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Ett gödslingsförsök som HGU examensarbete där gödsling med aminosyran arginin jämförs med
Nitrat/ ammonium gödsling.
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Bakgrund
Inledning

Våren 2011 fick jag en förfrågan av företaget SweeTree Technologies om att genomföra gödslings
försök med en produkt som baseras på en aminosyran arginin som kvävekälla. Produkten heter
Argrow och används av plantkolor inom skogsindustrin. Produkten lät intressant eftersom den visat
väldigt goda resultat på unga plantor och vid nyetablering så vi inledde försöken våren 2011 på 5:e
hålets fairway. Efter att disskuterat och utvärderat försöken efter säsongen bestämde vi oss att utöka
försöken och på en nyanlagd yta och det passade oss väldigt bra eftersom vi under en längre tid
planerat att bygga en torvodling för greengräs. Den nya ytan skulle bli på 1000kvm och med
sanduppbyggnad och bevattning. Försöken skulle omfatta tre olika gödselpreparat på den nyanlagda
ytan som då delats in i tre lika stora områden. Materialet och uppbyggnaden skulle vara likvärdigt
med våra greener ute på banan för att få ett så användbart resultat som möjligt. Våren 2012 stod
området klart och såddes med material från våra greener samt en blandning av krypven ( Penncross )
och kärrgröe. Materialet från greenerna bestod av rester från hålpipning och vertikalskärning.
Aminosyran Arginin

 Den kväverikaste aminosyran (fyra kväveatomer per molekyl)


Finns i kött, fisk, mjölkprodukter, ägg, nötter m.m.



Används bl.a. till läkemedel, kosttillskott, tandkräm



Tillverkas genom hydrolys av slaktavfall eller via bakteriell fermentation



Är positivt laddad vilket innebär att den binder in starkt till negativt laddade ytor som t ex
torv

Använda gödselprodukter
Argow Complete
 Har aminosyran arginin som kvävekälla.
 Innehåller alla mineralnäringsämnen.
 Används under hela odlingen i plantskolan.
Argrow Complete Spruce
 Innehåller alla mineralnäringsämnen.
 Används under hela odlingen i plantskolan.
 Speciellt utvecklad för produktion av stora granplantor.
 Innehåller förutom arginin även nitrat.
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Konventionellt gödsel
 Innehåller alla Mikro och Makro näringsämnen.
 Nitrat och ammonium som kvävekälla fördelat på 60% nitrat och 40% Ammonium.
Produkten som använts är Yaras Arena Crystal.

SweeTree Technologies

SweeTree är ett företag med 25 anställda och finns utplacerade i Umeå, Uppsala och Stockholm.
Företaget har tre huvudsakliga affärsområden och det är växtnäring, fibermodifiering och
trädförädling. Företaget har följande ägare:








Innovationsbron (Teknikbrostiftelsen)
Woodheads AB
Kempe Stiftelsen
Sveaskog AB
Bergvik Skog AB
Holmen AB
Stora Enso

Frågeställningar



Finns det skillnader i etablering mellan de Argrow Spruce, Argrow Complete och traditionellt
NPK fullgödsel med Nitrat och ammoniumkväve?
Hur påverkas vinterhärdigheten?

Metod
Försöksytan
Försöksytan anlades med en sandbädd på ca 30cm som dressades med material från greenerna ute
på banan (rester från vertikalskärning och hålpipning). Därefter såddes ytan med en Kärrgröe
(Sabrene) och krypven (Penncross) detta för att göra ytan så lik som möjligt banans greener då ytan i
framtiden ska användas som torvodling av greengräs.

Gödsling
Ytan gödslades med flytande näring totalt 12ggr under säsongen och med totalt 2,6kg N per 100kvm
med en Smithco spraystar 1000.
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Övriga åtgärder
Vertikalskärning v:32 och v:34
Dressning v:25 ( sättningar ) v:32 och v:34
Provtagning
5 provtagningstillfällen
26,28:e Juni, 18:e Juli, 9:e Augusti och den 10:e September där 10 pluggar per försöksfält togs.
Proven klipptes vid markytan, torkades i ugn för att sedan vägas. Rötter mättes i cm och thatch i mm.
(Utfördes av SLU:s lab i Umeå)

Resultat

Etablering

15:e Maj
Försöksytan stod nu klar och bevattningen var igång, nu var
det bara att vänta på värmen.
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4:e Juni
Trots en kall och mycket trög vår lyckades gräset komma igång
och växa. Och en första klippning genomfördes den 4 Juni
mindre än en månad efter försöksytan anlades. Samtliga ytor
har likvärdig etablering men intrycket är att det är Spruce som
möjligen är bäst och det är även den som har bäst hållfasthet.
Det finns fortfarande kala områden på samtliga försöksfält där
inget eller väldigt lite gräs kommit upp.

Försöksytorna den 4:e Juni

Spruce

Complete

Nitrat/ ammonium

26:e juni
Lite drygt 1 ½ månad in i försöket och gräset har börjat etablera sig riktigt bra och nu växer det också
bättre då det äntligen blivit lite varmare. Spruce är den som etablerat sig bäst och har också god
hållfasthet. Complete har även den god hållfasthet men tillväxten är långsammare.
Nitrat/ammonium fältet växer bra där gräs etablerats men har dålig hållfasthet.

18:e Juli
Bra tillväxt och ytan klipps nu flera gånger i veckan. Spruce ser
fortsatt fin ut och håller ihop fint i stort sett på hela ytan har
nu bara ett fåtal fläckar som inte tagit sig än. Complete ser
riktigt bra ut och har växt ihop bra på hela ytan och har en
väldigt fin grönfärg. Nitrat och ammonium har växt även den
kommit igång men har fortfarande flertalet större fläckar som
inte tagit sig. Håller ihop sämst men har rejäl tillväxt där det
tagit sig. Känns som att gräset även är något grövre på detta område än på de övriga.

5

Lars Appelblad 2013-01-29
Gödsling med aminosyran arginin

9:e Augusti
Spruce har fortfarande god tillväxt men det känns som att den
inte vill täta till sig då det inte är någon märkbar skillnad dom
senaste veckorna. Complete har tagit sig över hela och har
egentligen inget att anmärka på. Nitrat/ ammonium är
oförändrat och har inte tätat ihop.

Försöksytorna den 9:e Augusti

Spruce

Complete

Nitrat/Ammonium
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Rotdjup
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Kommentar: Rotdjupet är genomgående längst för Spruce och har det redan bästa rotdjupet redan
från start. Spruce var även den som etablerade sig snabbast av dom tre.
Rotvikt
Spruce
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Kommentar: Rotvikten eller mängden rötter är svårt att få ut något av då proverna från den 9:e
augusti skiljer sig markant från de tidigare provresultaten. Däremot hade fälten med Nitrat/
ammonium och Spruce högre andel ej nedbrutna rötter och organiskt material.
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Täthet
9 Augusti

Argrow Complete
Argrow Spruce
Nitrat/ ammonium
Skillnaderna i täthet mellan de olika fälten rätt så stora där gräset i fältet som gödslats med Argrow
Complete klart tätast men även mest finbladigt jämfört med övriga. Klart sämst intryck ger fältet med
Nitrat/ ammonium som varken ser eller håller ihop speciellt bra.
Thatchlaget
Mätvärdena gällande skillnader i thatchlagren var rätt så stora då det organiska materialet var
närmare 40% större i fältet där Nitrat/ammonium gödning använts och 25 % mer för Argrow Spruce
än för Argrow Complete. Mängden thatch har dock byggts upp onormalt mycket då ytorna gödslats
och drivits på mer än normalt.
Vinterhärdighet
Efter en lång vinter som dessutom var tjälfri så var skadorna på försökodlingen stora, främsta
anledningen till detta var snömögel. Några större skillnader gick inte att se mellan de olika fälten.
Inte heller på mitten delen som behandlats med järnsulfat under hela hösten. Fältet som behandlats
med järn återhämtade sig dock snabbare än resten av försöksfältet. Misstänker att en bidragande
orsak till dom stora skadorna förutom snömöglet skulle kunna vara att mängden vitgröe inblandning
var större än vad jag trodde vilket gör att hela fältet blir mer känsligt för angrepp. Noterbart är dock
att ytan även dressats rejält hela hösten vilket leder till att det på bilden ser något sämre ut än vad
det var. Bilden är tagen den 6:e Maj och snön försvann från området ca 1vecka tidigare.
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Diskussion
För oss i norra delarna av Sverige är otroligt viktigt att få en bra och tidig start på säsongen då den är
relativt kort och intensiv. Och sannolikheten för att vi då snön försvinner skulle få börja säsongen
med gröna greener helt utan vinterskador är väldigt liten. Därför måste vi inrikta oss på hjälpsådd
och nyetablering varje säsong då greenerna oftast har så stora skador att kvalitén på spelytan inte
håller måttet. Att då snabbt få gräset att etablera bra med ett bra rotsystem är varje norrländsk
greenkeepers dröm på våren då dukarna tas bort efter stödsådden. Kan då detta vara ett redskap att
använda sig av för att få gräset att etablera sig snabbare men och också i större utbredning? Och kan
övervintringen av gräset påverkas? Tror dock inte att vi i framtiden uppe i Norrland kan utesluta
stödsådd men om det finns en chans att minska behovet av stödsådd så har vi kommit långt på
vägen. Kan vi inte bara etablera gräset snabbare utan även få en större andel att övervintra och klara
den långa vintern finns mycket pengar att tjäna då bra spelkvalite kan uppnås snabbare. I försöken
såg jag att Spruce var klart bäst till en början då etableringen var snabbast och likaså rotdjupet.
Complete var även den bra men betydligt långsammare, däremot så var Complete bättre än Spruce
när det gäller den totala etableringen av gräs och upplevdes även som mer finbladig och tätare.
Området som gödslats med Nitrat/ammonium hade svårt att täta till, gräset som däremot etablerat
sig växte väldigt bra men var betydligt grövre än på övriga områden. Mängden thatch var även den
betydligt högre i jämförelse med Complete. Att thatchen skiljde skulle jag tro beror på att mängden
producerad gräsmassa av Nitrat/ammonium var högre än på Complete och där även Spruce hade
högre tillväxt än Complete. Anledningen till detta skulle kunna vara Nitratkvävet som skjuter på
tillväxten. Enligt SweeTree så ska aminosyran binda hårdare till markpartiklarna vilket ska leda till att
mindre näring går till spillo. Kan det vara det som gör att näringen blir tillgänglig för nyetablerade
plantor utan eller med dåligt rotsystem? I försöket så såg det i alla fall ut så då fälten som gödslats
med Arginin etablerade sig bäst däremot så tycker jag inte att rotutvecklingen skiljer sig så mycket.
Intressant är däremot tätheten och att gräset är finbladigare för Complete. En annan intressant sak
som skulle vara viktig att veta är vid vilka temperaturer som Arginin blir tillgängligt för plantan och
om det är på grund av det som Spruce som förutom Arginin även innehåller nitratkväve gav snabbare
etablering och uppkomst än Complete. Kan det vara så att Arginin kräver högre temperaturer som
gör att den är lite trögare i starten? När det gäller vinterhärdigheten så verkar det inte finnas några
större fördelar med att använda Spruce eller Complete jämfört med vanlig gödning, men det skulle
kunna vara så att gräsbestånd med mindre andel vitgröe skulle gynnas mer då vitgröen blev väldigt
hårt angripen av snömögel denna vinter. En annan bidragande orsak skulle även kunna vara att
gödselgivorna var väldigt stora, kanske hade vinterhärdigheten ökat om gödselgivorna minskats.

Slutsats
På frågan om det finns skillnader i etablering i försöken så tycker jag att man kan se väsentliga
skillnader men att det efter bara ett år är alldeles för tidigt att dra några slutsatser och att det därför
är nödvändigt att fortsätta med försöken under fler år och att då även innefatta och undersöka
temperaturens inverkan. Däremot så tycker jag att det ändå går att utläsa vissa fördelar men att
ännu är svårt att avgöra hur stora dessa fördelar är. Att det t.ex. verkar etablera sig bättre och
framförallt tätare ser jag som en klar fördel och att det dessutom är ett finbladigare gräs är positivt.
Bildandet av thatchen verkar även den minskad då även tillväxten varit lägre för fältet med
Complete. Något negativt däremot är att argininet verkar ha svårt att komma igång och kan
uppfattas som något trögstartat. Vad det kan bero på kan jag inte svara på i dagsläget men det skulle
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kunna ha med att algininet är beroende av högre temperatur vilket framtida försök får utvisa där
temperaturens roll närmare ska undersökas. Kommer till nästa år även att minska på
näringstillförseln och gödsla försöksytan lika som greenerna ute på banan. Tycker dock att det finns
skäl att tro att det kan finnas fördelar med att använda sig av argininet som näringsämne för gräs, i
hur stor utsträckning det ska ske är osäkert men som ett komplement i en balanserad gödselplan tror
jag att det kan bli väldigt användbart samt på nyetablerade eller stödsådda ytor. När det gäller
skillnader i vinterhärdighet gick det verkligen inte att se någon skillnad mellan fälten. Förmodligen
hade den höga andelen vitgröe stor betydelse för att skadorna blev så stora på hela fältet.
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