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Klipping er den mest arbeids- og energikrevende ar-
beidsoperasjonen på golfbaner. Klippebehovet kan  
reduseres ved valg av svaktvoksende gressarter og 
-sorter, moderat gjødsling, rulling og andre skjøtsel-
stiltak, men for at gressmatten skal kunne reparere seg 
raskt etter skader, er det begrenset hva man kan oppnå. 
Mindre gressvekst kan være spesielt viktig på steder det 
et er vanskelig å komme til med klippere, f.eks. langs 
bunkerkanter og i bratte rough-områder. 

Allerede like etter andre verdenskrig begynte man i USA å 
eksperimentere med ‘kjemisk klipping’, dvs. behandling av 
gresset med kjemiske vekstreguleringsmidler1. Produktene 
som den gang ble lansert hemmet plantenes celledeling, og 
virkningen på gressets farge og skuddtetthet kunne være 
ganske dramatisk. I USA er slike celledelings-hemmere 
fremdeles noe brukt for å hindre dannelse av frøstengler hos 
tunrapp på golfbaner. 

På 1960- og 1970-tallet ble det ble det utviklet vekstregule-
ringsmidler som primært påvirker cellestrekninga, ikke cel-
ledelinga (se ramme s.5). Felles for cellestreknings-hemmerne 
er at de reduserer plantenes produksjon av strekningshor-

drømmen om kjemisk kliPPing

monet gibberellinsyre (gibberellic acid, GA). Ulike former 
for gibberellinsyre dannes gjennom en serie av biokjemiske 
reaksjoner i plantecellene, og danninga av biologisk aktivt 
GA1 fra inaktivt GA20 er det siste trinnet i denne prosessen. 
Trineksapak-etyl, det aktive stoffet i Primo MAXX, blokkerer 
dette siste og avgjørende tinnet i gibberellinsyntesen. Andre 
cellestreknings-hemmere er mindre spesifikke og virker på 
tidligere trinn i gibberellinsyntesen. Dette gjelder for ek-
sempel Cutless (aktivt stoff  flurprimidol) og Trimmit/Turf  
Enhancer (aktivt stoff  pacolobutrazol) som er tillatt i USA 
og en del andre europeiske land, men ikke i Norden.  Klor-
mekvatklorid (CCC, Cycocel) som i Skandinavia brukes ved 
frøavl og korndyrking, hører også til denne gruppa. 

En tredje gruppe av vekstreguleringsmidler er de som inne-
holder etefon, en syntetisk form av det naturlige plantehor-
monet etylen (se ramme s.5). Det viktigste handelspreparatet 
i denne gruppa er Proxy, som på amerikanske golfbaner 
brukes bl.a. for å hindre blomstring hos tunrapp.  

Den følgende teksten omtaler bare Primo MAXX, siden det 
er det eneste vekstreguleringsmidlet som i dag er aktuelt for 
golfbaner i Norden. 

bilde 1. Klipping av tunrappgreen som ble brukt til forsøk med Primo MAXX på Bioforsk Landvik.  Foto: Trygve S. Aamlid
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hvordan vokser  
gressplanten ? 
 
To prosesser er nødvendig for at 
gresset skal vokse, nemlig cellede-
ling og cellestrekning.   
 
Celledeling foregår i bestemte soner 
i planten – såkalte meristemer.  
Hos gress finner vi meristemene i 
vekstpunktene ved jordoverflata og 
i rotspissene, samt i spesielle soner i 
unge blad og strengler.   
 
Mesteparten av den synlige gressvek-
sten skyldes ikke at cellene deler seg, 
men at de strekker seg, dvs. øker i 
lengde og volum.      

Plantehormoner 

Et plantehormon er et naturlig stoff 
som produseres i en plantecelle og 
som transporters til andre celler der 
det i svært lave konsentrasjoner  
virker inn på plantens vekst og 
utvikling.
 
Vi skiller mellom fire grupper av 
plantehormoner  som alle  fremmer 
planteveksten, nemlig auxiner,  
gibberelliner, cytokininer og  
brassinosteroider, og to grupper  
som hemmer tilveksten, nemlig 
absisinsyre og etylen.   
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godkjenning 
Jordbrukspreparat som inneholder trineksapak-etyl har vært 
brukt i nordisk gressfrøproduksjon og korndyrking siden 
sist på 90-tallet, men det er først de siste 2-3 åra at det ak-
tive stoffet har blitt tilgjengelig på golfbaner. Primo MAXX 
er en formulering av trineksapak-etyl som er utviklet spesielt 
for gras til grøntanlegg, og det  er blitt verdens mest brukte 
vekstreguleringsmiddel på golfbaner. I Norden var myndig-
hetene i Sverige de første til å tillate Primo MAXX sommer-
en 2011. Før vekstsesongen 2013 ble produktet godkjent 
også i Finland. Om en ny formulering av Primo MAXX vil 
bli godkjent i Norge og Danmark er foreløpig usikkert.

Virkning under nordiske temperatur- 
og lysforhold 
Planteforskere har hevdet at behovet for Primo MAXX er 
større i Norden enn i land lenger sør. Det skyldes de spesiel-
le lysforholda med lange dager som øker produksjonen av 
gibberellinsyre og dermed strekningsveksten2. Hormonet gir 
også redusert produksjonen av sideskudd (bilde 2), slik at 
gressmatta blir mindre tett. Hos sorter fra sørligere bredde-
grader er daglengderesponsen ikke like sterk som på bildet, 
men forskjeller er også funnet i forsøk med amerikanske 
krypkveinsorter. Der økte den daglige avklippsmengden 
med 22% når daglengden økte fra 15 til 20 timer4 (bilde 3). 

karbohydrat-status
Primo MAXX tas raskt opp av gressbladene  og transpor-
teres til strekningssonene i blad, stengler og - i mindre 
grad – til vekstpunkt i røttene. cellene blir mindre og mer 
kompakte og konsentrasjonen av klorofyll (bladgrønt) øker.
Dette fører som regel til at graset får mørkere farge.  De 
fleste undersøkelser viser at nettoproduksjonen av sukker  
(karbohydrater) ikke endres etter sprøyting, men at mindre 
av sukkeret brukes til vekst. Det betyr at mer av sukkeret 
blir tilgjengelig for viktige vedlikeholdsoppgaver som forsvar 
mot sjukdommer, symbioser (f.eks. mykorrhiza), næring-
sopptak, lekkasje til mikroorganismer i rotsonen og andre 
gode formål (se boksen).  Hos tunrapp vil ofte en del av 
sukkeret bli brukt på blomstring og frødanning, men dette 
blir lite påvirket av Primo MAXX. 

Primo mAXX i norden

bilde 2. Daglengdeforsøk med enkeltplanter av den norske eng-
rappsorten ‘Lavang’3 dyrket ved 12, 16, 20 og 24 timer lys.   
Foto: Trygve S. Aamlid.

bilde 3. Fra veksthusforsøk med Primo MAXX til krypkvein, klippet 
som fairway.  Potta til venstre hadde fått 15 timers daglengde, potta til 
høyre 20 timers daglengde.  Foto: Trygve S. Aamlid.

Hvordan brukes karbohydratene 
fra fotosyntesen ? 

Sukker

VedlikeholdLagring

Lekkasje fra røttene 
til nyttige 
mikrooganismer

Sym-
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Forsvar (bl.a. 
antioksydanter)

Nærings-
opptak

Transport

(Irreversibel 
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hvor ofte skal vi sprøyte?
Trineksapak-etyl, det virksomme stoffet i Primo MAXX, 
brytes normalt ned i plantene i løpet av 2-4 uker etter 
sprøyting. Den veksthemmende effekten er derfor ganske 
kortvarig, og når denne effekten ebber ut, vil gresset vokse 
mer enn det ville ha gjort om det aldri hadde blitt sprøyta 
med Primo MAXX. Reint fysiologisk kan dette forklares ved 
det i perioden etter sprøyting har hopet seg opp GA20 og 
reservekarbohydrater i plantene, og at disse blir tilgjengelig 
når det siste trinnet i gibberellinproduksjonen ikke lenger er 
blokkert. 

Fenomentet kalles ‘rebound’, dvs. at gresset kommer ster-
kere tilbake5. For å oppnå vedvarende vekstregulering må 
det derfor sprøytes regelmessig.  

I de første nordiske forsøka med Primo MAXX på green og 
fairway var sprøyteintervallet fire uker. Da erfarte vi raskt at 
vekstreduksjon var mye større i de to første ukene enn i den 
tredje uka etter sprøyting, og i den fjerde uka etter sprøyting 
var avklippsmengden som regel større på usprøyta enn på 
sprøyta ruter6. Dette har vi seinere fått bekreftet gjennom 
veksthusforsøk som riktignok også viser at rebound-effek-
ten kommer seinere jo større doser som brukes av Primo 
MAXX4. Se figuren. 

De biokjemiske reaksjonene i plantene går raskere ved 
høyere temperatur. Derfor anbefaler amerikanske forskere 
å bruke døgngrader i stedet for antall dager mellom hver 
sprøyting. Døgngradene finner vi ved å summere døgnmid-
deltemperaturene (Eksempel i boksen). Den amerikanske 
anbefalingen for greener er å gjenta sprøytingen etter ca 200 
døgngrader (d°C)7. Vi har funnet at denne normen stemmer 
bra for sørlige deler av Norden i den varmeste perioden i 
juli og august, men i nordlige (og spesielt kystnære) områ-
der og når døgnmiddeltemperaturen er lav i første del av 
sesongen bør antall døgngrader mellom sprøytingene ikke 
overskride 1504.  Mange værstasjoner har programvare som 
gir deg døgnmiddeltemperaturen direkte, men ellers gjør du 
ingen stor feil om du har et maksimums- og minimumster-
mometer og beregner døgnmiddel som gjennomsnittet av 
maksimum og minimum.
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Dager etter sprøyting med Primo MAXX

Reduksjon i avklipp etter sprøyting med ulik dose 
Primo MAXX hos krypkvein klippet som fairway

0.8 l/ha

1.6 l/ha

eksempel på beregning  
av døgngrader 
Tabellen nedenfor viser døgnmiddel-temperatur og  
varmesum på Bioforsk Landivik i perioden 1.-15.juni 2013. 
Sprøyting med Primo MAXX ble utført 31.mai. Etter den 
amerikanske modellen skulle det sprøytes  
på nytt etter 200 d°C, dvs. 14-15.juni. 
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dokumenterte  effekter  AV  Primo mAXX  
på avklipp, ballrull og visuell kvalitet i nordiske forsøk 

green
Tabell 1 gir en oppsummering av resultater fra nordiske 
forsøk med Primo MAXX på greener.  Ved 0.4 l/ha, som 
ifølge den svensk etiketten er standard dose for Primo 
MAXX på greener, har gjennomsnittlig avklippsreduksjon 
vært 23 %, og det visuelle helhetsinntrykket har stort sett 
vært bedre enn på usprøyta kontrollruter, først og fremst på 
grunn av mørkere farge. Men det er også verdt å merke seg 
at mindre doser av Primo MAXX gir like god vekstreduks-
jon bare du sprøyter ofte nok. F.eks. var det i forsøket på 
Landvik i 2008 fullgod effekt ved å sprøyte med 0.15 l/ha 
en gang pr uke. For noen betyr dette at de kan blande litt 
Primo MAXX i sprøytevæska ved ukentlige sprøytegjødsling 
av greenene. 
 

sted / referanse år grasart(er) sprøyte-
intervall

dose,  
l/ha

merknad

Avklipp ballrull
Lepaa, FIN6 2007 Krypkvein 4 uker 0.20 - 8 % Ikke målt Rebound. Ingen endring 

i visuell kvalitet
0.40 - 15 %

Ballerud, N6 2007 Krypkvein 3 uker 0.40 - 44 % + 13 % Mørkere og jevnere 
farge.

Bogstad, N6 2007 Tunrapp 3 uker 0.40 - 26 % Ikke målt Mørkere farge.

Landvik, N8 2008 Krypkvein 1 uke 0.15 - 26 % + 4 % Stabil avklippsreduksjon. 
Mørkere farge.

2 uker 0.30 - 23 % + 6 %
Fullerö, S9 2010 Rødsvingel 2 uker 0.30 - 37 % + 3 % Bedre helhetsinntrykk.

Landvik, N10 2011 Tunrapp 2 uker 0.40 -19 % + 6 % Tendens til gulning

Landvik, N11 2013 Krypkvein 2 uker 0.20 - 11 % + 7 % Mørkere farge.  
Bedre helhetsinntrykk

2 uker 0.40 - 10 % + 7 %
Loimijoki, FIN11 2013 Tunrapp/ kryp-

kvein/ hundekvein
2 uker 0.20 - 8 % Ikke målt Mørkere farge.  

Bedre helhetsinntrykk.
2 uker 0.40 -22 %

Virking av Primo mAXX

tabell 1. Oppsummering av nordiske forsøk med Primo MAXX på green.  

bilde 4. Måling av ballrull i forsøk med Primo MAXX på green. Fordi 
rutene ikke er mer enn 2 m lange brukes vanligvis et forkorta stimp-
meter.  Foto: Trygve S. Aamlid.
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fairway
På fairway (tabell 2) hadde vi i de første forsøka problemer 
med å oppnå konsistent vekstreduksjon uten at det gikk ut 
over den visuelle fairwaykvaliteten (bilde 5). Dette bedret 
seg da vi i seinere forsøk reduserte sprøyteintervallet til 
annenhver uke. Det vil sannsynligvis være mulig å oppnå 
konsistent vekst-reduksjon også ved tre ukers sprøyteinter-
vall, iallfall hvis en holder seg til doser i størrelsesorden 1.2- 
1.6 l/ha.  Den svenske etiketten for Primo MAXX oppgir at 
en standarddose på 1.6 l/ha vil gi ‘inntil 50 % minskning i 
grastilveksten i fire uker med minimal gulfarging’,  men for 
den som skal prøve Primo MAXX for første gang er det nok  
sikrere  å begynne med lavere doser og kortere spøyteinter-
vall, f.eks. 1.0-1.2 l/ha hver annen til hver tredje uke. Så 
kan heller dosen og sprøyteintervallet øke etter hvert som en 
vinner erfaring.  

Tabell 2 viser at vi i de nordiske fairway-forsøka har opp-
nådd mer enn 50 % vekstreduksjon bare i ett forsøk, nemlig 
på Loimijoki GC i Finland i 2013. I praksis bør nok de 
fleste greenkeeperre være fornøyd om de ved hjelp av Pirmo 
MAXX kan redusere klippebehovet på fairway med 1/3, 
dvs. fra tre til to ganger i uka.   

sted 
/ referanse

år grasarter 
(etter dominans)

sprøyte 
intervall

dose 
l/ha

Avklippsmengde 
i forhold til  
usprøyta

merknad

Landvik, N7 2007 Rødsvingel/  
engrapp/engkvein /

tunrapp

4 uker 1.0 - 1 % Klar rebound. Gulfarging, 
redusert visuell kvalitet.

1.5 - 15 %
Lepaa, FIN7 2007 Engrapp/  

rødsvingel
4 uker 1.0 - 8 % Rebound. Ingen reduk-

sjon i visuell kvalitet
1.5 - 21 %

Ballerud, N7 2007 Tunrapp 4 uker 1.5 - 37 % Tendens til rebound.  
Tendens til gulfarging.

Lepaa, FIN8 2008 Engrapp/  
rødsvingel

2 uker 0.8 - 23 % Ingen rebound. Ingen  
reduksjon i visuell 

kvalitet
1.6 - 34 %

Landvik, N11 2013 Rødsvingel/
engkvein/  
engrapp

2 uker 1.2 - 38 % Ingen rebound. 
Mørkere gras.

2.0 - 46 % Mer rød tråd.
Loimijoki, FIN11 2013 Engrapp 2 uker 1.2 - 64 % Ingen rebound.  

Mørkere gras.
2.0 - 67 %

  
tabell 2. Oppsummering av nordiske forsøk med Primo MAXX på fairway. 

Primo MAXX, 1.6 l/ha

Usprøyta

bilde 5. På Byneset GK i Trondheim, førte førstegangs-sprøyting av 1.6 
l/ha til redusert fairwaykvalitet, bl.a. mer tofrøblada ugras. Foto: Trygve 
S. Aamlid.
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Primo MAXX ble først tatt i bruk i USA der krypkvein og 
tunrapp er de dominerende ‘cool season grasses’ på  greener, 
og der mange baner også har krypkvein på fairway.  Begge 
disse artene gir god respons til Primo MAXX. Aller størst er 
kanskje fordelen på tunrappgreener, skjønt der er også faren 
for gulning størst hvis man overdoserer.  

Ingen av forsøka våre har så langt vært utført på rødsving-
elgreener, men der vil sannsynligvis fordelen med Primo 
MAXX være mindre enn på tunrappgreener og krypkveins-
greener. Det skyldes at rødsvingel har lavere vekstpoten-
sial og derfor gjødsles mindre enn krypkvein og tunrapp.  
Engkvein kommer sannsynligvis i en mellomstilling mellom 
rødsvingel og tunrapp/krypkvein. På grunn av liten stre-
kningsvekst gir hundekvein vanligvis god ballrull uten 
vekstregulering, men i skygge kan likevel greenkvaliteten 
blir bedre ved bruk av Primo MAXX12,13. 

resPons til Primo mAXX hos ulike grAsArter

På fairway er det mye som tyder på at vekstreduksjonen 
etter sprøyting med Primo MAXX er større hos engrapp og 
tunrapp enn hos rødsvingel og engkvein7.  I fairway, semi-
rough og på fotballbaner vil raigras vise respons på Primo 
MAXX bare dersom doseringa økes til 2.5 – 3.5 l/ha, dvs. 
en god del høyere enn det som er vanlig til andre grasarter.  
I et forsøk på Ballerud GK, Norge, førte sprøyting med 2.2 
l/ha til at tuer av raigras stod fram som små ‘øyer’ i en ellers 
engrappdominert semirough (bilde 6).  

Usprøyta

Primo MAXX, 2.2 l/ha

bilde 6. Sprøyting av rough med 2.2 l/ha virket dårlig på raigras. Derfor sto raigraset opp som tuer mens engrapp vokste mindre.  
Foto: Tatsiana Espevig.
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overvintringsevne
Kortklipt gress er utsatt for vinterskader, og bedre overvint-
ring kan være et viktig argument for bruk av Primo MAXX 
på nordiske golfbaner.  I de første green- og fairwayforsøka 
i Finland førte regelmessig sprøyting med Primo MAXX til 
signifikant mindre skade av rosa snømugg (Microdochium ni-
vale) neste vår8 (bilde 7) og i et seinere forsøk ble den samme 
effekten dokumentert på en tunrappgreen på Landvik10. En 
mulig årsak til dette kan være at Primo MAXX i seg selv har 
en svak fungistatisk (sopphindrende) effekt, men viktigere 
er nok at økningen i karbohydratreserver gjør graset bedre i 
stand til å motstå og reparere vinterskadene.  Virkningen på 
snømugg er uansett ikke så stor at det kan erstatte soppmid-
del; i forsøket på Landvik10 ble f.eks. snømuggangrepet neste 
vår redusert fra 23 til 14 %, mens forebyggende sprøyting 

Primo mAXX og stresstolerAnse

med soppmiddel reduserte angrepet til under 1 %.  I et 
annet forsøk førte Primo MAXX til bedre frosttoleranse 
hos herda planter av krypkvein, skjønt effekten var ganske 
marginal (-31 °C etter regelmessig sprøyting med 0.4 l/ha 
mot -29°C hos usprøyta kontrollplanter)11.  Vi konkluderer 
med at Primo MAXX er ett av flere hjelpemidler som kan 
redusere overvintringsproblemene på nordiske golfbaner.  

bilde 7.  Fra forsøk med Primo MAXX på krypkveinsgreen, Lepaa GC, Finland, våren 20088.  Kontrollruta med mest snømugg foran til venstre 
hadde ikke fått Primo MAXX i 2007.  Foto: Trygve S. Aamlid.
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bilde 8. Fra et fairwayforsøk med Primo MAXX på Landvik en tidlig morgen i september 2013. Rutene til venstre hadde fått Primo MAXX i 
ulike doser og formuleringer.  Foto: Agnar Kvalbein.

tørketoleranse
I våre forsøksfelt med har vi ofte observert mindre gut-
tasjonsvann om morgenen, dvs. en tørrere overflate på ruter 
som er behandla med Primo MAXX (bilde 8). Dette kan 
tyde på mindre vannopptak, noe som i så fall samsvarer med 
amerikansk litteratur som viser lavere evapotranspirasjon 
(ET) etter sprøyting med Primo MAXX1. I de første fairway-
forsøka på Landvik observerte vi litt lavere vannprosent i av-

klippet på ruter sprøyta med Primo MAXX7, og seinere har 
vi dokumentert en svakt negativ virkning av PrimoMAXX 
på rotdybden til tunrapp klippet som green10.   

Alt i alt er det ingen grunn til å tro at sprøyting med Primo 
MAXX har vesentlig betydning for grasets tørketoleranse og 
dermed vanningsbehov på golfbaner under nordiske forhold.
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skyggetoleranse
Gras som vokser i skygge vil normalt utvikle færre skudd, 
men lengre og tynnere blader for å fange opp mer lys.  På 
samme måte som effekten av lange dager er dette iallfall 
delvis en gibberellinrespons, og det er godt dokumentert at 
Primo MAXX har større positiv virkning på visuell kvalitet 
og spillekvalitet i skygge enn i fullt sollys1.  Vi har ikke nord-
iske forsøksresultater som belyser dette, men på tunrapp- og 
krypkveins-greener er bedre skyggetoleranse sannsynligvis en 
av de største fordelene med Primo MAXX.  

slitasjetoleranse
Sprøyting med Primo MAXX vil normalt øke skuddtett-
heten og samtidig føre til mer kompakte celler med litt 
mindre vanninnhold. Dette øker gressets motstandevne mot 
tråkk, og annen slitasje, men på den annen side vil redusert 
veksthastighet gi dårligere reparasjonsevne dersom det først 
er oppstått skader.  I rebound-fasen kan derimot reparasjon-
sevnen av gress som er behandlet med Primo MAXX være 
bedre enn for usprøyta gress, og dette kan greenkeepere 
(og kanskje enda mer banemestre på fotballbaner) utnytte 
dersom det planlegges spesielle turneringer som vil medføre 
store påkjenninger, f.eks. på treesteder. 

konkurranseevne overfor ugras
Primo MAXX har liten eller ingen virkning på veksten hos 
løvetann, groblad, hvitkløver og andre tofrøblada planer. 
Gressets konkurranseevne overfor ugraset vil derfor avta ved 
bruk av Primo MAXX, og i forsøka våre har vi flere ganger 
sett at ugraset gjør mer av seg i fairway som er sprøyta sam-
menlignet med  usprøyta (f.eks. bilde 5). Baner som ikke kan 
eller ønsker å sprøyte med kjemiske ugrasmidler skal derfor 
være forsiktige med å bruke Primo MAXX.  

mottakelighet for sjukdom 
Vi har allerede nevnt at Primo MAXX kan redusere proble-
mene med overvintringssopp på golfbaner.  Når det gjelder 
antraknose, en annen vanlig sjukdom på tunrappgreener, 
viser amerikanske forsøk at Primo MAXX enten har ingen 
eller en svakt forebyggende effekt14. Det siste gjelder særlig 
dersom man på grunn av vekstreguleringa på greenene kan 
gjødsle litt sterkere uten at dette går ut over ballrullen. 

Som nevnt i tabell 2 har vi i våre fairwayforsøk noen ganger 
sett mer rød tråd etter behandling med større doser Primo 
MAXX.  Denne risikoen er også nevnt på den svenske etiket-
ten for produktet. 

bilde 9. Primo MAXX øker gressets skyggetoleranse. Foto: Trygve S. Aamlid.
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PrAktiske erfAringer med Primo mAXX  
På sVenske golfbAner i 2012 og 2013

bakgrunn
Vekstsesongen 2012 var den første hele sesongen da svenske 
golfbaner hadde muligheten til å sprøyte med Primo MAXX. 
Høsten 2012 gjennomførte det svenske golfforbundet en 
rundspørring til banene om hvordan de hadde brukt Primo 
MAXX og hvilke erfaringer de hadde gjort.  

Før de kan bruke Primo MAXX må svenske golfbaner sende 
en melding til miljøkontoret i kommunen. Dette er samme 
regel som for andre plantevernmidler. De fleste kommuner 
har godkjent at det sprøytes med Primo MAXX.  

Antall svar på rundspørringa var ca 130 at totalt ca 460 
svenske golfbaner. De fleste var fra den sørlige delen av Sve-
rige, det vil si på høyde med Stockholm og sørover. Vi antar 
at ca 100 baner kjøpte og brukte Primo MAXX i 2012 og at 
dette tallet var nokså uendret i 2013.  

Den helt dominerende bruken av Primo MAXX var på 
greener. Mindre enn 10 av banene hadde brukt Primo 
MAXX på tee, fairway eller rough. Over 80 % av banene 
hadde reine tunrappgreener eller blandingsgreener med inn-
slag av andre arter, først og fremst krypkvein. Noen få hadde 
reine krypkvein-, hundekvein- eller rødsvingelgreener. 
 
På de fleste baner samsvarte sprøyteintervallet bra med det 
som er anbefalt på den svenske etiketten. Noen unntak 
fantes, og da var det stort sett slik at banene hadde brukt 
mindre doser og/eller lengre sprøyteintervall. Ytterst få baner 
hadde hatt problemer med rebound-effekten.  

I det følgende presenteres noen av erfaringene som kom 
fram i rundspørringa.  
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erfaringer på greener

Jevnere og bedre ballrull
De fleste klubbene oppgav at greenene hadde fått bedre 
spillekvalitet etter at man begynte på bruke Primo MAXX. 
Greenhastigheten (stimpverdien) hadde blitt jevnere med 
mindre variasjon gjennom døgnet.  De fleste banene anså at 
dette er den største fordelen ved bruk av Primo MAXX.  

Sprøyting med Primo MAXX hadde ellers ikke ført til noen 
vesentlig endring i skjøtselen av tunrappgreenene. De fleste 
hadde fortsatt å klippe greenene hver dag, eventuelt også og 
rulle (tromle) en til flere ganger i uka. Ytterst få baner hadde 
gått over til å klippe greenene bare annenhver dag.  Bruk av 
Primo MAXX kan kanskje gi mulighet for å hoppe over en-
kelte klippinger, men spillerne krever som regel at greenene 
skal være nyklippet hver morgen. 

Mørkere farge 
De fleste baner så det som en fordel at reine tunrappgreener 
og blandingsgreener med tunrapp og krypkvein hadde fått 
en mørkere grønnfarge etter at de begynte å sprøyte med Pri-
mo MAXX. Gulfarging etter sprøyting hadde forekommet 
hos noen, men det ble ikke ansett som noen store problem så 
lenge man holdt seg til dosene på etiketten. 

Tettere greener – problem med dressing
Noen baner oppgav at tunrappgreenene var blitt så tette at 
man hadde fått problemer med å få dressesanden ned i gres-
set. Av denne grunn hadde noen sluttet med Primo MAXX. 
Andre hadde fortsatt, men lagt inn mer lufting og  vertikal-
skjæring i skjøtselsprogrammet. 

Kortere blomsterstengler  hos tunrapp
Ifølge den svenske etiketten skal Primo MAXX ha liten 
betydning for blomstring og frødanning hos tunrapp. De 
fleste banene var enig i dette, men mange mente likevel at 
man merket mindre til blomstringa fordi blomsterstrenglene 
er blitt kortere og stod lenger nede i bestandet. 

Mindre antraknose
Flere baner opplevde at de hadde fått mindre av soppsjuk-
dommen antraknose på tunrappgreenene. Det kan være flere 
årsaker til dette, bl.a. at ballrullen er blitt så mye jamnere 
og bedre at man klipper litt høyere eller hopper over enkelte 
klippinger i perioder med mindre tilvekst, spesielt seint på 
sommeren eller tidlig på høsten. Noen oppgav at de kom-
binerte Primo MAXX med litt sterkere gjødsling, noen som 
gav friskere farge uten at det gikk ut over ballrullen.  
 
Skyggetoleranse og overvintring
Mange mente at Primo MAXX virket best på greener i 
skygge. Tunrapplantene ble mer kompakte og friskere. Noen 
mente også at greenene var blitt mer motstandsdyktige 

mot vinterskader, særlig snømugg. Det er likevel vanskelig 
å bedømme dette etter bare et par vintersesonger og fordi 
mange greenkeepere glemmer å sette igjen en usprøyta refe-
ranserute.  

Primo MAXX i samband med oversåing eller reparasjon 
etter vinterskade 
Få baner hadde erfaring med Primo MAXX i forbindelse 
med oversåing eller resåing etter vinterskade, men de noen 
advarte mot å sprøyte delvis vinterskadde greener om våren. 
Hovedregelen må være at vinterskadene skal være leget innen 
man begynner å vekstregulere greenene. 

Virkning  på ulike arter
De flere golfbaner med ‘edelgress’, dvs. ulike kveinarter eller 
rødsvingel, mente det var liten grunn til å begynne å sprøyte 
med Primo MAXX. Særlig for rødsvingel mener de fleste 
at det var liten virkning av vekstregulering på tilvekst og 
ballrull. 

erfaringer på teesteeder
Få baner hadde sprøyta med Primo MAXX på tee, men erfa-
ringene var gode og flere kommer nok til å begynne å bruke 
midlet i framtida. Fordelene som ble framhevet var først og 
fremst sjeldnere klipping og tettere gressmatte.  Teesteder har 
ofte en blanding av engrapp og rødsvingel med engrapp som 
den dominerende arten, og det det ble ikke rapportert om 
ulik virkning på de ulike artene i blandinga. 

erfaringer på fairways
Heller ikke på fairways var det mange som har testet Primo 
MAXX. Av de som hadde prøvd fortalte noen at de har fått 
jevnere kvalitet og redusert arbeids- og energikostnaden ved 
å øke klippeintervallet fra tre til to ganger i uka. Flertallet 
mente likevel at det ikke vil lønne seg økonomisk eller kva-
litetsmessig å sprøyte med Primo MAXX på fairway.  Noen 
baner hadde erfart at fairwaykvaliteten er blitt dårligere på 
grunn av mer ugras, eller kanskje mer presist fordi løvetann 
og andre ugras var blitt mer synlige.    

Fairway på svenske golfbaner består som regel av en mix av 
ulike arter og sorter.  Noen hadde erfart at lange sprøyte-
intervall gav ujamne fairwayer på grunn større skilnader i 
tilvekst mellom ulike arter. Særlig tydelig var dette på der det 
fantes både  tunrapp og raigras. 
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Både forsøk og erfaringsinnsamling viser at man må tilpasse 
bruken av Primo MAXX til den enkelte bane. Grasart, ytre 
forhold (f.eks. lys/skygge), ugrasforekomst, slitasje, gjødsling 
og skjøtsel avgjør resultatet. Som regel vil det lønne seg å 
begynne forsiktig på greenene for å vinne erfaring. Når det 
gjelder andre deler av  banen – teesteder, fairway og rough, 
er det viktig å veie virkning opp mot kostnader og vurdere 
om sprøyting er økonomisk lønnsomt. Preparatkostnaden 
øker med areal og dose, men på større areal er det også mest 
penger å spare ved mindre klipping.  

Den svenske etiketten for Primo MAXX angir en normal 
virkningstid på 4 uker og en standarddose på 0.4 l/ha på 
green, 1.6 l/ha på fairway og 2.4 l/ha på semirough og 
rough (klippehøyde over 18 mm).  Generelt mener vi at 
dette sprøyteintervallet er for langt, og at man heller skal ta 

sAmmenfAtning og AnbefAlinger 

utgangspunkt i varmesummen med et intervall på 150-200 
døgngrader, mest under varme forhold på ettersommeren. 
For at graset skal venne seg til behandlinga med Primo 
MAXX skal man ved første sprøyting om våren alltid starte 
med halv dose i forhold til det som nevnes på etiketten, og så 
kan man heller øke dosen gradvis for å oppnå den ønskede 
vekstreduksjon. For raigras i reinbestand er større doser nød-
vendig, men dette er sjelden aktuelt på golfbaner i Norden. 

Under de riktige forutsetninger tror vi att Primo MAXX vil 
komme til å bli et viktig verktøy i gresskjøtselen på nordiske 
golfbaner. 
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