
 

Vinteroverlevelse av ulike grasarter -  

med vekt på isdekke 

 

NGF anleggsseminar, 14.nov 2013  

Resultater fra STERF-prosjektet  ‘TWS: 

Turfgrass winter survival in a changing climate’ 

Wendy Waalen, Tatsiana Espevig, Agnar Kvalbein og Trygve S. Aamlid, 

Bioforsk Turfgrass Research Group 



1. Hvilken grasart har best frosttoleranse ?  

2. Hvilken art er mest motstandsdyktig mot avherding  

i milde perioder om vinteren ? 
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Svar:   
1. Krypkvein >hundekvein>rødsvingel u/utløp.>rødsv. m/korte utløpere > engkvein > tunrapp 

2. Rødsvingel > engkvein > tunrapp > krypkvein.  Hundekvein inkonsistent i de to åra.   

 

Resultater fra frysforsøk / avherdingsforsøk:  
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Forsøk på USGA-green, Apelsvoll  

vinteren 2012-13 og 2013-14 

  

Grasarter (underarter) 

1. Rødsvingel uten utløpere ‘Musica’ 

2. Rødsvingel m/korte utl. ‘Cezanne’ 

3. Engkvein ‘Jorvik’ 

4. Krypkvein ‘Independence’ 

5. Hundekvein ‘Villa’ 

6. Tunrapp ‘uspesifisert) 

 

Behandlinger 

a. Kontroll (naturlig snødekke)  

b. Isdekke etablert i slutten av nov. 

c. Plast 

d. Matte + plast    

 

Uttak av prøver for sjekk av vinteroverlevelse 

 

• 4 ganger gjennom vinteren 2011-12 

• 8 ganger gjennom vinteren 2012-13 

 



Apelsvoll, 16.november 2012: 
• Plast og matte+plast legges ut 

• Rammer satt opp for islegging (ble gjort 22.nov. 2011 og første 

uke av desember  2012) 

• Forsøket ble sprøyta mot overvintringssopp 

 



2011-12 2012-13 

Ledd d: Ulike typer matter under plasten 

Enkamat 



Forsøka ble gjennomført gjennom den 

milde vinteren 2011-12 og den normale 

vinteren 2012-13 
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2011/12 2012/13 Normal 1961-90 

2012-13: Snødekke 1.des – 20.apr. (141 dager)  

2011-12: Snødekke 9.des – 14.mars (98 dager)  



Fra vinteren 2012-13 



Gassmålinger og uttak av prøver gjennom vinteren 



Siste uttak :  

2011/12: 12.mars  

2012/13: 7.april 



Vinteroverlevelse av ulike grasarter  

april 2012  
(etter en kort vinter: 22.nov- 12.mars) 

• Kontrollruter med naturlig snødekke jamt over best 

• Dekke med matte + plast bra på tunrappgreener 

• Hundekvein og krypkvein klart bedre enn rødsvingel 

og engkvein ved isdekke 
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Overlevelse våren 2012 

Waalen et al., unpublished  Isdekke Plast 
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Overlevelse våren 2013 
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Gjenvekst i 

lys (basert på 

fotosyntese) 

Hvor langvarig isdekke tålte du ulike artene  ? 
(Data fra 2011/12)   
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En av flere årsaker til at graset dør 

under is (og tett plast) et at det  

akkumuleres gass   



Dekkeforsøk på Miklagard 2011-2012 
 

 

1. Kontroll, ikke dekke 

2. Plast 

3. Plast + luftpute 

4. ‘Goretex’-duk  
 

 

Prosjekt TWS omfatter også praktisk utprøving på golfbaner  

 

 

Lavtliggende chipping-green med mye tunrapp (?), utsatt for innsig av vann 



Resultat, våren 2012 

27.mars 

Plast+luft ‘Goretex’ 

Ikke 

dekket 

Bare 
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Dekkeforsøk på Miklagard 2012-2013 
(duker tas av 16.april) 



Resultat, våren 2013 



Foreløpige konklusjoner 

Under forutsetning av at greenene er sprøyta, dvs. at vi kan se  

bort fra overvintringssopp, gjelder følgende:  

 

1. Krypkvein har best frosttoleranse ved begynnelsen av vinteren.  

Hundekvein er nr 2, utenlandsk rødsvingel nr 3 og utenlandsk engkvein 

nr 4 og tunrapp er dårligst.  

2. Krypkvein og tunrapp er mest utsatt for å bli avherdet / miste 

frosttoleransen i milde perioder om vinteren, men for krypkvein har 

dette sannsynligvis liten betydning fordi frosttoleransen ved starten 

av vinteren er så god.  

3. Hundekvein tåler isdekke best. Krypkvein er nr 2, utenlandsk 

rødsvingel nr 3, utenlandsk engkvein nr 4 og tunrapp dårligst.  

4. Dekking med plast er mest aktuelt til tunrapp, men det må være en 

luftpute og det er veldig viktig at det ikke kommer inn vann under 

plasten. ‘Goretex’-duk er lovende, men veldig dyr.  

5. For de andre grasartene har dekning med duker som regel mindre for 

seg, men det kan være store forskjeller fra år til år.  

6. Utenlandsk engkvein i frøblandinger til green bør byttes ut med en de 

norske sortene ‘Nor’ eller ‘Leirin’.  

 


