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Bilden visar resultat efter hjälpsådd med skärande maskin.
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Vad har egentligen kommit upp? Johan Robinsson och Jesper Korning, båda ansvariga på
Leksand GK inspekterar nya gräsplantor 10 maj 2017.

Sammanfattning och rekommendationer
•
•
•
•
•

Summery 2017 & 2018
The project where carried out on natural winter damaged golfgreens in central Sweden. Year
2017 the research where at Surahammars GC and Leksands GC. Year 2018 only
Surahammars GC.
4 different golfgreens where divided into two blocks, where poa trivialis is used in one block
and creeping bentgrass in the other. Across the blocks it was treated one half with wetting
agents (primer select 20l/ha) and the other half is untreated.
The results from the trail was diverged depending on the weather and how the spring
developed. Something that was significant this year was the low ground temperature that
hinder the establishment.
The result showed that the seed must have good soil contact for the establishment to be
succecfull.
This year showed that the ”slits” was clearly the best compared to drop seeding, spikes
seeding and control treatment. Poa trivialis was the fastest to germination and it was a big
difference betwin the species. Wetting agents gave no effect on the germination.
The results from 2018 were good and reestablishment became good except the sowing
method vertical cutting + dropseeding and control plot. Again, it is very important to have
good soil contact when the seed is going to grow. The spring 2018 became extremely hot and
no rain came during the project. Something that was significant this year was the high ground
temperature which caused the establishment to accelerate very quickly, especially for
creeping bentgrass.
This year showed that both ”slits” and “spikes” seeding was clearly the best compared to drop
seeding and control treatment.
Unfortunately, we never came out whit wetting agents this year.

Bilden visar försöksplatserna 2017 och 2018.

Inledning och bakgrund
Skador på golfgreener efter vintern är vanligt förekommande i samtliga nordiska länder.
Enligt intervjuundersökningen “Vinterskador på nordiska golfgreener” från 2015, drabbas
flertalet banor i länderna av betydande vinterskador, något som innebär både ökade kostnader
och tappade intäkter. En snabb och jämn uppkomst av hjälpsådden efter vinterskador är av
stor betydelse för att kunna öppna sina ordinarie greener så snabbt som möjligt.
Demonstrationsdelen i projektet “Successful reestablishment of golf greens following winter
damages 2014-2017” visade snabb etablering av sådden vid användning av skärande
såmaskiner.
I praktiken på svenska golfklubbar används till stor del fortfarande vertikalskärning följt av
droppsådd. Enligt min erfarenhet, leder den såtekniken till varierande resultat mellan
golfbanorna, bland annat beroende på hur bra kontakt mellan frö och mark som erhålls. Därav
ville jag undersöka detta vidare och se
Syftet med försöket var att undersöka (jämföra) olika såtekniker. (skärande såmaskiner,
piggvals och droppsådd) Jämföra två olika gräsarter (Kärrgröe och Krypven). Vätmedel
(Primer Select) vid sådd, finns det någon skillnad i uppkomsttid och etablering mellan
arterna? Ger vätmedelbehandling vid sådd en jämnare fuktighet och därmed en jämnare
etablering?
Projektet har utförts på naturligt vinterskadade greener i mellersta eller norra Sverige under
2017 och 2018.

Bild från projektstart 11 april 2017 Surahammars GK. Från vänster: Carl-Johan Lönnberg
SGF, Kent Andersson, Surahammars GK, Daniel Lilja, Stockholm golf & turf, Björn Nordh,
Surahammars GK.

Material och metoder
Greenen/greenerna delades in i två block, där kärrgröe användes i ena blocket och krypven i
det andra. Tvärs över blocken behandlas ena halvan med vätmedel och den andra halvan blev
obehandlad. Varje block delades upp i 4 delar; kontroll, vertikalskärning + droppsådd,
piggvals och en skärande såmaskin. Se skiss nedan, där block 1 är kärrgröe, block 2 krypven.
Del 1 behandlas med vätmedel, del 2 är obehandlad. Led A – kontroll. Led B –
vertikalskärning och droppsådd. Led C – piggvals. Led D – skärande såmaskin.

Efter sådden av försöket utfördes övrig skötsel enligt normala rutiner (mulldress, vältning,
vårtäckningsduk, etc.) på respektive golfanläggning. Utsädesmängd var 0,6 kg/100m2 för
krypven och 2,5–3,5 kg/100 m2 för kärrgröe. Sorter som användes var 007 för krypven och
Sabrina för kärrgröe. Vätmedlets som användes var Primer Select och dosen var 20L/ha.
Avläsning av försöksytan har skett vid minst två tillfällen av ytorna där bl.a. täckningsgrad
(av etablering) i % har värderats och andra observationer har noterats. Vid sådd och
avläsningar har marktemperatur och markfuktighet (Fieldscout TDR 300) uppmätts.
År 2017 var försöket upplagt på Surahammars GK och Leksands GK och år 2018 endast på
Surahammars GK. Startdatum 11 april och 27 april 2017 och 20 april 2018. 2–4 greener var
med i försöket och alla hade stora vinterskador från främst isbildning (kvävskador). Samtliga
greenerna är sanduppbyggda och de domineras av vitgröe som gräsart. Innan försöket
startades så djupluftades greenerna samt vertikalskars i två riktningar.

Resultat 2017
Resultatet av båda åren skiljer sig åt då det var olika väderförhållanden och förutsättningar
för att etablera gräs. Väder och vind är faktorer som så klart påverkar etableringen och våren
2017 var väldig kall och nederbördfattigt i hela Mellansverige vilket orsakade att det tog lång
tid att läka alla skador. Se bild nedan. Marktemperaturen och fuktigheten mättes under hela
försöksperioden och man kunde tydligt se ett samband mellan värme, fukt och hur
etableringen fortskrid. Resultatet från bägge banorna visade på att skärande maskin var bäst
av alla led i uppkomst av nya gräsplantor. Piggvalsmetoden var inte långt efter men det var
ändå skillnad på hur det utvecklades sig. Vertikalskärning + droppsådd och nollruta var
generellt sett sämre. Skillnaden mellan gräsarterna var otroligt stor och kärrgröe är den
gräsart som etablerar sig snabbast under kalla förhållanden. Vid båda avläsningarna (8 & 10
maj, samt 23 & 24 maj) så var kärrgröe den gräsart som kommit längst i sin uppkomst,
krypvenen var väldigt seg och måste ha högre marktemperatur om det ska etablera sig
tillfredställande. Användning av vätmedel gav ingen effekt alls då mätresultaten inte visade
någon skillnad i fuktighet mellan behandlad yta och obehandlad yta.

Bilden visar väderdata för maj månad 2017.

Fuktighetavläsning på 3 cm på bägge försöksplatserna, notera att det inte är någon avsevärd
skillnad mellan behandlad yta och obehandlad yta med vätmedel.

Täckningsgrad i % av gräs/nya plantor på Surahammars GK 2017, notera skillnaden när fröet
får bättre markkontakt (piggvals och Vredo). Notera även att krypven var svår att etablera när
det är kallt.

Täckningsgrad i % av gräs/nya plantor på Leksands GK 2017, notera skillnaden när fröet får
bättre markkontakt (piggvals och Vredo). Notera även att krypven var svår att etablera när det
är kallt.

Resultatet 2018
Utfallet av 2018 år försök skiljer sig avsevärt från året innan. Försöksplatsen var återigen
Surahammars GK och endast 1 green blev behandlad pga av bevattningsstrul på den andra.
Vätmedels applicering utgick då det tyvärr inte fanns tid till att köra ut det, Utsädesmängden
reglerades till 2,5 kg/100m2 för kärrgröe. Greenen djupluftades och vertikalskärs innan
projektet startades. Annars inga förändringar i försöket.
Våren 2018 blev väldigt varm, torr och nästan ingen mederbörd kom under försöksperioden.
Därav så blev det stor skillnad på hela försöket. Resultatet blev att det gick snabbt att etablera
nya plantor av de båda gräsarterna. Se bild nedan. Från projektstart 20 april till projektslut 31
maj var vädret optimalt för att etablera gräs. Förloppet gick fort och på endast 6 veckor var
hela greenerna homogen i sin grästillväxt, dock inte helt optimalt från ett
spelbarhetsperspektiv. Ännu en gång så är det markkontakt som är viktigast för att gräset ska
etablera sig tillfredställande.

Bilden visar marktemperatur och fuktighet 2018 på Surahammars GK. Notera den varma
marktemperatur som var 20 april.

Täckningsgrad i % av gräs/nya plantor på Surahammars GK 2018, notera det snabba
etablering tack vare optimal temperatur samt att krypvenet har etablerat sig lika snabbt som
kärrgröen.

Diskussion och slutsatser
Sammanfattar man resultaten och mina egna reflektioner för bägge åren så kan man bara
konstatera att väder och vind styr väldigt mycket hur snabbt återetableringen ska bli. Fröet
måste ha god markkontakt för att etablera sig optimalt. Således så är det viktig att verkligen
gräsfröet får markkontakt annars riskerar man att etableringen blir sämre och utfallet negativt.
Detta stärker motivet att inte använda vertikalskärning+ droppsådd eller nollruta (inget frö)
som metod då resultaten var mycket sämre jämfört med skärande maskin och piggvals.
Något som jag har reflekterat på under detta 2-åriga försök är de yttre omständigheter (väder
och vind) påverkar resultaten extremt mycket. Valet av gräsart är svårt då vi inte vet exakt
hur vädret blir på våren, det är många val man ska ta ställning till och man bör tänka igenom
sina val ordentligt. Blir det exempelvis en kall vår är kärrgröe att föredra istället för krypven.
Tvärtom om det blir en varm och gynnsam vår då kanske krypven är att föredra?
Fler frågor och tankar som kommit upp under försökets gång är om inte utsädesmängden kan
minskas vid skärande maskiner? Dvs använder du dessa metoder så blir det väldigt lite spill
och utsädesmängden kan ev. regleras ned litegrann tack varebättre precision? Att mixa olika
gräsarter kanske också kan vara en bra idé då de har olika egenskaper för att etablera sig vid

olika markförhållanden? Dvs du hjälpsår med en s.k. amgröda (ex. kärrgröe) som
påskyndar/underlättar etablering så att greenerna blir homogen så kanske ädelgräset kan
etablera sig senare?
Att använda sig av fler metoder kan också vara en fördel då det skapas mer ”hål” som fröet
kan skyddas i? alt. att det blir ett jämnare/homogenare grässammansättning efter sådd
eftersom gräsfröet kommer på olika djup?
Ytterligare en observation som gjordes 2018 är hur grässammansättningen ser ut efter en
skötselsäsong. Eftersom det var ett gynnsamt år (varm vår) för att etablera krypven så var
samtliga ytor som hjälpsåtts med krypven otroligt tät och homogen. Något att tänka på i den
långsiktiga golfbaneskötselstrategin.
Ska vätmedels behandling göras oftare eller varför fick vi ingen effekt? Svaret på den frågan
är svår att besvara då vi endast körde 1 applicering och 1 år.
Således är mina slutsatser att när du har stora vinterskador så bör du använda hjälpsåmaskin,
gärna en teknik/metod som ”skyddar” fröet. Sluta att droppså och förlita dig inte på din
fröbank. Något man bör poängtera är att inga resultat är statistiskt bearbetade eller
signifikanta då upprepningarna var för få.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till försöksklubbarna Surahammars GK och
Leksands GK som ställt upp med försökyta, arbetstimmar och kunskap under hela projektets
gång. Jag vill även tacka de samarbetspartners som hjälp till med material (SW Horto) och
maskiner (Stockholm Golf & Turf).
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