HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL

GRESSARTER OG SORTER
for tøft vinterklima
Introduksjon
Dette fakta-arket skal hjelpe deg å velge
de beste artene og sortene når du skal
etablere eller re-etablere golfbaner eller
andre gressarealer i Norden.
Vi legger mest vekt på golfgreener, men
omtaler også fairway, utslagssteder, andre
sportsarealer og plener.
Mange golfbaner ønsker å bytte ut gresset for å forbedre overvintringsevnen.
Det å endre sammensetningen av arter
i en etablert gressmatte er vanskelig. En
slik prosess må som regel også omfatte
endringer i skjøtselsplan. Dette faktabladet omhandler ikke slike utfordringer. Det
tar heller ikke opp re-etablering med nye
arter og sorter etter en vinterskade.

Sammendrag
Vi tester vanligvis vinterstyrken til
gress til grøntanlegg uten å bruke
fungicider. Da blir rangeringen engrapp (Poa pratensis), veirapp (Poa
supina), hundekvein (Agrostis canina)
og rødsvingel uten utløpere (Festuca
rubra ssp. commutata).
Om fungicider benyttes er også
krypkvein (Agrostis stolonifera) og
engkvein (Agrostis capillaris) svært
vintersterke.

Foto: Agnar Kvalbein

De artene som er mest utsatt for vinterskader er flerårig raigras (Lolium
perenne) og tunrapp (Poa annua).
Innenfor de fleste gressartene er det
betydelig forskjell på sorter. Informasjon om de mest vintersterke
sortene oppdateres årlig på www.
scanturf.org og www.sterf.org
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Arter, sorter og økotyper
Når en ny sort kommer på markedet vil
den alltid være definert som en bestemt
gressart. De fleste sorter i handelen er
foredlet fram fra økotyper som er samlet
inn fra flere steder i verden. Før godkjenning har en sort gjennomgått tester som
viser at den har unike egenskaper som
skiller den fra andre sorter. Disse egenskapene er stabile fra år til år.
Det finnes noen sorter som er basert på
gener fra et mindre geografisk område.
Disse sortene er tilpasset endringer i
daglengder. Dette gjør dem mer robuste
i møte med vinteren fordi de er mindre
avhengig av lave temperaturer om høsten
for å bli herdet (=akklimatisert). De styres
også av at dagene blir kortere.
Tunrapp (Poa annua) invaderer mange
greener som et ugress, men kan danne
fremragende putteflater. Bare få sorter
er i handelen. Når tunrapp blir testet av
forskere, så oppgir de alltid hvor plantematerialet er hentet fra. Siden tunrapp
produserer frø også ved lav klippehøyde,
er arten genetisk fleksibel. Det betyr at
den over åra kan tilpasse seg til lokalt
klima og vedlikehold.

Fra prosjektet «Evaluation of turfgrass varieties for use on Scandinavian golf greens
(SCANGREEN)», Apelsvoll, Norge. Foto: Bjørn Molteberg.

Overvintringsevne
Det er mange årsaker til at gress dør om
vinteren. Dette er omtalt mer detaljert i
et annet fakta-ark. De ulike årsakene kan
gjøre det vanskelig å rangere gressorter
etter den generelle karakteren overvintringsevne. For eksempel tåler noen godt
barfrost, men de er svake mot snømugg.
For de fleste arter er det likevel en positiv
sammenheng mellom evnen til å motstå
frost, frysetørke, isdekke og vinter-aktive
sopper.
Overvintringsevnen er også avhengig
av om plantene er herdet. Når en gressplante er godt herdet så har den sluttet å
vokse, ekstra sukker er lagret for vinteren
og anti-frost-proteiner er produsert i cellene. Dessuten er selve cellemembranen

endret, slik at den bedre tåler veksling
mellom frysing og tining.
Herdingen av plantene styres av miljøforhold. Det viktigste signalet er temperaturen. En periode med lave temperaturer
om høsten vil starte herdingen. I milde
perioder om vinteren kan plantene avherdes. Noen arter reagerer raskere på slikt
mildvær enn andre.
I rangeringen av gressarter nedenfor har
vi først og fremst lagt vekt de sortsprøvingene som er gjort i Norden gjennom de
siste 15 åra. Evalueringen er gjort både i
innlandet og ved kysten mellom 56 og 65
grader nord. Resultatene er oppsummert i
nordisk guide for gress til grøntanlegg, og

det finnes en oppdatert liste over anbefalte sorter på www.sterf.org og www.
scanturf.org.
Noen STERF-prosjekter har også tilført
oss spesiell kunnskap om artenes frosttoleranse og evne til å overleve ulike typer
vinterstress. Detaljerte rapporter om
dette finnes på www.sterf.org. Relevant
informasjon fra denne forskningen er tatt
med i teksten under.

Rangering av gressarter for golfgreener
I tabellen nedenfor er artene rangert på
en skala fra 1-9 i forhold til deres evne til
å overleve en nordisk vinter.
Legg merke til at det aldri blir brukt soppmidler i sortsprøvingfeltene. Det betyr
at den genetiske evnen til å motstå rosa
snømugg (Microdochium nivale), rød
grastrådkølle (Typula incarnata) og andre
mer sjeldne vintersykdommer inngår ved
rangeringen.

Poäng för tolerans mot vinter stress
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1. Hundekvein
(Agrostis canina)
2. Rødsvingel uten utløpere
(Festuca rubra ssp commutata)
3. Veirapp
(Poa supina)
4. Krypkvein
(Agrostis stolonifera)
5. Engkvein
(Agrostis capillaris)
6. Rødsvingel med korte
utløpere (F. rubra ssp. litoralis)
7. Markrapp
(Poa trivialis)
8. Flerårig raigras
(Lolium perenne)
9. Tunrapp
(Poa annua)

Overvintringsevne hos gressarter på greener under nordiske klimaforhold
Lengden på fargede band viser variasjon mellom sorter (eller økotyper for tunrapp). Det mørke feltet indikerer rangering av de mest brukte sortenee

1. Hundekvein
(Agrostis canina)

Flere forskningsprosjekter har konkludert
med at hundekvein er det greengresset
som overlever vinteren best. Arten kan
være ganske mottakelig for M.nivale og
andre sykdomsorganismer i vekstsesongen, men om vinteren, når den er herdet,
motstår den overvintringssopp, særlig
Typhula, bedre enn krypkvein.
I feltforsøk har hundekvein overlevd 119
dager under tett isdekke.
Det er bare noen få sorter på markedet,
og forskjellen i vinterstyrke er liten. Et
unntak av ‘Avalon’ som bør unngås der
vinteren er spesielt hard.

2. Rødsvingel uten utløpere
(Festuca rubra ssp commutata)

Denne underarten av rødsvingel er
rangert bedre enn krypkvein med tanke
på overvintringsevne. Det er hovedsakelig fordi den blir mindre angrepet av
snømugg. Frosttoleransen er derimot
svakere enn hos krypkvein, og det er usikkert hvordan rødsvingel takler isdekke.

I ustabilt vinterklima med stor risiko for
isdekke, ville vi derfor ha rangert krypkvein høyest.
Forsøksfeltene på Island (65˚N) er
spesielle. Der har alltid rødsvingel klart
seg bedre enn krypkvein. Dette kan også
skyldes lav sommertemperatur og vintre
med lite lys, ustabilt snødekke og temperaturvariasjoner.
På greener med god overflateavrenning
og lite fare for is og vann, kan rødsvingel
uten utløpere anbefales som en svært vintersterk art Vær klar over at noen kjente
sorter som ‘Bellaire’ og ‘Calliope’ ikke
skårer høyt for overvintringsevne

3. Veirapp
(Poa supina)

Denne arten er testet bare noen få år,
men den blir regnet blant de meste
vintersterke artene, særlig på Island og i
innlandet nord i Skandinavia. Lysegrønn
farge og ganske grove blader er blant de
spesielle kjennetegn for denne arten som
kan finne en nisje i markedet.

4. Krypkvein
(Agrostis stolonifera)

Denne arten har generelt god overvintringsevne, men de fleste sortene er svake
mot soppskader Det betyr at tilgang på
kjemiske soppmidler er en forutsetning
for god vinteroverlevelse av krypkvein.
Den gamle sorten ‘Penncross’ var i mange
år rangert først på de mest ekstreme teststedene, men nye sorter som ‘OO7’, ‘T1’,
‘Independence’ og ‘Cobra Nova’ topper
nå lista. Noen internasjonalt mye brukte
sorter, som ‘Tyee’, ‘Penn A-1’ og ‘Penn
G-2’, har vist dårlig vinteroverlevelse i
nordisk innlandsklima.
Krypkvein har svært god frosttoleranse
og kan overleve lenge under isdekke,
men ikke så lenge som hundekvein. I et
feltforsøk som sammenlignet ulike arter
under isdekke hadde krypkvein ‘Independence’ 50% gressdekke etter 119 dager
med tett is, mens hundekvein ‘Villa’
hadde 90% dekke.

Krypkvein

Hundekvein
’Villa’

Vinteroverlevelse i krypkvein og hundekvein på Apelsvoll, mai 2005. Foto: Bjørn Molteberg..

5. Engkvein
(Agrostis capillaris (=tenuis))

De norske sortene ‘Nor og ‘Leirin’ har
fremragende overvintringsevne. Selv om
‘Nor’ har grove blader og lavere skuddtetthet enn de fleste andre sorten, kan
disse sortene anbefales som en del av
frøblandingen til greener i tøft vinterklima.
De fleste andre sortene på det internasjonale markedet har mindre frosttoleranse og motstandsevne mot rosa snømugg enn krypkvein, men de er sterkere
mot grastrådkølle (Typhula sp.)
Populære sorter som ‘Greenspeed’ og
‘Aberroyal’ er rangert ganske lavt når det
gjelder overvintringsevne.

6. Rødsvingel med korte utløpere
(Festuca rubra ssp. litoralis
(=ssp trichophylla))
Denne underarten har flere gode egenskaper (god vinterfarge, konkurransekraft
mot ugress) som gjør den verdifull i
rødsvingelgreener, men de fleste sortene
er litt mindre vintersterke enn rødsvingel
uten utløpere.
Den gamle, men fremdeles brukte
sorten ‘Barcrown’, bør unngås på greener
i områder med tøffe vintre.

7. Markrapp
(Poa trivialis)

Noen greenkeepere i Skandinavia har
brukt denne arten ved re-etablering av

døde tunrappgreener om våren. Den spirer fort, men den er lite varig i greenene
under våre forhold. De sortene som er
på markedet ble utviklet for oversåing og
vinterspill på greener med Bermudagrass i
sørstatene i USA og ved Middelhavet, ikke
for nordisk klima.

8. Flerårig raigras
(Lolium perenne)

Dette er ikke en hovedart for nordiske
greener, men den blir brukt som førstehjelp ved re-etablering av vinterskadde
greener.
Den genetiske variasjonen mellom de
mange sortene av raigras er relativt liten.
Det vil derfor trolig ta tid å utvikle sorter
som kan bli klassifisert som vintersterke.
Tetraploid raigras er mer motstandsdyktig mot overvintringssopp. Denne varianten kan brukes på fairway, tee og rough,
men vil ikke gi tilfredsstillende tetthet ved
den lave klippehøyden på greener.

9. Tunrapp
(Poa annua)

Snømugg (overvintringssopp) kan skade krypkvein, spesielt ved snøfall om våren etter at
gresset har begynt å vokse. Bilde er tatt av Tatsiana Espevig på Landvik våren 2008.

Veldig få kommersielle sorter har blitt
testet i Norden, og overvintringsevnen til
disse har vært veldig dårlig både når det
gjelder isdekke og soppskader. De fleste
studier som er gjort viser at halvparten av
plantene dør ved en temperatur mellom
-10 og -14 ˚C. Canadiske studier viser
likevel at det er forskjeller mellom lokale
økotyper, og de beste er minst like vintersterke som de beste sortene av raigras.
Kystnære og sørlige golfbaner i Norden
har ofte akseptabel vinteroverlevelse av
tunrappgreener dersom det sprøytes forebyggende med fungicider om høsten.

Vintersterke arter for andre gressarealer
En av de mest vintersterke artene på markedet er sølvbunke (Deschampsia cespitosae). På noen golfbaner opptrer denne
naturlig på fuktige fairways og i rough,
men den vil ofte danne uakseptable tuer.
For tee, fairway, fotballbaner og plener
må engrapp (Poa pratensis) nevnes fordi
den har spesielt god overvintringsevne.
Utfordringen med denne arten er at den
spirer og etablerer seg seint fra frø, men
når den først er etablert, vil den motstå
alle former for vinterstress svært godt.
Under nordiske lys- og temperaturforhold har vi funnet at engrapp tåler lavere
klipping enn det som var forventet ut fra
amerikansk litteratur. Arten bør derfor
sås inn i tees og fairways når golfbaner
etableres. Seinere er det svært vanskelig
å få denne arten inn ved oversåing fordi
engrappspirene ikke klarer konkurransen
fra etablerte gressplanter.
En av de mest vintersterke artene på markedet er sølvbunke (Deschampsia cespitosae)
Foto: Trygve Aamlid.

Valg av arter og sorter
Det som oftest dreper gresset i nordlige
deler av Norden er is og vann om vinteren
og tidlig om våren. Dette kveler gresset.
I Danmark og sør-Sverige er det skader
fra Microdochium nivale som dominerer.
Denne soppen danner rosa snømugg
under snødekke og microdochium-flekk
(av greenkeepere ofte kalt fusarium) når
været er kjølig og fuktig.
Når man skal velge gressart må man ta
utgangspunkt i det lokale klimaet. Kveinarter har god evne til å motstå is og annet
fysisk stress, men er svake mot snømugg.
Rødsvingel er svakere mot kvelning under
is, men skades mindre av overvintringssopp.
Trolig vil det blir mindre tilgang på kjemiske soppmidler i åra som kommer, og
dette må man ta med i vurderingen når
golfbaner skal bygges og gressart velges.
Fordi det er betydelig forskjell på sortene
innenfor svingel og kvein, er det svært
viktig å bestille de beste sortene basert
på tester gjort i samme klima som på den
aktuelle golfbanen.

Snømugg ved snøsmelting. Fra forsøk mars 2014 på Apelsvoll, Norge. Foto: Wendy Waalen.
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STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation)
is the Nordic golf federations’ joint research body. STERF supplies new
knowledge that is essential for modern golf course management, knowledge that is of practical benefit and ready for use, for example directly
on golf courses or in dialogue with the authorities and the public and in a
credible environ-mental protection work. STERF is currently regarded as
one of Europe’s most important centres for research on the construction
and upkeep of golf courses. STERF has decided to prioritise R&D within
the following thematic platforms: Integrated pest management, Multifunctional golf facilities, Sustainable water management and Winter stress
management. More information can be found at www.sterf.org

The CTRF is a registered charity with a mandate to raise monies and sponsor
research projects that advance the environmental and economic benefits applicable to turfgrass. The CTRF is funded by contributions received from two national
and six regional organizations involved in the golf and sports turf sectors. Over
one million dollars has been invested in turf research in Canada by CTRF. The
Foundation currently has 10 active research projects. Participating organizations
include Golf Canada, the Canadian Golf Superintendents Association, the Western
Canada Turfgrass Association, the Alberta Turfgrass Research Foundation, the
Saskatchewan Turfgrass Association, the Ontario Turfgrass Research Foundation,
the Quebec Turfgrass Research Foundation and the Atlantic Turfgrass Research
Foundation. More information can be found at www.turfresearchcanada.ca/

