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Sensorer kan bli ett viktigt hjälpmedel för att bedöma
gräsets tillstånd under plastdukar eller istäcke
tredje vecka.
3. Återkommande ventilation genom
uppblåsbara ”flat tubes” var tredje
vecka.
4. Sensorstyrd ventilation genom
dräneringsrör. Ventilation utförs
varje gång CO2-koncentrationen
är över 4% (40000 ppm) eller O2
koncentrationer är under 12%.
5. Sensorstyrd ventilation genom
uppblåsbara ”flat tubes”. Samma
kriterier för ventilation som i
punkt 4.
Figur 1. Geografiskt läge för de fyra ”försöksbanorna” Haga, Bærum, Asker och Holtsmark.

I ett faktablad publicerat på www.
sterf.org hösten 2020 berättade vi om
våra positiva erfarenheter med plasttäckning av greener under vintern.
Under vintern 2020-21 bekräftades
dessa erfarenheter ytterligare av
försök på vitgröe, krypven och rödsvingelgreener, på NIBIO Apelsvoll
forskingscenter. Som en del av Mads
Thers HGU-arbete planerar nu ett
20-tal banor från söder till norr i
Norge, att täcka en eller flera av sina
greener inför vintern 2021-22. I den
här artikeln diskuterar vi behovet av
ventilation under plastdukarna, liksom hur man använder sensorer för
att övervaka gräsets tillstånd under
hela vintern.
En vanlig invändning mot plasttäckning av greener är att gräset kan
försvagas eller dö på grund av kvävning, dvs. brist på syre, ansamling
av koldioxid eller andra giftiga gaser
under plasten. För att undvika detta
rekommenderas ventilation under plasten. Detta kan antingen vara genom
vanliga dräneringsrör eller så kan det
vara genom ”flat tubes” som ligger
platta och blåses upp vid införsel av
syre och därmed inte skapar problem
om du vill fräsa eller skotta bort snön
från greenerna på våren.

Försök på Haga, Bærum,
Asker och Holtsmark
vintern 2020-21
De fyra banorna Haga, Bærum, Asker
och Holtsmark ligger 10- 30 km väster/ sydväst om centrala Oslo (figur 1).
Asker har vitgröegreener och har de
senaste åren sått i en hel del kärrgröe,
de andra banorna har krypvens greener
med varierande inslag av vitgröe.

Varje behandling utfördes på tre
greener på varje bana. På detta sätt
fick varje bana 15 försöksgreener.
Plasttäckningen av greenerna utfördes under perioden 24-30 nov. 2020.
Plastkragar grävdes,skars ned i förväg
utanför greenerna för att förhindra att
smältvatten trängde in under dukarna
(bild 1).
Först lades en genomsläpplig vårduk
ut, här använde Haga, Evergreen från
Kanada, medan de andra banorna

I projektbeskrivningen för ICEBREAKER var det planerat att de fyra
banorna skulle fortsätta jämförelsen
av plasttäckta och otäckta greener som
startade 2018-19. Men när vi kom till
hösten 2020 var upplevelsen av att
täcka under vintrarna 2018-19 och
2019-20 så positiva att de fyra banorna
hade en tydlig önskan att täcka alla
greener inför vintern 2020-21. Istället fanns det en önskan att undersöka
behovet av ventilation under dukarna,
inklusive testning av temperatur- och
gassensorer. På var och en av de fyra
banorna kom vi därför överens om att
genomföra ett försök med följande
behandlingar under plastdukarna:
1. Oventilerad kontroll.
2. Återkommande ventilation genom
dräneringsrör (5 cm diameter) var
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Bild 1. Holtsmark GK, 24 nov. 2020:
Plastkragar nedgrävda i överkant green och
sandsäckar som lagts ut. Greenerna är klara
för plasttäckning. Foto:Trygve S. Aamlid

Bild 2. Asker GK, 29.nov. 2020: Plastduken från SLIP AB dras över Green15. Genomsläpplig
duk från NORGRO och dräneringsrör för ventilation läggs ut i förväg. Foto: James Bentley.

Bild 3. Isbildning mellan plastduk och snö på
Asker GK. Foto: James Bentley.

använde en vit duk kallad ”hälsotröja”
från det norska företaget NORGRO.
Därefter blev dräneringsrör eller
” flat tubes” utlagda på de greener
som skulle ha det, och sedan lades
plastduken ut, under plastkragen och
säkrades med sandsäckar (fig. 2).
Haga GK beställde Green Jacket dukar
från Kanada skräddarsydda för varje
green; de andra klubbarna köpte in 20
meter breda genomskinliga dukar från
svenska företaget SLIP AB.

blev en tidigare isbildningen (figur 2).
Runt 20 januari fick hade vi en mild
väderperiod som ledde till att is bildas
mellan snön och plasten, även på de
andra banorna (bild 3).

Vädret före jul 2020-21 var milt med
mycket nederbörd i form av regn, men
inte snö. Vintern kom under julen med

en riktig storm, med regn som övergick till snö. Stormen fick duken att
blåsa av på tre av greenerna på Holtsmark, en green på Bærum och en halv
green på Asker. På Holtsmark kom
dukarna på plats igen första veckan
i januari, men på Bærum och Asker
hade det kommit så mycket snö att
det inte var möjligt att lägga tillbaka
dukarna.
Från 3 januari till mitten av februari
hade vi en kall vinter med stabilt
snötäcke på Bærum, Asker och Holtsmark. På Haga blåste snön mestadels
av greenerna, vilket gjorde att det

Därefter följde flera milda väderperioder och nya snöfall i februari och
mars. På Bærum, Asker och Holtsmark togs snön bort 16-19 mars dels
genom fräsning, skottning (bild 4) och
dels genom att sprida ut kol (”Black
earth”). Plastdukarna togs bort från
alla greener 24-31 mars.
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Figur 2. Genomsnittlig snö och istäcke på de femton försöksgreenerna på Haga, Bærum,
Asker och Holtsmark under vintern 2020-21.
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Bild 4. Snöröjning på greenerna vid Asker
GK, 17 mars. Foto: James Bentley.

Bild 5. a) Tung snö och is orsakade problem för ventilationen under plastdukarna från slutet av januari. b) Green nr 8 vid Bærum var ett undantag.
Här lyfte snön och bildade sprickor när en kraftfull lövblås kopplades till, den
2 mars. Fotos: Guttorm Ray Tuxen.

I försöksled 2-5 var ventilationen i
stort sett oproblematisk fram till den
15 januari. Då orsakade snö- och
islagret ovanpå dukarna problem, särskilt på greener som ventilerades med
”flat tubes”(bild 5).
Bara två månader senare, när det mesta av snön togs bort och den återstående snön och isen smältes med hjälp
av ”Black earth”, kunde vi återigen se
att dukarna lyfta när lövblåsarna var
anslutna (bild 6).

Bild 6. Efter att det mesta av snön tagits bort och den återstående snön och isen smälts ner med ”Black earth” kunde
dukarna återigen lyfta sig vid inblåsningen. Foto: Guttorm Ray
Tuxen.

Sensorstyrd ventilation?
Det norska företaget 7Sense
(www.7sense.no) är partner i ICEBREAKER och levererade totalt 84
sensorenheter för projektet, 9 enheter
för var och en av de fyra golfklubbarna och 48 enheter till Apelsvoll. På var
och en av de fyra banorna placerades
en sensorenhet på var och en av greenerna i försöksled 1 (inga ventilatipon),
led 4 (sensorstyrd ventilation genom

Figur 3. Principskiss av sensorenheten monterad i hålkoppen.
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dräneringsrör) och led 5 (sensorstyrd
ventilation genom ”flat tubes”). Varje
sensorenhet bestod av temperatur-,
CO2- och O2-sensorer monterade i en
perforerad elektronikkopp, som i sin
tur monterades i en vanlig hålkopp via
en adapter (figur 3 ).
Varje sensorenhet hade en 5 m lång
kabel till en batteri-/sändarenhet som
var ansluten till våra smartatelefoner
eller datorer. För att komma över det

Bild 7a,b. Till vänster, elektronikkopp med sensorer monterade i hålkoppen via en perforerad adapter. Till höger, batteri/sändarenhet placerad
precis utanför greenen. Foto:Trygve S. Aamlid och James Bentley.

förväntade snödjupet var sändarna
fästa vid pålar strax utanför greenerna
(bild 7).
Inte oväntat var det en del inkörningsproblem med sensorerna. De elektroniska komponenterna var belägna
i miljöer med mycket fuktighet och
växlande temperatur och detta ledde
till omstarter som gjorde att batterierna måste bytas ut under vintern.
När dukarna togs bort var det genomsnittliga täckningsförhållandet ca 50%,
dvs. att vi hade värden för temperatur,
CO2 och O2 från ungefär hälften av de
timmar som hade gått sedan sensorerna hade satts in. Detta hade inte gjort
så mycket om det hade varit jämnt
fördelat mellan datahålen, men några
av sensorerna var tyvärr ur drift under
längre tidsperioder. Det finns ett behov
av förbättringar här, 7Sense arbetar nu
för att göra systemet mer robust.
Det faktum att detta inte är så enkelt
framgår också av det faktum att vi genom ett samarbete med University of
Minnesota, kunde testa en soldriven
sensorenhet från USA på en av greenerna vid Apelsvoll: Denna sensorenhet
fungerade bra i USA, men hos oss tog
den slut efter några veckor på grund

av mycket mindre solinstrålning under
vintermånaderna i Norden.

Vad visade sensorerna?
Som ett exempel på hur vi ändå drog
stor nytta av sensorerna visar figur
4, utvecklingen av temperatur, CO2
och O2 under vintern på green 10 på
Holtsmark. Detta är en green med ett
bestånd av 75% krypven och 25% vitgröe, och som i detta försök hade led
4, dvs återkommande luftning genom
dräneringsrör.
Till och med december var temperaturen i greenytan mestadels på plussidan, och detta ledde till andning
med en snabb ökning av CO2-koncentrationen och motsvarande minskningar av O2-koncentrationerna under
plastduken. Greenen ventilerades för
första gången den 18 december enligt
kriteriet CO2 > 40000 ppm, vilket gav
omedelbara effekter i CO2- och O2koncentrationen under duken. Därefter
gick det mer än två månader innan
det återigen gjordes en ventilering den
23 februari, denna gång enligt båda
kriterierna, CO2 > 40000 ppm och O2
≤ 12%. På grund av snö- och istäcket
ovanpå greenen var reaktionen på
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denna ventilation inte lika snabb som
i december, och behandlingen upprepades därför igen den 2 mars och den
9 mars. Vid båda tillfällena noterade
greenkeepern att den uppblåsta luften
kom i retur, men figurerna 4 b och
c visar ändå att gaskoncentrationen
under duken förändrades till det bättre
under dagarna fram till det att dukarna
togs av den 22 mars.
På greener med ”flat tubes” (behandling 3 och 5) var ventilationen under
snön svårare. Detta anges i tabell 1,
som sammanfattar temperatur- och
gaskoncentrationer under dukarna med
medelvärden för alla fyra banorna.
Den genomsnittliga CO2-koncentrationen var lägre, och både den genomsnittliga och lägsta uppmätta O2-koncentration var högre på greener med
dräneringsrör än på greener med platta
rör. Effekten var visserligen statistiskt
säker endast för CO2 ,men tendensen
var tydlig nog även för O2.
Vid tolkningen av resultaten i tabell 1
är det viktigt att notera att mätområdet
för CO2-sensorerna bara gick upp till
40000 ppm (4%). De verkliga värdena
för koldioxid var därför förmodligen
högre än vad tabellen visar.

De angivna CO2 -koncentrationerna
är dock användbara för att upptäcka
skillnader mellan behandlingarna och
för att betona att ventilation genom
dräneringsrör förändrade gaskoncentrationerna trots att greenkeepers ofta
kände att luften återvände.

Ihållande CO2 över 20000 ppm (Gelernter& Stowell 2002) kan med tiden
äventyra gräskvaliteten på golfgreener
(Gelernter & Stowell 2002), men är
inte tillräckligt för att döda gräs under
plast eller istäcke (Rochette et al.
2006,Castonguay et al. 2009).

Figur 4a-c. Temperatur, CO2 och O2 koncentration under vintern 2020-21 under tät plastduk på Green 10, Holtsmark GK. Greenen hade
fösöksled 4, dvs senorkontrollerade ventilation genom dräneringsrör. Pilarna anger dagar med inblåsning under duken.
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Tabell 1. Effekten av återkommande ventilation genom dräneringsrör eller ”flat tubes” på temperatur, O2 och CO2 under plastdukarna. greenernas medelvärden vid Haga, Bærum, Asker och Holtsmark i led 1, 4 och 5.

Temperatur, °C
Avluftning

1. Oventilerad styrning
4. Dräneringsrör
5. ”Flat-tubes”
Signifikans2

Medel

-0.1
-0.1
0.4
NS

Minimum Maximum

-6.0
-5.9
-4.6
NS

Syre (O2), %

Medel

Minimum

14.5
17.6
15.1
(*)

8.0
12.6
9.0
(*)

10.2
5.6
6.8
NS

CO2, ppm1)
Medel

29810
20932
23164
**

1)10000 ppm = 1%. Mätområdet för CO2-sensornvar upp till 40000 ppm.
2)NS: inte signifikant,(*): tendens (p<0.20), **:klart signifikant (p<0.01)

Sensorer är också användbara på greener som inte är täckta med plast under vintern
Vid NIBIO Apelsvoll placerades sensorer inte bara under plastdukar, utan också direkt under ett artificiellt etablerat istäcke och på kontrollgreener där inga särskilda åtgärder vidtogs för att förhindra is- eller vattenskador.
Tabellen nedan visar sensorvärden från detta försök (medel för greener med vitgröe, krypven och rödsvingel):

Temperatur. °C
Behandling
Kontroll: Naturligt snö/
istäcke. Inga åtgärder.
10 cm istäcke direkt på
gräset. Naturligt snötäcke över isen.
Plastduk med genomsläpplig duk under.
Ingen ventilation.
10 cm istäcke på plasten.

Syre %

CO2, ppm

Medel
-0.4

Minimum
-2.5

Maximum
7.4

Medel
16.2

Minimum
8.6

Medel
13700

-0.2

-3.8

6.5

11.4

5.3

31507

-0.3

-1.6

4.2

14.9

8.4

25123

NS

**

NS

**

NS

**

Det viktigaste resultatet här är att minimumtemperaturen och och O2-koncentrationen var lägre på greenytan när
isen var direkt ovanpå gräset än där genomsläpplig och tät plastduk lades mellan gräset och isen. Fördelen med
tät plastduk mellan isen och gräset är inte bara att gräset får det torrare så att risken för frysskador runt tillväxtpunkten minskar, utan även att dukarna ger små luftfickor som minskar risken för höga gaskoncentrationer. Under
vintern 2021-22 vill vi ta reda på hur stor betydelse genomsläppligduk under plasten har för gaskoncentrationen på
greenytan.
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Men var allt detta kämpande med ventilation under
dukarna nödvändigt?
Baserat på erfarenheterna från vintern
2020-21, både på de fyra banorna och
på Apelsvoll, är svaret på denna fråga
ett tydligt NEJ. Både ventilerade och
oventilerade greener överlevde vintern
utan is- eller vattenskador (bild 8 och
9).
Svampskador uppstod, men dessa kan
främst förklaras av olika svampsprutningar på hösten före plasttäckning.
Svampskadorna reparerades mestadels innan banorna öppnades i första
halvan av maj.

Större svampskador på
ventilerade greener?
När dukarna togs bort i slutet av
mars var, 4.7, 6.5 respektive 3,9%
av greenytan angripen av svamp på
oventilerade kontrollgreener, greener
ventilerade med dräneringsrör och
greener ventilerade med ”flat tubes”.
Skillnaden var inte betydande och kan
bero på slumpen. Men det är också
möjligt att den ”mest framgångsrika”
ventilationen genom dräneringsrör
resulterade i större angrepp eftersom
snömögel kräver syre.

Bild 8. Green B2 på Haga kort efter borttagandet av plastduken den 31 mars. På denna
oventilerade green visade sensorn O2 koncentration under 5% under stora delar av mars, men
det fanns fortfarande inga fysiska vinterskador. Utanför plasten var det däremot stora skador.
Foto: Lee McAndrew.

Bild 10 och 11 från Bærum kan tyda
på detta. Liknande observationer gjordes också på Holtsmark. Det faktum
att snömögel uppskattar syre märks
också på bild 12 från Green 6 på
Asker, efter vinterstormen under julen
blåste delvis duken av och var otäckt
under resten av vintern.

Bild 9. Banchef James Bentley på Green 14 på Asker den 22 april. Greenen ventilerades inte
(behandling 1), men drabbades fortfarande inte av någon vinterskada. Foto:Trygve S. Aamlid.
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Bild 10. Kan ”framgångsrik” luftning genomdräneringsrör leda till
mer snömögel? Detta foto från Green 9 på Bærum togs den 21
december, dagen efter den första ventilationen. Foto: Guttorm Ray
Tuxen.

Bild 11. Svampangrepp på Green 9 i Bærum kort efter avlägsnande
av plastduk och dräneringsrör slutet av mars. Bilden visar var röret har
legat. Foto: Guttorm Ray Tuxen.

Bild 12. Efter en kraftig storm under julen förblev delar av green 6 på Asker otäckt under resten av vintern. Foto: James Bentley
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Sammanfattning
•

•

•

Tre års erfarenhet av plasttäckning av greener på Haga, Bærum,
Asker och Holtsmark, samt ett
års erfarenhet av att täcka vitgröe,
krypven och rödsvingelgreener på
Apelsvoll, lämnar ingen tvekan
om att plasttäckning är en nyckel
till bättre övervintring av greener i
ett mer instabilt vinterklimat.
Ventilationsförsöket som diskuteras i denna artikel bör utföras
ytterligare två vintrar, och även
om oventilerade greenerna klarade
sig bra under vintern 2020-21 är
det för tidigt att dra några slutsatser. Vintern var relativt kort med
”bara” 110-120 dagars plasttäckningar, och låga temperaturer
under dukarna från mitten av
januari till slutet av februari (figur
4a) minskade sannolikt andningen
under dukarna. Vi vill därför
ha resultat från längre och mer
instabila vintrar med upp till 150
dagars plasttäckning innan vi kan
rekommendera att sluta använda
ventilationen under plastdukarna.

•

Våra resultat visar en osäker
tendens till mindre svampskador
på oventilerade än på ventilerade greener. Plasttäckning utan
ventilation får dock inte bli ett
argument för att skära ned på en
eller flera svampsprutningar före
vintern. Om det ska ventileras
under dukarna eller inte måste
bestämmas baserat på risken för
is- och vattenskador / kvävning av
gräset, och då får vi använda andra
hjälpmedel för att undvika svampskadorna.

mer än 9 procentenheters minskning av O2-koncentrationen. Inför
säsongen 2021-22 vill vi byta ut så
många CO2-sensorer som möjligt
för att få ett bredare mätområde
för CO2.
•

Under vintern 2021-22 kommer vi
även att ett försöksled utan ventilation där plastduken läggs direkt
på gräset utan genomsläppligduk
(klimatduk). Vi tror att detta kommer att öka risken för kvävning av
gräset, men det återstår att se.

CO2-koncentrationen 40000 ppm
som användes som ett kriterium
för luftning i detta försöket fastställdes i huvudsak från sensorns
mätområde och kunde förmodligen ha varit något högre. I teorin,
vid aerob andning (respiration),
ska O2 förbrukningen vara lika
stor som CO2-produktion. När
det gäller normal atmosfärisk luft
med 21 % O2 och 0,04 % CO2 var
det därför inte förvånande att 4
procentenheters ökning av CO2koncentrationen skedde snabbare
och därmed styrde inblåsningen
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