenterad på en vitgröegreen 
på Landvik10. En möjlig orsak till det kan vara att Primo 
MAXX i sig själv har en svag fungistatisk (svamphämmande) 
effekt, men viktigare är nog att ökningen av kolhydrat-
reserver gör att gräset blir starkare och får bättre kraft att 
reparera och motstå vinterskador. Effekten på snömögel 
är ändå inte så stor att den kan jämföras med, eller ersätta 
kemiska bekämpningsmedel. I försöket på Landvik10 blev 

Primo mAxx och sTressTolerAns

t.ex snömögelangreppet påföljande vår reducerat från 23 
till 14 %, medan förebyggande sprutning med svampmedel 
reducerade angreppet till under 1 %.  I ett annat forsök gav 
Primo MAXX bättre frosttolerans på härdade krypvensplan-
tor, dock var effekter mycket marginell (-31 °C efter regel-
bunden sprutning med 0.4 l/ha mot -29°C hos obehandlade 
kontrollplantor)11.  

Sammanfattningsvis menar vi att Primo MAXX kan vara ett  
av flera hjälpmedel som kan reducera övervintringsproblem 
på nordiska golfbanor.  

bild 7.  Från försök med Primo MAXX på krypvensgreen, Lepaa GC, Finland, våren 20088.  Kontrollruta med mest snömögel, framme till vänster 
hade inte fått Primo MAXX 2007.   
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bild 8. Från ett fairwayforsök med Primo MAXX på Landvik en tidig morgon i september 2013. Försöksrutorna till vänster hade fått Primo 
MAXX i olika doser och blandningar. Foto: Agnar Kvalbein.

Torktolerans
I våra försöksfält har vi ofta observerat mindre guttationsvat-
ten på morgonen, dvs en torrare yta på försöksrutor som 
är behandlade med Primo MAXX (bild 8). Detta kan tyda 
på mindre vattenupptag, något som i så fall överenstämmer 
med amerikansk litteratur som visar lägre evapotranspira-
tion, (ET) efter sprutning med Primo MAXX1. I de första 
fairwayförsöken på Landvik observerade vi lite lägre vat-
tenprocent i avklippet på försöksrutor sprutade med Primo 
MAXX7. 

Senare har vi dokumenterat en svagt negativ effekt av Primo 
MAXX när det gäller rotdjupet på vitgröe, som klipptes som 
green10 .  
 
Det verkar inte vara någon grund för att tro att sprutning 
med Primo MAXX har väsentlig betydelse för gräsets tork-
tolerans och därmed vattningsbehovet på golfbanor under 
nordiska förhållanden. 
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skuggtolerans
Gräs som växer i skugga kommer normalt att utveckla färre 
skott, men längre och tunnare blad för att söka och fånga 
upp ljus.  Liksom effekten av långa dagar är detta delvis en 
gibberellinrespons, och det är väl dokumenterat att Primo 
MAXX har större positiv verkan på visuell kvalitet och 
spelkvalitet i skugga än i fullt solljus1.  Vi har inte nordiska 
försöksresultat som visar detta, men på vitgröe- och kryp-
vensgreener är bättre skuggtolerans troligtvis en av de största 
fördelarna med Primo MAXX.  

slitagetoleranse
Sprutning med Primo MAXX kommer normalt att öka 
skottätheten och samtidigt ge mer kompakta celler med lite 
mindre vatteninnehåll. Detta ökar gräsets motstånd mot 
steg, och annat slitage, men å andra sidan kan reducerad 
växthastighet ge sämre reparationsförmåga på uppkomna 
skador.  I rebound-fasen kan däremot reparationsförmågan 
hos gräs som är behandlat med Primo MAXX vara bättre 
än för obehandlat gräs. Detta kan greenkeepers och i ännu 
högre grad de som sköter fotbollsplaner utnyttja eftersom de 
vet när turneringar och matcher, som medför stort slitage, 
infaller. 

konkurrensförmåga mot ogräs
Primo MAXX har liten eller ingen verkan på tillväxt hos 
tvåhjärtbladiga växter som maskros, grodblad och vitklöver. 
Gräsets konkurrensförmåga mot ogräs kommer därför att 
minska vid användning av Primo MAXX, och i våra forsök 
har vi flera gånger sett att ogräset ökar på fairway på sprutade 
ytor jämfört med obehandlade ytor. (t ex bild 5). Anlägg-
ningar som inte kan eller önskar att spruta med kemiska 
ogräsmedel skall därför vara försiktiga med att använda 
Primo MAXX.  
 
mottaglighet för sjukdom 
Vi har tidigare nämnt att Primo MAXX kan reducera pro-
blem med övervintringssvampar på golfbanor.  När det gäller 
antraknos, en annan vanlig sjukdom på vitgröegreener, visar 
amerikanska försök att Primo MAXX har svag eller ingen 
förebyggande effekt14. Det senare gäller troligen de som på 
grund av användning av tillväxtreglerande medel kan gödsla 
greener lite mer, utan att det påverkar bollrullen negativt. 
 
Som nämts i tabell 2 har vi i våra fairwayförsök några 
gånger sett mer rödtrådsjuka efter behandling med större 
doser Primo MAXX.  Denna risk är också nämnd på Primo 
MAXX etikett i Sverige.  

bild 9. Primo MAXX ökar gräsets skuggtolerans. Foto: Trygve S. Aamlid.
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PrAkTiskA erfArenheTer  Av Primo 
mAxx På svenskA golfAnläggningAr  
2012 och 2013

bakgrund
Växtsäsongen 2012 var den första hela säsong som svenska 
golfbanor hade möjlighet att använda tillväxtregleraren Pri-
mo MAXX på sina spelytor. Hösten 2012 skickade Svenska 
Golfforbundet ut en enkät till alla golfklubbar i Sverige med 
frågor om hur de använt Primo MAXX och vilka effekter 
och erfarenheter de fått. 

För att få använda Primo MAXX på svenska golfbanor 
skall användning föregås av en anmälan om användning till 
kontrollerande myndighet, som är kommunens miljökontor. 
Det är samma rutin som gäller för användande av kemiska 
bekämpningsmedel på golfbanan. De flesta kommunerna 
har godkänt användning av Primo MAXX.  

Antalet svar på enkäten var ca 130 av 460 anläggningar. De 
flesta användarna var från södra delen av Sverige, det vill säga 
från i höjd med Stockholm och söderut. Ett antagande är att 
ca 100 banor köpte och använde primo MAXX under 2012. 
Vi tror att antalet klubbar ökat något under 2013.

Den helt dominerande användningen var på greener (ca 100 
banor) medan användning på tee, fairway och andra ytor 
skedde på färre än 10 banor. Av de greener som behandlades 
var över 80 % vitgröe- eller blandgreener med dominerande 
vitgröe och inslag av främst krypven. Enstaka greener hade 
rena bestånd av krypven, brunven eller rödsvingel.  

När det gällde doser och appliceringsintervall som anlägg-
ningarna använt, stämde det relativt bra med tillverkarens 
rekommendationer. Dock fanns det viss variation både i 
doser och appliceringsintervall, avvikelsen var främst att 
man använt något låg dos och ett längre intervall. Ytterst 
få har angett att de har märkt eller haft problem med den 
rebound- effekt som kan fås på gräset om appliceringsinter-
vallet blir för långt.  

Här presenteras några av de erfarenheter som kommit fram 
i enkäten. 
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erfarenheter på greener

Jämnare och bättre bollrull
Den fördel av Primo MAXX som värderas högst efter två 
växtsäsonger är förbättring av spelkvaliteten. Bollrull, jämn-
het och möjlighet till jämnare bollhastighet. Stimpvärde 
(bollhastighet) över dagen, det vill säga skillnad mellan 
morgon och kväll, har jämnats ut betydligt efter behandling. 
Jämnheten i bollhastighet över dagen är den fördel med 
Primo MAXX som uppskattas mest av de svenska anlägg-
ningarna. De flesta sköter sina vitgröegreener ungefär som 
tidigare efter Primo MAXX behandling. De klipper varje dag 
och vältar någon till några gånger /vecka. Ytterst få banor 
klipper vitgröen varannan dag under växtsäsong när tillväx-
ten är hög. Även om det är möjligt att klippa mer sällan, kan 
klubbar och spelare ”kräva” att det skall vara nyklippt varje 
morgon! 

Mörkare färg 
En annan fördel som anges på rena vitgröe och vitgröe + 
krypven-greener är att gräset får en mörkare grön färg. Gul-
färgning i samband med applicering av Primo MAXX har 
förekommit hos några, men ses inte som ett stort problem 
vid användning enligt tillverkarens rekommenderade doser.

Tätare greenytor – problem med dressning
Några banor har angett att man på sina vitgröegreener fått 
en tätare greenyta, med följden att man tycker det varit svårt 
att få ner dressand i turfen. Vissa har upphört med Primo 
MAXX behandlingen, medan andra har justerat sitt skötsel-
program med något ökad luftning, och/eller vertikalskärning 
för att lösa problemet.

Kortare fröställningar hos vitgröe
Primo MAXX skall enligt tillverkaren ha liten eller obefintlig 
påverkan på vitgröens frösättning. Många har angett att man 
inte sett minskad blomning, men att blommor på vitgröe-
greener märks mindre. Troligen eftersom vitgröen verkar 
sätta fröställningen lägre ner i beståndet. 

Mindre antraknos
Flera klubbar upplever att de indirekt minskat risken för 
svampsjukdomen antraknos. Orsakerna kan vara flera. En 
kan vara att man med Primo MAXX får jämnare bollrull och 
minskad tillväxt. Det kan leda till att man kan kanske kan 
hoppa över en del klippningar, speciellt under perioder med 
lägre tillväxt, sen sommar och höst. Minskad klippning, ex-
empelvis varannan dag och vältning varannan dag, minskar 
stressen. En annan orsak kan vara att klipphöjden kan höjas 
några tiondels millimeter med minskad stress på gräset som 
följd. Andra banor har ökat sin gödslingsnivå (kväve) något 
tillsammans med användningen av Primo MAXX vilket har 
gett ett ”friskare” gräs under säsong, utan att få tröga greener 
på grund av ökad sträcktillväxt.

Skuggtolerans och övervintring
Många antyder att Primo MAXX ger bäst effekt på vitgröe 
i skuggiga lägen. Möjligheten att hålla tillbaka den tydliga 

sträcktillväxten som gräs i skugga utvecklar, verkar ge en mer 
kompakt och frisk planta. Några anser att behandlingen ger 
bättre och mer motstångskraftiga plantor mot vinterskador 
och vintersvamp, främst snömögel. Det är dock svårt att be-
döma detta efter så få vintersäsonger med Primo MAXX på 
våra golfbanor och att ofta obehandlad referensyta saknas..

Primo MAXX i samband med stödsådd och på våren efter 
en vinter som gett skador.
Erfarenheter av Primo MAXX i samband med stödsådd och 
nyetablering mm är relativt få. Det verkar dock som försik-
tighet skall iakttas vid användning på våren då en skadad yta 
skall växa ihop. Låt temperaturen på våren vara så hög att 
skador på turfen läkt och växt ihop innan tillväxtreglering 
med Primo MAXX startas upp. 

Effekt på olika arter
När det gäller gräsart på greenerna anser de flesta att de 
inte ser någon direkt orsak att använda Primo MAXX på 
renbestånd av ”Ädelgräs” som ven och svingel. Speciellt på 
rödsvingel ser man ingen som helst nytta, eftersom tillväxt-
takt, bollrull etc berörs väldigt lite av tillväxtreglering med 
Primo MAXX.

erfarenheter på tees
Ganska få banor har använt Primo MAXX på tees, dock 
verkar erfarenheterna vara goda och fler banor kommer nog 
att börja använda det på tees i framtiden. De fördelar som 
framhålls är tätare turf som snabbare läker ihop skador och 
möjligheten att klippa med lite glesare intervall på grund 
av minskad tillväxt. Tees är ofta en mix av rödsvingel och 
ängsgröe där ängsgröen är dominerande och man märker 
inga direkta visuella skillnader i effekt på de olika gräsarterna 
i blandningen.

 
erfarenheter på fairways
På fairway är det inte heller så många som testat Primo 
MAXX. Av de som provat hävdar några få att de kan klippa 
två gånger per vecka, istället för som tidigare utan Primo 
MAXX, tre gånger per vecka. De anser att de får en bättre 
jämnare kvalitet och spar in både diesel, pengar och man-
timmar genom att behandla fairway. De flesta har dock inte 
sett att det är ekonomiskt- och kvalitetsmässigt motiverat att 
använda Primo MAXX på fairway. 

Andra banor har märkt att kvaliteten på fairway reduseras 
eftersom gräset konkurrerar sämre och ogräsen blir fler. Tro-
ligare är att de ogräs som finns blir större och kraftigare och 
syns mer på de behandlade ytorna. 

Fairway på svenska banor består ofta av en mix av olika arter 
och sorter. Primo MAXX verkar olika på olika gräs. Har man 
ett för långt appliceringsintervall, syns skillnader i tillväxt 
mellan olika gräs och gräsytan ser ojämn och icke enhetlig 
ut. Speciellt tydligt är detta om det finns både vitgröe och 
engelskt rajgräs i fairwayturfen.
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Både försök och erfarenheter visar att man skall anpassa 
eventuellt användande av Primo MAXX till den egna banan. 
Gräsart, yttre förhållanden (t.ex. ljus och skugga), ogräsfö-
rekomst, slitage, gödsling och skötsel avgör resultatet. Som 
regel kan det vara bra att börja försiktigt med doser och 
appliceringsintervall på greener, för att skaffa sig erfarenheter. 
När det gäller andra delar av  banen – tees, fairway och ruff, 
är det viktig att väga effekt och verkan  mot kostnad  och 
värdera om användning av Primo MAXX är ekonomiskt 
befogad. Preparatkostnaden ökar med areal och dos, men på 
större areal är det också mest penger att spara genom mindre 
klippning.  

Den svenska etiketten för Primo MAXX anger en normal 
verkningstid på 4 veckor och  en standarddos på 0.4 l/
ha på green, 1.6 l/ha på fairway och 2.4 l/ha på semiruff 

sAmmAnfATTning och rekommendATioner 

och ruff (klipphöjd över 18 mm).  Generellt menar vi att 
angivet sprutintervall är för långt, och att man hellre skall 
ta utgångspunkt från värmesumman med ett intervall på 
150-200 dygngrader, mest under varma forhållanden, på 
hög- och eftersommaren. För att gräset skall anpassa sig till 
behandlingarna  med Primo MAXX skall man vid första 
sprutningen på våren alltid starta med halv dos i förhållande 
till vad som anges på etiketten,  sedan kan man öka dosen 
gradvis för att uppnå den önskade tillväxtreduktionen. För 
rajgräs i renbestånd är större doser nödvändigt, men det är 
sällan aktuellt på golfbanor i Norden. 

Med rätt förutsättningar tror vi att Primo MAXX kan bli ett 
bra verktyg i grässkötseln på nordiska golfbanor. 
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