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Hur kan vi, och med vilka metoder kan vi bäst och mest effektivt minska frystorkeproblemen?

Ett vanligt förekommande problem med golfbaneskötsel i vårat klimat är det faktum att våra
golfbanor invintrar i ett ofta mycket bra skick efter en hel växtsäsong, grönt och välmående
gräsytor så långt ögat kan nå. När sedan våren kommer tillbaka med snösmältning och
tjällossning som följd brukar ofta banan se både inbjudande och lovande ut inför spelsäsongen
–förutsatt att vi inte haft ett långvarigt och kvävande istäcke och att vi skött banan rätt under
hösten så att inte utvintringssvamp och andra skadegörare fått fritt fram. Men sedan är det inte
ovanligt att det sker en tillbakagång i grönska och vitalitet hos gräset innan den riktiga
växtsäsongen tar fart. Det beror ofta på ”frystorka” som ofta inträffar på våren i varierande
omfattning, beroende på en mängd faktorer som var banan ligger rent geografiskt, markens
egenskaper, gräsarter och framför allt rådande väderlek.
Det som inträffar i plantan är efter att snön smält bort eller att plantans blad tinat upp och
luften börjar värmas upp under dagarna, så börjar den vakna till liv redo att börja omsätta
näring och vatten. Men är marktemperaturen fortfarande för låg så kan inte rötterna ta upp och
förse växten med vatten. Är vädret sedan ogynnsamt med kalla nätter under en period som
hindrar markens uppvärmning, och dagstemperaturer som stiger till runt 10 grader eller mer
med sol och blåst blir risken stor att gräsplantorna transpirerar ut mer vatten än de kan ta upp
och torkar, egentligen samma fysiologiska tillstånd som vid högsommarvärme och torkstress.
Inte sällan till och med över vissningsgränsen med mycket stora problem som följd.

Jag har gjort fältförsök på en golfgreen under våren 2005 på Ängsö GK som är en
mellansvensk bana strax utanför Västerås. Syftet med försöket är att testa och ställa mot
varandra några olika metoder som kan minska frystorkeproblemen på våren innan
tillväxtsstarten. Det vill säga minska de negativa effekterna av perioden efter
snösmältning/tjällossning fram till dess att marktemperaturen tillåter växten att ta upp vatten
via rotsystemet. Jag har testat två olika typer av vårtäckningsdukar, två olika sorters
dressmaterial att skydda plantan mot blåst och hålla kvar fuktigheten i ytan samt även en
flytande produkt som sprutas på gräset för att minska avdunstningen. Det bör också tilläggas
redan nu att våren –05 inte var speciellt lämpad för dessa försök i våran region som hade en
kall och fuktig vår, men en del intressanta skillnader kunde man ändå se. Vad jag tycker var
lika intressant som själva försöket var veckorna efter det var avslutat och greenen öppnad för
spel, då man kunde se andra skillnader mellan testrutorna.

Greenen delades in i sex stycken block enligt följande:
1: Täckduk KSAB Evergreen
2: Täckduk Lutrasil
3: Nordisk Alkali avdunstningsskydd
4: Referens ( 0-ruta )
5: Dressand
6: Sand / mull / lerblandning

Fältförsöket startade den 1 april på green 2 som är den green som ligger mest öppet på Ängsös
annars mycket skyddade greener.

Redan här finns stora skillnader mellan de olika metoderna i fråga om arbetsinsats, täckning
med dressmaterial av något slag är ganska enkelt att utföra och kan göras av endast en man,
avdunstningsskyddet som sprutas ut likaså. Däremot täckdukar kräver lite mer arbete och om
det dessutom blåser en del kan det gå åt ganska mycket personal under en längre tid att utföra
arbetet.

Under de två och en halv vecka som försöket pågick blev vi även tvungna att justera och
lägga tillbaka båda dukarna vid flera tillfällen sedan de blåst kraftigt och de tagit vind. Det
finns fler metoder att förankra dessa, vanligt är att sticka ner krampor genom duken i greenen
men det fungerar sämre på Lutrasil som lätt rivs sönder. Andra lägger ut sandsäckar som är
bra på att hålla duken på plats, men det krävs mycket arbete att fylla dessa säckar och det kan
lätt bli stora skador på gräset när de stått in längre tid. Vi använde oss av hålad tegelsten med
ungefär en meters mellanrum.
NA avdunstningsskydd från Nordisk Alkali har främst använts i plantskolor för
skogsindustrin och vid nyplantering av barr och buskväxter men testas just nu, bland annat
hos oss på Ängsö, även på grönytor. Preparatet ger en klar och genomskinlig hinna på växten
som hindrar vattenmolekyler att passera medan syre och koldioxid kan passera med lätthet
genom skiktet, enligt tillverkaren.
Det rekommenderas att man skall applicera en gång på hösten innan snöläggning/infrysning
och en gång på våren efter snösmältning/tjällossning. Doseringen som rekommenderas är
10liter/Ha. Tyvärr har jag inte kunnat testa effekten av höstbehandlingen ännu men jag
kommer att fortsätta med försöken kring det här preparatet. Det kan även användas som
vidhäftningsmedel vid besprutning med andra kontaktverkande preparat för att öka
vidhäftningsförmågan vid regn och bevattning.

Lika intressant är även användningsområdet mot torkstress vid torr och varm väderlek när
gräset har svårt att hinna med att ta upp så mycket vatten som det transpirerar ut.

Påläggningen av dressmaterial utfördes med fallspridare i försöket och utan att borstas ner i
gräset för att ligga ovanpå och skydda så mycket som möjligt och i ganska riklig mängd med
ett ca 5mm tjockt lager

När det sedan efter ungefär 2 ½ vecka den 19 april börjar bli dags att öppna greenerna för spel
så togs dukarna bort, och dressmaterialet borstades ner ordentligt samt greenen klipptes
vältades och hela greenen dressades med ett ca 2mm tjockt lager ren dressand.

Nu kunde man trots att det inte denna vår blev så svåra skador av frystorka, ändå se en hel del
skillnader: Dukarna ger helt klart bäst resultat, som väntat.
Men skillnaden mellan de två olika dukarna var mindre än jag trott, kanske aningen mer
tillväxt och färg under Evergreenduken men väldigt svårt att se någon direkt skillnad. Det som
talar för att betala ett högre pris för Evergreen är ändå främst hållbarheten, hanterbarheten och
livslängden med garanti.
Vid avtäckningen var skillnaden mellan referensrutan och den med avdunstningsskyddet
också ganska liten, men även här kunde det anas att preparatet förbättrat förutsättningarna för
gräset något. De två olika dressmaterialen visar heller inte på någon tydlig skillnad
sinsemellan, men ändå bättre än referensområdet.

Det här var alla mer eller mindre väntade resultat, vad som gör fältförsöket mer intressant är
de kommande veckorna då jag fortsatte att följa testrutorna medan greenen var öppen för spel.
Efter ytterligare två veckor den 2 maj, så fanns fortfarande tydliga skillnader mellan test
områdena, men nu med helt annorlunda resultat.
Nu har både referensrutan och framför allt området med avdunstningsskyddet klart gått om de
ytor som varit täckta med dukar i fråga om både färg och vitalitet. En förklaring till detta kan
vara att vi med dukar av något slag ökar fuktigheten och till viss del temperaturen och
därigenom driver upp gräset så att tillväxten startar tidigare, för att allt skall vara grönt och
fint tills vi öppnar våra banor. Men det blir en tillväxt som tar fart innan rotsystemet kan
leverera all näring och vatten som bladen behöver.

Denna tidiga tillväxt tar tyvärr en hel del på plantans energiförråd och rötterna töms på
näring, som till slut kan leda till en brist av något slag eftersom marken ännu inte är
tillräckligt varm för att näring skall kunna brytas ner och att rötterna inte kan ta upp så mycket
som växten gör av med under uppdrivningen till följd av duken.
De två områden med dressmaterial visar fortfarande ingen skillnad emellan sig men är ändå
bättre än referensen.

Vad kan man då dra för slutsatser av försöket?

Det går väl sällan att ge några exakta sanningar inom golfbaneskötsel med avseende på att
vädret ofta spelar en väldigt stor och viktig roll i vad resultatet blir av det vi gör. Men med
tanke på vad de negativa effekterna kan bli av att driva upp gräset med dukar av något slag,
och att det medför en ganska stor kostnad både i fråga om rena pengar i materialinköp och
även en kostnad i arbetet så kanske man bör väga det mot de positiva effekterna med tidig
grönska på greenen och vad det kan vara värt i form av gott rykte om gröna greener tidigt på
säsongen. Och därefter bilda sig en egen uppfattning om rätt väg för just er klubb.
Klart är att vissa vårar, efter en tuff vinter med mycket skador som följd är det många gånger
nödvändigt att driva upp gräs på greenen. Men även om jag har haft dukar till alla greener
under flera år, så har jag valt att inte använda dem de senaste säsongerna med gott resultat. Vi
har inte haft någon senare spelstart eller sämre kvalitet än de banor i distriktet som har
vårtäckt sina greener. Eftersom de flesta väljer att lufta sina greener med någon typ av
stickande djupluftare under hösten så är tillförseln av rikligt med dressgods att föredra tidigt
på våren ändå på grund av att greenen ofta är ojämn, och försöket visar bara på fördelar för
gräsplantan i övrigt. Dock kanske man skall ställa sig frågan om det skall vara mull med i
dressen, har myten att det mörkare materialet kan attrahera solen och därigenom höja
temperaturen någon verklig effekt? Eller ökar temperaturen bara uppe i ytan trots att det
egentligen är nere i marken vi vill ha ökningen? Sedan bör man även ställa sig frågan om man
vill tillföra mer organiskt material till en golfgreen som har blivit några år, det är ofta redan
för mycket med mer eller mindre nedbrutet organiskt material i thatchlagret. Det är verkar
vara bättre med ren dressand om det har samma effekt.
Mina egna slutsatser resulterar i att vi kommer att kombinera en tidig och riklig dress med ren
sand med fortsatt användning av avdunstningsskyddet och då även med en behandling under
hösten, innan vintern.
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