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“Practical reestablishment of golf greens following winter damages -a field study”
Introduktion och bakgrund
Ämnen är oftast aktuellt i norra delen av Sverige men är även relevant i övriga Sverige när
vinterskador uppstått på golfgreener. Syftet med försöket är att undersöka (jämföra) olika
såtekniker. (skärande såmaskiner, piggvals och droppsådd) jämförelse av två olika gräsarter (Kärrgröe
och Krypven). Vätmedel (Primer Select) vid sådd, finns någon skillnad i uppkomsttid och etablering
mellan arterna? Ger vätmedelbehandling vid sådd en jämnare fuktighet och därmed en jämnare
etablering? Försöket kommer pågå under säsongen 2017 och 2018 på naturligt skadade golfgreener
och är finansierat av STERF med totalt 50 000 sek.
Beskrivning av projektet 2017
År 2017 var försöket upplagt på Surahammars GK och Leksands GK. Startdatum 11 april och 27 april.
4 greener var med i försöket och alla hade stora vinterskador från främst isbildning (kvävskador).
Greenerna är sanduppbyggda och de domineras av vitgröe som gräsart. Innan försöket startades så
djupluftades greenerna samt vertikalskars i två riktningar. Avläsning vart 14:e dag gjordes på
gräsuppkomsten samt att marktemperatur och fuktighet mättes under hela försöksperioden.
Greenerna delades in i två block (se skiss) där kärrgröe används i ena blocket och krypven i det andra.
Tvärs över blocken behandlas ena halvan med vätmedel (Primer Select 20 l/ha) och den andra halvan
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blev obehandlad. Utsädesmängd var för Krypven (007) 0,6 kg/100m och för Kärrgröe (Sabrina) 3,5
kg/100m
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Bild 1. Skiss på försöksgreen. A= Nollruta. B= Droppsådd. C=Piggvals. D= Skärande maskin. 1=
Behandlad yta. 2=Obehandlad yta.

Resultat och erfarenheter 2017
Väder och vind är faktorer som så klart påverkar etableringen och våren blev väldig kall och
nederbördfattigt i hela Mellansverige vilket orsakade att det tog lång tid att läka alla skador.
Marktemperaturen och fuktigheten mättes under hela försöksperioden och man kunde tydligt se ett
samband mellan värme, fukt och hur etableringen fortskrid. Resultatet från bägge banorna visade på
att skärande maskin var bäst av alla led i uppkomst av nya gräsplantor. Piggvalsmetoden var inte
långt efter men det var ändå skillnad på hur det utvecklades sig. Vertikalskärning + droppsådd och
nollruta var generellt sett sämre. Skillnaden mellan gräsarterna var otroligt stor och kärrgröe är den
gräsart som etablerar sig snabbast under kalla förhållanden. Vid båda avläsningarna (8 & 10 maj,
samt 23 & 24 maj) så var kärrgröe den gräsart som kommit längst i sin uppkomst, krypvenen var
väldigt seg och måste ha högre marktemperatur om det ska etablera sig tillfredställande. Användning
av vätmedel gav ingen effekt alls då mätresultaten inte visade någon skillnad i fuktighet mellan
behandlad yta och obehandlad yta. Sammanfattar man resultaten och mina egna reflektioner så
måste fröet ha god markkontakt för att etablera sig bra. Således så är det viktig att verkligen
gräsfröet får markkontakt annars riskerar man att etableringen blir sämre. Detta stärker motivet att
inte använda vertikalskärning och droppsådd som metod då resultaten var mycket sämre jämfört
med skärande maskin och piggvals. Fler frågor och tankar som kommit upp under försökets gång är
om inte utsädesmängden kan minskas vid skärande maskiner? Ska vätmedels behandling göras
oftare?
Jag vill rikta ett stort tack till försöksklubbarna Surahammars GK och Leksands GK men även de som
hjälp till med material (SW Horto) och maskiner (Stockholm Golf & Turf).
Projektet fortsätter 2018 och försöksplats är inte bestämt ännu, men vet du om att du har
vinterskador på någon/några greener och är villig att ställa upp i försöket så kontakta gärna mig.
För mer information ang. projektet kontakta mig!
Carl-Johan Lönnberg
Bankonsulent Svenska Golfförbundet
Mobil: 070-145 47 44
e-post:carl-johan.lonnberg@golf.se

Bild 2. Försöksgreen Surahammars GK, 31 mars 2017

Bild 3. Försöksgreen Leksand GK 30 mars 2017

Bild 4. Visar täckningsgraden vid avläsningen på resp. försöksplats.

Bild 5. Skillnaden mellan gräsarterna 8 maj, den högra kärrgröe och den vänstra krypven.

Bild 6. Vad har egentligen kommit upp? Johan Robinsson och Jesper Korning, båda ansvariga på
Leksand GK inspekterar nya gräsplantor 10 maj.

