Vanningsbehov på golfbaner
Av Trygve S. Aamlid, Bioforsk

Internasjonalt er vann den mest begrensende faktor for utbygging av golfbaner. I
Norge har vi stort sett rikelig tilgang på vann, men noen golfklubber må betale
per kubikkmeter. På mange golfbaner utgjør pumping av vann den største del av
strømregningen. For mye eller for lite vanning kan nedsette spillekvaliteten,
spesielt på greenene. Derfor er det viktig å vanne riktig.

Bilde 1:
Vanning av en av forsøksgreenene
på Landvik.

Disse linjer skrives 19.juni, på Bioforsks forskingsanlegg for golfgress på Landvik ved
Grimstad. For øyeblikket går det en regnbyge utenfor kontorvinduet, men ellers vi midt inne
den tradisjonelle perioden med forsommertørke på Sør- og Østlandet. Hvis du går inn på
http://www.vips-landbruk.no og klikker på ’Vanning’ (i gruppa ’Felles verktøy’), får du en
oversikt over nedbør og beregnet fordamping på noen av Bioforsks værstasjoner de siste
ukene. Om vi litt forenklet setter sesongstart til uke 18 (27.april) over mesteparten av
landet, gir nettstedet følgende verdier for fordamping og nedbørunder/overskudd så langt i
sesongen:
Værstasjon

Fordamping,
mm

Øsaker, Østfold
Udnes, Akershus
Hønefoss, Buskerud
Sande, Vestfold

140
144
135
164

Nedbørsoverskudd /
underskudd, mm
-40
-72
-57
-73

Landvik, Aust-Agder

148

-25

Særheim, Rogaland

135

+5

Kvithamar, Trøndelag

126

+ 35

Vågønes, Nordland

120

+ 17

Eksepler på baner som
fordampinga er
representativ for
Onsøy, Skjeberg
Miklagard, Nes, Ullensaker
Tyrifjord, Ringerike
Drammen, Kjekstad, Sande,
Skoger,
Arendal og omegn,
Grimstad, Bjaavann,
Kristiansand
Jæren, Sola, Randaberg,
Stavanger
Byneset, Klæbu, Stiklestad,
Stjørdal, Trondheim
Bodø, Salten
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På grunn av store lokale variasjoner bør enhver golfbane anskaffe et sett med enkle
nedbørsmålere for å holde oversikt over naturlig nedbør gjennom vekstsesongen. Et slikt
sett er også nyttig for å finne ut hvor mye vanningsanlegget gir pr minutt og hvor stor
variasjon det er innafor et greenområde eller en fairway.
Oslo GK (og muligens andre baner ?) har egen værstasjon med dataprogram som beregner
daglige ET-verdier (ET = EvapoTranspiration = fordamping). Men i motsetning til for nedbør
er det små lokale variasjoner i fordampinga. For golfkubber som ikke har tilgang til slikt
utstyr kan det derfor være nyttig å følge med på fordamping på nærmeste målestasjon på
http://www.vips-landbruk.no. På denne måten kan den enkelte greenkeeper beregne
vanningsbehovet ut fra sitt eget fordampings og nedbørsregnskap. Regnskapet bør
oppdateres minst annenhver dag.

Hvor mye og hvor ofte skal vi vanne ?
Vanningsbehov og vanningsintervall på greener, utslagssteder og fairwayer avhenger av hvor
mye vann jorda kan holde på. Dessuten varierer det med gressartenes bladverk og rotdybde.
Dette er noe vi i Bioforsk undersøker i prosjektet ’Fordamping og underskuddsvanning på
golfbaner’ som finansieres av nordiske golfere gjennom forskingsstiftelsen Scandinavian
Turfgrass and Environment Research Foundation. På en av forsøksgreenene og
forsøksfairwayene her på Landvik har vi installert 30 cm lange rotsylindre (såkalte
minilysimetre). Ved å ta disse sylindrene ut og veie dem regelmessig finner vi ut hvor mye
vann de ulike gressartene bruker (Se bilde 2 og 3).

Bilde 2 og 3: Hver dag tas minilysimeterene ut av greenene, veies og tilføres bestemte
vannmengder. På denne måten finner vi ut hvor mye vann de ulike gressartene fordamper.
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Forskingsprosjektet startet i mai. Inntil sikre resultater foreligger må vi, som en forenkling,
anta at fordampingstalla på http://www.vips-landbruk.no gir et noenlunde riktig bilde av
fordampinga fra alle de gressdekte overflatene på en golfbanen. Når det gjelder jordas
innhold av nyttbart, plantetilgjengelig vann kan vi videre anta følgende lagerkapasitet:
Sandbaserte greener uten organisk materiale (for eksempel California)
USGA-greener med 15 vol% torv eller velomdanna kompost i vekstmediet
Fairway på sandjord med middels moldinnhold
Fairway på tørkesterk og moldrik leirjord

20 mm
40 mm
60 mm
120 mm

I praksis vil mye av dette vannlageret være så sterkt bundet til jordpartiklene (vanskelig å
suge opp for røttene) at gresset viser tørkesymptomer lenge før lageret er oppbrukt. Derfor
er det aldri tale om å vanne sjeldnere enn når halvparten av lageret er oppbrukt. Slik
vanning kalles røtbløytevanning, dvs. sjelden vanning med mye vann hver gang. Dette har
vært den tradisjonelle vanningsmetoden i landbruket, men i det siste har mange begynt å
spørre om det er fornuftig å vanne på denne måten.
På golfbaner er det mange som mener at vi i stedet for å vanne etter rotbøyteprinsippet bør
vanne lite og ofte, for eksempel hver gang en fjerdedel av det nyttbare vannlageret brukt
opp. Under normale sommerforhold med en gjennomsnitlig daglig fordamping på 3 mm
betyr dette vanning hver til annenhver dag på greener der vekstmediet er rein sand uten
tilsetning av organisk materiale, tre ganger i uka på USGA greener med normal mengde torv
eller kompost i vekstmediet, og en gang i uka på fairwayer på lett jord. Fairwayer på tung
og moldrik jord trenger vi sjelden å vanne i det hele tatt.
Sommeren 2008 gjennomførte vi på Landvik et vanningsforsøk på en greener med og uten 20
vol% kompost (Green Mix) i vekstmediet. Gressdekket var hundekvein, men vi ville
sannsynligvis ha fått om lag samme resultater med krypkvein som er mer vanlig på norske
golfbaner. Greenen uten organisk materiale ble vannet ved 5 eller 10 mm underskudd, mens
greeenn med 20% kompost ble vannet ved 10 eller 20 mm underskudd. Begge greener ble
gjødsla annehver uke med Anderson 13-2-13 og ulike Arena-typer, totalt 2.0 kg N/100 m2 på
ruter uten organisk materiale og 1.3 kg N/100 m2 på ruter med kompost i vekstmediet. Vi
brukte ikke nedbørskjermer, men det var ingen naturlig nedbør fra 2.mai til 13.juni. Resten
av sesongen var det rikelig med nedbør.

Resultatene i forsøket kan sammenfattes slik:
• Totalt ble i løpet av sesongen 1.mai – 1.oktober tilført 239 mm vann ved vanning ved
5 mm underskudd, 184 mm ved vanning ved 10 mm underskudd og 194 mm ved
vanning ved 20 mm underskudd.
• Hyppig vanning med lite vann hver gang førte til tettere gressmatte med bedre
visuelt inntrykk. Utslaget var størst på greener uten organisk materiale i
vekstmediet.
• Tørkeflekker var aldri noe problem på greener med kompost i vekstmediet, men på
greener uten organisk materiale utviklet det seg tørkeflekker ved vanning etter
røtbløyteprinsippet (det var ikke brukt vætemidler i forsøket).
• Hyppig vanning med lite vann hver gang førte til raskere oppbygging av filt. Utslaget
var klart størst på greener med kompost i vekstmediet.
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• Ballrull var lite påvirket av vanningsintervall, men greenene som ble vannet mye og
sjelden var litt hardere enn greenene som ble vannet lite og ofte.
• Virkningen av vanning på rotutvikling var overraskende liten: Både på den reine
sandgreenen og på greenen med kompost gikk røttene i gjennomsnitt bare 1 cm
dypere ved røtbløytevanning enn ved hyppig vanning med små mengder.
• Den totale utlekkinga av næringsstoffer fra greenen var ikke påvirket av
vanningsmetode. På sandgreenen var det gjennomgående mer vann i grøftesystemet
ved hyppig vanning, men konsentrasjonen av næringsstoffer i grøftevannet var
mindre enn ved røtbløytevanning. I forhold til mengde tilført gjødsel utgjorde
utlekkinga av nitrogen om lang 10% på ruter med kompost og 5% på ruter med rein
sand.

Konklusjon
Sandgreener uten organisk materiale i vekstmediet bør vannes lite og ofte. I praksis vil
dette si vanning med 5 mm annenhver dag, men på varme og vindfulle sommerdager kan
daglig vanning være nødvendig. Med så få millimeter hver gang setter denne
vanningsmetoden store krav til vanningsanleggets jevnhet. Vi må passe på å vanne i mest
mulig vindstille perioder, helst tidlig om morgenen.
På greener med 15-20 % torv eller kompost i vekstmediet står vi friere i valg av
vanningsstrategi. For å begrense oppbygginga av filt og oppnå større hardhet bør
vanninga begrenses til 1-2 ganger pr uke.

4

