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‘Low input’ seminar

Dette bildet fra Elisefarm viser tydelig at deltakerne på seminaret var langt mer enn middels interessert i gress.
Foto: Sara Calvache

Over seksti personer fra elleve land
møttes i København i begynnelsen
av oktober 2015 da STERF inviterte
til seminar om rødsvingel på golfbaner.
«Low input» er blitt et begrep i gressbransjen. Det handler om å redusere
bruk av vann, energi, plantevernmidler
og gjødsel. Motivasjonen er bærekraft.
Baneeiere må bringe økonomien i
balanse når inntektene reduseres. Kravene om miljøvennlig baneskjøtsel blir
sterkere. Også gressbransjen i USA og
England, som tradisjonelt har blitt sett
på som bremseklosser i miljøsaker,
viser interesse for ‘low input’.

Redusert bruk av plantevernmidler
et klart politisk mål i Europa, og alle
lands myndigheter lager handlingsplaner for å redusere bruken. Vann er
en begrenset og sårbar ressurs som
mange steder skaper konflikter om
golfbaner. Vanndirektivet i EU gir økt
fokus på lokal forurensning.
‘Low input’ dreier seg om mer
økonomisk skjøtsel av alle gressarter,
men på seminaret i København var
det rødsvingel som sto i fokus, og
rødsvingelentusiastene var i flertall i
forsamlingen. Scandinavian Turfgrass
and Environment Research Foundation (STERF) avsluttet i København et
forskningsprosjekt om riktig skjøtsel
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av rødsvingelgreener, og det ble lagt
fram nye forsøksresultater. Deltakerne
fikk også praktiske erfaringer fra
greenkeepere som ønsket å øke andelen rødsvingel på banen sin.
Her følger et kort sammendrag av
presentasjonene. De som er interessert i å lese mer kan finne alle presentasjonene på hjemmesiden til STERF
(www.sterf.org) under fanen «past
events».

Banebesøk Elisefram
Seminaret startet på Elisefarm golfbane øst for Malmö. Her var Lars og
Inger Ingesson i ferd med å bygge opp
et konferansesenter der golfbanen var
et sentralt element. De hadde bevisst
satset på rødsvingel, og banen ble
bygget med skotske Hawtree Ltd som
banearkitekt.

Konsulent Conor Nolan fra STRI (venstre) gir her baneeier Lars Ingesson og banearkitekt Caspar Grauballe noen tips mot mose som fort kan bli et problem i rødsvingel. Foto: Sara Calvache.

Linksbane
Fra Irland kom David Colley som er
assisterende greenkeeper på Rosslare
GC. Det er en linksbane som har foretatt en dramatisk endring fra tunrapp
til rødsvingel i løpet av ti år. David
representerte også en interessegruppe
som kaller seg «the Irish Links Initiative». De møtes regelmessig for å
lære hvordan linksbaner kan stelles
for å komme tilbake til de gressartene
som naturlig var der før. David fortalte
hvordan vertikalskjæring, vanning,
hullpipelufting, mye gjødsel og opp
til 15 soppsprøytinger i året hadde
forvandlet hans bane til et tunrappdominert mareritt. De måtte endre
strategi. Det var ikke smertefritt, men
nå fremsto banen attraktiv.
Han la fram tall som viste hvordan
forholdene hadde endret seg fra 2005
til 2014, og dokumenterte en tydelig
utvikling mot «low input» og stor
økonomisk gevinst.
Se tabell 1.

Inputs Before and after
Inputs
Expenditure
Staff
Grass Species
Annual Rainfall
800-1200mm
Player Numbers
Nitrogen
Seed
Irrigation
(moisture contents)
Fungicides (Litres)
(Applications)
Top-dressing
Mowing Heights
Organic Matter

2005

2014

€265,000
8-10
80% Poa,
20% Bent
853mm

€180,000
6-9
70% Fescue
20% Bent 10%
Poa
1154mm

30,000 rounds
255 kg/ha
800 kg
20-30%

30,000 rounds
30 kg/ha
1500 kg
12-15%

267 litres
15 applications
350 tonnes
3-5mm
5.3%

20 litres
1 application
250 tonnes
4-6mm
2.5%

Tabell 1: Data fra Rosslare Golf Course i Irland som viser endringer og besparelser etter ti års omlegging fra tunrappdominans til rødsvingeldominans.
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Spillekvalitet og gressart
Conor Nolan fra Sports Turf Research Institute i England (STRI)
viste hvordan spillekvaliteten på
greener henger sammen med hvilke
gressarter som dominerer. STRI har
samlet inn data fra over to tusen
greener i UK og Irland i perioden
2010 til 2014. Tallene viste blant
annet at gjennomsnittlig stimpmeterverdi på parkbaner var 8’5’’,

mens linksbanene hadde 9’2’’. Også
‘smoothness’ (om ballen ruller jevnt
eller hopper opp og ned) og ‘trueness’
(om ballen holder ei jevn puttelinje
eller om den avviker til høyre eller
venstre) var best på linksbaner.
STRI har så langt bare skilt mellom
tunrappgreener på den ene siden og
‘fint gress’ (med en litt uklar definisjon) på den andre. Disse data viste at

tunrappgreenene var dårligst målt på
flere ulike måter, og Conor konkluderte med at greener som er dominert av fint gress er tørrere, hardere,
raskere, jevnere, mer rettferdige og
konsistente. Fra 2015 vil STRI spesifisere gressartene mer presist når
de samler inn data.

På København Golf Club hadde Martin Nilsson lykkes i å etablere rødsvingel på gamle greener bare gjennom bevisst skjøtsel.
Foto: Sara Calvache.

Befaring København
golfklubb
Head greenkeeper (og president for
DGA) Martin Nilsson viste fram en
unik bane som ligger midt i en kongelig dyrepark der over 2000 hjort går
fritt omkring og hvor miljøkravene er
strenge. Martin hadde bevisst arbeidet for å øke andelen av rødsvingel
og langt på vei lykkes. Det hadde gitt
mange fordeler i forhold til forbruk
av vann, gjødsel og plantevernmidler, men også i forhold til det spesielt
brutale møtet mellom hjorteklauver og
greengress. Rødsvingelgreenene var
harde og tålte hjorte-tråkk godt, og
Martin mente at dette beviste rødsvingels slitestyrke.

På golfbanen og skogen rundt bor det 2000 hjort. Rødsvingelgreener tåler dyretråkk mye bedre enn Poa, kunne Martin fortelle. Foto: Sara Calvache.
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Gressarter for ‘low input’

GressGuiden 2015

Trygve Aamlid la fram en omfattende
og godt dokumentert oversikt over
hvilke ressurser de ulike gressartene
krever for å gi gode spilleflater. Han
la ikke bare vekt på plantevernmidler,
men snakket også om vanning, klippebehov, mekanisk vedlikehold og resåing. Han dokumenterte at rødsvingel
av mange grunner er et godt valg,
men han trakk også fram noe negativt.
Det er svært vanskelig å få rødsvingel
raskt tilbake etter vinterskade. Dette
skyldes at rødsvingel ikke responderer
på høy gjødsling på samme måte som
for eksempel kveinartene. Det er særlig isdekke som kan knekke rødsvingel
for den er sterk mot vintersykdom.

Gress til GrøntanleGG
i norden

Miljø og økonomi
Per Rasmussen fra Smørum golfsenter er en sentral person i det danske
rødsvingelmiljøet. Han trakk fram
erfaringer fra sitt store golfanlegg, og
snakket om de gevinster som rødsvingelsatsingen hadde gitt for miljø og
økonomi.
Det er ikke mange rødsvingelbaner
i Frankrike, men Stephane Rouen
har ansvar for en gammel linksbane
i Normandie; Golf Club Degranville.
Den ligger på et drikkevannsreservoar og derfor fikk de i 2007 påbud
om maks 120 kg N /ha. De må også
søke om dispensasjon for ethvert bruk
av plantevernmiddel. Siden banen
hans var dominert av tunrapp var det
umulig å lykkes under slike vilkår.
Han var tvunget til å endre strategi og
har opplevd hvordan rødsvingel har
tatt over i løpet av 7-8 år. Stephane har
også satset på sauesvingel på fairways
med godt resultat, og han avsluttet sitt
innlegg med en sterk omskriving av et
kjent indianerordtak. Se bilde.

Ilustrasjon: Stéphane Rouen
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Forsøksresultater
Trygve Aamlid ledet rødsvingelprosjektet, og han la fram resultater i samarbeid med gjesteforsker Yajun Chen
fra Kina og Sara Calvache fra NIBIO.

Bruk av kompost
Vekstmasser og dressemateriale ble
sammenlignet gjennom tre år på en
USGA-green der alt dreneringsvann
ble samlet og analysert. Vekstmassen
inneholdt torv eller hagekompost som
organisk materiale. Det ble dresset
med sand eller sand+10 % (volum)
hagekompost. Forsøket ga mange
interessante data om næringsverdien
av kompost, utlekking av fosfor og
nitrat fra greener og hvordan mykorrhiza etablerer seg bedre i kompost enn
i torv. Forskjellene mellom de ulike
behandlingene jevnet seg ut etter hvert
som tida gikk, men hovedkonklusjonen var at kompost kan anbefales både
i vekstmassen og i dressematerialet.
Dette vil kunne spare betydelig gjødsel de første åra etter etablering.
De positive resultatene med kompostblandet dressemateriale ble bekreftet av et fullskalaforsøk gjennom tre
sesonger på Smørum golfklubb som
Anne Mette Dahl Jensen presenterte.
Der fant de også mindre vintersopper ved bruk av kompost i tillegg til
generelt bedre helhetsinntrykk. Men
det så ut til at andelen tunrapp økte
noe ved bruk av kompost. Dette kunne
forklares med at ren sand ga en tørre
overflate og dårligere spirevilkår for
frø av tunrapp, mente Anne Mette. Se
bilde av sylindere.

Vanning og gjødsling
Mange greenkeepere mener at vanning og gjødsling er viktig for konkurranseforholdet mellom tunrapp
og rødsvingel. men både praksis og
begrunnelse varierer mye fra bane til
bane. I forsøk på NIBIO på Landvik
ble rødsvingel og tunrapp sådd i blan-

Foto: Per Rasmussen.

Tunrapp liker ikke langvarig tørke, men det var vanskelig for rødsvingel å konkurrere
ut tunrapp i dette forsøket. Foto: Agnar Kvalbein.

ding. Det ble gjødslet med en standard gjødselblanding (110 kg N / ha)
etter tre ulike kurver. En ga mest om
forsommeren, den andre ga like mye
gjennom hele vekstsesongen, mens
den tredje ga mest sent på ettersommer
og tidlig høst. I tillegg ble det vannet
etter fire forskjellige strategier:
1) ikke noe tørkestress
2) underskuddsvanning til 60% av
feltkapasitet tre ganger i uka
3) full vanning en gang i uka
4) mer ekstrem uttørking mellom
underskuddsvanning.
Underskuddsvanning tre ganger i
uka mer enn halverte vannforbruket
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uten at det gikk ut over gresskvaliteten
og det forbedret spillekvaliteten. De
ulike vanningsmetodene hadde ikke
signifikant betydning for utviklingen
av tunrapp, bortsett fra ekstrem uttørking som ga tendens til mindre
tunrapp. Derimot var moseproblemene
tydelig større når det ble vannet tre
ganger i uka sammenlignet med vanning en gang i uka eller sjeldnere.
Økt gjødselmengde om forsommeren ga best score, men var ikke
signifikant bedre enn den flate kurven
gjennom vekstsesongen. Økt forsommergjødsling ga signifikant bedre
visuelt inntrykk, mindre tunrapp og

mose og dypere røtter sammenlignet
økt gjødsling på ettersommeren. Det
ble konkludert med at økt gjødsling
på ettersommeren ikke kan anbefales
selv om det ga litt raskere vekststart
om våren.

Rødsvingel - alene eller
med kvein
Et vanskelig, men relevant spørsmål
er konkurransen mellom rødsvingel
og andre gressarter. Det blir tradisjonelt sådd blandinger av rødsvingel og
engkvein (A. capillaris), men det har
også vært interesse for rødsvingel og
hundekvein (A.canina). Et forsøk med
disse artsblandingene ble testet mot
ren rødsvingel ved ulik gjødselmengde
og klippehøyde. Forholdet til tunrapp

ble vurdert ved å studere om plugger
med tunrapp økte eller ble redusert i
diameter
Ren rødsvingel hadde vanskelig
for å konkurrere med tunrapp. En
blanding av rødsvingel og hundekvein konkurrerte derimot bra. Det ble
funnet et interessant samspill mellom
klippehøyde, gjødsling og tunrapp.
Ved lav klipping ble det mer tunrapp
ved stigende gjødselmengder. Ved
høy klipping var det liten effekt av
gjødsling. Gjødsling hadde derimot
stor effekt på ballrull (stimpeterverdi),
men husk at det ble målt 24 timer etter
klipping i dette forsøket. Engkvein
bidro til å redusere hastigheten, mens
hundekvein ikke ga dårligere ballrull
enn ren rødsvingel. I dette forsøket ble
det sterke angrep av rotdreper i kveinartene Det ble bekreftet at rotdreper
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blir mindre synlig med høy gjødsling.
Forholdet mellom rødsvingel og engkvein ble påvirket av gjødselnivået. Ved
stigende gjødsling økte antall engkveinskudd, mens antallet rødsvingelskudd forble konstant. Hundekvein
utkonkurrerte rødsvingel ved høyere
gjødsling.

Så langt har de funnet at Primo Maxx
ikke har forbedret trafikktoleransen, at
divots repareres langsomt og at rødsvingel er sterk mot vintersykdommer.
De har også gjort studier av hvor mye
glyfosat svingel kan tåle.

Ny håndbok kommer
Før Steve Isaac fra R&A avsluttet
og roste et vellykket seminar om et
viktig tema, ble det opplyst at NIBIO
vil sammenfatte forskningsresultatene
og de praktiske erfaringene i en ny
håndbok om skjøtsel av rødsvingel
på golfbaner. Den vil bli publisert på
STERF sin nettside til våren.

Om rulling kan erstatte klipping, var spørsmålet som ble testet i praksis på Smørum
golfsenter. Bildet er fra rødsvingel workshop i 2012. Foto: Agnar Kvalbein.

Greenspeed, klippehøyder
og rulling
I tillegg til de vitenskapelige forsøkene ble det også utført forsøk med å
erstatte klipping med rulling noen
dager i uka på en moden green i spill
på Smørum golfsenter. Det var også
to ulike klippehøyder i forsøket. Data
var vanskelig å analysere, men det
ble konkludert med at klippehøyden
kunne økes til fra fem til seks millimeter uten at det gikk ut over ballrull
dersom klipping ble erstattet med rulling 4 ganger pr uke.

‘Low input’ fra USA
Brian Horgan fra Universitetet i
Minnesota ga en oversikt over den
forskningen som gjøres på rødsvingel
og andre ‘low input’ arter i USA. Det
arbeides mest med gress som klippes
høyere enn greener og som representerer de store arealene. Blant annet fant
de at det ble lettere å finne ballene når
engrapp ble byttet ut med mer glissen
rødsvingel i høy rough. På fairway
arbeider de med å finne svingelsorter
som tåler kjøring og som kan reparere
divots.
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Director Golf course management i
R&A, Steve Isaac oppsummerte seminaret som viktig og vellykket.
Foto: Sara Calvache

Deltakere fra 11 land samlet i det gamle auditorium ved Københavns universitet. Foto: Sara Calvache

Prosjektet som var bakgrunn for seminaret
STERF sitt projekt «Best management
of red fescue (Festuca rubra) on golf
greens for high sustainability and
playability» ble gjennomført fra 2011
til 2015.
Allerede i 2012 ble det gjennomført
en workshop som ble oppsummert I
brosjyren “Red fescue managemen:
Guidelines based on greenkeepers’
experiences» (www.sterf.org).
Senere ga forsøk i Norge og
Danmark en mengde data. Disse ble
lagt fram og diskutert på seminaret
sammen med praktiske erfaringer fra
flere land.
Prosjektmål:
Å utvikle strategier for skjøtsel av
rødsvingel for best mulig spillekvalitet
og bærekraft.

Delmål:
• Å finne ut hvordan
vanningsstrategier og ulik
distribusjon av gjødsel påvirker
gresskvalitet, spillekvalitet og
konkurranse med tunrapp.
• Å belyse effekten av økt klippehøyde
og i hvilken grad klipping kan
erstattes med rulling på en moden,
rødsvingeldominert green.
• Å bestemme effekten på
gresskvalitet, forekomst av sykdom
og konkurranse med tunrapp av en
godt definert kompost (Green Mix) i
vekstmasse eller dressemateriale.
• Å aktivt spre resultater til den
skandinaviske golfbransjen og
skape møteplasser for utveksling av
erfaringer om rødsvingelskjøtsel.
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