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Erfaringer med plastdekking av
greener 2018-2019
Tidligere forsøk med vinterdekking av greener
Det er med gress som med annen
forsking: Fokusområdene gjentar seg.
På 1990-tallet utførte Julie Dionne
(2000) og hennes medarbeidere omfattende forsøk med dekking av tunrappgreener i Canada Dionne besøkte også
Norden, og demonstrasjonsforsøk ble
anlagt bl.a. på Oslo GK som den gangen hadde tunrappgreener (Midtvåge
1996, se bilde 1).

Bilde 1. Julie Dionne på befaring på Oslo GK i oktober 1996. Fra venstre: Håkan
Eriksson (daværende konsulent i SGF), Stål Bø (daværende president i NGA), Lars
Linde (dåværende banesjef på Oslo GK) og Julie Dionne. Foto: Paal Midtvåge
(daværende anleggssjef i Norges golfforbund) (Fra Gressforum nr 2/1996)

Med isvinteren 2017-18 friskt i
minne valgte Haga, Bærum, Asker
og Holtsmark GK å dekke noen av
greenene sine foran vinteren 20182019. Noe av bakgrunnen var at
Norges Golfforbund på flere av anleggsseminarene i 2018 hadde hatt
foredrag av banesjef Torbjørn Petterson fra Sala Heby GK i MellomSverige. Han hadde fortalt om gode
erfaringer ved dekking av tunrappgreener i et vinterklima ikke ulikt
klimaet i Oslo-området. Mange var
likevel skeptiske og trodde tette
plastduker kunne forårsake mer
snømugg og uheldig oppvarming /
avherding av gresset i mildværsperioder gjennom vinteren.

Sammen med Stål Bø fra Holtsmark
Golf, Pål Melbye i Golfforbundet og
greenkeepere og/eller daglige ledere
på de fire banene hadde jeg 25.april
en befaring for å se på resultatene
av vinterdekkinga. Følgende artikkelen er basert på denne befaringa
og inneholder:
•
•
•
•

en kort oppsummering av tidligere forsøks med vinterdekking
en oversikt over været vinteren
2018-19 sammenlikna med
2017-2018
et avsnitt med bilder og erfaringer fra hver av de fire banene
til sist noen konklusjoner og råd
for nye baner som vil prøve dekking neste vinter
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Den gangen var det nok mer fokus på
holde kulda ute av greenene enn på
å unngå isdekke og vannskader, men
plastdekking var også med på noen av
rutene. Konklusjonen var i hovedsak
positiv: Så sant det ble soppsprøyta
fram til dekking, og så sant man unngikk at vann trengte inn under duken,
førte dekking til bedre overlevelse av
tunrappgreenene. Men det ble også
framhevet at man ikke måtte dekke
greenene før gresset var avherda om
høsten, og at man ikke måtte la dukene
ligge så lenge at det ble temperaturstigning under dukene om våren
(Midtvåge 1996).
Noen år seinere gjorde Tronsmo &
Tronsmo (2004) forsøk på fem norske golfbaner med sort fiberduk som
underduk og tett plast som overduk.
Gresset under fiberduk + plast var
betydelig grønnere når dekkene ble
fjerna, men to uker seinere var effekten utviska. Det var også mer sopp
under dukene. Tronsmo & Tronmo
(2004) konkluderte derfor at vinterdekking ikke var å anbefale.

STERF har i løpet av de siste 15 åra
være med å finansiere flere prosjekter
med vinterdekking. Ett av dem gikk
i Finland og Nord-Sverige i perioden
2007-2010. I Finland kunne det ikke
påvises noen fordel av å dekke greener
med hundekvein og krypkvein, men
i Sverige var det jamt over bedre
vinteroverlevelse av dekte tunrapp
og markrappgreener. Behovet for å
ventilere under dukene ble framhevet,
men samtidig ble det i ett av forsøka
påvist større soppskader der det var
enn dere det ikke var ventilering under
plasten (Rannikko & Petterson 2011).
Dette kan forklares med at snømuggsoppene krever oksygen for å utvikler
seg.
I Norge ble forsøk med tette plast på
greener med ulike gressarter gjennomført på NIBIO Apelsvoll vint-

rene 2011-12 og 2012-13 Her førte
plastdekking til bedre overlevelse av
tunrapp, men hadde i ett av de to åra
negativ virkning på engkvein på grunn
av større soppangrep. For rødsvingel
var det i året med lengst isdekke bedre
å være dekket av plast enn av is. For
hundekvein og krypkvein var det
små utslag for dekking (Waalen et al.
2017).

Plastdekking førte til bedre vinteroverlevelse i 7 av 9 tilfeller. Unntaka var
ett av forsøka på Miklagard dere det
kom vann inn under duken og ett av
forsøka på Timrå der det ble mer sopp
på dekte ruter (Kvalbein et al. 2012).

Som et ledd samme prosjekt ble det
over tre vintre også utført forsøk med
plastdekke på Miklagard GC i Norge,
Timrå GK i Sverige og Oulu GK i
Finland (til sammen 9 forsøk). Alle
greenene hadde innslag av tunrapp,
men var ellers dominert av krypkvein
(Miklagard) eller hundekvein og rødsvingel (Timrå og Oulu).

Forsøk med plastdekke på Timrå GK. Foto: Håkan Blusi.
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Vinteren 2018-19 sammenliknet med 2017-18
På Østlandet husker mange tilbake på
vinteren 2017-2018 som kald, lang og
snørik. ‘Lang’ og ‘snørik’ er utvilsomt
riktig, men middeltemperaturen for
vinterhalvåret var faktisk over 196190 normalen for Østlandet. I tabell 1
og figur 1 er dette vist for værstasjonene Lier og Asker som bør være noenlunde representative for Haga, Bærum,
Asker og Holtsmark GK. Mars 2018
var imidlertid uvanlig kald, og dette

forklarer hvorfor vinteren føltes så
lang. Dessuten var det mye tele i jorda
og store temperaturvekslinger som
førte til snøsmelting og isdannelse allerede fra november og utover.
Med unntak for januar var vinteren
2018-19 betydelig mildere enn fjoråret. Særlig gjaldt dette februar og mars.
Total nedbørsmengde var noen større
enn i 2017-2018, og en større andel av
nedbøren falt som regn, særlig i mars.

På alle de fire banene la snøen seg 7-8.
desember og ble liggende til begynnelsen av april. På Tryvann i Oslo var
snødybden 53 cm den 1.april 2019,
mot 102 cm året før.

Tabell 1. Månedsmiddeltempertur og månedsnedbør på værstasjonene Lier og Asker gjennom vintrene 2017-18 og
2018-19 jamført med normalen 1961-1990.
Middeltemperatur, °C (Lier)
Oktober
November
Desember
Januar
Februar
Mars
April
Middel / sum

2017-18
6.8
0.5
-2.9
-3.0
-4.7
-3.5
5.3
-0.2

2018-19
7.0
3.0
-1.7
-3.6
-0.4
1.8
7.5
1.9

Nedbør, mm (Asker)
Normal
5.6
0.2
-4.2
-5.3
-5.1
-0.9
4.3
-0.8

2017-18
146
72
66
117
76
27
30
534

2018-19
50
149
85
44
111
122
29
590

Normal
111
99
66
64
52
62
50
504

Figur 1. Døgnmiddeltemperatur gjennom vintrene 2017-18 og 2018-19 på NIBIOs målestasjon i Lier. Varighet av plastdekkinga i 2018-19 er vist som middelverdi for Haga, Bærum og Holtsmark som hadde greenene dekket omtrent like lenge. På
Asker varierte tidspunktet for fjerning av plasten fra 1 til 19.april.
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Inntrykk og erfaringer på Haga, Bærum, Asker og Holtsmark i 2018-19
En oppsummering av vinterskjøtselen på de fire banene framgår av tabell 2.
Tabell 2. Opplysinger om greener og skjøtsel gjennom vinteren

Type greener
Grasarter på greenene
Krypkveinsorter sådd inn de
siste åra
Gjødsling etter 1.sept.
- Total N-mengde kg/100 m2
- Gjødseltyper, biostimulater,
vætemiddel

Siste tilførsel av granulert
gjødsel om høsten
Lufting etter 1.sept.
Dressing om høsten
Siste klipping om høsten
Høyde ved siste klipping
Stenging før vinteren
Soppsprøyting

Antall greener dekket
Type duk
Leverandør

Haga
USGA, men 40 cm rotsone gir tørrere overflate
65 % krypkvein /
35 % tunrapp
PennTrio, 007

0,15 + 0,03 +
0,15 = 0,33
- Marathon Golf NK 5-022,4 + Mg + Fe
- Famura Ferrosol (flytende)
- Headland liquid turf
hardener (flytende kalisumnitrat)

Ca 5.okt.

Bærum
USGA
Variabelt, 10-90%
tunrapp, ellers krypkvein
Penncross, 007

Asker
USGA

Holtsmark
USGA

50 % tunrapp, 40 80 % krypkvein, 20
% markrapp, 10 %
% tunrapp
krypkvein
I 2018 kun mark- 007, Riptide, Inderapp Race Horse
pendence

0,20 + 0.10 = 0,30

0.16+0.02+0,13 + 0,16 + 0.02 + 0.12
0.02 = 0,33
= 0,40
- Andersons 6-5-18
-Nutri DG 6-0-12
- Greenmaster
- Famura ferrosol
-Impact 5-5-15
Autumn 6-5(flytende)
-Ammonium10+6Fe
- Headland liquid turf
sulfate
- Famura Ferrosol
hardener (flytende
(flytende x2)
(flytende)
kalisumnitrat)
- 1Shot Mag
- Sportsmaster
- Andre Famura
(flytende)
WSF spring & sumprodukter
mer 28-5-19 TE
(flytende)
- Revolution vætemiddel
Ca. 5 okt
Ca 10.okt
17.okt

27-28.sept: Faste pinner,
15 cm djup
27-28. sept:
2-3 mm sand

Varierende
(se tekst)
Ca 15.okt:
2- 3 mm sand

24.sept:
Air 2G2
Ikke dressing
etter 1.sept

23 okt.
5,0 mm
25 okt.
Midt sept:
Delaro, 156 ml/daa
Tidlig nov:
Kontaktmiddel
200 ml/daa

15.okt
4,5 mm
26.okt
Ca 10 okt:
Miks av aktive stoffer
170 ml/daa
Månedsskiftet oktnov: Medallion,
300 ml/daa

6
Green Jacket (hvit, delvis
gjennomsiktig) skreddersydd for hver green

6
Sort/hvit plast 115
my, hvit side opp

11.okt
6,0 mm
24.okt
10.okt:
Delaro, 300 ml/
daa
25.okt: Medallion,
300 ml/daa
15.nov. Medallion
300 ml/daa
7

Green Jacket, Canada

SLIP AB: Svensk
Lantbruk IndustriPolyeten,

17.sept:
Hullpiping
Sept. og okt:
2,5 mm sand
15.okt
4,5 mm
25.okt
8.okt:
Delaro, 100 ml/
daa
16 nov: Miks av
aktive stoffer: 150
g/daa
7

Sort/hvit plast
115 my, hvit side
opp

Vekshusplast
180 my

SLIP AB: Svensk
Lantbruk IndustriPolyeten

Myhrene AS,
Sylling, Norge

Tabellen fortsetter neste side
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Tabell 2 forts.

Kostnad pr green

Haga
Kr 16 667
(bare selve duken)

Bærum
Kr 3700 (bare selve
duken)

Dato for dekking

27.nov.

Prosent vann i greenen
ved dekking
Frossen greenoverflate
ved dekking
Ventilering under
duken
Antall ventileringer

10-12 %

Siste uke nov., på nytt
4.des.
Ca 20 %

Lett frost

Maks snø oppå duken
Snøsmelting / fjerning
Vinterduk av
Vårduk:
Første klpping 2019:
Første gjødsling
Baneåpning
Viktige erfaringer

Asker
Kr 7000
inkl. sandsekker og
plast til krager
14.nov

Holtsmark
Kr 5000
(bare selve duken)

19 %

Siste uke nov.,
på nytt 3.des.
Ikke målt

Lett frost

Ikke frost

Ikke frost

Plasttuber
med hull
Ukentlig fram til nyttår,
en gang i jan, en gang
i feb, to ganger i mars,
totalt 8 ganger

Plasttuber
med hull
2-3 ganger, siste
gang i månedsskiftet
januar-februar

Plasttuber
med hull
4 ganger

50 mm drensrør

60 cm
Måkt 25.mars +
‘Black earth’
1.april
Evergreen (mørkegrønn). Lagt på like
etter plast tatt av

100 cm
Ikke måkt.
‘Black earth’
4-11.april
Klimaduk, hvit sterk,
grovmaska lagt ut
under plasten

80 cm
Måking varierte
‘Black earth’
1-19. april

100 cm
Frest 4.april.
Håndfres m/belter
4.april

Agryl lagt ut
under plasten

15-17.april
15-17.april
11.mai
Litt mikrodochium,
omtrent som på udekte
greener. Klar effekt av
vårduker.

22.april
26.april
11.mai

19.april
17.april
4.mai

Klimaduk (6 greener)
eller agrylduk (1 green)
lagt ut under plasten
20.april
17.april
4.mai

Litt mikrodochium, omtreng som på udekte
greener. Vindsikring
viktig.Tørrere greener
under duken.

Strøkne greener, helt
uten sopp pga tre
sprøytinger. Tørrere
greener under duker.
Godt system for lufting.

6 ganger fra 3.des
til 25.jan. deretter
for mye snø

Noe få soppflekker, aktive nærmest lufterøra.
Tørrere greener under
duken. Sandsekker +
snøfres er en dårlig
kombinasjon!

Haga GK
Haga GK i Bærum har i flere år slitt
med vinterskader, og i 2018 var det
vanskelig å få reparert disse skadene
på grunn av tørken. Dette var årsaken
til at banesjef Gavin Jagger foran
vinteren 2018-19 bestilte formsydde
duker til seks greener fra det kanadiske firmaet ‘Green Jacket’ (http://www.
greenjacket.com/products/impermeable.php). Kostnaden var ca 100.000
kr, noe Gavin og daglig leder Erik
Solberg ser på som en god og langsiktig investering.
Bilde 2. Fra Haga GK 25.april. Vårdekkingsduken ‘Evergreen’ er nylig tatt av Gul
sløyfes green nr 4 (bak til venstre).
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De har i over ti år brukt Evergreen
vårduker med godt resultat (bilde 2)
og regner med at de nye vinterdukene
skal vare minst like lenge.
I motsetning til de andre tre andre
klubbene la ikke Gavin ut vårdukene under vinterdukene allerede om
høsten. Vinterdukene ble fjerna 1.april
og samme dag kom vårdukene på.
Samtidig ble vårdukene også lagt ut
på andre greener som ikke hadde vært
dekket om vinteren. Ved befaringen
25.april kunne vi tydelig se effekt av
vårdukene på green-up og reparasjon
av mikrodochium-flekker (bilde 3).
Noen systematisk forskjell mellom
greener med og uten Green Jacketduk var det det ikke mulig å se ved
befaringa 25.april. Mikrodochumflekker forekom stedvis på de fleste
av greenene, både de som hadde hatt
vinterduk og de som ikke hadde hatt
vinterduk. På green nr 1 som hadde
vært dekket var det et lite område med
mye mer mikrodochium enn på resten
av samme greenen (bilde 4), men vi
klarte ikke å finne årsaken til dette.

Bilde 3. Virkning av vårduk på Haga GK. Denne greenen hadde ikke vært dekket
om vinteren, men området til høyre hadde vært dekket med Evergreen mesteparten
av tida fra 1.april. Mikrodochium-flekkene var ikke resådd, men kom tilbake fra
frøbanken av tunrapp i jorda.

Greenene på Haga hadde vært sprøyta
to ganger, og det er mulig at de om lag
tre ukene som gikk fra siste sprøyting
til legging av dukene var i meste laget.
Bilde 4. Green Gul nr 1 på Haga hadde vært dekket med Green Jacket gjennom
vinteren. Et lite område nærmest klubbhuset hadde spesielt mye microdochium.
Greenen var ikke særlig ondulert og ifølge Gavin var dette området stelt og
soppsprøyta som resten av greenen. Årsaken til at det var så mye
sopp akkurat her er derfor ukjent. Foto: Trygve S. Aamlid.

Bilde 5. Ei stripe langs kanten en av
de dekte greenene på Haga hadde
mer sopp enn områdene lengre unna
greenen. Sannsynligvis skyldes dette at
kragen av Green Jacket-duken ikke var
bretta tilbake, men i stedet holdt nede
med sandsekker på dette området.
Lærdommen er at langt gress + plastduk + mangel på soppsprøyting ikke
passer sammen. Ved forebyggende
soppsprøying av greener bør en også ta
med foregreener og approacher.
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greener. Fotspora fra ‘redningsaksjonen’ var tydelige ved befaringen
25.april (bilde 7), men ifølge Tuxen
grodde de stort sett sammen i løpet
av de neste tre ukene. I et lite område
øverst på green 15 kunne vi også se
konsekvensen av at man ikke fikk
sikret godt nok slik at vann kom inn
under plasten (bilde 8).
Plast gir tørrere greener

Løsninga av dukene på flere av greenene den 4.desember gav mulighet
for å måle vanninnholdet i rotsonen.
Målinga viste 21 % fuktighet der plasten nettopp hadde blåst av mot 31 %
på de andre greenene. Samme erfaring
bekreftes fra de andre golfbanene. Så
sant det ikke kommer smeltevann inn
under plasten, er det dermed godt
dokumentert at plastdekking gir tørrere greener med mindre vann rundt
vekstpunktene.
Ventilering under plasten

Bilde 6. Greenkeper Guttom Ray Tuxen med plastduken som ble brukt på Bærum
GK. Den kom bretta i fire lag på 5 m breie ruller (totalt 20 m bredde) og ble lagt på
med den hvite siden opp for å unngå oppvarming av greenen.

Bærum GK
Ved innkjøp av plastduk valgte Bærum
GK (bilde 6) en billigere løsning enn
Haga. Plasten ble kjøpt inn fra Sverige og var av tykkelse/kvalitetsklasse
115 my. Etter mildvær og regn gjennom store deler av november ble det i
siste uke av måneden klarvær og lett
nattefrost slik at plasten kunne legges
på fem av de seks utvalgte greenene.
Før dette hadde greenene vært lufta i
ulik grad, men samtlige var sprøyta to
ganger med kontaktmiddel mot sopp.
I ettertid kan en kanskje undres på
effekten av den første av disse sprøy-

tingene (10.okt), for da var gresset
fremdeles i vekst, og høy temperatur i
oktober gjorde det nødvendig å klippe
flere ganger etterpå. Ved disse klippingene ble sannsynligvis mye av kontaktpreparatet fjerna med avklippet.

På samme måte som på Haga hadde
man på Bærum lagt opp til at greenen
skulle ventileres gjennom vinteren.
Dette ble delvis gjennomført etter
planen fram til januar, men enden på
plasttubene ble vanskelige å finne
igjen etter hvert som det kom mer snø.
Ved befaringa 25.april kunne vi ikke
se noen neagtiv virkning av dette; det
var tvert imot minst sopp på green
10 der Tuxen mente at luftinga hadde
vært minst vellykka (bilde 9). Likevel
ligger det et forbedringspotensial i
å endre luftesystemet før neste vinter. Med de store snømengden som
normalt faller på Bærum er det også
viktig at tubene ikke er for lange.

Plasten skulle ha vært sikra bedre!

Skade av plastdekking på ‘Store Putt’

Om lag ei uke etter at dukene var lagt
på ble det kraftig vind slik at dukene
løsna, dette til tross for at de var
gravd ned rundt kanten og sikra med
sandsekker. En ‘redningsaksjon’ med
ny utlegging og sikring av plasten ble
nødvendig, og ved dette arbeidet var
det ikke til å unngå å tråkke på frosne

‘Store Putt’ på Bærum GK ble ikke
dekket samtidig med de andre greenene i slutten av november. Den 4. desember, etter at ‘redningsaksjonen’ på
de andre dekte greenene var gjennomført, valgte Tuxen og å dekke ‘Store
Putt’, men her det ble det ikke lagt ut
vårduk (på Bærum en grov-
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Bilde 7. Spor fra ‘redningsaksjonen’ med ny installereing og sikring av plasten
4.desember.

maska klimaduk) under plasten, og det
ble heller ikke lagt ned like mye arbeid i å grave ned plasten langs kanten
som på de andre greenene. I sørhellinga av ‘Store Putt’ strakk heller ikke
plasten til og ble derfor bare holdt ned
med sandsekker gjennom vinteren.
Her kunne vi – som det eneste stedet
på befaringa 25.april - se større skade
på plastdekt enn på udekt areal (bilde
10). En mulig årsak til dette er at
plasten hindret smeltevann i trenge
ned i rotsonen og at greenen derfor
tørka mer ut enn på det lavereliggende
arealet uten plast. Kanskje ble også
plasten liggende noen dager for lenge
på denne greenen?
Plasten må av tidligere på sørvendte
enn på nordvendte greener

Bilde 8. På dette området på green nr 15 må det, til tross for nedgraving og krage i
overkant, ha kommet vann inn under plastduken.

Bilde 9. På Bærum var green nr 10 en av de som klarte seg
best: Nesten ikke soppangrep da duken ble tatt av. Denne
greene hadde vært hullpipelufta, men var samtidig den
eneste av de dekte greenene som på grunn av tykt snølag og
problemer med å finne igjen enden på tubene ikke ble ventilert
løpet av vinteren. Lite sopp på denne greenen kan imdlertid
også skyldes at greenen var omlagt for bare tre år siden og
hadde en større andel krypkvein enn de andre greenene. Legg
merke til mye sopp på den usprøyta foregreenen.

På Bærum gikk det om lag ei uke
fra plasten ble fjerna på den første
til den ble fjerna på den siste av de
dekte greenene. Allerede 4.april var
de sørvendte greenene nr 4 og nr 7
nesten snøbare etter utstrøing av svart
åte, og på disse var det også antydning
til ‘silolukt’ ved fjerning av duken. På
den nordvendte green 15 var det ingen
lukt selv om plasten ble fjerna ei uke
seinere. For å unngå skader på grunn
av oppvarming under duken er det
med andre ord viktig til å være spesielt
oppmerksom på sørvendte greener.

Bilde 10. Fra ‘Store Putt’ på Bærum GK. Den grønne lavtliggende delen til venstre hadde ikke vært dekket. Den skadde
delen til høyre hadde vært under plast som ikke var nedgravd
men bare holdt nede med sandsekker Snøen hadde ikke
vært fjerna men det var kjørt på ‘Black Earth’ for raskere
nedsmelting. Årsaken til skaden på høyre del kan ha vært
uttørking fordi duken hindret smeltevannet fra å trenge ned i
rotsonen.
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På disse greenene kunne det ikke
kjennes lukt under plasten, men på
green 18 utvikla det seg lukt av råtne
egg (hydrogensulfid) etter 5.april. Den
10.april ble snøen fjerna med tung
traktor og dette gikk ut over duken
som derfor ikke kan gjenbrukes. Dette
var også den eneste greenen med
synlig skade ved befaringa (bilde 11),
men ifølge James kom den seg i siste
uke av april. Greenene hadde vært
lufta fire ganger i løpet av vinteren,
og for å legge til rette for dette hadde
banesjef James Bentley og hans mannskap sørga for vertikale rør slik at det
ble enkelte å koble til løvblåsere over
snøen (bilde 12).

Bilde 11. På Asker GK framsto de fleste greenene, både dekte og udekte, som nær
perferkte etter vinteren (øverst venstre). Unntaket var green nr 18 der det - muligens på grunn av snøfjerning med tung traktor - var et dårlig område langs midten
av greenen (bilde b) og der det lenger inne på greenen tydligvis hadde rent inn eller
blitt pressa opp vann i et lavpunkt under duken (c).

En annen smart løsning ved Asker
GK var at de hadde modifisert en
torvskjærer slik at den bare skar på
en side (bilde 13). På green 18 and
andre steder som hadde høyere terreng
rundt greenen var det på samme måte
som på de andre banene (se bilde 15
fra Holtsmark) gravd ned et plastskjørt for å hindre vann å trenge under
duken.

Asker GK
På Asker GK ble svart/hvit plast av
samme type som på Bærum lagt ut allerde 15.november. Samme dag hadde
greenene blitt soppsprøyta for tredje
gang. Tre mot to soppsprøytinger på
de andre banene er trolig viktigste
årsak til at greenene på Asker, både de
med og de uten plastdekking, nesten
ikke hadde en eneste soppflekk ved
befaringa. Med unntak av green 18
framstod greenene på Asker nesten
som perfekte (bilde 11).
Fra 1.april hadde banesjef James
Bentley sjekket tilstanden på de dekte
greenene flere ganger i uka. Tidpunktet for fjerning av plasten varierte fra
1.april til 19.april. De som ble avduket
sist var chipping greenen og putting
greenen (bilde 14) som da hadde vært
dekt i 155 dager og der snøen hadde
smelta ned naturlig.

Bilde 12. Ca 1 m høye vertikale rør ved
hver green gjorde det enklere å få blåst
luft ned i tubene mellom vårduken og
plasten.
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Bilde 13. Greenkeeper David Karlsson
på Asker GK viser hvordan plastskjørtet
var felt ned ved bruk av ensidig torvskjærer. Den gjennomsiktige kantplasten var lagt som et skjørt over vinterduken for å hindre inntrenging av vann.

Det som kanskje ikke var fullt så
imponerende ved Asker GK var at
vinterduken ikke hadde blitt bretta
sammen og kjørt inn, men blitt liggende i greenområdene fra fjerning
10.april til vår befaring 25.april.
Flekkvis bar gresset sterkt preg av
dette – det var gulfarga og uttrivelig.
Dette er liten detalj og en forbigående
skade, men det var ganske skjemmende på befaringstidspunktet (bilde 14).

Bilde 14. Putting greenen på Asker GK. Denne hadde vært dekket fra 14.nov. til
19.april (155 dager). Agrylduken (vårduken) som hadde ligget under plastduken,
samt plastskjørtet som var brukt for å hindre inntrenging av vann under duken, ligger fortsatt igjen langs kanten av greenen. På det gule området i forgrunnen hadde
den tunge sort/hvite plastduken blitt liggende litt for lenge etter at den var tatt av
greenen.

Bilde 15. Før legging av vårduk og vinterduk ble et plastskjørt felt ned rundt kanten av greenen. Plastskjørtet ble tapet sammen med vinterduken på steder der det var fare for at vann skulle trenge inn. Foto: Mads Thers.

Holtsmark GK
På Holtsmark GK i ble vårduk +
plast lagt ut i siste uke av november
(bilde 15), men arbeidet ble gjort på
nytt 3.desember for å sikre et bedre
ventileringssystem mellom underduk

og plast Som ventileringsrør brukte
Mads Thers og hans folk vanlige korrugerte drensrør (50 mm diameter).
Dette var et sikkert system for å få
luft ut til hele greenen, men det førte
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til noen ‘humper’ i greenen når snøen
skulle fjernes på ettervinteren.

Bilde 16a,b. Den 4.april ble greenene på Holsmark frest for snø og vinterduken (plasten) fjerna like etterpå. På bildet til høyre
er også vårduken borte, men den ble lagt på igjen før natta og lå på i ca to uker. Fotos: Mads Thers.

Snø ble frest bort med handfres med
belter den 4.april (bilde 16). Dette
gikk fint uten sluring, og veksthusplasten var solid nok til at det ikke ble
skader. Plasten ble fjerna umiddelbart
etter snøfjerning og kan brukes på
nytt. Men i tillegg til drensrøra var det
også problemer med at freseren stadig
kjørte inn i sandsekkene som var lagt
ut for å sikre plasten. Neste vinter vil

nok Mads sørge før å fjerne disse så
fort den første snøen legger seg og det
ikke lenger er fare for at plasten skal
blåse av.
Som på Haga og Bærum var det en del
mikrodochium-flekker på greenene på
Holtsmark (bilde 17a). De fleste flekkene vi så ved befaringa 25.april var
imidertid inaktive og skyldtes angrep

høsten før. Aktiv mikrodochium- med
rosa mycel ble bare sett innafor en
avstand på 50 cm fra der drensrøra
hadde ligget. Mellom selve greenen og
forgreenen var det ofte et skarpt skille
som viste nytten av å sprøyte ikke bare
selve greenen men også også greenområdet rundt (bilde 17b).

Bilde 17a,b. Bortsett fra noen irriterende, men stort sett gamle og inaktive soppflekker kom både dekte og udekte greener
godt ut av vinteren på Holtsmark. Flekkene som Mads peker på i bildet til venstre skyldes sannsynligivis en ‘helligdag’ ved den
siste soppsprøytinga i november. Langs kant av greenen til høyre var det et tilsvarende skarpt skille mellom sprøyta og usprøyta areal. Lærdommen til neste år er at ikke bare selve greenen men hele greenområdet, bør soppsprøytes.
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Konklusjon og noen råd for baner som vil prøve plasdekking neste vinter
Vinteren 2018-20 bød ikke på de
samme utfordringene som vinteren
2017-18, og undersøkelsen forteller
derfor ikke hvilken forskjell dekking
med plast kan gjøre i et virkelig problemår. På den annen side fikk de fire
involverte banene mye nyttig erfaring
med vinterdekking, og ingen av dem
ble skremt verken av arbeidsforbruket eller faren for soppangrep under
dukene. Alle fire baner er innstilt på å
fortsette neste vinter, og de vil da også
utvide antallet greener som dekkes før
vinteren. Forsøksresultatene som er
oppsummert i første avsnitt av denne
artikkelen tyder da også på at dekking med plast kan være med å bedre
overvintringa, særlig av tunrappgreener, men også av greener med andre
grasarter.

•

•

Her er noen råd til andre baner som vil
prøve metoden:
•

Ulike typer plast / tette duker vil
fungere. Hvis det brukes svarte og
hvite duker må disse legges med
den hvite siden opp. Kvaliteten /
tykkelsen på plasten må være så
god at en er sikker på at det ikke
oppstår hull eller revner og at det
kan kjøres på plasten ved snøfjerning. Dukene må være så breie
at de dekker hele greenen uten
skjøter; på tilnærma runde greener
med diameter over 20 m kan dette
knipe for mange av de ikke-skreddersydde dukene. Alle fire baner
kommer til å gjenbruke dukene
neste år, og dette krever betydelig lagringsplass over sommeren.
Bærum GK rapporter om noen
huller i plasten og må sannsynligvis bytte noen av dukene. Dette
kan tyde på at 115 my er i minste
laget. Med tanke på å unngå
oppvarming på ettervinteren eller våren kan veksthusplast være
risikabelt i områder der det ikke er
stabilt snødekke.

•

Det er avgjørende at det ikke siger
vann inn under dukene. Dette
visste vi fra før, og med få unntak klarte de fire ‘prøvebanene’ å
unngå vann under dukene. Sikring av plasten med torvskjærer
og skjørt for å unngå innsig fra
høyereliggende arealer fungerte
bra. De er viktig at plasten graves
så godt ned at vinden ikke får tak
om det skulle komme en storm
før snøen legger seg. Sikring med
sandsekker er ikke tilstekkelig, og
for å unngå problemer med seinere
snøfjerning bør disse sekkene uansett fjernes når den første snøen
legger seg.
Det er også helt avgjørende at
greenene er soppsprøyta før duken
legges på. Basert på nordiske
forsøk uten dekking har vi tidlligere skrevet at to soppsprøytinger (en med systemisk preparat
i oktober + en med Medallion i
november) kontrollerer drøye 90
% av soppangrepet på en green,
men at en må opp i tre sprøytinger
med om lag tre ukers mellomrom
for å få 100 % kontroll (Aamlid
et al. 2015). Dette bekreftes av
denne undersøkelsen, og erfaringa
fra Asker tyder dessuten på at den
siste sprøytinga bør foretas like
før dekking. Ved soppsprøyting
er det viktig å beskytte ikke bare
selve greenene, men hele greenområdet. Ventilering under plasten
(neste punkt) øker behovet for
soppsprøyting.
Til tross for at det i denne undersøkelsen ikke kunne påvises
noen effekt av økende antall
ventileringer under plasten, vil vi
anbefale at ventilering gjennomføres rutinemessig. Plasttuber eller
drensrør bør kobles til et vertikalt
rør som stikker opp over snøen.
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•

Et viktig spørsmål er hvor tidlig
greenene skal dekkes om høsten.
Her kan et utgangpunkt være at
vekstavslutning er nødvendig
for herding, og at dukene derfor
tidligst bør legges på to-tre uker
etter siste klipping. Ideelt sett bør
en nok også vente til etter at gresset er ytterligere herdet av noen
netter med frost, men det må ikke
være tele i foregreenen slik at det
blir vanskelig å felle ned duken.
Like viktig som nattefrost er det at
greenoverflaten er tørr når plasten
rulles ut.

•

Årets data fra Asker tyder på at vi
nærmer seg oss ei kritisk grense
når plasten har ligget på i 140-150
dager. Sørvendte greener er mest
utsatt for temperturstigning og
anaerobe forhold under plasten.
Temperatursensorer under duken
kan være et nyttig hjelpemiddel
for å avgjøre når (eventuell snø)
og plast skal fjernes om våren.
Dersom den ikke er lagt ut allerde
om høsten, må greenen beskyttes
med vårduk (klimaduk, vekstduk)
mot nattefrost og skarpt sollys så
fort plasten er fjernet.

Etterord
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Tuxen, James Bentley og Mads Thers
på henholdsvis Haga, Bærum, Asker
og Holtsmark GK for verdifulle opplysninger og kritisk gjennomlesing av
denne artikkelen. Takk også til Norges
Golfforbund ved Pål Melbye som
finansierte denne rapporten.
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