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Vi har detta år (2013) skrivit en text för STERFs räkning om vinterskador på golfbanor. Den skall ge
styrelsen en bakgrund för att prioritera nya forskningsprojekt inom området ”Winter stress”. Under
detta arbete försökte vi, tillsammans med greenkeepers, konsuleter och andra forskare, göra några
illustrationer som kan göra det enklare att kommunicera dessa svåra sammanhang. Hela
forskningsprogrammet kan du ladda ner från STERFs hemsida (engelska). Här finner du två av
illustrationerna med förklarande bildtext.
Vi hoppas att dessa illustrationer kan hjälpa dig att förklara för styrelse och golfare hur svårt denna
del av greenkeeping är. Till exempel kan förhållanden som påverkar gräsets vinterhärdighet,
temperatur och ljus, samtidigt vara orsak till vinterskador hos gräset. Det visar sig också att det är
stora skillnader mellan olika arter och sorter med tanke på hur de reagerar under vintern. Detta gör
att forskning om vinterskador är svårt. Det kan liknas med att lägga ett komplicerat pussel, där
bitarna måste flyttas runt vart eftersom ny kunskap utvecklas och vi måste räkna med att ha stora hål
i denna bild i ännu flera år framöver. Dessutom är pusslet olika varje år, beroende på
vinterförhållandena. Ett år kan istäcket vara en utmaning, medan nästa år är snömögel problemet.
Observationer av greenkeepers är en viktig källa till kunskap som kan hjälpa forskare att finna
lösningar på pusslet. Därför är det viktigt att en god kommunikation mellan greenkeepers, konsuleter
och forskare ständigt pågår.

Den gröna och röda figuren ovan visar hur faran för vinterskador varierar under vintern.
Vinterhärdigheten är ett uttryck för hur motståndskraftigt gräset är mot alla slags vinterskador. Lägg
märke till att gräset är bäst härdat runt juletid. Innan gräset är ordentligt härdad på hösten kan det
bli kraftiga angrepp av Microdochium-fläckar. Tramp på fruset gräs ger också stora skador och om
det blir iskalla nätter tidigt på hösten, kan det leda till frostskador. Under vintern och våren kommer
gräset att möta många olika stressfaktorer. Vi har försökt att skilja mellan stressfaktorerna och
skadorna som dessa vanligtvis ger gräset.
Isbildning inne i cellerna är dödligt för gräset. Men en klimatanpassad och härdad planta kan påverka
hur is bildas och kristallerna utvecklas utanför själva cellerna. På det sättet kan de livsviktiga
cellstrukturerna skyddas. Men tramp och slitage medan det är iskristaller i plantan ger stora
krosskador.
Snömögelsvamparna kan angripa gräset vid låga temperaturer och hög fuktighet. Sådana
förhållanden har vi under snötäcket på mark som inte är frusen. Resultatet blir sjukdom. I bland dör
inte enbart bladen av angreppet, utan också gräsets tillväxtpunkt.
Uttorkning och frostskador har mycket gemensamt när vi ser på cellnivå. Isbildning drar ut vatten ur
cellerna och de kan bli så uttorkade att cellmembranet skadas. I praktiken är det därför svårt att se
skillnaden mellan dessa två skador. Därför pratar vi ofta om ”frystorkning” när gräset är utsatt för sol,
vind och frost. Tjälskjutning som river av rötterna och lyfter upp plantorna ur jorden gör dem extra
utsatta.
Även under vintern förbrukar gräset hela tiden lite energi för att upprätthålla livsprocesserna. Ljuset
är som bekant gräsets enda energikälla. Vi vet inte hur länge ett härdat gräs kan överleva i mörker
när det är stabilt kallt. Gräs som är avhärdat och börjar växa igen använder sina energireserver
medan det är mörkt.
Isskador och översvämning av vatten verkar ofta tillsammans, men också var för sig. Detta ger olika
skador och sammanhanget mellan dessa är inte lätt att förstå. Under ett tätt istäcke kommer gräset
att uppleva syrebrist. Det gör att både gräset och mikroorganismerna i marken inte klara av att
förbränna socker ordentligt och det bildas många avfallsämnen under isen. Dessa luktar illa och är
giftigta för gräset. Så i tillägg till de två boxarna ”svält” och ”kvävning” kunde vi ha gett plats till en
box där det stod ”förgiftning”.
Avhärdade plantor om våren är utsatta. De kan också bli skadade av mycket ljus, speciellt när
temperaturen är låg. Det kan vara orsak till skador som uppstår när iskallt smältvatten rinner över
greener under fina vårdagar. Att gräset som kommer fram grönt när snön smälter och därefter
snabbt bleknar och vissnar kan också knytas till ljusskador.

Denna figur pekar på de faktorer som avgör om gräset överlever vintern. Några av dessa faktorer kan
greenkeepern påverka, medan andra faktorer bestäms av vädret. Några måste även arkitekt och
golfbanebyggare ta ansvar för, vid val av material, utformning och placeringar av greener.
Om vi börjar överst i figuren, så är det väldigt viktigt att välja gräs som är passar klimatet på stället.
Det är gräsets gener som bestämmer hur de reagerar och tacklar miljön. Nederst i figuren är det
preciserat att vinterhärdighet också är avhängt härdningen. Genetiskt starka plantor måste alltså få
förhållanden som gör att de utvecklar denna styrka på bästa möjliga sätt. Vädret under hösten, låga
temperaturer och bra ljusförhållanden är viktiga, men också skötseln.
Under härdningen sker det mycket inne i gräset. Gräset slutar att växa och lagrar energin från
fotosyntesen som lagringssocker (fruktaner) i tillväxtpunkten och utlöpare. Membranet i cellerna
öppnas för vattengenomströmning och det bildas ämnen (socker, proteiner, fettsyror mm) som kan
skydda mot isbildning inne i cellerna. Det bildas även ämnen som kan hämma sjukdomsutveckling.
Faktorerna överst till höger i figuren kan greenkeepern vanligtvis inte göra så mycket åt, men
punkterna till vänster kan de ställas till ansvar för. Det handlar om gödsling, sprutning, luftning,
dressning och förbättring av växtförhållanden. Också användning av dukar och borttagning av is eller
snö är viktiga åtgärder som kan avgöra om plantan överlever eller inte. I efterhand är det ofta lätt att
se att skötseln icke var optimal för det vädret som kom. Det är speciellt i detta område erfarenhet
och kunskap kan leda till förbättringar. Vi vill fortsätta att göra fel, men inte så ofta som förr.

