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RULLING MOT  
MIKRODOCHIUMFLEKK
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Det er kjent at rulling kan hemme 
dollarspot (soppsykdom som for-
årsakes av Clarireedia spp.). At det 
også kan ha en hemmende effekt 
på mikrodochiumflekk (tidligere 
kalt fusarium/rosa snømugg som 
forårsakes av soppen Microdochium 
nivale) er mindre kjent for de fleste, 
men eksperimenter ved Københavns 
Golfklubb og forskningsgreen ved 
NIBIO Landvik tyder på det.  
 
De foreløpige resultatene fra det første 
forsøksåret viser at rulling reduserte 
angrep av mikrodochiumflekk på 
greenen i Københavns GK, mens re-
sultatene fra Landvik viste det samme 

Rulling mot mikrodochiumflekk

uten at det var statistisk sikkert. Begge 
forsøkene går videre i den kommende 
vekstsesongen 2021.

Rulling mot  
soppsykdommer

Det har blitt vist i både nordiske og 
utenlandske eksperimenter (2,3,4) at 
regelmessig bruk av rulling i vekstse-
songen har hemmet dollarspotangrep. 
Ettersom rulling også har effekt mot 
antraknose, testet Universitetet i Ore-
gon effekten mot microdochiumflekk 
på en tunrappgreen i 2013-15 (5).  
Greenene ble rullet fem ganger i uken, 

og det reduserte angrepene med 47% 
det første året og 75% det andre året. 
Til tross for reduksjonen i mikro-
dochiumflekk, var konklusjonen at 
rulling alene ikke var nok til å oppnå 
en tilfredsstillende kvalitet på disse 
greenene med tunrapp. 

Disse resultatene var bakgrunn for 
våre forsøk. På Københavns GK, 
tester sjefsgreenkeeper Martin Nilsson 
effekten av rulling på en green med 
rødsvingel, engkvein og tunrapp. På 
NIBIO Landvik testes også effekten 
av to gjødselnivåer og gressarten er 
tunrapp. 

Foto 1 (til venstre): Koster, som vanligvis brukes på fotballbaner ble banket godt inn i greenen for å dele den opp i ruter med 
forskjellige rullebehandlinger. Foto: Martin Nilsson, juni 2020. Foto 2 (til høyre): Martin Nilsson ruller greener med en Smithco 
greensrulle på Københavns GK. Foto: Karin Juul Hesselsøe.

Disse eksperimentene er en del av det store internasjonale IPM-GOLF 2020-23-prosjektet som er finansiert av 
STERF, R&A og andre aktører (1). Prosjektet ledes av NIBIO og startet opp i 2019. Prosjektet tester alternative 
midler og metoder mot mikrodochiumflekk og dollarspot i Danmark, Norge, Tyskland og England. Eksperimen-
tene ved Københavns GK har også mottatt økonomisk støtte fra den danske Miljøstyrelsen.
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Eksperimentet i Køben-
havns GK

I dette eksperimentet ble både varighet 
og hyppigheten av rulling undersøkt. 
Greenen ble delt opp i 2 x 12 meter 
store ruter, merket med små blå, røde 
og gule koster, slik at greenkeepere 
kunne skille hvor og hvor ofte de 
skulle kjøre med greenrulle (Foto 1 til 
venstre). Det var 3 repetisjoner av de 
forskjellige rullebehandlingene som 
var: null, to og fire ganger per uke 
(Foto 2 til høyre).  
 
I halvparten av feltet startet rulling 
allerede i juni, mens resten ble rullet 
fra august. Behandlingen sluttet sent 
i november. Sjefgreenkeeper Martin 
Nilsson registrerte hver måned hel-
hetsinntrykk (skala fra 1 til 9, hvor 
1 var dårligst og 9 var den beste) og 
% mikrodochiumflekk på 1 x 1 m 
observasjonsrute fra juni til og med 
november. Total N tilførsel var 0.5 kg 
per 100 m2 i sesong 2020. 
 
Å starte rullingen i juni ga ikke bedre 
effekt på microdochiumflekk enn om 
behandlingen startet i august, men 
rullingen hadde positiv effekt på 
greenkvaliteten. Angrep av mikro-
dochiumflekk kom ikke før desember 
2020. Resultatene fra det første året 
viser at rulling reduserte mikrodochi-
umflekk angrep med 57% (Tabell 1).  
 

Foto 3: Oversikt over eksperimentet på innspillgreenen på Københavns GK, desem-
ber 2020. Blå ruter ble rullet 4 ganger per uke, røde – 2 og gule – 0 (kontroll). Foto: 
Martin Nilsson..

Behandling Helhetsintrykk (skala 1-9, hvor 9 er best) Mikrodochium-
flekk, %

Juni August Oktober Desember Desember
Ingen rulling 5.0 a 5.0 b 5.0 b 4.0 b 5.0 b
Rulling 2 ganger 
per uke

5.0 a 7.0 a 7.0 a 6.5 a 2.0 a

Rulling 4 ganger 
per uke

5.0 a 7.0 a 7.0 a 6.0 a 2.3 a

Sannsynlighets-
nivå

NS ** ** ** **

Forskjell mellom rulling 2 og 4 ganger 
per uke var ikke signifikant. Ved 
registrering i desember så imidlertid 
rutene som ble rullet 4 ganger per uke 
tynnere og mer ”slitne” ut (ifølge Mar-
tin) enn rutene som ble rullet 2 ganger 
per uke. Kontrollruter (ingen rulling) 
så på avstand grønnere og sunnere ut i 
desember, men det var fordi de hadde 
mer mose (Foto 3).  

Martins vurdering var også at felt som 
ble rullet fra august t.o.m. november 
så bedre ut enn de som ble rullet fra 
juni t.o.m. november, men det var 
ingen statistisk signifikant forskjell 
her.

Tabell 1:  Helhetsinntrykk og mikrodochiumflekk i gjennomsnitt for to rulleperioder: fra juni til og med november og fra august 
til og med november, forskjellen mellom de to periodene var ikke signifikant. De første mikrodochiumflekkene kom i desember 
2020. Tall med forskjellige bokstaver er statistisk forskjellige (** - 0.01 sannsynlighetsnivå, NS - ikke signifikant, dvs. ikke forsk-
jellig).
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Eksperimentet ved  
NIBIO Landvik 

Forsøket på Landvik er en del av et 
større forsøk der ulike alternative 
metoder mot mikrodochiumflekk er 
testet. Her viser vi til resultater kun 
om gjødselnivå og rulling. Forsøket 
ble utført på to USGA forsøksgreener 
med tunrapp. Smithco greenrulle ble 
brukt fra 28.september til 29.okto-
ber 2020. Greenene ble etablert med 

tunrapp i 2019 med pluggmateriale 
fra Borregaard GK. Vi valgte tunrapp 
for disse eksperimentene fordi denne 
gressarten er utsatt for sykdomsangrep 
som for eksempel mikrodochium flekk 
eller antraknose.

Forsøksruter ble gjødslet med to nitro-
gennivåer fra april til oktober: totalt 
2.8 kg N per 100 m2 (kontroll) og 2.1 
kg N per 100 m2. Behandlingsruter var 
1.5 x 2 m store og registreringsruter 

Nitrogen 
kg/ 
100 m2

Rulling 
kun i 
okto-
ber

Helhet (skala 1-9, 9=best) Antraknose, % Mikrodochium flekk, %

11.aug. 8.sep. 5.okt. 3.nov. 2.mars 11.aug. 8.sep. 5.okt. AUDPC 11.aug. 8.sep. 5.okt. 3.nov. 2.mars

250  
(kontroll)

6.7 a 6.3 a 5.8 4.9 2.9 3.0 6.5 2.6 390 0.4 0.0 4.5 a 10.4 41.3

180 5.8 b 5.1 b 5.1 5.6 3.9 8.3 15.1 6.0 964 0.5 0.0 2.6 b 6.1 25.8
no 6.5 5.8 5.4 4.9 3.1 4.9 12.5 4.9 725 0.4 0.0 3.8 10.0 34.1
Rulling 6.0 5.6 5.5 5.6 3.8 6.4 9.1 3.8 629 0.4 0.0 3.3 6.5 32.9

    
p N ** ** (*) NS (*) NS (*) (*) (*) NS NS * NS (*)

ANOVA p Rul-
ling

(*) NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

p N*  
Rulling

NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Foto 4. Mindre mikrodochiumflekk den 15.oktober 2020 på rute som ble rullet 2 ganger i uken fra slutten av september sam-
menliknet med ubehandlet kontroll. Foto: Tatsiana Espevig.

var 1 x 1.5 m store. Eksperimentet 
ble utført med 4 gjentak (2 gjentak 
på hver tunrappgreen). Foreløpige 
resultater viser at det lavere N-nivået 
nesten halverte angrepene av micro-
dochiumflekk, men økte angrepene 
av antraknose 1.5 ganger (Tabell 2). 
På ruter som ble rullet, var det mindre 
mikrodochiumflekk i oktober (Foto 4 
og Tabell 2) men signifikante forskjel-
ler mellom ubehandlet ruter og rullede 
ruter forsvant i løpet av høsten.  

Tabell 2. Effekt av rulling og N-nivå på kvaliteten av tunrappgreener på Landvik. Tall med forskjellige bokstaver (a og b) etter seg 
er statistisk forskjellige. Sannsynlighetsnivå:  ** - 0.01, * - 0.05, (*) - 0.1 og NS - ikke signifikant dvs. ikke statistisk forskjellig.



Foreløpig anbefaling

Rulling av greener ser ut til å redusere 
microdochiumflekk både på tunrapp 
og rødsvingel/engkvein-greener.  Rul-
ling fire ganger i uka ga ikke bedre 
effekt enn rulling to ganger, og slitasje 
fra fire ganger rulling ga redusert 
greenkvalitet sent på høsten i Køben-
havn.   
 
Rulling har positiv effekt på greenkva-
litet gjennom sommeren, men når det 
gjelder bekjempelse av microdochium-
flekk ser det ut til at rulling to ganger 
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i uka fra august er tilstrekkelig for å få 
god effekt. Det er også verd å merke 
seg at redusert nitrogengjødsling om 
høsten ga mindre microdochiumflekk 
på tunrappgreener, slik det er vist i 
tidligere forsøk med høstgjødsling (6). 
Begge rulleforsøkene vil fortsette i 
2021 med observasjoner i vår 2021 og 
2022, og her vil det være interessant 
å se om de foreløpige resultatene blir 
bekreftet. 

Vi takker Agnar Kvalbein for faglig 
råd under arbeidet med denne artik-
kelen.


