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Tunrapp finnes over hele 

jordkloden, men mindre mot 
ekvator enn mot polene  

 Tunrappen har altså vært flinkere til å tilpasse 
seg vinterstress enn tørke / varmestess ! 



Vinter-

ettårig 
Flerårig Mellom-

form 

Dette foredraget handler først og 

fremst om den vinterettårige  ’ugras-

tunrappen’ som er  mest vanlig på 

golfbaner i Norden 



(Poa annua var. annua) 



Økologisk tilpasning  

Vinterettårig tunrapp  
(Poa annua var. annua)  
 

• Kortlevde planter som setter frø allerede 3-5 uker etter 
spiring.  

• Vinterettårig: Spirer vår eller høst.   
Planter som har spirt om i september / oktober produserer 
ikke frø før året etter. Mange frøstengler i mai ! 

• Kan danne frø ned til 2 mm klippehøyde 

• Frøspiring fremmes av sår / åpninger i grasdekket 
(disturbances !) 

• 10-20% av frøet overlever flere år i jorda på grunn av 
frøkvile  



Vinterettårig 

tunrapp er 

avhengig av 

frøspredning 



Frø dannes ned til  

2-3 mm over 

jordoverflaten 

(e. Frank Rossi) 



Tunrapp kan bygge opp en  

enorm frøbank i jorden ! 

Antall frø pr m2 

Tunrapp 168.000 

Krypkvein 4.900 

Sagina procumbens 1.400 

Andra arter 8.810 

data fra en green i Melbourne, Australia  (Lush 1988) 

En annen undersøkelse viste 185.000 tunrappfrø pr m2 i en  

 fairway i Pennsylvania, USA (Watschke et al. 1979)  

180.000 tunrappfrø = 5 kg frø / 100 m2  



Krav for at grasfrø skal 

spire 

Foto: Ove Hetland 

1. Vann 

2. Temperatur 

3. Lys  

4. Oksygen 



Lys og temperaturveksling 

fremmer spiring av 

tunrappfrø  
 

% spirte frø etter 20 dagar 

Konstant 

mørke 

12 t lys /  

12 t mørke 

Konstant lys 

Konstant 20 ºC 0 20 10 

Veksling 25/15 ºC 36 75 71 

Middeltall for  tre norske ’tunrappsorter’ 

   (Netland 1985) 

Derfor vil grasfrø spire i åpninger i bestandet 

(ikke spesielt for tunrapp)   

 



Det som er mer spesielt for tunrapp er at 

den har lavere optimumstemperatur for 

spiring enn flerårige grasarter 
 

Optimums-

temperatur  

dag / natt,  ºC 

Tunrapp / engrapp 25 /15 

Krypkvein / engkvein 30 / 15 

Rødsvingel  30 / 20 

Spiretemperatur ved internasjonal frøkontroll: 



Tunrapp spirer også bedre enn andre 

grasarter på kompakt jord med lite 

oksygen og mye CO2  

Fra spireforsøk med 

ulik  

O2 / CO2 

konsentrasjon 

 

(Netland 1986) 

 

Drenering / lufting ! 



 Flere forsøk viser :  

 

• 80-90 % av frøene spirer med en 
gång – ikke frøkvile  

 

• 10-20 % begraves i filten (thatchen) 
og går i hvile.  Kan overleve i minst 
seks år.  

 
 
 



Forsøk i USA og Australia viser at 

balansen mellom krypkvein og  

tunrapp varierer gjennom året 



Er disse resulatatene fra USA og Australia 

relevante under nordiske forhold ?   

 

• Svenske modellstudier visar at tunrapp når 
maksimal tillvekst allerede ved 10-12ºC, ca 5ºC  
lavere enn krypkvein og rødsvingel.  

• Tunrappen spirer og vokser lenger utover høsten 
enn krypkvein og rødsvingel   

• Tunrapp har dårlig rotsystem og er derfor mer 
følsom for tørke og varme om sommeren enn 
krypkvein og rødsvingel 

 
 

 
 



Hvordan kan vi utnytte denne 

kunnskapen  om tunrappens 

biologi i praksis ?  



Frøbank / resåing 

• Fjern avklipp som inneholder frø, også på 

fairway og iallfall i greenområdene ! 

• Fjern filtlag med frøbank ! 

• Bygg opp frøbank av ønskede arter.  Husk: Det 

skal noe til å matche frøbanken av tunrapp !  

• Velg tette grassorter med god konkurrenseevne 

mot tunrapp 

• Kjøp reint frø ! 

• Kan forspirt / coata frø  gi mindre tunrapp ?  

 
 



Resultat ulike reetableringsmåter  

på vinterskadd green,  

Vestfold GK (NGA’s prosjekt) 

 

 

 

 

Rød-
svingel 

 

Eng-
kvein 

Tun-
rapp 

SUM 

Metode 1: 
direktesåing 16 32 52 100 

Metode 2: 
Vertikalskjæring 37 21 42 100 

Metode 3: Fjerning 
topplag 46 53 1 100 

 

 

 

 

Frøbanken av tunrapp må fjernes ! 



Gaussoin and Branham 1985 
 

Systematisk fjerning av 

avklipp fra fairways  

reduserte  tunrapp med 20 % 

på to år  ! 
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Hvor stor andel av frøet som produseres utsetter spiringa i  

1-2 år etter at frøet er produsert ? 

(Roberts,  1986) 

Er det mulig å bygge opp en 

frøbank av ønskede arter ?  



Hvordan bevarer frø av ulike arter 

spireevnen ved nedgraving på  

13 cm djup ? 

(Lewis 1973) 



Det er altså mulig å bygge opp 

en frøbank av ønskede arter ! 

 

• Lettere for kvein-artene enn enn for rødsvingel ?  
 



Forsøk med innsetting av tunrapp-

plugger i ulik grassorter 

Ulike grasarters og -sorters 

konkurransevne mot tunrapp  

Foto: Niels Chr. Nielsen  



Blir tunrrapp-pluggen større  

eller mindre ? 

Foto: Anne Mette Dahl Jensen 



Amerikanske forsøk med innsetting av tunrapp-

plugger i ulike krypkveinsorter har vist at nye og 

tette sorter har best konkurranseevne ! 

Sort Skudd pr dm2 

Middel av tre år 

% tunrapp etter tre 

år 

1.gen-

erasjon 

Penncross 1369 58 

2.gen-

erasjon 

Providence 1656 37 

Pennlinks 1723 52 

 

3.gen-

erasjon 

Penn A1 2456 9 

Penn G1 2225 24 

Penn G2 2344 0 

Penn G6 2634 4 



Virkning av kveinsort og    

tidspunkt for såing / hullpipe-lufting  

på andel kvein i blandingsgreen     



Mekanisk behandling gir åpninger i bestandet 

og  stimulerer spiring  av tunrapp 
Forstyrr ikke mer enn nødvendig ! 



Mekaniske behandlinger og tidspunkt for 

resåing i blandingsgreener  

 
• Mål:  

Få inn oksygen i rotsonen uten å skape åpninger i 

bestandet. Husk at tunrapp spirer i sår / åpninger !  

• Når ?   

Siden tunrapp har lavere optimumstemperatur for spiring 

enn kvein og rødsvingel, har mange amerikanske försøk 

har vist at hullpipelufting / resåing  bør flyttes fra seint om 

høsten , når bare tunrapp spirer / er i vekst, til juni eller 

august, når de andre grasartene har større 

konkurransevne. 

 
 



Tidspunkt for forstyrring  / 

hjelpesåing  i forhold til tunrappens 

skudd / rotvekst  gjennom året 

 

Sommer            Höst   Vinter     Vår  

Følsom fase Følsom fase 



Type frø ?  
’iSeed’ påstås å bedre kulturgrasets 

konkurrensevne mot tunrapp  
 

• N och P i ’coating’ rundt frøet.  
• Vid såing av 0.75 kg krypkvein tilføres  

samtidig 0.15 kg N og 0.03 kg P pr 100 m2.  
• ’Feed the seed, not the weed’ 

Tunrapp , % av banedekket 

året etter hjelpesåing 

(fotballbane) 

Kontroll iSeed 

29 16 



Vanning  

 

 Tørkebasert vanning (rotbløytevanning, dvs.   

mye og sjelden) fremmer kulturgraset framfor tunrapp 

   

• Tunrapp har grunt rotsystem 

• Tunrapp er avhengig av vann i  

 toppsjiktet for å spire/vokse.  
 

 
 



Vanningsstrategier 



Gjødsling 
 

 

• Nitrogen:  Tunrapp krever mer N enn andre 
grasarter ! 

• Tunrapp trives ved pH 6.5 -7.0, dvs. høgere pH-
krav  enn krypven och rödsvingel.  
• Mindre av N-gjødsla bør gis som NH4, mer som NO3.  

• Ammoniumssulfat er aller mest surtvirkende   
 

• Fosfor: Lite rotsystem og stadig nyetablering  
fra frø tilsier stort P-behov hos tunrapp. 
 

 

 

 



Relativ veksthastighet =  

relativt N-gjødslingsbehov  

hos ulike grasarter 

Fra STERF-prosjektet ’Fertilzer stategies for golf turf  

(Ericsson, Blombäck, Kvalbein 2008) 



Fosfor ?  

Nødvendig for etablering av grasplanter fra frø 

0 ppm P 1 ppm P 

5 ppm P = 

0.2 kg P / 

100 m2 
10  ppm P 20  ppm P 

Fra forsøk med etablering av krypkvein og  

tunrapp i ren sand, Penn State University  



Gjødsling over 5 ppm P,  

dvs. 0.2 kg P / 100 m2, stimulerte 

tunrapp mer enn krypkvien 



Virkning av N og P gjødsling på 

innvandring av tunrapp i etablert 

krypkveingreen, Penn State University 

• Forsøk  på ett år gammel USGA putting green,  

lågt næringsinnhold , Mehlich 14.5 ppm = P-AL 1.0,    

  

• Ved forsøksstart: 94% krypven Penn A-4, 6% vitgröe 

 

• Gjødsling annenhver uke over to år.  Årlig tilførsel 

 

 

 

 

 

 

 

a. 2.0 kg N/100 m2 i. 0 kg P /100 m2 

b. 2.9 kg N/100 m2  ii. 0.43 P /100 m2 

c. 3.9 kg N/100 m2 iii. 0.86 P /100 m2 

d. 4.9 kg N/100 m2 iv. 1.28 P /100 m2 

Totalt 16 kombinasjoner 
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Etter to år hadde forekomsen av 

tunrapp økt på alle ruter, størst økning 

ved sterkest P-gjødsling 



Etter to år med  ulik gjödsling 

0.86 kg P/100 m2  0 kg P/100 m2  

Samme N-gjødsling på begge ruter: 3.9 kg N / 100 m2  

  



OPPSUMMERING –  

Skjøtselstiltak som begrenser tunrappen  

 

• God drenering – få inn oksygen i rotsonen 

• Törkebasert vanning – mest mulig tørr overflate / toppsjikt 

• Redusert frøbanken:  

• Fjern filt 

• Fjern avklipp når tunrappen blomstrer (også på fairway !) 

• Bygg opp frøbank av konkurransesterke sorter  

• Begrens vertikalskjæring / mekaniske behandlinger 

• Hullpipelufting / resåing  når jordtemperaturen fremmer spriring 

av kulturgrasa.  

• Reduser N, og spesielt P-gjødsling  

• Reduser pH til området 5-5.5. Bruk survirkende gjødselslag 


