Reetablering av død green etter vinteren
Demonstrasjonsforsøk med alternative teknikker for resåing av en død green
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Forord
Dette prosjektet ble initiert av norske greenkeepere i samarbeid med Tor Mjøen i firmaet TMG
Sportsdekke AS.
STERF finansierte 50% av prosjektet mens TMG AS, NGF, NGA og Vestfold Golfklubb bidro med resten
gjennom egen innsats. Spesielt har Vestfold Golfklubb gjort mye arbeid med skjøtsel av forsøket
gjennom flere uker.
Samtidig med forsøket på Vestfold golfklubb ble en green i parken ved Gjennestad gartnerskole også
reetablert, men problemer med vanningsanlegget gjorde det vanskelig å vurdere resultatet. Noen
erfaringer herfra er likevel trukket inn i kapittelet ’vurderinger’.
NGA har hatt ansvar for gjennomføring og rapportering.
Takk til Nordiske golfere som gjennom bidrag til STERF har gjort dette forsøket mulig. Bilder og
resultater fra forsøket stilles fritt til disposisjon for alle som kan ha nytte av det. Ta kontakt dersom
du ønsker flere opplysninger, bilder eller bildepresentasjoner fra dette prosjektet.

Stokke 21.september 2009
Agnar Kvalbein
Daglig leder
Norwegian Greenkeepers Association
agnar.kvalbein@nga.no
Telefon +47 40402089

Sammendrag
En puttinggreen på Vestfold Golfklubb, Stokke, Norge, ble drept med glyfosat høsten 2008 og
reetablert våren 2009 med tre forskjellige såmetoder. A: fjerning av 2 cm av topplaget før såing. B:
vertikalskjæring, bredsåing og dressing. C: bredsåing og dressing. Det ble sådd rødsvingel (Festuca
rubra) og engkvein (Agrostis capillaris).
Forsøket viste at direkte såing i filten (B og C) ga raskest gressdekke, men omtrent halvparten av
plantene som spirte var tunrapp (Poa annua), som er svak mot vinterskade. Det ble derfor
konkludert med at metode A, å skjære av og fjerne topplaget først og deretter reså greenen, var den
beste metoden. Det ga en renere gressbestand og en fastere greenoverflate. Etter metode A var
greenen spillbar etter ca 8 uker, en til to uker etter direkte såing.
Bruk av lett vekstduk over halve greenen de første tre ukene ga ikke raskere etablering.

Summary
A putting green at Vestfold Golf Club, Stokke in Norway, was killed with glyphosat autumn 2008 and
re-established in spring 2009 by using tree different seeding techniques. A: removing of 2 cm of the
top layer and then seeding. B: verticutting, dropseeding and dressing. C: dropseeding and dressing.
The species were a mix of red fescue (Festuca rubra) and common bent (Agrostis capillaris).
This simple test showed that direct seeding into the turf (B and C) gave the fastest grass cover, but
about 50% of the seedlings were annual meadow grass (Poa annua). Since this species is weak
against winter injuries, we ended up recommending method A ; removing the top layer before
reseeding. This will give less weed and a firmer putting surface. The green was playable after 8 weeks
when using method A, 1 weeks later than method B or C. Using a light acryl cover on half the green
the first three weeks after seeding did not improve the final result.

Innledning
Vinterskader gjør det ofte nødvendig å reetablere greener i store deler av Norden. Det brukes hvert
år mye ressurser på å så nytt gress og resultatet av dette arbeidet er ikke alltid tilfredsstillende.
Målet med dette demonstrasjonsforsøket var å se effekten av noen ulike metoder som kan anvendes
ved reetablering. Hypotesen var at et radikalt inngrep der toppdekket fjernes før såing, raskere ville
gi en spillbar green.

Metode
Forsøket ble gjort våren 2009 på Vestfold Golfklubb i Stokke i Norge. Banen ligger 40 meter over
havet, nær Oslofjorden, men innenfor Nøtterøy. Banen har vanligvis permanent snødekke 4-6 uker
hver vinter, og hvert 3.-4. år har det vært en del vinterskader på greenene.
Forsøksgreenen ble anlagt i 2001 etter USGA sine spesifikasjoner. Den har blitt brukt til trening og var
skjøttet godt, var fri for skadelig thatch og hadde et stabilt og fast topplag. Se bilde 1

Bilde 1: Jordprofil fra forsøksgreenen som viser et
godt integrert topplag uten skadelig filt.

Gressartene på forsøksgreenen høsten 2008 var rødsvingel (Festuca rubra), engkvein (Agrostis
capillaris) og tunrapp (Poa annua). For å sikre at greenen var død ved forsøkets begynnelse, ble den
sprøytet med glyfosat (Roundup) sent på høsten 2008.
Forsøket ble anlagt 17. april. Jordtemperatur kl 10 i fem cm dybde var 9 grader C. Det ble brukt tre
ulike såmetoder, A, B og C. I tillegg ble halve greenen dekket med lett, hvit fiberduk fram til 8.mai.
Det ble dermed seks forskjellige behandlinger. Frøblandingen inneholdt rødsvingel og engkvein. Det
var ingen gjentak.
Metode A: Topplaget ble høvlet av 2 cm med en Koro maskin. Deretter ble det brukt en såmaskin
som slipper frøet ned og pakker med knastetrommel som vibrerer. Det ble ikke dresset eller tilført ny
vekstmasse.

Bildeserie 2:
Metode A
Metode B. Greenoverflaten ble vertikal-skåret med Koro , 2 cm dypt, 3 cm avstand. Deretter ble
feltet bredsådd, og frø blåst ned i sporene med løvblåser. Til slutt det ble dresset.

Bildeserie 3: Metode B

Metode C. Feltet ble direkte sådd med såmaskin rett i død green. Deretter ble det dresset og jevnet
med børste.

Bildeserie 4: Metode C.
Dressand ble jevnet med
børste på såmaskinen.

Såmengden fra såmaskinen ble ikke målt, men maskinen var innstilt til å gi 2,5 kg pr 100kvm. Etter
såing ble halve greenen dekket med lett fiberduk og det ble vannet 5 ganger i døgnet på dagtid.
Duken ble fjernet etter tre uker, 8.mai. Forsøket ble avsluttet 8.juni.
I overgangen mellom metode A og B ble det dresset ekstra for å utjevne høydeforskjell. Denne delen
av greenen var ikke med i forsøket.

Bilde 5: Fiberduk på halve greenen.
Bilde 6: Forsøksgreen 8.mai. Dressing midt på greenen ble gjort for å jevne høydeforskjell . Metode
A til venstre for dressing, metoder B og C til høyre. Felt C var smalere enn B.

Registreringer
Dekningsprosent ble registrert 24.04, 8.mai, 28.mai og 8.juni.
Hardhet ble vurdert 8.juni med 2 kg Clegg Impact Hammer.
Gressarter på greenen ble vurdert å ta ut 5 tilfeldige prøver fra hver av de tre metodene med en 12
mm hullpipe. Plantene i hver prøve ble separert og bestemt til art.
Spillekvalitet ble vurdert og diskutert på ERFA-treff med greenkeepere 8.juni.

Resultater
Gressdekning
Det ble observert spirer over hele greenen etter en uke, men antall spirer var størst ved metode B.
Spirene var lengre der det var brukt fiberduk.
Dekningsprosent viste raskest etablering der det var brukt metode B, og bruk av fiberduk ga en
raskere etablering, men dette gresset stagnerte etter at duken ble tatt av. Ved slutten av forsøket var
gressdekket tettest der det ikke var brukt duk, med unntak av metode A.
Tabell 1. Dekningsprosent i de ulike forsøksledd med og uten fiberduk fram til 8.mai
Uten duk
Med duk
Dato
24.04
08.05
28.05
08.06
24.04
08.05
28.05
Metode A
0
5
30
40
0
10
45
Metode B
2
10
70
85
2
30
60
Metode C
1
3
60
80
1
20
50

08.06
50
70
65

90
80
70
Prosent

60
50
40

Reetabl

30

Vertik

20

Direkte

10
0

Figur 1 Dekningsprosent på greenen fra spiring 24 april til
avslutning av forsøket 8.juni. Gjennomsnitt med og uten bruk av
fiberduk. A- blå, B-rød, C-grønn
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Figur 2 Dekningsprosent på green fra spiring 24 april til avslutning
av forsøket 8.juni med og uten bruk av fiberduk. Gjennomsnitt av
alle tre såmetodene. Uten duk- blå, med duk – rød.

Bilde 7: Tydelig effekt av
fiberduk 8.mai. Denne
effekten var borte ved
slutten av forsøket 8 juni.

Artssammensetning
Opptelling av gressarter ved slutten av forsøket viste at en stor del av gresset som hadde spirt ved
metodene B og C var tunrapp.

Dekningsprosent 8.juni
50%

70%

40%

65%
80%

85%

Bilde 8: Metode
B og C, til høyre
på bildet, ga
best dekning,
men mye av
gresset var
tunrapp.
Legg merke til
den lyse fargen
til høyre.
Øverste
tallrekke der
det var fiberduk
de første tre
ukene

Tabell 2: Prosentfordeling av gressarter 8.juni
Tunrapp
A. Reetablert u dekke
2,0
A. Reetablert m dekke
0,0
Sum reetablert (A)
1,0
B. Vertikalsk. u dekke
31,2
B. Vertikalsk. m dekke
55,7
Sum vertikalsk (B)
42,0
C. Direkte sådd u dekke
41,9
C. Direkte sådd m dekke
61,2
Sum direkte sådd (C)
52,2

Engkvein
46,9
60,0
53,5
28,6
11,5
21,0
46,5
18,4
31,5

Rødsvingel
51,0
40,0
45,5
40,3
32,8
37,0
11,6
20,4
16,3

Hardhet
Det går ofte tid fra en green er sådd til den er fast og hard. Clegg Impact Hammer
måler hvor hard en overflate er. Ved å måle tre slag etter hverandre kan man få
et uttrykk for hvor mye greenen blir komprimert. Målingene viste at metode A ga
en fast greenoverflate. I området mellom forsøksleddene var det dresset opp en
ujevnhet. Dressingen førte til en mykere overflate.
Bilde 9: Clegg Impact Hammer er et lodd
som slippes ned fra en bestemt høyde.
Retardasjonen måles i antall G.

Tabell 3: Fasthet / hardhet målt i G (m/s-2) med 2 kg Clegg-hammer,
gjennomsnitt av målinger på to steder.

Metode A Reetablert

Slag 1
85,5

Slag 2
102

Slag 3
108

Metode B Vert + sådd

67,5

83,5

89

Metode C Direkte sådd

69,5

85

92

Reetablert som A + 2 cm
dressing *

73,5

90,5

97,5

* Dette var gjort i overgangen mellom to forsøksledd for å jevne ut høydeforskjellen

Vurderinger
Når en green dør etter vinterskade, kan årsakene være mange. Som oftest er skadene et resultat av
flere faktorer som virker sammen. Men det er godt dokumentert at tunrapp har dårligere evne til å
overvintre enn krypkvein. Det er også grunn til å tro at rødsvingel og engkvein også har gode
overvintringsegenskaper, slik som krypkvein. Når en green dør av vinterskader er det viktig å
reetablere med gressarter som tåler Skandinavisk vinter bedre enn tunrapp.
Det forsøket som ble gjort på Vestfold golfklubb viste at greenen ble raskest grønn når det ble sådd
direkte inn i topplaget. Men både måling av hardhet og analyse av artssammensetningen viste at
reetablering etter metode A ga en fastere og mer varig gressmatte. Greenkeeperne som var samlet
på greenen ved avslutningen av forsøket 8.juni, konkluderte derfor med at metode A var å
foretrekke. De påpekte at metoden kunne forbedres ved å bruke noe mer frø og å så to ganger for å
få en tettere oppspiring. De mente at med en tettere spiring kunne greenen dette året vært åpnet for
spill 8 uker etter såing 17.april ved bruk av metode A.

Bilde 10:Greenkeepere som vurderte sluttresultatet anbefalte å reetablere etter metode A. Det
er den de står på. Metode B og C, til høyre, ga raskere grønn spilleflate, men mye mer tunrapp.

Erfaring fra parallelt forsøk
På Vestfold golfklubb var den avhøvlede greenoverflaten nesten tilfredsstillende jevn. Ved et
parallellforsøk på Gjennestad gartnerskole, som ble startet samme dag, lyktes man ikke å oppnå en
jevn overflate selv om man kjørte maskinen to ganger over greenen. Det kan skyldes at denne
greenen ikke var like gammel og heller ikke så godt komprimert.
Bilde 11: På Gjennestad var det
vanskelig å få en helt jevn overflate
etter avhøvling (metode A), til tross
for at det ble kjørt to ganger.

På Gjennestad ble hele greenen reetablert med metode A. Problemer med vanningsanlegget gjorde
at etableringshastigheten ikke kunne vurderes. Denne greenen ble opprinnelig bygget i 2001 med fire
forskjellige vekstmedier ved siden av hverandre. To av disse var ren sand. Det ble observert at
dersom avhøvlingen med Koromaskinen ble så dyp at det organiske laget ble helt fjernet (3 cm), så
var det vanskelig å etablere gress på nytt i de sårene som ble skapt. Man bør derfor forsøke å bevare
en del av det faste topplaget under reetablering med metode A, spesielt hvis vekstmassen
inneholder lite humus eller på andre måter er lite stabil.

Bilde 12: Der metode A
hadde skapt sår helt ned i
den rene sanden under
greenen på Gjennestad,
var det vanskelig å få til
god etablering. Bildet er
tatt i slutten av juli. Det ble
ikke sådd på nytt etter 17.
april.

Effekt av fiberduk
Bruk av acrylduk ga tydelig raskere spiring, men effekten var ikke varig. Det kan skyldes at duken ble
fjernet på et tidspunkt da det var fint vær og at plantene ikke tålte den brå overgangen til et tørrere
klima. Tallene i tabell 1 og 2 kan tyde på at særlig tunrapp kan ha blitt skadet i denne overgangen.
Ved metode A, som ga mindre tunrapp, var det positiv effekt av duken, mens i metode B og C, der
det var mye tunrapp fikk vi et tynnere plantedekke etter at duken ble fjernet. Fargeforskjeller på
bilde 7 kan også tyde på at duken hadde mer positiv effekt på engkvein og rødsvingel enn på
tunrapp.
Flere greenkeepere mente å ha observert lignende tilbakegang når dukene fjernes. Om dette er
spesielt for tunrapp, er noe som bør undersøkes nærmere.

Konklusjon
Det tok ca 7 uker å reetablere en død green på Vestfold golfklubb våren 2009. Raskest etablering fikk
vi ved å så direkte i greenen etter vertikalskjæring, men denne metoden ga mye tunrapp og en løsere
greenoverflate enn om vi skar bort de øverste 2 cm og sådde på nytt. Denne metoden anbefales
derfor for å gi et mer varig resultat med tanke på fremtidig overvintring.

