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Etter en fantastisk golf-sesong med stort spilletrykk:

Steng banen og forbered gresset for vinteren!
skader før veksten avtar og gresset går
inn i herdingsfasen.
‘Vekstsesongen’ varer pr definisjon
så lenge døgnmiddeltemperaturen
er over 5°C. I et normalår er dette
fram til 28.sept. i Tromsø, 19.okt. i
Bodø, 22.okt i Trondheim, 24.okt. i
Oslo, 5.nov. i Kristiansand, 12.nov. i
Bergen og 13.nov. i Stavanger. At vi
som regel kan parkere klipperne noen
dager før disse datoene er et uttrykk
for at veksten er mer begrenset av lys
enn av temperatur. Kraftige frostnetter
kan også markere slutten på vekstsesongen. Men dette avhenger også av
gressart: Tunrapp og raigras har ikke
samme evne til å oppfatte naturens
‘høstsignaler’ som krypkvein, rødsvingel og engrapp.

Bilde 1. Ulike klippehøyder på rødsvingelgreen i oktober. Foto: Trygve S. Aamlid

Vi er kommet til månedsskiftet
september/oktober og kan se tilbake
på en fantastisk golfsesong med over
20.000 nye medlemmer i norske
golfklubber. Nå gjelder det å forberede vinteren slik at vi ikke får en
‘blåmandag’ med store vinterskader
og forsinka baneåpning til våren!

Steng banen i tide!
Flere golfrunder betyr økt slitasje og
komprimering av rotsonen på greener,
teesteder og fairwayer. I Sør-Norge
har sommerlige temperaturer langt
inn i september ikke akkurat redusert
interessen for å spille golf. Fram til
23.september var vi på Østlandet og
Sørlandet forskånet for store nedbørmengder som ofte gjør forholda utri-

velige på fairway om høsten. I Trøndelag har det derimot - etter en ellers
tørr sesong - knapt nok vært nedbørfrie dager i september. Fra flere klubber rapporteres det nå om medtatte
spilleflater som trenger å komme seg
før vinteren setter inn. Vårt råd til
norske golfklubber er derfor: Steng
banen etter høstferien!

Reparasjon
før herding
Vi snakker mye om klimaendringer,
men lyset er den klimaparameteren
som forandrer seg minst! Høstjevndøgn 21.sept er passert, og det betyr at
natta er lengre enn dagen fra Lindesnes til Nordkapp. Jo lenger utover
høsten vi belaster spilleflatene, jo mindre sjanse får greenene til å reparere
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Når døgnmiddeltemperaturen går
under 7-8 °C, kommer gresset inn i
herdingsfasen. Fotosyntesen går fortsatt, men karbohydratene (sukkeret)
som produseres brukes ikke lenger på
vekst og reparasjon. I stedet lagres de i
vekstpunkter og underjordiske stengler
som en slags ‘nistepakke’ for vinteren.
I denne perioden blir dessuten cellemembranen ombygget for å slippe ut
mer vann, og det dannes proteiner som
hindrer at vannet fryser til store iskrystaller. Dette siste forklarer hvorfor
tråkk på frosne greener tidlig på høsten er mer skadelig enn slitasje seinere
på vinteren: Iskrystallene i cellene blir
større før disse såkalte kryoproteinene
er dannet.

Gressmatter med
åpne flekker inviterer
tunrapp
En av grunnene til at spilleflatene
bør gå vinteren i møte med minst
mulig åpne flekker er at vi ønsker å
begrense innvandringa av tunrapp.
Tunrapp spirer ved lavere temperatur

enn krypkvein og rødsvingel og vil
gjerne kolonisere de åpne flekkene fra
frøbanken i jorda.

Stell av greenene
fram mot vinteren
Oktober bør ikke primært være spillernes, men gressets og greenkeepernes måned på golfbanen! Dermed er
det ikke sagt at vi kan glemme vinterpåkjenningene gjennom resten av året,
for dette er i høy grad et kontinuerlig
arbeid. Golfbanearkitekter har et stort
ansvar for å sikre gode lys- og avrenningsforhold både på selve greenene og i greenområdene, og entreprenørene har et like stort ansvar for å
velge riktige vekstmasser og sørge for
god drenering. Men tema for denne
artikkelen er altså hva greenkeeperne
bør gjøre - og unnlate å gjøre - fra nå
og fram til vinteren setter inn.
Vi vil gi følgende råd:
1) Fortsett å klippe gresset, men reduser klippefrekvensen til 2-3 ganger
pr uke for å ikke å få mer slitasje og

flere sårflater enn nødvendig. Slip om

nødvendig aggregatene en siste gang
for sesongen og tenk ikke at ‘det ikke
er så nøye for nå skal vi snart slutte
å klippe uansett’. Et frynsete avklipp
krever energi til sårheling og er en sikker innfallsvei for soppsjukdommer.
2) Øk klippehøyde med 1-2 mm på
rødsvingelgreener og tunrappgreener.

Dette er spesielt viktig i snøfattige
vintre med barfrost, veksling mellom
frost og mildvær, mye vind og fare
for uttørking. Spesielt i tunrapp vil
riktignok høyere klipping gi større fare
for soppangrep, men det får vi heller
kontrollere med sprøyting. På krypkveinsgreener har forsøka derimot
ikke vist bedre overvintring ved å
øke klippehøyden over 3.0-3.5 mm i
oktober.
3) Fortsett å gjødsle greenene hyppig, men med moderate og avtakende
mengder. Handboka ‘Turfgrass Winter

Stress Management’ anbefaler lineært
avtakende gjødselmengder hver eller
annenhver uke fra 1.september til
døgnmiddeltemperaturen går under
3°C i slutten av oktober eller november. For krypkvein/tunrapp greener
i Oslo-området betyr dette at vi bør
trappe ned fra 0.05 kg N/100 m2 pr

uke rundt 1.sept. til 0.025 kg N/100 m2
pr uke rundt 1.okt og videre til 0.010
g N/100m2 pr uke ved siste gjødsling i
siste uke av oktober.
Opprettholdt gjødsling etter at banen
er stengt er viktig for å sikre best mulig reparasjon før vinteren setter inn,
og med de mengder som er nevnt her,
vil fortsatt gjødsling ikke gå ut over
overvintringa. Forsøka viser tvert imot
at vi få mindre soppskader og bedre
vårstart på greener som blir gjødsla
med disse mengdene enn på greener
som ikke gjødsles etter 1.september.
Dobling av N-mengden vil derimot
gi større soppskader om våren. Det er
viktig å bruke en balansert gjødseltype
som også inneholder fosfor, kalium,
magnesium og gjerne jern, men det er
ingen grunn til å overdosere kalium
slik det ofte gjøres i de såkalte ‘høstgjødslingstypene’. Forsøka viser at
mesteparten av kaliumet i ‘Autumn
4-4-18’ og tilsvarende gjødseltyper vil
vaskes ut i grøftene.
4) Sørg for god infiltrasjon og luft i
rotsonen! Høsten er ikke rette tida for

gjentatte mekaniske tiltak som spiking
eller slicing, og enda mindre vertikalskjæring for å redusere filtlaget.
Slike arbeidsoperasjoner bør utføres
når gresset er i god vekst, ikke som
’skippertak’ om høsten. Det er derimot
rimelig å tro at det store spilletrykket
i 2020 har ført til ekstra pakking av
rotsonen, og derfor mener vi perioden
etter at banen er stengt bør benyttes
til djuplufting med Vertidrain eller
tilsvarende.
Oksygen i jorda eller sanden er en
betingelse for at røtter skal utvikle seg
og ta opp næringsstoffer, og på greener
som i løpet av vinteren blir dekket
av tett is, kan lufting om høsten være
avgjørende for om gresset overlever
eller ikke.
5) Oversåing om høsten er et tema der
vi mangler forsøksresultater. Uansett

årstid mener vi det er sløsing med frø
å så inn i greener der det allerede er
tette bestand av ønska gressarter eller
-sorter. Oversåing i åpne flekker i
august og første del av september kan
Bilde 2. Høsten er tid for djuplufting (Bildet er fra et forsøk med fotballgress).
Foto: Trygve S. Aamlid.
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derimot anbefales, spesielt i kombinasjon med vertikalskjæring, lufting
og dressing som sikrer kontakt mellom
frø og jord. Når vi passerer 15.september er vi mer skeptiske da det er fare
for at små gressplanter som nettopp
har spirt vil dukke under for sopp og
fysiske vinterskader. I innlandstrøk
med stabilt snødekke og tele i bakken kan det derimot være en god ide å
legge inn en frøbank i de åpne flekkene like før telen går i bakken og
snøen legger seg først i november.
I slike tilfeller vil frøet ligge i jorda
gjennom vinteren og spire på fuktigheten etter snøsmeltinga så fort
jordtemperaturen stiger om våren. I
USA kalles dette ‘dormant seeding’,
og her i Norge har vi gode erfaringer
med denne metoden f.eks. ved såing
av hyttetak på fjellet.
6) Dressing. Noen greenkeepere pleier
å dresse ekstra mye om høsten for å
skape en tørrere overflate på greenene.
Vi mener som hovedregel at dressinga bør utføres regelmessig gjennom
hele sesongen i samsvar med gressets
vekstrytme og ikke som ’skippertak’
om høsten. Begraving av bladverk
i sand kan gå ut over fotosyntesen i
herdingsfasen. Kraftig dressing kan
derimot ha noen for seg for å beskytte
vekstpunktene på greener som er åpne
for spill gjennom hele vinteren.

7) Soppsprøyting. Norske greenkeepere har i dag tilgang til to kjemiske soppmidler, nemlig det systemiske
preparatet Delaro SC 325 og det (i
hovedsak) kontaktvirkende preparatet
Medallion TL. Delaro skal brukes
mens gresset fremdeles i vekst i første
halvdel av oktober, gjerne når de aller
første små mikrodochium-flekkene
kan ses på greenoverflaten. Tre-fire
uker seinere avhengig av sjukdomspresset og etter at vi har slutta å klippe
for sesongen, bør denne innledende
sprøytinga følges opp av ei sprøyting
med Medallion. En tredje soppsprøyting, også med Medallion, kan eventuelt fortas etter nye tre uker, og det er
i så fall ingen grunn til å vente til like
før snøen legger seg. En tommelfingerregel er at én Delaro-sprøyting pluss
én Medallion sprøyting reduserer
soppangrepet om våren med 90-95 %,
mens totalt tre sprøytinger er nødven-

dig for å få tilnærma 100 % kontroll.
Tre gangers soppsprøyting anbefales
også for dem som skal legge ut tette
plastduker på tunrappgreener.
Nytt av året er at Mattilsynet har
innskjerpa krava til åpent vann ved
bruk av plantevernmidler. For Delaro
og Medallion er det normale avstandskravet henholdsvis 10 og 5 m, men
dette kan reduseres til 3 m ved bruk av
spesielle low-drift dyser. Preparatene
må ikke brukes på frosne greener og
heller ikke dersom langtidsvarslet viser utsikt til store nedbørmengder den
første uka etter sprøyting.
8) Sørg for avskjæring av overflatevann. Rennende vann over greener er

like skadelig som is. Mange greenkeepere har gode erfaringer med å grave
midlertidige avskjæringsgrøfter slik at
vannet ikke skal trenge inn på greenene fra høyereliggende områder. Også
inne på selve greenene kan det være
nødvendig med midlertidige grøfter i
lavpunkter og søkk.

sert 10-40 km sørvest for Oslo (For
resultater fra det første forsøksåret, se
http://www.sterf.org/Media/Get/3254/
erfaringer-med-plastdekking-avgreener-komp). Sammenlikna med
udekte greener er erfaringene nesten entydig positive, og kommende
vinter vil disse banene dekke samtlige
greener.
I samsvar med kanadiske og svenske
erfaringer har nok tette duker aller
mest for seg for å redusere risikoen
for is og vannskader på tunrappgreener, men metoden har også vist
seg fordelaktig på krypkveingreener
og skal prøves ut på rødsvingelgreener
gjennom prosjektet ‘ICE-BREAKER’.
Vi anbefaler at du tar en prat med
sjefsgreenkeeperne Gavin Jagger på
Haga, Guttorm Ray Tuxen på Bærum,
James Bentley på Asker eller Mads
Thers på Holtsmark for å høre deres
erfaringer.

9) Gjør deg klar til å prøve plastdekking på en eller flere av greenene på
egen bane. Dekking av greener med

tette plastduker før vinteren har nå
være prøvd ut i to år på Haga, Bærum,
Asker og Holtsmark GK, alle lokali-

Bilde 3. Dekking av green på Asker GK, november 2019. Foto: James Bentley.

