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Förord
Denna handbok är ett försök att summera resultat och erfarenheter från flera forskningsprojekt relaterade till vinterskador på grönytegräs. Finansiärerna av dessa projekt har huvudsakligen varit de nordiska golfspelarna genom
deras bidrag till den skandinaviska forskningsstiftelsen “ Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF)”, samt det Norges Forskningsråd.
Framtagandet av denna text var en del av STERFs och norska golfförbundets innovativa projekt vid namn
“Höstapplicering av gödsel” vilket färdigställdes 2017. En del siffror visar data från detta projekt. För att hålla
texten kort och inte upprepa oss själva, beskrivs försöken i bilaga 1.
Vid skapandet av denna handbok har vi i första hand haft banchefer i minnet. Under arbetets gång konsulterade vi många vetenskapliga skrifter och referenslistan blev därför lång. Vi hoppas att detta kan hjälpa forskare på
grönytegräs och andra som vill gräva djupare i ämnet
Ännu mer praktisk information i ämnen relaterade till vinterstress finns att finna i faktablad och handböcker på
www.sterf.org. Vi hänvisar till relevanta publikationer från STERF i denna text.
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Vinterskador I Norden

Figur 1. De två klimatzonerna och försöksplatserna som används i sortprovningsförsöken SCANGREEN & SCANTURF.

Översikt över olika vinterskador

Geografiska skillnader

De nordiska länderna består av Island, Norge, Sverige, Finland (med Åland) och Danmark (med Grönland & Färöarna). En del Estländare påstår sig också vara nordiska, och ur
ett vinterklimatsperspektiv borde alla de tre baltiska staterna
vara inkluderade.

STERF’s forskningsprogram, “strategier för god övervintring” visar på den komplexitet av olika skador som vintern
kan ge upphov till och visar också på faktorer som är viktiga
för en framgångsrik vinteröverlevnad.
I denna handbok delar vi in vinterskador i tre olika slag: (1)
vintersjukdomar, (2) skador orsakade av is och vatten, (3)
frystorka.

Klimatet varierar mycket mellan de olika länderna och regioner inom dessa. Den varma golfströmmen gör den norska
kustlinjen mycket mildare än förväntat med tanke på dess
nordliga läge. Dominerande västliga vindar levererar stora
mängder av nederbörd i de västra delarna av Norge. Detta
ger en skarp kontrast till den regnskugga som uppstår öster
om fjällen där den årliga nederbörden är mindre än 300 mm.

Påfrestningarna på gräset är till stor del relaterat till var
golfbanan ligger och tid på året. Snömögelfläckar orsakade
av den vinteraktiva svampen Michrodochium nivale är den
ekonomiskt sett allvarligaste skadegöraren i de södra delarna
av Skandinavien. Längre norrut är det istäcke som är det
vanligaste problemet. Det är svårt att fastställa om det är
dödlig uttorkning p g a köldskador eller om det är en effekt
av hög ljusintensitet. Vi förmodar att dessa skador främst
förekommer i början av våren då solinstrålningen är mycket
högre än vad den är på hösten.

Ett kustklimat med liten variation mellan sommar och vintertemperaturerna är väldigt annorlunda jämfört med inlandsklimatet där vintertemperaturen kan gå ner under
-40 °C. Normalt skyddar ett snötäcke gräset för dessa extrema temperaturer. Det mest utmanande klimatet är istället,
sett ur ett gräsperpektiv, ett ostabilt snötäcke med värmeperioder under vintern och därmed risk för att ett istäcke bildas.

Baserat på detta har den här handboken tre kapitel:
“Kontroll av vintersjukdomar”, “Hantering av is och vatten” och “Vårens utmaningar”. Vi startar dock med genetisk
genomgång.

I de båda sortprovningsprogrammen SCANGREEN och
SCANTURF utnyttjar vi med två klimatzoner i de nordiska
länderna. Se denna förenkling I figure 1.
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Gräsarter och hur de skapar
tolerans mot vinterskador

Bild 1. En försöksgreen sådd med olika fröblandningar av rödsvingel och rödven.Till höger är det en mix av internationella sorter. Till vänster är det sorter
baserade på norska ekotyper. Biden är tagen den 18 December 2003. Foto: A. Kvalbein.

Plantans härdning och avhärdning

En gräsplanta kan växla mellan två olika fysiologiska faser.
I tillväxtfasen är cellväggarna vattentäta, vilket innebär att
nya celler kan expandera. Täta och flexibla membran är en
förutsättning för planttillväxt (du kan inte blåsa upp en ballong med hål i).

Banchefer skall komma ihåg att vilken åtgärd som helst som
stimulerar tillväxt, såsom kvävegödsling, bevattning eller
dukar som höjer temperaturen kan öka risken för vinterskador. Detta är fallet både på hösten och våren.
Temperatur och ljusförhållandena 1 är nyckelsignalerna för
plantans härdning eller avhärdning. Två veckor med dagstempereraturer under 4 °C i kombination med några dagar
under noll, kommer gradvis att få plantan att sluta växa och
börja härdas. Grönytegräs når vanligtvis sin maximala härdningsstatus i slutet av december. Avhärdning uppstår när
en utarmning av kolhydrater (orsakad av mörker, syrebrist
eller sjukdomar) och blidväder reducerar härdningen under
vinterns gång. Avhärdningen går fortare än härdningen och
kan vara helt reversibel, delvis reversibel eller helt irreversible beroende på temperaturen och längden på avhärdningsperioden. (Pomeroy et al., 1975; Gusta & Fowler,
1976 a,b; Espevig et al., 2014 a). Läs mer om härdning och
avhärdning i faktabladen ”Härdning och vinterstress” och
”Varma perioder under vintern”.

När plantan är vinterhärdad kan vatten lätt tränga igenom
cellmembranen. Detta gör att iskristaller bildas och växer
till på utsidan av plantans celler. Förhöjda koncentrationer
av socker och andra osmolyter sänker frystemperaturen
inuti cellerna. Speciella anti-frysprotein begränsar effektiv
tillväxten av iskristaller. (Griffith & Yaish, 2004).
Det ser ut som om det finns ett allmänt motsatsförhållande
mellan tillväxt och tolerans mot vinterstress. Detta gör att
växande plantor är mindre toleranta mot vinterstress än härdade plantor. Flerårigt rajgräs (Lolium prenne) och vitgröe
(Poa annua) tenderar att fortsätta växa på hösten. Dessa
arter är också de som är minst toleranta mot vinterskador
och som används på golfbanor i vårt klimat.
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Bild 2. Losby GK, fairway 16. Fläckar av lokalt gräs som överlevt och topprankade sorter som dött. En å som svämmar över skapar ofta ett istäcke och som
dödar gräset på denna fairway. Foto: A. Kvalbein.

Frystolerens kan bestämmas genom laboratorieförörsök. Den
vanligaste metoden är att mäta tio plantor vad gäller återväxt
när temperaturen gradvis sänkts i en fryskammare. Temperaturen där 50% av plantorna överlever är det s.k. LT50 -värdet
(dödlig temperatur hos 50% av plantorna) ( Espevig et al.,
2010; Espevig et al., 2014a). Denna testmetod kan inte
förutsäga en gräsplantas överlevnad under kalla förhållanden
i fält, men den kan användas till att rangordna olika gräsarter
och sorter, att bedöma effekter av skugga eller applicering av
biostimulanter och gödsel.

Lokala gräsekotyper är något mindre påverkade av skötsel och temperatur än sorter skapade för en internationell
marknad. Medan dagstemperaturen styr de kommersiella
sorterna, reagerar sorter anpassade till ett nordligt klimat
även på dagslängden i tillägg till dagstemperaturen. Vi tror
att detta gör lokala ekotyper mer robusta i ett varierande klimat där en mild höst kan reducera härdningen (Dalmannsdottir, 2017). Kanadensiska och amerikanska ekotyper av
vitgröe skiljers ut sig i tolerens mot vinterstress beroende på
dess ursprung. (Dionne et al., 2009).

Det är ett vanlig antagande att frystolerans är positivt korrelerad till resistens mot vintersvamp, som båda är skapade av
härdningsprocessen. Flera experiment med olika plantarter, innefattande både spannmål och gräs har visat på
denna relation. (Ergon et al., 1998; Gaudet et al., 1999;
Kuwabara & Imai, 2009; Huang et al., 2014).

Frystolerens som en indikator på plantans
härdningsstatus

Tolerensen mot vinterstress skiljer sig mycket åt mellan olika
gräsarter och sorter. Generellt sätt är rödsvingel (Festuca
rubra L.) mer resistant än vener (Agrostis sp.) Sjukdomsresistensen hos gräsarterna beror också på deras härdningsstatus.
Tronsmo et al. (2013) visade att brunven (A. canina L.) är
mer sårbart än krypvent (A. stolonifera L.) för snömögel
(microdochium) under växtsäsongen. Det motsatta, vad gäller
motstånd mot snömögel, är att brunven är mer tollerant än
krypven när båda arterna är härdade.

1) Den relativa påverkan av temperatur i förhållande till ljuslängd och intensitet på härdningen är lite undersökt. Skogsbestånd är mer noggrannt kartlagt.
(Malyshev et al., 2014). I en ny studie på flerårigt rajgräs och timotej (Phleum pratense L.) av nordligt och sydligt ursprung diskuterades relationen mellan
temperatur och ljusintensitet/dagslängd och de underströk vikten av inkommande ljusinstrålning för frystolerensen hos dessa arter.(Dalmannsdottir et al.,
2017).

6

Gräsarter använda på golfbanor
i de nordiska länderna

En översikt av gräsarter presenterass i STERF’s handbok:
Gräsguide 2015 -Gräs till grönytor i Norden. Faktabladet
Gräsarteroch sorter för ett tufft vinterklimat ger mer specifik
information.

Det finns några nationella specialiteter i materialet.
I Finland finner du brunven på många greener. I Sverige
stödsås många vitgröegreener med Kärrgröe (Poa trivialis
L.) på våren.

Nordiska golfbanor har många olika gräsarter på sina greener
och det finns intressanta skillnader mellan länderna. Medan
rödsvingel är den dominerande arten på Island så är vengräs
mer utbredd i de övriga länderna. Det är viktigt att känna till
den verkliga artsammansättningen, inte bara vilken art som
en gång såddes. En undersökning av norska golfförbundet
och STERF 2015 gav data om gräsartssammansättningen
“på en typisk green på din golfbana”. Genom att analysera
svaren vad gäller den mest dominanta och den näst mest
dominanta arten kunde vi konstruera figur 2. Notera att
data från Finland bara representerar 12% av golfbanorna.
För de andra länderna är resultaten troligtvis representativa:
Danmark – 30%, Island – 41%, Norge – 35% och Sverige
– 22%.

Utbredningen av vitgröe kan relateras till den genomsnittliga åldern på golfbanorna. Golf utvecklades tidigare i
Sverige och Finland än i Danmark och Norge.
Vi har inga motsvarande data om gräsarter på fairways och
tees men baserat på information från fröförsäljare är den
vanligaste fröblandningen till fairway rödsvingel och ängsgröe (Poa pratensis L.). Tee är oftast etablerad med ängsgröe
och stödsådd med flerårigt rajgräs. Krypven på fairway och
tee finns endast på några få högbudgetbanor.

De dominerande gräsarterna på nordiska greener

Figur 2. Data baserat på en undersökning av nordiska golfbanor 2015. Antalet svar inom parantes (Kvalbein et al., 2017).
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Tolerens mot vinterstress, art för art

Brunven (Agrostis canina L.)
I vinteracklimatiserat tillstånd, är denna art mer resistant
mot snömögel än andra venarter (Espevig, 2011; Tronsmo
et al., 2013). I växande tillstånd är den dock mycket mottaglig för angrepp av snömögel och rotdödare (Gaeumannomyces graminis).
Brunven har i våra fältförsök visat en extrem tolerans mot
ett solitt istäcke. Den har överlevt 119 dagar under is utan
signifikant försämring av kvaliteten jämfört med normala
vinterförhållanden (snötäcke) (Waalen et al., 2017). Det
verkar som om denna art har en låg respiration när den är
härdad (Espevig et al., 2013). På våren skyddar några sorter
sig själva mot fotoinhibation (skador beroende på en combination av låga temperaturer och hög ljusintensitet) genom
att producera anthocyanin som ger gräsytan en mörklila
färg.
Vi rekommenderar en läsning av STERF’s handbok
”Potential för brunven på golfgrener i Norden” . Här diskuteras fördelar och nackdelar med att använda denna mycket
vinterhärdiga art.

Rödsvingel (Festuca rubra L.)
Vi delar in denna art i tre underarter, baserat på om de
har rhizomer eller ej och längden på dem. Rödsvingel med
långa utlöpare (F. rubra ssp. rubra) är naturligt växande i
norra Skandinavien och lokala genotyper är väl anpassade
till kalla vintrar. Den norska sorten “Frigg” har överlägsen
vinterstresstolerens jämfört med andra sorter men dess vinterfärg är brunaktig och mycket tråkig.
Tättuvad rödsvingel (F. rubra ssp. commutata) producerar
inga rhizomer men bildar ett relativt tätt bestånd. Den växer
i vilt tillstånd i Danmark och södra Sverige. De kommersiella sorterna är generellt mer vinterhärdiga än sorter av rödsvingel med korta utlöpare (F. rubra ssp. lithoralis = trichophylla). Dessa två underarter skiljer sig också åt när det gäller
vinterfärg. Rödsvingel med korta utlöpare håller den gröna
färgen bättre än tättuvad rödsvingel. Till greener bör dessa
två underarter blandas. Vår rekommendation är att använda
en 50/50 fröblandning i den södra klimatzonen men 75%
tättuvad rödsvingel och 25% rödsvingel med korta utlöpare
i den norra klimatzonen.
Rödsvingel är ett gräs med låga krav vilket innebär att behovet av näring är enbart 40-60% jämfört med behovet för
krypven och vitgröe. Detta gäller också för höstgödsling.
Försök har visat att vårtillväxten förbättrats signifikant när
rödsvingel fått en sen höstgiva av kvävegödselmedel inför
vintern. (Kvalbein & Aamlid, 2012).
Rödsvingel är signifikant mer motståndskraftig mot
snömögel än vener. Av den anledningen rankas den högre
äv vener vad gäller vinteröverlevnad i SCANGREEN-försöken där det inte används några fungicider (Aamlid et al.,
2012b). Den kan dock bli infekterad med snömögelfläckar
då den inte är härdad.
Is och vattenskador är det största problemet för rödsvingelanvändare i den nordliga klimatzonen. Tättuvad rödsvingel
och rödsvingel med korta utlöpare är svagare än brunven
och krypven på greener (Waalen et al., 2017) och tättuvad
rödsvingel är svagare än ängsgröe på fairways (Espevig et
al., 2014b). Beroende på den långsamma groningen och
återhämtningsförmågan hos rödsvingel (Waalen & Kvalbein, 2016; Waalen et al., in prep), är vi tveksamma till att
rekommendera sådd av renbestånd på greener i distrikt där
risk för isbildning är hög under vintern.
Riktlinjer för skötsel av rödsvingel och diskussioner om
blandningar av svingel och ven finns att läsa om i STERF’s
handbook ”Skötsel av rödsvingel”.

Rödven (Agrostis capillaris L. = A. tenuis Sibth.)
Det finns färre sorter hos denna art jämfört med krypven
men tolerans mot vinterskador varierar mer. Rödvenssorter
från Danmark, Nederländerna och särskilt Nya Zealand
brukar oftast ha sämre tolerans mot minusgrader och is eller
vattenskador jämfört med norska och en del amerikanska
sorter.
När det handlar om Michrodochiumfläckar (och ett
antal andra sjukdomar som dyker upp under växtsäsongen,
särskilt rotdödare) är resistensen hos rödven vanligtvis dålig,
särskilt under icke-härdade förhållanden. Vi hittar mer
snömögelfläckar hos rödven än hos krypven i våra sortprövningar där vi använt fungicider.
Sådd med en blandning av rödsvingel och rödven är vanligt på greener i Storbritannien och Norden (figur 2). En
av anledningarna till att blanda in rödven är, enligt brittiska
gräsrådgivare, en större slitagetolerens vid vinterspel. Detta
kan vara relevant för södra Sverige och Danmark. Beroende
på rödvenssorten kan blandningen kanske också bli mer
motståndskraftig mot is och vattenskador och återetableringhastigheten bli snabbare än sådd med ren rödsvingel.
Krypven (Agrostis stolonifera L.)
Marknaden för denna art är stor och antal sorter väldigt
många. Fröförädlare inkluderar sjukdomsresistens i sina
progam men den allvarligaste svampen I Norden, snömögel
(Microdochium nivale) är inte alltid högprioriterad.
Frystolerensen och förmågan att överleva under istäcke är
generellt sett god för denna art. Acceptabel gräskvalité har
rapporterats efter 3 månader under is (Thompkins et al.,
2004; Waalen et al., 2017). Resistens mot snömögel varierar
mellan sorterna av denna art.

Flerårigt rajgräs (Lolium perenne L.)
Denna art överlever inte vintern i den största delen av den
nordliga klimatzonen men fungerar vanligtvis bra i Danmark och utefter kusterna längre norrut. Den genetiska
variationen för vinterhärdighet är liten mellan de vanliga
diploida sorterna men tetraploida sorter har en förbättrad
resistens mot vintersjukdomar och kanske också vad gäller
frystemperaturer och is- och vattenskador.

Tuvtåtel (Deschampsia caespitosa L.)
Detta är den tåligaste arten mot vinterskador av samtliga
arter på marknaden. Naturliga genotyper överlever svårt
skadade (ofta dåligt dränerade) fairways. Tuvtåtel har
rekommenderats till skuggiga gräsytor men den är inget
bra alternativ på tees eller fotbollsarenor beroende på dess
begränsade slitatagetolerens och återhämtningsförmåga. Vi
känner till några golfbanor som sått denna art i ruffar och
greenområden men utan succé. Den är mycket tuvbildande
och därför blev kvalitén inte acceptabel.

Vitgröe (Poa annua L.)
Denna genetiskt flexibla och anpassningsbara art är svår att
beskriva. Den visar en stor variation i tolerans mot vinterskador och kanadensiska forskare har visat att arten kan vara
den mest vinterstresstoleranta för greener på platser med variabla vintertemperaturer, dock inte i kallare inlandsklimat
där ett stabilt snötäcke är vanligt (Dionne et al., 2009). Observationer från fältförsök i Massachusetts (DaCosta, 2012,
pers. comm.) indikerar att vitgröe kan överleva vintern
bättre än flerårigt rajgräs. Trots detta rankar vi vitgröe som
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den art som är minst tolerant mot vinterskador på sportytor
och golfbanor. Den är mycket mottaglig för snömögelangrepp och överlever normalt inte mer än en månad under
ett istäcke (Aamlid et al., 2009b; Waalen et al., 2017). Det
grunda rotsystemet försörjer plantan med för lite vatten
under den kritiska torra vårperioden. Vitgröegreener med
acceptabel puttyta på våren är inte vanligt i norra delarna av
Skandinavien och fungicider används ofta för att förbättra
vårkvalitén även i den södra klimatzonen.
Vitgröe är den enda gräsart som producerar frö på
klipphöjder för greener. Beroende på att en viss procent av
fröna är vilande skapar arten en stor fröbank (Thompson &
Grime, 1979). Tillsammans med flerårigt rajgräs gror vitgröe vid lägre temperature än andra gräsarter som används
på greener. (Waalen & Kvalbein, 2016).
Ingen av de ganska få kommersiella sorterna av Poa annua
har fungerat bra i SCANGREEN-försöken, så de som vill
ha vitgröe på sina greener bör hellre skydda och utveckla sin
egen lokala ekotyp. Vitgröe är mycket mindre vintertolerant
än sådda arter. Detta gör ettårig vitgröe till ett allvarligt
ogräs i norra delarna av Norden. Dock, på grund av dess
överlägsna återetableringsförmåga kommer andelen vitgröe
varje år öka där det råder klimat som ger svåra vinterskador
i greener och fairways som är sådda med andra arter. Av den
anledningen är det viktigt att undvika skötselåtgärder som
stimulerar ettårig vitgröe.
En av ledtrådarna för att lösa detta är att den är mindre
värme- och torkresistent än andra gräsarter och därför kan
rätt sommarskötsel göra skillnad till fördel för de önskade
gräsarterna. Denna skrift handlar inte om vitgröekontroll
men åtgärderna bör vara följande:
•
Undvik mekanisk störning av greenytan
•
Håll rotzonen torrare
•
Begränsa gödselgivorna
Om Vitgröe dominerar på delar av greenerna kan strikt
följande av punkterna ovan ge en försämrad spelkvalité till
oacceptabla nivåer beroende på antraknos (Colletotricum
graminicola) och vitgröeblomning. Detta gör reduktion av
vitgröe till en svår balansakt och bra resultat är svåra att
uppnå.

Ängsgröe (Poa pratensis L.)
Den excellenta toleransen mot vinterstress hos ängsgröe har
visat sig i ett flertal sortförsök med gräs på grönyteskötselnivå. I en del fall har vi till och med hittat överlevande plantor
av ängsgröe i ett annars helt vinterdött greenbestånd. Som
fodergräs är isländsk ängsgröe högre rankad för frystolerans
ochtolerans mot istäcke än Kanadensisk krypven. (Gudleifsson et al., 1986).
Vi har nyligen inkluderat ängsgröe i SCANGREENförsöken. Den överlever och ser bra ut på 5 mm klipphöjd
men vi har inte testat spelkvalitén på dessa relativt grova,
styva och upprättstående blad. För fairway och tees är denna
art ett givet val.
Beroende på dess långsamma groning etablerar sig ängsgröe sällan vid insådd i ett redan etablerat bestånd. Frön av
ängsgröe är dyra och vi rekommenderar därför bara investeringar i denna art vid sådd i bar jord. (Aamlid et al., 2012a)

Hur finner man den bästa sorten
inom varje art?

Användandet av tillfälliga skyddsgräs
för en snabbare återetablering efter
vinterskador

Trampgröe (Poa supina Schrad.)
Denna skugg- och slitagetoleranta art har också visat sig ha
en mycket god vinterstresstolerens.
Trampgröe har ett aggresivt växtsätt och dess ljusgröna,
nästan gulaktiga plantor har en tendens att sprida sig till
ytor där de inte är önskade. Vi är därför ovilliga till att
rekommendera denna art utom i speciella fall såsom slutna
fotbollsarenor eller isolerade skuggiga tees. Finska erfarenheter visar att trampgröe kan ersätta vitgröe på greener där
svåra vinterskador förekommer regelbundet. (Hakamäki,
2014).
Kärrgröe (Poa trivialis L.)
I visa amerikanska lärobäcker räknas denna art som en av
de mest frystoleranta. I nordiska försök har vi inte kunnat
bekräfta detta och vi rankar den som något bättre vintertolerant än rajgräs. I SCANGREEN-försöken, särskilt i den
sydliga klimatzonen är svaga bestånd av Poa trivialis ofta
glesa och har en lila eller nästan brunaktig färg men den
blandar sig väl med andra arter i fröblandningar.

När man utvärderar vinteröverlevnad på försöksgreener är
det ofta iögonfallande stora skillnader mellan grässorterna.
Ute på golfbanorna är dess skillnader svåra att upptäcka.
I områden med hårt vinterklimat eller vid stor risk för
snömögelangepp kan det vara mycket viktigt att använda de
mest vinterstresståliga sorterna.

En del greenkeepers hjälpsår vinterdödade greener med
en blandning av tillgängliga arter och sorter som etablerar
sig snabbare. Flerårigt rajgräs och kärrgröe är alternativ för
detta. I våra försök där vi jämfört dessa arter som en “medhjälpare” till krypven har etableringshastigheten vanligtvis
varit lite snabbare med flerårigt rajgräs men den har också
varit mer konkurrenskraftig och ihållande även på 3 mm
klipphöjd. Rajgräs har också en högre tillväxthastighet,
fortsätter att växa längre på hösten och kan förstöra spelkvalitén och det visuella intrycket under många år efter att den
blivit introducerad på greener och greenområden. Kärrgröe
däremot brukar vanligtvis blanda sig väl i beståndet och
försvinna mer gradvis under sommaren och på så sätt lämna
rum för krypven eller vitgröe.

STERF har investerat i sortprovningar som en del av
programmet Strategier för god övervintring. Uppdaterade
resultat finns tillgängliga på www.scanturf.org. Här kan du
värdera de olika sorterna inom varje art utifrån vinterhärdighet eller andra karaktärer. Vi kan varmt rekommendera den
information som finns där. Du kan också hitta detaljer om
sorterna i tabeller publicerade på STERF:s hemsida.
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Skötselmetoder
mot vintersjukdomar

Bild 3a-c. Sporodochia av Microdochium nivale på bladen hos vitgröe (vänster och i mitten) och sporer av M. nivale (förstorat 400x) (höger). foto:T. Espevig.

Plantförsvar

Ny forskning på plantors genetik har öppnat en våg av ny
information om den komplexa striden mellan planta och
skadesvampar. Plantor kan känna igen inkräktande svampar
och då aktivera flera försvarssystem inkluderat förmågan att
bygga fysiskt starkare cellväggar och producera kemikalier
som är giftiga för skadegöraren. Inkräktaren kan å andra
sidan reagera på dessa kontraattacker och överleva. Plantforskare är överens om att kolhydrater är viktigt i denna
strid mellan värdplantan och skadesvampen.

i snögelresistensen utan resistensen ökar också med högre
innehåll av reservkolhydrater – fructaner (se nästa stycke)
och/eller lägre nivåer av sockeromsättningen i mer resistenta
arter och sorter (Yoshida et al., 1997; Gaudet et al., 1999;
Bertrand et al., 2011).
Sukros från fotosyntesen är energikällan för planttillväxt och
liv. Sukrosmolekyler kan omvandlas till reservsockerarter
genom att de länkar sig samman i längre kedjor som cellulosa, fructan, stärkelse och den mer komplexa ligningmolekylen. Fructan är den viktigaste sockerarten för långtidslagring av energi i en gräsplanta av tempererat ursprung
(Smith, 1972). Kvoten mellan sukros och fructaner i gräs är
dynamisk och beror på fotosyntesens storlek samt tillväxten
hos plantan. När plantan är snötäckt och produktionen
av sukros avstannat på grund av avsaknad av fotosyntes
omvandlas fructaner till sukros som energikälla för gräset
respiration och skydd mot snömögel. Ett högre fructaninnehåll i plantan ger ett högre energilager.

En del greenkeepers är medvetna om sin roll som “kolhydratskötare”. De fokuserar på kolhydrat- eller sockerstatusen
genom hela växtsäsongen och under härdningsperioden. Vi
tror att denna inställning är bra. Det ger oss också information till att förstå en del av våra observationer på golfgreener.
Horsfall & Dimons (1957) beskrev skillnaden mellan
‘lågsockersjukdomar’ och ‘högsockersjukdomar’. De visade
att plantor med lågt sockerinnehåll var mer mottagliga
för vissa sjukdomar och de använde fusariumvissning (En
jordbunden svamp vanlig i USA) som ett exempel på en
‘lågsockersjukdom’. I motsats till detta var rost (Puccinia
sp.) och gräsmjöldagg (Blumeria graminis) exampel på
‘högsockersjukdomar’.

Sukros levererar inte bara energi utan tillsammmans med
andra sockerarter är den också ett viktigt isbildningsskydd i
plantan. (Olien, 1967; Anchordoguy et al., 1987; Livingston et al., 2009). Fructan fungerar också som en kontroll
och signalmolekyl (Rolland et al., 2006; Ruan, 2014) som
aktiverar gener som bildar ett försvarssystem i plantan
(Morkunas & Ratajczak, 2014; Moghaddam & Van den
Ende, 2012).

Även om samspelet mellan sockerstatus och vintersjukdomar inte är fullständigt klarlagda, har det visat sig att
resistens mot snömögel ökar med högre sockernivåer i
plantans vävnader (Vanderplank, 1984; Gaudet et al., 1999)
och att det framkallas vid härdning (Tronsmo et al., 2001).
Härdade plantor och sorter med högt sockerinnehåll visar
vanligtvis en bra motståndskraft mot snömögel. I tillägg är
det inte bara den totala mängden socker som spelar en roll

När en svamp invaderar en plantcell blir den som ett
slagfält. Snabb transport av energi in i striden är avgörande
och då är innehållet av vattenlösligt socker i de närliggande
cellerna mycket viktigt. Plantor med låga sockerhalter blir
förlorarna.
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Lågt sockerinnehåll kan bero på många saker. Skugga är
uppenbart dåligt och brist på syre i jorden (beroende på
kompaktion, thatchproblem eller dålig dränering) kan innebära att rotceller förbränner socker på ett väldigt ineffektivt
sätt. För höga kvävegivor, särskilt under sensommaren och
tidig höst stimulerar tillväxt och lockar sockret till produktion och tillväxt av nya celler och inte till energiinlagring.
Under härdningen slutar nästan plantan att växa och på så
sätt ackumulerar den mer socker i cellerna. Detta ökar deras
motståndskraft mot attacker från vintersvampar och många
andra vinterpåfrestningar.

Efter ett snötäcke är ofta centrum av fläckarna brungråa
medan ytterkanterna är rödaktiga, bruna eller rosa. Detta
beror på att sporerna av M. nivale bildas i sporodochia
(fruktiga strukturer bestående av kluster med en mängd
av sporer och mycelium) som är orange till sin färg (bild 3
a,b). Rosa snömögel är namnet på detta “vårsymptom”.
M. nivale attackerar alla gräsarter som används på
golfgreener. Vitgröe är den mest mottagliga arten
(bild 4a,b), följd av rödven, krypven och rödsvingel.
Brunven är mottaglig under växtsäsongen men blir mer
motståndskraftig än krypven efter härdningen på hösten
(bild 4d).

De vanligaste vintersjukdomarna

En del svampar är aktiva vid låg temperaturer och attackerar
plantan vid ett fuktigt mikroklimat under ett snötäcke. Ett
vanligt namn för dessa patogener är snömögel eftersom de
efterlämnar ett vitt mycelium i gräset då snön försvinner.
En del av dessa sjukdomar kan vara aktiva utan snö. Kom
ihåg att du ibland kan hitta andra svampar som attackerar
gräsplantor än de som beskrivs I följande text.

M. nivale sprids med sporer men svampen kan överleva
i thatchen och attackera gräset med växande mycelium.
Sporer spridda från kontaminerad thatch är känt som
den vanligaste infektionskällan (Tronsmo et al., 2001).
Detta förklarar troligen varför en del greener har ett högre
sjukdomstryck än andra. Skugga eller en högre andel vitgröe
kan också vara faktorer som ökar mängden snömögel.

Microdochium - vanligt snömögel

Snömögel är en typisk sjukdom vid låga kolhydratnivåer i
plantan. Under sensommaren med höga jordtemperaturer
ökar mineraliseringen av kväve i thatchen som sedan
stimulerar tillväxt och sänker sockerhalten i plantvävnaden.
I kombination med morgondagg och fuktiga blad, vilket
får sporerna att gro, ger detta en perfekt grogrund för
snömögel. Övergödning av kväve på hösten stimulerar också
utveckling av sjukdomen. Se följande kapitel om gödsling.

Vanligt snömögel orsakad av Microdochium nivale (kallad
Fusarium nivale från 1901 till 1983), är den ekonomiskt
viktigaste grässjukdomen i de nordiska länderna (Tronsmo
et al., 2001). Till skillnad från andra typer av vintersvamp
kan den attackera gräs även utan snötäcke. Under fuktiga
och kalla perioder, även på sommaren och typiskt på hösten,
kan snömögel förstöra puttningskvalitén på golfgreener.
Välgödslade gräsytor kan också drabbas av massiva attacker
på våren även vid temperaturer över 10 °C.

a

B

C

D

Bild 4. snömögelfläckar på vitgröe i juli 2011 (a) och efter en mild vinter 2016-17 med sex korta perioder med snötäcke varande från 2 timmar(a) till 2
dagar (b); på rödsvingel i oktober 2013 (c) och på brunven i Oktober 2007 (d). Alla fotona är från NIBIO’s gräsförsökscentrum i Landvik. Foto:T. Espevig.
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Typhula - Trådklubba

Svampfläckar orsakade av Typhula-arter är ofta ytliga i den
meningen att de enbart dödar bladen på gräset. Emellertid
kan även tillväxtpunkten skadas och gräsytan kan dö fläckvis
vid en längre period med snötäcke. (Årsvoll, 1973). Typhula
ishikariensis (Spräcklig trådklubba) behöver minst tre månader av snötäcke för att orsaka signifikanta skador. Perioden med snötäcke är kortare för för att Typhula incarnata
(vanlig trådklubba) ska orsaka skador. Således ser vi i våra
experimentrutor på Landvik vid den norska sydkusten (på/
av vinter, ofta med endast ett par veckor med snö) ofta ytliga
attacker av T. incarnata på flerårigt rajgräs och krypven.
T. ishikariensis har ännu inte upptäckts till dags datum.
Vanligt med de två Typhula arterna är att de utvecklar gråaktiga fläckar på våren (bild 5). Det kan vara svårt att särskilja
de två trådklubbevarianterna i fält om du inte finner skletorier (en kompakt massa av hyfer som skapas av svampen för
att överleva vintern). Sklerotier är rödbrun hos T. incarnata
(bild 6) och nästan svart samt mindre hos T. ishikariensis,
och den är inbäddad I den döda gräsytan på våren (bild 7).
På hösten gror skletorierna till fruktkroppar som är rosa hos
T. incarnata (bild 6b,c) och vita hos T. ishikariensis. Om du
ser fruktkroppar talar det om att det finns svamp men väderförhållanden och härdningsstatusen hos din gräsyta bestämmer huruvida det blir ett utbrott av sjukdomen eller ej.

Bild 5. Trådklubba på brunven i april 2010 på Kongsberg GK.
Foto:T. Espevig

Andra vintersjukdomar

En del andra svampar attackerar gräsytor under ett snötäcke. Typhula phacorrhiza (hög Trådklubba) existerar i norra
Europa. Oomyceten (falsk svamp) Phythium iwayamai växer
snabbt i iskallt vatten under ett snötäcke. Sclerotinia borealis
(Gräsröta) kan döda gräs om snötäcket varar minst ett halvår.
Var också medveten om att någon sällsynt och ny sjukdom
kan dyka upp. Om du är det minsta tveksam var vänlig
att lämna in prover på sjukdomen till ett laboratorium för
identifiering.

Tillsammans med hattsvamp hör trådklubba till en grupp
svampar som kallas Basidiomycetes, medan snömögel hör till
en grupp kallad Ascomycetes. Detta betyder att en del svampmedel som är effektiva mot snömögel inte påverkar trådklubba (Hsiang et al. 1999).

Bild 6a-c. Typhula incarnata: Sklerotier(vänster), Sklerotier som gror till fruktkroppar (mitten) och fruktkroppar under senhösten på krypvensgreen Foto:T.
Espevig (vänster & mitten) och T. Haugen (höger).).

Bild 7. Sklerotia hos Typhula incarnata inbäddad I ett blad från rödven på
våren. Foto: A. Kvalbein.

Bild 8. Fruktkroppar hos vanlig trådklubba på senhösten. Photo:T. Espevig.
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Preparering på hösten
för att undvika vintersjukdomar

2. Näring, med kväve som begränsande faktor, skall påföras
ofta och i mängder som motsvarar gräsets tillväxtpotential. Denna bestäms av gräsart (genetiskt) och miljöfaktorer som temperatur, ljus och tillgång till vatten

Gödsling

En del greenkeepers gödslar efter sin egen praktiska erfarenhet eller efter rekommendationer från gödselförsäljare. “Går
det så går det”. Det finns ett antal påståenden i gödselkataloger som är i direkt konflikt med relevanta försök. Även en
del läroböcker ser ut att kopiera varandra utan att kontrollera
relevansen hos de försök som de hänvisar till.

Ni kan läsa mer om gödsling av grönytegräs i STERF’s handbok ”Behovsanpassad gödsling”.

Den vanligaste missuppfattningen är att en ökad gödsling
med kalium på hösten förbättrar tolerensen mot vinterstress
hos nordliga gräs, eller mer diffust: stärker plantan inför
vintern. Bristen på bra forskning om effekterna av kalium på
gräsytor presenterades nyligen i ett Masterarbete från Clemson University, USA (Mirmow, 2016).

Plantor är extremt flexibla och har förmåga att anpassa
sig till variationer i tillgänglig näring genom att bygga om
portar och pumpar i sina rotcellsmembran. Denna anpassning är dock en energikrävande process. För att spara energi
(socker) bör du hålla näringsnivåerna i marken så stabila och
optimala som möjligt. Det lättaste sättet att gödsla USGAgreener på är att gödsla med små mängder var vecka enligt
“De optimala näringsförhållandena”. (Se tabell 1)

Vi finner också flera andra påståenden att gräs behöver extra
tillskott av ett enskildt näringsämne för att förbereda sig
bättre mot vinterstress. Kalcium, svavel och järn är några
exempel.

Den veckovisa dosen skall anpassas till gräsarternas tillväxtkapacitet (på greener: vitgröe>vener>svingel) och miljömässiga förhållanden. Mineralisering av näring från nedbrytning
av thatch kommer att bidraga en del till plantans behov när
jordtemperaturen är hög. Se figur 3.

Vår gödselstrategi har under de senaste tio åren baserats på
några enkla principer framtagna av ett team på Sveriges lantbruksuniversitet. De har jobbat enligt dessa i tre decennier.

En plantas tillväxtpotential minskar på sommaren om dygnsmedeltemperaturen är högre än 20 °C. I Norden upplever
vi väldigt sällan allvarliga skador beroende på värmestress så
länge vattentillförslen är god.

Grundstenarna är kortfattat följande:
1. Alla typer av plantor behöver samma mix av näringsämnen genom växtsäsongen och en optimal kvot mellan
ämnen är väldefinierad.

Kväve
Kalium
Fosfor
Svavel
Magnesium
Kalcium
Järn
Mangan
Boron
Zink
Koppar
Klor
Molybden
Nickel

100
65
14
9
6
7
0.7
0.4
0.2
0.06
0.03
0.03
0.003
*

Normal temp

Mean light radiation

* Brist på tillförlitlig data

Tabell 1. Den optimala
näringsförhållandena.Varje ämne
i viktsprocnet I förhållande till
kväve (=100)

Figur 3. Ovan: Normala ljusinstrålnings- och lufttemperaturkurvor (°C) i södra Norge.
Nedan: Exempel på gödselschema relaterat till tillväxtförhållanden och mängden näring i marken (nedbrynting av
organiskt material).
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Figur 5. Snömögel (% av försöksrutan) på Landvik vid fyra olika kvävenivåer (0, 2.8, 5.5, 8.4 g/m2) från mitten av September till slutet av November. Notera
de olika skalorna på y-axeln.

Försök med höstgödsling

Vi rekommenderar inte att ta bort svavel vid höstgödsling
men högre doser bör undvikas. Våra försök visade också
indikationer på att överdrivna doser av svavel kanske kan
reducera vårtillväxten.

Figur 5 visar resultat från ett av försöken på Landvik med
hänsyn taget till förekomsten av Snömögel. De båda högre
kvävegivorna gav signifikativt mer sjukdomsskador på våren
hos båda arterna. Den lägre dosen, å andra sidan, visade
en tendens till mindre skador än i försöksled gödslade med
enbart andra näringsämnen än kväve. Vi använde inga
fungicider i detta försök.

Järn
Många nordiska greenkeepers tillför extra järn på hösten
(opublicerade data från en undersökning 2015, se figur 6).
Anledningen till detta kan variera men järn förbättrar färgen
på gräset. Mattox et al. (2017) rapporterar att järnsulfat
hjälper för att kontrollera snömögel (Microdochium nivale)
om detta kombineras med andra skötselstrategier men behandling med järnsulfat ensamt ger inte acceptabel vinterkvalité på vitgröegreener i nordvästra USA.
Överdriven användning av järn kan ha allvarliga negative
effekter på en USGA-green. Mellan greenmaterialet och
dräneringsgruset kan järn oxidera och bilda ett lager av rost
som effektivt förhindrar dräneringen av greener. Vi har sett
detta i Norge och det finns rapporter om detta från andra
ställen i världen (Obear & Soldat, 2014).

Under åren 2014-2016 utförde vi några gödselförsök på
vitgröe och krypven. Detaljerad information finns att läsa i
appendix 1.

Den positiva effekten av kväve vid höstgivor är bra färg
och tillväxt ända tills låga temperaturer dagtid får gräset
att härda sig inför vintern. Höstgödsling påskyndar också
tillväxten på våren. Flera studier, presenterade av Bauer et
al. (2012), bekräftar dessa positiva effekter. Emellertid visar
försöken från Landvik i figur 5 tydligt att mängden kväve
måste vara sparsam.
Några andra näringsämnen

Koppar / pigment
Kopparlösningar användes som fungicider för många år sedan. Idag ger en del kopparprodukter en intensiv grönfärgning av gräsytor. Andra pigment och färgämnen finns också
på marknaden. Effekterna av en del av dessa produkter har
testats på värmestressade krypvensgreener. Slutsatsen blev
att de var helt utan några fördelar för gräset (McCarty et al.,
2013).
Vi hat testat några försökspigment på vintersjukdomar.
En del verkar ha effekt men vi är inte säkra på om det var en
verklig effekt eller att pigmentet endast maskerade symptomen hos svampen.
Koppar kan vara gifitgt för plantan och greenkeepers bör
vara uppmärksam på den långtidseffekt kopparprodukter

Svavel / Sulfat
Rent svavel är en gammal fungicid. Rausch & Wachter
(2005) gjorde en sammanfattning den roll som svavel
spelar i en plantas försvarsmekanism och använder termen
“svavelinducerad resistens”. Emellertid visade inte försöken
på Appelsvoll (inlandsklimat, kortare höstar) någon effekt
på snömögel, varken på hösten eller våren med överdrivna
svavelgivor på hösten (N:S-kvot = 100:160) jämfört med
inget svavel eller rekommenderad dos (N:S= 100:9, Ericsson et al., 2013). På Landvik (kustklimat, längre höstar) gav
inget svavel och överdrivna svavelgivor en ökning i snömögel jämfört med den rekommenderade S-givan (Ericsson et
al., 2013).
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Figur 6. Resultat från en undersökning på golfbanor I Norden 2015. Antal svarande inom parantes

kan ge. Den första indikationen på kopparförgiftningär
försämrad rottillväxt. (Adrees et al., 2015).

Vi har gjort en enkel excelbaserad kalkylator för banchefer.
Du finner ett exempel baserat på en vitgröegreen i sydöstra
Norge i figur 7. En excelversion av detta verktyg kan laddas
ned från STERF:s hemsida

Kisel
KIsel är ännu inte erkänd som ett essentiellt näringsämne
för en gräsplantas tillväxt och utveckling men det är inte
osannolikt att den kommer att bli det i framtiden. Torrsubstans av gräs kan innehålla upp till 8 procent kisel. Den
mycket vinterhärdiga tuvtåteln har ett mycket högt innehåll
av kisel men detta kan vara en tillfällighet och inte nödvändigtvis det som gör den så motståndskraftig mot vinterstress. Gräsplantor som utsätts för stress kan ibland öka
sitt upptag av kisel. Försök med nordliga gräsarter är få och
resultaten inkonsekventa men det har rapporterats om positiva effekter av kisel på stressade plantor (e.g. Balakhnina &
Borkowska, 2013).
Höstgödsling - rekommendationer

Baserat på information från försöken på Landvik och Apelsvoll, tillsammans med fem fullskaliga försök på golfbanor i
samma projekt vill vi sammanfatta våra gödselrekommendationer enligt följande:
1. Använd samma balanserade gödselblandning som under
resten av året. (tabell 1).
2. Justera kvävegivan i slutet av augusti så du får normal
mängd klipprester i korgarna. Normalt skall denna giva
vara lägre än den som lades ut i juni och juli. Detta är
din startgiva.
3. Reducera sedan gödselgivan vecka för vecka fram till
den tid som gräset normalt slutar växa.
4. Om risken för för vinterskador är stora, var återhållsam
med storleken på höstgivorna. Riskfaktorer kan vara
skugga, högt sjukdomstryck, begränsningar i fungicidanvändningen eller känsliga gräsarter eller sorter.
Exakta gödselgivor är svåra att uppskatta då hösttemperaturer, gräsarter och risken för vinterskador varierar från en
plats till en annan. Även inom en golfbana kan det finnas
stora variationer.

Figur 7. Skärmdump av kalkylator för höstgödsling.
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Den snabba utvecklingen av genteknik har förändrar sättet
plantfysiologen förklarar stressreaktioner hos plantor. I slutet av förra seklet beskrev läroböcker att det var hormoner
som styrde var kontrollerare av växterna. I dag lägger vi till
att visa molekyler i celler är signalmolekyler. Dessa molekyler slår på eller av gener som i sin tur startar produktionen
av viktiga enzymer som är användbara för växter under
stress.

Användning av kompost

Inblandning av kompost i rotzonen eller i toppdressen på
USGA-greener kan minska skador från snömögel (Boulter et al., 2002; Espevig & Aamlid, 2012). Detta kan vara
ett exempel på biologisk kontroll tack vare att kompost
innehåller en stor mängd mikroorganismer. Det har också
rapporterats om att andra svampar såsom Typhula phacorrhiza, kan trycka tillbaka snömögelpatogenen T. ishicariensis
(Nelson, 1997; Wu et al., 1998).

Olika påfrestningar, som syrebrist, torka eller låga temperaturer, kan alla producera reaktiva syreföreningar (ROS) i
växtcellerna. ROS är mycket reaktiva, potentiellt skadliga
molekyler och som ett svar på ROS producerar växter antioxidanter (T.ex. askorbinsyra, Superoxiddismutas, Glutation, polyfener med mera) som kan avaktivera ROS. ROSproduktionen i växter, som ursprungligen ansågs vara en
skadlig och farlig process anses nu vara en viktig komponent
i det signalsystem som växterna använder för sin utveckling
och för att reagera på miljöbelastningar. (Del Rio, 2015).
Vissa ROS, som väteperoxid ingår i en del biostimulanter.
De kan agera som aktivatorer av växternas försvarssystem
och öka produktionen av antioxidanter. Detta gör det intressant att testa biostimulanter på nordliga gräsarter och vi
uppmanar leverantörer i grönytebranschen att testa egenskaperna hos sina produkter i vetenskapliga försök för att
bevisa dess funktion.

Kompostdressning förbättrar den vattenhållande kapaciteten på ytan av rotzonen. Detta resulterar i mindre luft i
filten. En del av våra observationer från golfbanor indikerar
att Microdrochium nivale är beroende av luftfyllda porer för
att utveckla rosa snömögel. En positiv effekt av kompost
kan då ha andra förklaringar än bara den höga andelen av
mikroorganismer i materialet.
Beroende på att vi i våra försök med kvävegivor på hösten
visade att höga kvävegivor gav mera snömögel är vi ovilliga
att rekommendera användande av kompost på hösten utan
att inkludera dess kväveinnehåll i gödselbalansen.
Biostimulanter

Det finns ett antal definitioner på termen ‘biostimulant’.
Vi föredrar denna: en växtstimulant är en icke näringsinnehållande substans, mikroorganism eller en blandning av
substanser och /eller mikroorganismer applicerat till plantor
med målet att förbättra näringsupptaget, abiotisk stresstolerans och/eller plantans kvalitéegenskaper.

Tillväxtreglerare

Den enda tillväxtreglerare som är godkänd för användande
på gräsytor på den nordiska marknaden är trinexapac-ethyl.
I våra försök med Primo Maxx® från 2007 till 2013 fann vi
att appliceringen minskade förekomsten av rosa snömögel,
men inte i den omfattning så att fungicider kunde uteslutas
på mottagliga gräsarter i tillväxt. Denna effekt förklarades av
den ökade kolhydratnivån i gräsytor som behandlades med
trinexapac-ethyl (Aamlid & Edman, 2014).

Biostimulanter kan göra gräsplantor mer stresstoleranta.
(När en planta är en stressad planta lider den brist på resurser, växer under ogynnsamma förhållanden och/eller utsätts
för sjukdomar, skadedjur eller giftiga kemikalier). Försök
har visat på positiva effekterav hos en del biostimulanter
på gräsytor utsatta för värme, torka, herbicider, hög UVstrålning och en del skadedjur. En del produkter har också
förbättrat köldtoleransen hos tropiska gräs. (Munshaw et al.,
2006).

Mekaniska skötselmetoder

Klipphöjd
Vi har undersökt effekterna av ökad klipphöjd på hösten på
ett antal nordiska golfbanor från 2008 till 2010 (Kvalbein
& Aamlid, 2012). Resultaten visade att vengräs bör klippas kort tills gräset slutar växa. Klipphöjden hos rödsvingel
bör dock höjas på hösten till ca 150% av klipphöjden på
sommaren. Även på vitgröe bör klipphöjden den höjas om
effektiva bekämpningsmedel finns tillgängliga.

Så här långt har inga rapporter bekräftat att biostimulanter
har förbättrat vinteröverlevnad på nordliga gräs men försök
med andra plantor pekar på att en del biostimulanter kan
ha den effekten. Som exempel har försök på en vanligt
använd testplanta, Backtrav (Arabidopsis thaliana) visat
att extrakt från en alg Ascophyllum nodosum sänkte LT50
värdet med 3°C. Detta berodde på att cellmembranen på
de behandlade plantorna var mer motståndskraftiga under
frysning och nedbrytningen av klorofyll var lägre under
återhämtningen efter frysning. (Rayirath et al., 2009). En
senare studie relaterad till den förbättrade frystoleransen hos
fettlösliga komponenter i extract från A. nodosum, visade att
detta påverkade 5% av generna hos Backtrav (Arabidopsis
thaliana). Behandlingen ändrade också fettsammansättningen i plantcellerna (Nair et al., 2012). Allt sammantaget visar
dessa observationer att algextrakt är intressanta produkter
som motiverar ytterligare studier i förhållande till tolerans
mot vinterstress.

Topdressning
För att undvika skiktbildning I rotzonen rekommenderar vi
att sand tillförs minst varje månad och mängden anpassas
till tillväxttakten hos gräset. En stor giva av sand på hösten
är undantaget från denna allmänna recommendation. Vissa
greenkeepers hävdar att sanden skyddar gräsets tillväxtpunkt
från uttorkning och att sanden kommer göra att isen släpper
bättre från gräsytan om det blir nödvändigt att ta bort isen.
Generellt rekommenderar vi inte överdriven höstdressning
eftersom sanden kan skugga gräset och nedborstning skadar
bladen på gräset. Det finns undantag: om greenerna skall
vara öppna för vinterspel kommer en giva på 3-4 mm sand
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att skydda gräsets tillväxtpunkt från mekaniska skador. Läs
mer i STERF:s faktablad ”Vinterspel på sommargreener.”
Luftning
Vissa greenkeeper använder hålpipning och sanddressning
på hösten som en del av sitt thatchkontrollprogram. Vi
håller med om att senhösten är den bästa tiden att störa spelytan, men helst bör du kontrollera thatchbildningen med
enbart toppdressning. Undvik skador i gräsytan där vitgröe
sedan kan gro (vid skötsel av vitgröe blir strategin såklart
annorlunda).
Hålpipning eller spikning skapar ofta en kompaktion på
6-12 cm djup. Djupluftning med solida tenar (Verti Drain
eller liknande) sent på hösten är användbart för att tränga
igenom och lösa upp denna kompakterade zon vilket underlättar för att få bort ytvattnet och minska isbildning under
vintern. Luftning kan dock ha negativa effekter där snömögel är den vanligaste vinterskadan. Vi baserar dessa observationer på iaktagelser som visar att den torraste delen av en
green har mer rosa snömögel på våren. Vi har också ibland
funnit snömögelfläckar som omger hålen efter djupluftning.
(bild 9).
Vältning
Försök I USA har visat att vältning minskar förekomsten av
snömögel under växtsäsongen på vitgröegreener (Mattox et
al., 2014). Författarna förklarade att detta är en effekt av
att daggen tagits bort och skapat en torrare gräsyta. Men anledningen kan också vara att vältning kan skapa en mindre
gynnsam miljö för skadegörare på grund av mindre luftporer i det översta jordskiktet.

Biologiska produkter som använder levande organismer för
att bekämpa skadegörare har så här långt inte visat tillräcklig
effektivitet (Aamlid et al., 2017a). Detta lämnar oss med
kemiska växtskyddsmedel som det mest effektiva verktyget
för att bekämpa sjukdomar. I Norden är vintersjukdomar de
ekonomiskt viktigaste skadegörarna.
Tillgången till fungicider varierar och kommer sannolikt
att fortsätta att variera mellan de nordiska länderna. Även
om EU har infört principen om ömsesidigt erkännande att
alla medlemsländer ska minimera användningen av kemiska
växtskyddsmedel är det fortfarande upp till de nationella
myndigheterna att besluta om vilka bekämpningsmedel som
skall finnas på respektive marknad.
Golfförbunden i de nordiska länderna har valt olika strategier vad gäller fungicider. Vissa har accepterat att endast
de med ett specifikt gräsytegodkännande kan användas på
golfbanor. Andra förbund har ansökt om och fått tillstånd
för “mindre användning” av jordbruksprodukter.
Gemensamt för de fem nordiska länderna är att de har
infört EU:s direktiv om “ hållbar användning av pesticidanvändning”. Detta direktiv grundar sig på principerna för “
Integrated Pest Management (IPM), “integrerat växtskydd”
på svenska, vilket betyder att fungicider endast får användas
när andra metoder inte kan ge tillräckligt skydd och när skador från sjukdomar förväntas bli oacceptabelt höga. Att användanda av fungicider på hösten medför vissa miljörisker
på grund av hög nederbörd och försämrat upptag på grund
av låga temperaturer. Ondulerade greener, korta avstånd
till vattenytor, lågt organiskt material i rotzonen ( men inte
i thatch) och torrfläckar ökar miljöriskerna (Larsbo et al.,
2007; Aamlid et al., 2009a). Nyligen har det visat sig att
höga koncentrationer ov fungicider och dess nedbrytningsprodukter förekommer i vattnet från ytavrinning (Aamlid &
Almvik, unpublished 2017), så det är viktigt att kontrollera
filtbildningen och bibehålla hålla uppe infitrationsförmågan
medan gräsytan åldras.
Både praktisk erfarenhet och obesprutade nollrutor i våra
försök med fungicider har visat på behovet av fungicider på
hösten. Microdochium nivale och andra vintersvampar skadar särskilt vitgröe men även krypven där svampmedel inte
har använts. Om bekämpningen ske i förebyggande syfte
eller vid första tecken på skador har våra försök oftast visat
lika bra skydd om koncentrationen av svampmedlet minskats med 1/3 jämfört med den maximalt angivna dosen.
En förebyggande sprutning av en systemisk fungicid i
oktober när gräset fortfarande växer ger oftast en 60-80%
minskning av skadorna och detta ökar till 90-95% vid en
ytterligare sprutning med en kontaktverkade fungicid tre
veckor senare. Endast de banor som bara accepterar minimala skador på sina spelytor behöver sedan gå ut och spruta
en tredje gång strax innan snöläggning. (Aamlid et al.,
2015). Upprepad användning av samma fungicid innebär
alltid en viss risk för att patogener blir resistenta. Därför är
det alltid angett ett maximalt antal bekämpningstillfällen
(vanligtvis mellan en och fyra) på produktens etikett. Det är
dessutom olagligt att sprida ut för kraftiga eller fler doser än
vad som är tillåtet på etiketten.

Bild 9. Mycelium av M. nivale runt luftningshål på rödsvingel. Inget bekämpningsmedel användes på denna green. Foto:W.Waalen.
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Bild 10. Deltagare på ett seminarium om vinterstress på sportytor besöker försöksgreenen på NIBIO I Apelsvoll i November 2014. Snömögelfläckar ödelade nästan helt försöksrutorna I skugga I detta försök. foto: A. Kvalbein.

Borttagande av träd

I slutet av oktober hade poa-greenen med naturligt ljus 7%
snömögelfläckar. I skugga var det 28% fläckar. Motsvarande
siffror för krypven var 0,5% och 2,5%. Se bild 10 tagen två
veckor senare.

Det är 20 år sedan Huner et al. (1998) förklarade hur ljus
och temperature tillsammans kontrollerar härdningsprocessen och våra försök har vekligen visat hur skadligt skugga
kan vara för grönytor. Vår slutsats är att en motorsåg kan
vara det mest effektiva redskapet för att förbättra toleransen
för vinterstress.

Skugga minskade också tydligt frystoleransen. I december
dog hälften av krypvensplantorna vid -15 °C i skugga.
Vid acklimation under normalt dagsljus blev LT50 -värdet
-32 °C. Se figur 8 för mer data.

I försöken på Apelsvoll med ökade kvävegivor på hösten till
krypven och vitgröe använde vi inte några fungicider det
första året.

Figur 8. Krypven (A.stol.) och vitgröe (P.annua) som växt I skugga (30% av naturligt dagsljus) jämfört med gräs I naturligt höstljus på NIBIO Apelsvoll.
Frysförsöken genomfördes tidigt i December 2014 och 2015 och i March 2015 och 2016.
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Åtgärder under vintern
Snöhantering

Fungicider under vintern

Ett permanent snötäcke på ett icke fruset rotzonsmaterial
skapar goda förhållanden för att snömögel skall utvecklas.
Typhula ishikariensis, och i mindre utsträckning Typhula
incarnata, kräver en viss varaktighet av snötäcke (Hsiang et
al., 1999).

En svampbekämpning skyddar normal gräset under flera
veckor. Om bekämpningen sker på hösten, enligt god praxis
beukar inte vinterbekämpning vara nödvändig. Tidig vårsprutning kan övervägas om gräset börjat växa och det finns
risk för väderomslag som kan gynna Microdochium nivale,
men ivåra försök har vi sällan fått bättre sjukdomskontroll
eller snabbare återhämtning efter en sådan behandling. Vid
ett tillfälle såg vi ett kraftigt utbrott av snömögel efter ett
sent snöfall på avhärdat gräs som börjat växa och fått en
första gödselgiva (Bild 11), men attacken var ytlig och gräset
återhämtade sig själv efter en till två veckor.

Torr snö är ett mycket bra isoleringsmaterial som leder till
att jordvärmen bevaras och förhindrar låga frystemperaturer
under vintern. Termpeaturen håller sig normalt nära noll
under ett permanent snötäcke. Avlägsnande av snö eller ett
kompakt snölager tunnare än 15 cm rekommenderas om
marken inte är frusen. Detta gör att tjäle kan skapas och på
så sätt minska svampskador.
Låga frystemperaturer är sällan dödlig för vener, men vitgröe tolererar inte temperaturer under -10 °C någon längre
period.

Bild 11. Ett sent snöfall orsakade ett kraftigt angrepp av snömögel på SCANGREEN försöket vid NIBIO Landvik i April 2008. Foto:T. Espevig.
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Hantering av is och vatten

Bild 12. “Vad gjorde vi för fel? Vi spräckte isen”. Greenkeepers diskuterar på en svingel/vengreen, troligtvis dödad av frystemperaturer kort efter borttagandet
av istäcket. Vestfold GC, 13 April 2013. Foto: A. Kvalbein.

Vinterskador beroende på syrebrist

Castonguay et al. (2009) föreslog att bristen på syre var mer
skadlig för plantorna än höga CO2-nivåer.

Långvarigt istäcke är ofta dödligt för gräsytor eftersom
gräsplantorna behöver syre för sin andning (respiration).
Respirationen är mycket låg när temperaturen är under
-3°C, men tydlig runt 0 °C.

Anaeroba bakterier har isolerats från gräsplantor under
istäcke (Gudleifsson, 1994), men deras metaboliters roll har
inte studerats i detalj vad vi känner till.

Köldhärdade celler hos vete fryser inte förrän temperaturen
når -6°C (Pukacki & McKersie, 1990), och det är också troligt att de flesta gräsarter motstår isbildning i cellerna under
noll grader. Isbildning är stressande för plantor, men när
den uppstår under perioder med låga temperaturer (under
ungefär -6°C) blir påfrestningen ännu större. I laboratorieförsök har överlevnanden hos testplantor minskad när
temperaturen sänkts under ett istäcke (Baadshaug, 1973;
Gudleifsson, 1989; Björnsson, 1986). Temperaturen vid
gräsets tillväxtpunkt under is fluktuerar vanligtvis runt 0°C
om isen är täckt med snö, men vi har uppmätt temperaturer
ned till -8 °C om isen ligger bar. Is har i praktiken ingen
isolerande effekt.

Skadorna hos plantorna är antagligen mycket komplexa under hypoxi (Låga syrekoncentrationer) och anoxia (syrebrist)
och en seria av raktioner uppstår som förstör vitala delar av
cellerna (Blokhina et al., 2003).
En nyligen utförd studie visar att vitgröe tappar sin frystolerans när den exponeras för hypoxia oavsett sin kolhydratstatus. (Dodson et al., 2017). Detta stämmer väl överens
med de ovan nämnda nordiska laboratorieförsöken och det
bekräfter också norska greenkeepers erfarenheter d v s att
istäcke försvagar plantan avsevärt och låga temperaturer som
inträffar efter en period med istäcke även kan döda de mer
vinterhärdiga gräsarterna. (Bild 12)

När syrekoncentrationen runt plantan sjunker under en viss
nivå börjar kolhydratmetabolismen förändras till anaerobisk respiration och organiska syror och CO2 ackumuleras.
Energiförbrukningen beroende på mindre effektiv anaerobisk respiration är den vanligaste förklaringen till skador
orsakade av istäcke (Castonguay et al., 2009). Bevisen för
detta är heltäckande då McKersie et al. (1982) och Aamlid
et al. (2009b) inte fann en korrelation mellan kolhydratnivåer och skador orsakade istäcke på vinterspannmål respektive vitgröe. En annan förklaring är förgiftning av anaeroba
nedbrytningsprodukter, särskilt CO2, ävern om studien av

Gudleifsson & Bjarnadottir (2014) gjorde en omfattande
granskning på förhållandet mellan frystolerans (LT50värden) och tolerans mot istäcke. De höll med Fowler et
al. (1981) and Gusta et al. (1983) att tillväxtpunktens LT50
-värde var den bästa laboratoriemarkören för att förutsäga
fältöverlevnad2. De föreslog också att man skulle mäta
gräsplantors respirationsnivå eller produktionen av specifika
metaboliter och fria radikaler som en indicator på deras
förmåga att tolerera istäcke.

2) Många år senare underströk Larry Gusta begränsningarna av frystester, på grund av komplexiteten v g vinterskador. Fältförsök är därför viktiga för att
komplettera resultaten från laboratoriearbetet (Gusta & Wisniewski, 2013)
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Kalcium kan stabilisera cellmembran och skydda mot skador orsakade av anoxia (Pomeroy & Andrews, 1985). Detta
betyder inte att överdrivna givor av Kalcium kan förhindra
vinterskador.

smältvatten kan rinna in från omgivningen till greenen.
Golfbaneägare betalar ofta ett högt pris för ombyggnad av
dåligt konstruerade greener på grund av problem redan efter
några år.

Det finns inga experimentella belägg för att solstrålning
genom isen skadar gräset. Fotosyntesen kan ske vid temperature under noll om plantcellerna inte är frusna. En av
biprodukterna vid fotosyntes är syre, och vi tror att moderat
ljusinträngning genom is snarare kan ha en positiv effekt på
gräsets överlevnad under ett istäcke.

Förberedelser på hösten för att minska
is- och vattenskador
Effekter av skugga och gödsling

Jämfört med effekterna på vinterskador var effekterna av
skugga på hösten på anoxiatoleransen förvånansvärt liten
i våra försök. Skugga minskade signifikant tätheten hos
gräsytan innan vintern men gensvaret på den ökade varaktigheten av anoxia var densamma oberoende av skugga eller
kvävenivåer (figur 9).

Risken för is- och vattenskador beror
på geografiskt läget och golfbanans
arkitektur

Den globala uppvärmningen tycks öka risken för isbildning
i områden som traditionellt har haft ett stabilt inlandsklimat. Distrikten runtom och norr om Oslo, Stockholm och
Helsingfors har många golfbanor, och många greenkeepers
i dessa områden rapporterar nu om allvarliga problem med
vatten och is. Is orsakar förmodligen de ekonomiskt största
vinterskadorna i de nordiska länderna (Waalen et al., 2017).
Golfbanearkitekterna är ansvarig för några av problemen,
eftersom de underskattat vikten av god ytvattenavrinning
från greenerna. Vissa konstruerar också greenområden där

Luftning

Djupluftning med solida grova pinnar är oftast en av de
sista skötselåtgärderna innan vintern. Detta kommer att
förbättra bortförseln av ytvatten ner till ett djup där marken
oftast är ofrusen och dränerbar. Vi känner till att greener
ofta är genomfrusna och i de fallen har hålen i greenen ett
begränsat värde. Ändå rekommenderar vi denna åtgärd då
en djupluftning en gång om året reducerar den kompakta
zon som ofta bildas på 8-12 cm djup, skapad av spikning

Figur 9. Antal skott efter två veckors återväxt på prover tagna i december från en gräsyta som hade exponerats för olika ljus- och gödselnivåer under
hösten. Proverna lagrades i förslutna plastpåsar för att simulera isbildning under ett ökande antal veckor (x-axel) vid-1°C, och sedan placerades de i en
tillväxtkammare under två veckor. Notera att krypven exponerades mer långvarigt för syrebrist än vitgröe. Data från NIBIO Apelsvoll , vintern 2014/15.
Skillnaderna mellan gödselnivåerna var inte signifikanta.
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och andra skötselåtgärder. Djupluftning (Verti Drain eller
liknande med en brytande effekt) stör spelytan och då är
senhösten troligen den bästa tiden att genomföra detta
arbete utan att komma i konflikt med golfarna.
I områden med frekventa isproblem är det mycket viktigt
att ha en bra thatchkontroll och en stor andel luftfyllda
porer i det översta jordlagret. Bra förhållanden för rötter kan
inte enbart skapas av höstskötsel. Det är ett resultat av god
greenkeeping under många år.
Dressning

Ofta återkommande toppdressningar med sand är den
viktigaste åtgärden för att kontrollera thatchbildningen.
Dressningen bör normalt ske under växtsäsongen när gräset
producerar som mest thatch. Att hålla halten organiskt
material i de översta 25 mm av markprofilen mellan 3,0 och
4,5 vikts-% är målet. STERFs handbok ”Potential for velvet
bent grass on Nordic golf greens” tar upp ett antal aspekter
på thatchkontroll.
Dressning på våren kan vara nödvändig av flera skäl; smälta
snö, jämna ut ojämnheter, fläckar och håligheter efter vintern eller fylla igen hålen efter luftningshålen från hösten.

Bild 13. Tillfälliga diken har behov av extra skötsel under vintern. En asfaltskärare användes på Byneset GK, Norge. Foto: O.A. Kjøsnes.

Tillfälliga lösningar för bortförande av smältvatten

Många greenkeepers i områden där det ofta förekommer
istäcke har skapat sina egna strategier för att få bort smältvatten. Här är några förslag:
•

•

•

•

•

•

Små plaststaket eller barriärer som leder bort inkommande vatten runt greenen. Barriären måste hållas låg
för att förhindra skuggbildning på green. En del använder torvskärare för att öppna upp ett dike och placerar
torven på nedersidan så att det skapas en 8 cm hög kant
för att leda vattnet runt green.
Tillfälliga diken från de nedre delarna av greenen kan
fungera ett tag. På plana greener kommer förmodligen
is att fylla igen dikena så extra skötsel måste därför
vidtagas för att hålla dessa öppna (bild 13).
Tjälskjutning på tyngre jordar utanför green kan skapa
en fördämning som blockerar avrinningen (bild 14).
Det kan därför krävas öppna diken genom greenområdena.
Om ni vill anlägga tillfälliga diken ta då bort grässvålen
med en (modifierad, liten) torvskärare. Torven förvaras
sedan på plast i ruffen på platser där våren kommer
tidigt, inte i bunkrar som ofta är de platser som blir
snöfria sist.
I lågpunkter på USGA-greener kan vatten dräneras ut
vertikalt. Gör djupa hål med en håltagare ända ner till
dräneringslagret. En hålkopp förhindrar sanden från att
erodera. Ett isolerande material över dessa hål kan vara
nödvändig för att skydda dräneringsgruset från frysning.
Som extra utrustning kan en mobil vattenpump vara
bra. Se bild 15.

Bild 14. Tjälskjutning utanför denna USGA-green förhindrade ytavrinningen
på Grenland GK. Foto: S. Selle.

Bild 15. Bortförande av smältvatten från en green med en elgenerator och
en mobil pump på Grønmo GK. Foto: A. Ferm.
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Vintertäckdukar

dig till de viktigaste kemiska produkterna som produceras
under anaeroba förhållanden. Produkter från nedbrytningen
växter är etanol och mjölksyra som inte luktar så mycket.
Jordmikroberna är skyldiga till bildandet av de illaluktande
(som svettiga sockor) eller mycket giftiga vätesulfider (svavelväte) som har en mycket obehaglig lukt av ruttna ägg eller tång. Om innehållet av organiskt material är högt skapar
metangas bubblande “vulkaner” genom isen (bild 16).

Cirka 3 procent av de Svenska golfklubbarna täckte greenerna som vinterskydd 2015 (opublicerad data från en
enkätundersökning). Kanadensiska banchefer har en stor
erfarenhet av att täcka greener och kanadensiska forskare
har mätt egenskaper och studerat ventilation av gräsytor
under täckdukar (Dodson et al., 2017). De rekommenderar
ventilering om syrehalten sjunker till 5%. En tvåårig studie
med olika typer av dukar på flera gräsarter visade att endast
vitgröe hade nytta av permanent vinterskydd jämfört med
kontrollrutorna som var snötäckta från 98 och 141 dagar
under dessa båda åren. (Waalen et al., 2017). Men om man
jämför med ett permanent istäcke hade alla arter en bättre
vårstart efter skydd med täta dukar trots att ingen ventilation förekom under desamma. Om täckdukar används för
att förhindra isbildning på gräsytan är det viktigt att täta
kanterna för att förhindra att vatten rinner in under dukarna.

Hur kritisk situationen är beror på vilka gräsarter du har.
Arter som brunven eller krypven är ofta friska men en stark
lukt av svävelväte skall alltid leda till omedelbara åtgärder.

Fullskaliga försök på tre golfbanor I Norge (krypven/ poa),
Sverige (Brunven/poa) och Finland Brunven/poa) under tre
vintrar visade mycket bra resultat efter täckning. En enkel
plastduk som grävdes ner utanför green för att förhindra
inträngning av vatten gav en mycket bra vinteröverlevnad.
Golfbanorna låg i ett område där istäcke är vanligt och de
bästa resultaten fick vi efter de svåraste vintrarna (Kvalbein et al., 2015). Baserat på detta rekommenderar vi att
fler golfbanor bör täcka sina greener. En förutsättning för
framgång är effektiv och korrekt användning av fungicider
och att den lyftfyllda porositeten i rotzonen är god innan
dukarna läggs på. Eftersom mikroorganismer i jorden också
konsumerar syre, ökar risken för syrebrist under täta duker
om mängden organiskt material är hög. (Rochette et al.,
2005).
Detaljerade rekommendationer finns i STERF’s faktablad:
”Vintertäckning av greener – Användning av dukar för
bättre vinteröverlevnad av greener”.
Installation av instrument för att mäta gräsets kondition
under vintern

Visuell inspektion av gräsytor är svårt under snö. Att skotta
av snö kommer att påverka temperaturen på tillväxtpunktsnivå. Därför rekommenderar vi att du installerar några mätinstrument i greenytan på senhösten. Mätning av temperatur är det viktigaste. Andningen från gräsytan är försumbar
när plantor och mikrober är infrysta. Cellerna fryser inte
vid 0°C vilket gör att syreinnehållet under täta dukar eller
is gradvis kommer att sjunka när temperaturen är högre än
-2°C (Thompkins et al., 2004; Castonguay et al., 2009).
Att ta in prover på gräset för återväxt i krukor är ett sätt att
kontrollera överlevnadsnivån, men kom ihåg att tina pluggarna långsamt i ett kylskåp innan det sätts ut i ljuset. Att
ta upp prover av fruset gräs kräver speciella verktyg. Läs mer
om verktyg och hjälpmedel i STERF’s faktablad: ”Vinterarbete på golfgreener.”
När istäcke bildats är din näsa det mest värdefulla instrumentet. Om du knäcker isen kommer du att kunna lukta

Bild 16. När gaser kommer upp genom isen har du stora problem!
Foto: O. A. Kjøsnes..
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Hantering av snö och is
Snöborttagning

Torr snö är ett effektivt isolerande material och skapar
utmärkta förutsättningar för god vinteröverlevnad. Den
stora utmaningen är när snö övergår i is eller skapar stora
mängder av smälvatten. Snö döljer också isbildning. Regn
eller ett tunt snölager kommer att resultera i is om greenen
är frusen. Ofrysta greener kan inte bära tunga maskiner och
arbetskraften är ofta begränsad under vintern på golfbanor där is och vatten är den största anledningen till döda
greener. Det normala föfarnadet är därför att vänta tills isen
lagt sig. Den kommer då att göra det möjligt för tunga snöslungor att ta bort snön innan man spräcker isen. (bild 17).
Iskrossning

Det vanligaste redskapet för att krossa is är en djupluftare
med solida pinnar. En populär och effetkiv maskin är Aeravator (bild 18).
Det finns alltid en risk att skada greenytan näår man tar
bort is men de flesta greenkeepers tar det och reparerar sedan de fysiska skador med hjälpsådd av delvis eller helt döda
greenytor. Du finner mer information i STERF’s faktablad:
”Isbränna – när skall isen krossas?”

Bild 17. Snöbortagning och spräckning av is på Vestfold GK våren 2013.
Foto: A .Kvalbein..

Bild 18. Aeravator är popular för iskrossning beroende på att den är robust och flexibel. De roterande tenarna vibrerar. Effektivt, men risken för skador på
greenytan är stor.

Bild 19. Iskrossning och borttagning på en poagreen på Landvik sent i januari 2013. Foto:T. Espevig.
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Smältning av is

Isen kan smältas med kemikalier som sänker frystemperaturen hos vatten. Magnesiumklorid är effektivt om ytavrinningen är god. Vid köldgrader nära noll kan calcium- och
magnesiumacetat tränga igenom 2 cm is och producera
mycket vatten (Kvalbein & Aamlid, 2008).
Om det finns solenergin är tillräcklig, kan mörk expanderad
lera (Leca®) skapa hål genom isen (bild 20). Kulorna kan sedan tagas bort med en lövblås. Resultatet är mycket mycket
beroende på solinstrålningen vilket innebär att latitud och
datum måste beaktas.
Metoder som påskyndar snösmältningen på våren

Många greenkeepers använder energin från solintstrålningen
för att smälta snön. Det billgaste och troligen bästa är att
använda dressand på snön. Detta lämnar då kvar en del
dressmaterial på green som kan skydda gräsplantan mot
uttorkning.
Bild 20 ab. Leca® kan användas för att penetrera is om det finns en del
solinstrålning. Dessa bilder togs den 18 och 19 mars på Sunnfjord Gk. Solen
låg bakom tuna moln dessa dagar men resultatet blev ändå mycket bra.
Foto: L. Årseth

Mörkare material är mer effektivt än ljus sand och en del
dresser med trädkolsdamm. En del kalkstensprodukter som
innehåller magnesium är mörka men ph-effekten kan vara
ogynnsam.

Utmaningar på våren
Brist på kunskap

vårskador

Statusen hos gräsplantorna efter vinterns stress är svår att
definiera och det varierar mellan arter och lokala vinterförhållanden. Finansiärer av grönyteforskning bör ändå prioritera sådana försök eftersom det är många greenkeepers som
startar upp vårarbetet med entusiasm men slutar med frustration och sönmlösa nätter: Gräset återhämtar sig inte och
gräsfrön utvecklas inte till vuxna plantor. När golfspelarna
sedan klagar skyller greenkeepern på låga marktemperaturer, torra vindar, slitage från golfare eller tekniska problem
med bevattningsanläggningen, meni sina hjärtan vet de vad
också forskare måste medge: Vi vet helt enkelt inte vilken
som är de bästa skötselmetoderna.

Det är känt för översvämmad stråsäd i lågpunkter att skador
kan uppstå då syre återvänder till plantan. Förklaringen till
detta är att fleromättade fettsyror som har bildats före eller
under plantstress är känsliga för reaktiva syrearter. Istäcke
kan betraktas som en extrem version av översvämning och
grönyteplantor skadas förmodligen av dess mekanismer efter
att ha varit isbelagt. (Hehterington et al., 1988).

De flesta artiklar och rapporter om grönytegräsets tolerans
mot vinterstress handlar om frystolerans och resistens mot
snömögel. Få skrifter presenterar fakta om isskador och
försök på vårrelaterade problem är ännu mer sällsynta.
Detta är förståeligt eftersom det är svårt att utforma och
genomföra försök och sedan producera “publicerbara data”
om vårproblem.

Vårskador beror ofta på en kombination av hög ljusintensitet, nedvissning och återexponering av en syrerik miljö. När
gräset är avhärdat och återupptar tillväxten blir det också
mer sårbart för köld och sjukdomar.Du kan läsa mer om
vårstress i faktabladen ”Vårskador - den svåra övergången till
en ny växtsäsong”, och om avhärdning i ”Varma perioder
under vintern - avhärdning och risker för skador på gräs”.

Uttorkning och uppfrysning

Vi har valt att klassificera uttorkning som en vårskada, men
gräsytor i södra delarna av Skandinavien kan torka ut även
under vintern. Uttorkning under vintern sker när marken
är frusen så att gräsplantan inte kan ta upp tillräckligt med
vatten för att ersätta det som förloras via transpiration.
Detta är oftast relaterat till ett litet eller inget snötäcke alls,
minusgrader, vindar och soliga dagar som främjar öppnandet av stomata.

Texterna i denna introduktion till vårens utmaningar bygger i första hand på på antaganden, praktisk erfarenhet och
diskussioner med några mycker kunniga skandinaviska
greenkeepers.
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Uppfrysning är när markytan reser sig uppåt på grund av
isbildning. Detta är vanligt på jordar med höga halter av silt
och med hög kapillär kapacitet, särskilt om marktemperaturen sjunker sakta. Uppfrysning kan slita av gräsrötterna och
därmed öka risken för uttorkning. Många isländska greenkeepers har upplevt detta problem.

Blad som som levat under snötäcke kommer att spendera
tid på att producera antioxidanter. Denna produktion kräver energi och om det finns en brist på grund av kolhydratutarmning kan bladen dö. Skadan kallas fotoblekning och
är mycket vanlig på gräsytor långt norrut. Gräsets tillväxtpunkt är väl skyddade mot ljus och om tillväxtförhållandena
är goda kommer gräset att återhämta sig efter en tid (bild
21a,b).

Fotoinhibitation eller skador av UV-ljus

Tidigare i denna handbok har vi diskuterat växternas acklimatisering till kyla. Bladen på plantan acklimatiserar sig
också till olika ljusförhållanden. Intensivt ljus och särskilt
UV-strålning kan allvarligt skada bladens celler.

Vissa gräsarter kan klara av ljusstressen genom att producera anthocyanin eller andra färgpigment som skuggar de
känsliga delarna av cellerna. Vissa misstolkar denna lilafärgning som fosforbrist. Vi har sett denna antocyaninfärgning
speciellt på brunven (bild 21 a,b) och på kärrgröe. För den
senare arten har det även spekulerats i att produktionen av
pigment under hög ljusintensitet är stor nog för att utnyttjas industriellt. (Petrella et al., 2016).

Molekylstrukturerna som ansvara för fotosyntesen är mycket ljuskänsliga och kan skadas av överdriven strålning. Ljusförhållandena under utvecklingen av bladet avgör i vilken
utsträckning de innehåller en “solfaktor”. De övervintrande
bladen utvecklas i slutet av oktober när ljusintensiteten är
låg jämfört med i början av april. Den plötsliga förändringen från mörkret under ett snötäcke till ett intensivt solljus
på våren blir en chock för dessa blad.

Den mörka vintersäsongsfärgen hos några rödsvingelarter
(foto 21a) kan också bero på ett skyddande pigment.

Plantfysiologer använder termen “fotoinhibitation” när den
kemiska energin som produceras av ljus inte kan omvandlas
tillräckligt snabbt till socker. De ser en ackumulering av reaktiva syrearter (ROS) som kan skada plantcellerna om det
inte finns tillräckligt med antioxidanter tillgängliga.

Bild 21a,b. Tidig vårgrönska på en green med olika gräsarter på
NIBIO Landvik 2009. Övre bilden är tagen den 31 mars, två veckor
efter att snön försvunnit efter två månaders snötäcke. Nedre bilden
tagen den 6 april. Foto:T. S. Aamlid.
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Vårskötsel

Låga marktemperaturer är den viktigaste tillväxthämmande
faktorn på våren. Efter vårdagjämningen den 21 mars blir
dagarna längre ju längre norrut du förflyttar dig och de
längre dagarna kommer till viss del kompensera (dock inte
inte helt och hållet) för den lägre solvinkeln på höga breddgrader. Tidiga åtgärder för att förbättra mikroklimatet på
våren och främja tillväxtstarten kan alltid innebära en risk
för bakslag. Håll detta i minnet när du överväger följande
åtgärder.

Vårbevattning

Transpiration från en gräsyta startar tidigt på våren och
torka kan begränsa gräsets tillväxt. En tidig bevattningsstart
kommer förmodligen att främja vårtillväxten men vi har
inte funnit några rapporter som bekräftar detta.
Vatten på gräsytan sänker yttemperaturen beroende på
avdunstning men temperaturen på vattnet i vattenkällan påverkar inte detta. Bevattningsvattnet anpaasar sig vanligtvis
till den omgivande lufttemperaturen innan det når marken.
(Hannesson, 2009)

Vårtäckningsdukar

Det finns manga olika typer av vårtäckningsdukar. Ljusgenomsläpplighet, hållbarhet och motstånd mot vatten och
gasgenomträngning varierar mellan produkterna, och det
gör också priset. Detta gör det svårt att bedöma vårtäckningsdukar i allmänna ordalag. Visa greenkeepers föredrar
lätta vita dukar som används av många jordbrukare som
odlar jordgubbar eller grönsaker.

Eftersom plantans upptag är begränsat av låga marktemperaturer kommer överdriven bevattning sannolikt att skölja
ur mer näring på våren än under sommaren. Detta läckage
kan vara betydande särskilt från fläckar med dålig grästäckning.

Täckdukar ökar vanligen den genomsnittliga marktemperaturen med 2-3 °C. Den maximala dagstemperaturen kan
vara hög, ibland över det optimala för planttillväxt under
färgade dukar. Enkla vårdukar ger inget effektivt skydd
vid många minusgrader men kondensation av ånga under
relativt lufttätt material kan förhindra frostskdor under kalla
nätter. Användning av vårtäckningsdukar ger gräset en
grönare färg och höjdtillväxten ökar som också är ett svar på
skuggbildningen under duken.

återetablering av dött gräs

STERF har definierat återetablering efter vinterskador som
en del av skötseln mot vinterstress och har publicerat ett
faktablad i detta ämne: ”Återetablering efter vinterskador.”
Stödsådd på våren är svårt. Låga temperatur saktar ner groningen. För mycket eller för lite thatch i de döda fläckarna
kan försämra frönas tillgång till fukt och syre, som är båda
är grundläggande krav för groning.
Vi har funnit att grobarheten hos olika gräsarter reagerar
olika på marktemperaturen. Krypvens groning är mer
fördröjd av låga temperaturer än andra venarter. Rödsvingel
gror ännu långsammare medan vitgröe gror snabbt även när
jorden är kall. Se figur 10.

Vårtäckningsdukar minskar också transpirationen och kan
skydda mot skadlig uttorkning om bevattningssystemet inte
är igångsatt. Ett alternativ till toppdressning med sand. Det
kan också stimulera utvecklingen av nya rötter som kan
ersätta de som blev avslitna av uppfrysning.

Vitgröe har också en förmåga att gro under lägre syrenivåer
än andra arter (Waalen & Kvalbein, 2016). Detta innebär
grässammansättningen i gräsytan efter vinterdöd kommer
att ändras till att innehålla mer vitgröe.

Trots dessa möjliga fördelar är vi iallmännhet skeptiska till
att rekommendera vårtäckningsdukar på levande utvecklade
gräsplantor. Gräsytan verkar bli mindre slitagetåligt och
sätts ofta tillbaka när dukarna tas bort.

Figur 10. Grobarheten hos rödven ‘Jorvik’, brunven ‘Villa’, krypven ‘Independence’, rödsvingel ‘Musica’ och vitgröe (ospecificerad) vid olika temperature.
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Svampar innehåller lipider (feta eller vaxliknande kemikalier) och en del greenkeepers har upplevt att snömögelfläckar kan vara vattenavstötande. Svampar i gruppen basidiomycetes kan skapa hydrofobiska markförhållanden (York &
Canaway, 2000).
Vi misstänker att Microdochium kan orsaka liknande förhålanden. Vattenhållande vätmedel kan bidra med mer fukt
till groning och tillväxt av nya plantor.
Lantbrukare har erfarit att det är svårt att återetablera betesmarker som dödats av ett istäcke utan plöjning (Gudleifsson, 2013). Försök som jämförde groning efter skador från
snömögel, frost och is bekräftade en minskad groning efter
is (Brandsæter et al., 2005), men fytotoxiska kemikalier
kunde inte identifieras.

Bild 22. En torr kant på green orsakad av att jorden utanför drar ut vattnet
och den djupa greendräneringen. Foto: A. Kvalbein.

Vi har testat grobarheten i markvatten från isttäckta greener.
Våra försök bekräftade inte resultaten från jordbruket. Frön
utvecklades normatl vilket kan bero på att försöket gjordes
på en nyetablerad green med mindre thatch och mikrobiell
aktivitet än vad som är normalt i en äldre green. Många
greenkeepers har erfarit dålig etablering vid hjälpsådd av
greener skadade av isbildning och vi rekommenderar därför
en djupluftning före sådd för att sänka nivån på potentiella
fytotoxiska föreningar.

green gör kanterna torra, särskilt i anslutning till greenbunkrar eller när greenen är upphöjd ovanför omgivningen.
Se bild 22.
Slitage och kompaktion från golfare och maskiner är andra
orsaker till reducerad planttillväxt. Mängden slitage avspeglas ofta i innehållet av organiskt material på olika delar
av greenen. På ondulerade eller renoverade greener kan
skalpering förekommar eller att dubbelklippning reducerar
klipphöjden på ärevarvet. Trippelklippare resulterar också i
packning vid greenkanterna (bild 23 och 24).

Återetablering av döda vitgröegreener kräver en annan strategi än med andra arter. Groning av gräs från den naturliga
fröbanken stimuleras av skärning följd av dressning, vältning och täckning med duk. Tillfälliga gräs (t.ex. kärrgröe)
kan användas om fröbanken i rotzonen förväntas vara
otillräcklig hos t.ex. en ung green.

En tredje anledning till sämre gräsväxt är häxringar eller angrepp från den patogena svampen rotdödare. Även snömögel verkar vara mer frekvent på torrare delar och är ibland
relaterade till torrfläckar.

Hantering av delvis döda greener är extra utmanande
eftersom etablerat gräs och nya plantor kräver mycket olika
skötsleåtgärder. Återhämtning av sådana greener diskuteras i
nästa kapitel.

Även om orsakerna till dålig tillväxt kan vara flera, är vårt
huvudbudskaphär att reducerad tillväxt innebär för låg
produktion av thatchoch att den belastning som reducerar
tillväxt samtidigt ökar risken för vinterskador.

”Svaga fläcksyndromet’’

Ty dem som har, åt honom varde givet;
men den som icke har, från honom skall
tagas också det han har.
Markus 4:25

När en golfbana där återetableringen inte lyckats konsulterar oss mäter vi ofta upp en låg markvattenhalt i de översta
5 cm, ner till 4-8% av volymen. När man granskar markprofilen noggrant är halten av organiskt material mycket låg
i de översta centimeterna. De grova porerna kan inte hålla
vatten vilketistället mycket snabbt förflyttar sig in i finare
porer längre ned i profilen. Se bild 25.

Vad vi vet har “Svaga fläcksyndromet” inte beskrivits i internationell grönytelitteratur. Detta kapitel är ett ett försök
att skapa en modell som kan hjälpa banchefer förstå att
återetablering av döda greener ibland är mycket svårt.
Vi har tidigare hävdat att ett högt innehåll av organiskt
material i rotzonen kommer att öka risken för syrebrist och
vinterskador under täta dukar (Rochette et al., 2005), och
troligtvis också under ett istäcke.

Platsen där de svaga fläckarna uppstår stammer oftast överens med där man har torrfläckar. De är på de högre delarna
av en green, i greenkanterna eller där bevattningens överlappning är dålig. Hydrofobisk jord skapad vid nedbrytning
av organiskt material (Doerr et al., 2000) och förekomsten
av “feta” kemikalier ökar med tiden (Spaccini & Piccolo,
2009).

Nu vill vi hävda att en låg nivå av organiskt material på
grund av dålig tillväxt, ofta orsakad av torka ökar risken för
vinterskador och gör det mycket svårt att återetablera en
gräsyta och att producera greener med god spelkvalitet.

På svaga fläckar går nedbrytningen snabbt eftersom mindre thatch ökar tillgången på syre och en gles gräsyta höjer
marktemperaturen.

Svaga fläckar börjar med dålig tillväxt

Gräsets tillväxt på en greenyta varierar beroende på olika
faktorer. En faktor är en icke optimal greenkonstruktion. Vi
finner ofta att bristen på vertikala barriärer runt en USGA-

‘Utveckling av “svaga fläckar” sammanfattas i figure 11.
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Bild 23. Ett typiskt mönster på en dåligt återetablerad green. Bilden är
tagen i norra Norge i augusti. De svaga fläckarna kan relateras till slitage
(ärevarvet) kombinerat med torka. Foto: A. Kvalbein

Bild 24. Liknande problem. Notera av nya plantor är synbara i de “bättre
delarna” av de döda fläckarna. Fotot är taget den 6 Juli 2012 i sydöstra
Norge av A. Kvalbein.

Bild 25a,b. Profil från en svag fläck till vänster och en från acceptabla förhållanden till höger. Dessa profiler fick samma mängd av toppdressning.
Dålig tillväxt under våren 2013 skapade skiktbildning i den svaga fläcken. På toppen av sandskiktet finns ett tunt lager av organiskt material bildat under
sommaren 2013 (puttyran var bra på hösten). Under våren 2014 var gräsytan död, troligtvis orsakad av Microdochium Nivale. Sanden var hydrofobisk och
greenen var mycket svår att återetablera beroende på det rena sandlagret på toppen. Foto A. Kvalbein
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Figur 11. Svaga fläcksyndromet. Modellen förklarar varför vissa fläckar på en golfgreen som dött efter vintern kan vara extermt svåra att återetablera.
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Bild 26. Vinterskador reparerade med grästorv på våtren. Bilden är tagen den 9 september 2006. Foto: A. Kvalbein.

Hur kurerar man svaga fläckar?

fläckar i gropar omgiven av uppdressat levande gräs. Dressning med organiskt material i sanden såsom granulerad
trädgårdskompost eller stallgödsel med låg näring kommer
att förbättra markfukten och tillföra en del näring.

Det finns inget enkelt svar. Målet är att bygga upp den vattenhållande kapaciteten i de svaga fläckarna utan att producera för mycket thatch uner den omkringliggnade gräsytan
som överlevt vintern.

Att klippa delvis döda greener är också svårt. Den nyligen
påförda sanden blir instabil och även singelklippare och
fotsteg förstör enkelt de nya småplantorna (Bild 27).

Den enklaste lösningen är att återetblera med grästorv (Bild
26). Om fläckarna är stora och du har en skickilig personal
samt tillgång till högkvalitativ grästorv producerad på en
kombatibel sandbädd är detta troligtvis det bästa svaret på
frågan. Vi vet att detta inte är en enkel väg ut ur problemen.
Torvade delar av greener blir väldigt ofta hydrofobiska och
en enhetligt och jämn spelkvalité är svår att uppnå.

Om du lyckas med att få några nya plantor att gro behöver dessa mycket näring för att fullt ut kunna utnyttja sin
tillväxtspotentieal. En tumregel är att det går åt tre gånger
så mycket gödning än hos etablerat gräs. Detta avspeglar sig
också ien mycket högre risk för näringsläckage från greener
under etablering (Aamlid et al., 2017b), och täta givor är
därför nödvändigt för att uppnå hög tillväxt samtidigt som
du minimerar förluster. Gödsling av enbart fläckarna är
möjlig så länge de är synliga. Helst bör rottillväxten i dessa
svaga fläckar stimuleras under en lång tid då målet är att
bygga upp thatch och jämna ut skillnaden jämfört med den
överlevande gräsytan. Detta är inte enkelt.

De sådda fläckarna skall bevattnas (företrädesvis med små
droppar eller dimma) varannan time. Denna bevattningsregim kommer att tvätta bort näring. För att kompensera
för detta läckage rekommenderar vi sprutning med en svag
näringslösning två gånger per vecka. Målet är att använda
tillväxtpotentialen fullt ut hos den nya plantan medan den
rdan etablerade gräsytan får normal skötsel. Den optimala
gödslegivan för en ny planta är ca 3 gånger högre än hos
etablerat gräs.

Är applicering av lermineraldress eller vattenhållande
polymerer på svaga fläckar ett alternativ? En sådan praxis
kommer att skapa permanenta variationer och de flesta
banchefer kommer att vara skeptiska till att använda sådana
mineraler om de inte redan finns i rotzonen på hela green.
Vi har goda erfarenheter med visa material utlagd på hela
greenytan men vi har aldrig testat dem för fläckvis behandling.

Det bästa sättet att skilja skötseln av döda fläckar från det
omgivande etablerade gräset är att så fläckerna med en
handdriven spiker, gödsling med en ryggspruta och handvattning med specialmunstycken. Manuell bevattning är
särskilt fördelaktigt eftersom de stora och tunga dropparna
från pop-upspridarna tenderar att spola bort frön och
dressand in i den omgivande gräsytan vilket leder till döda
30

Bild 28. Hur kan dessa småplantor överleva och tillväxa bra i en miljö
med omgivande moget gräsbestånd, spelande golfare och dagligt mekaniskt
slitage? Foto: A. Kvalbein

Bild 27. Fotspår på småplantor i ett instabilt rotzonsmaterial.
Foto: A.Kvalbein

Bild 29. Handvattning med munstycke som ger små droppar är nödvändigt vid återetablering av delvis döda greener efter vinterskador. Bilder från nysåddsförsök på NIBIO Landvik. Foto: A. Kvalbein.
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Appendix 1.

Höstgödselförsök 2014-2017

Bild 1. Krypven såddes och vitgröe etablerades via hålpipor tagna från en femtio år gammal green på Borregaard GK.

Detta project har finansierats av Scandinavian Turfgrass
and Environment Research Foundation (STERF), och Norges forskningsråd samt norska golfförbundet.
Målet med försöken var att testa effekterna av kväve och
sulfater på tolerensen mot vinterstress på greengräs.
Två försöksgreener av USGA-rekommenderad typ etablerades sent i juni 2014 och återetablerades 2015. Gräsarterna
var krypven (“independence”) och vitgröe (lokal ekotyp).
Greenen på NIBIO Landvik byggdes på en lysimeteranläggning så att dräneringsvatten kunde samlas upp och kväve
kunde analyseras. På NIBIO Apelsvoll skuggades halva
greenen till 30% av normalt dagsljus under fösöksperioden
som varade från början av september till slutet av november.
Under dessa veckor gödslades greenerna med 6 olika
näringsammansättningar (se tabell 1). Kväve och sulfat var
försöksvariablerna. Alla gödselmedel påfördes veckovis med
minskande givor (Se figur 1). Den totala mängden kväve
som applicerades under de 13 veckorna var 0, 28 (låg), 55
(medel) och 84 kg/ha.

Bild 2. Halva greenen på Apelsvoll skuggades till 30% av naturligt dagsljus
på hösten.

I

Treatment
1. No N
2. Low N
3. Med  N
4. High N
5. No S
6. High S

N
0.00
0.40
0.80
1.20
0.80
0.80

P
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16

K
0.76
0.77
0.77
0.77
0.77
0.78

Mg
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08

Ca
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09

S
0.11*
0.14
0.14
0.14
0.0
1.27

Fe
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011

Mn
0.0043
0.0043
0.0043
0.0043
0.0043
0.0043

Zn
0.0023
0.0023
0.0023
0.0023
0.0023
0.0023

* No ammonium sulphate in this fertilizer
Tabell 1.

Figur 1. Veckovisa gödselapplikationer följde en fallande skala. Blå=medium, orange=låga, grå=höga givor.

Under etableringensprioden i juli och augusti, gödslades
greenen frekvent med ett fullgödselmedel, 140-160 kg N
per hektar under 11 weckor. Greenen klipptes tre gånger i
veckan på 5 mm klipphöjd. Klippningen fortsatte på denna
klipphöjd men mindre frekvent tills gräset slutade växa sent
på hösten. (Vi mätte höjdtillväxten varje vecka).
Det första året applicerade vi inga fungicider, och svåra
angrepp av snömögel uppstod tidigt på hösten, särskilt på
vitgröe. Den skuugade greenen på Apelsvoll var mycket
dålig. Det andra året applicerade vi med Delaro (trifloxystrobin + prothioconazole) för att få mer friska plantor för
laboratorieförsöken.
En del resultat presenterades i huvudtexten. Nedan finner ni
en del ytterligare data.

II

Cu
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005

Mo
0.00036
0.00036
0.00036
0.00036
0.00036
0.00036

Figur 2. Kväve påfört och läckage till dräneringsvattnet från en försöksgreen på Landvik. Se figur 1 för storleken på de veckovisa givorna.

Figur 3. Den naturliga nederbörden på Landvik under försöksperioden 2014 och 2015.

Läckage av kväve

Dräneringsvatten samlades från försöksrutor där halva ytan
var krypven och den andra vitgröe. Den naturliga nederbörden var högre än normal under det första året av fösöken.
För mer detaljer se figure 3.
Uppsamlingen av dräneringsvatten visade i genomsnitt över
två år att 49% av den högsta kvävegivan läckte från greenen
(figur 2). Gränsen inom EU för nitrat i dricksvatten är 50
mg/liter. Dräneringsvattnet översteg inte denna gräns men
vi tycker att läckaget var oacceptabelt högt. Läckaget var
störst när när marktemperaturen låg under 5 °C. På grundval av detta kan vi inte rekommendera “sen höstgödsling”,
det vill säga att ge höga gödselgivor vid marktemperaturer
under 5 °C, som en hållbar strategi.
Bild 3. Lysimeters. Foto:Trygve S Aamlid.

III

Figur 4. Temperaturen (°C) som dödade 50% av försöksplantorna (LT50). krypven (A.stol) och vitgröe (P.annua) samlades in från en golfgren som hade
gödslats med fyra olika givor av kväve (0, 2.8, 5.5, 8.4 g/m2) på hösten.

Frysförsök

Gräsprover samlades in från två försöksgreener och fördes
till laboratorieförsök i början av december och i slutet av
februari/början av mars.
Försöket utfördes enligt vårt standarprotokoll (Espevig et
al., 2010), och LT50 -värden beräknades. Försöket visade att
det var signifikanta skillnader mellan de två arterna och de
reagerade också olika på kvävegödslingunder hösten. Högre
kvävegivor reducerade frystolerensen hos krypven. För
vitgröe fanns det ingen significant effekt av höstgödslingen.
Resultat från det sista försöksåret, vilket bekräftade de första
årets resultat visa I figur 4.

Bild 4. Trond Pettersen samlade in prover från greenen. De testades i laboratoriet v g frystolerans och motstånd mot sjukdomar. Foto: Agnar Kvalbein.
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