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Disposisjon

• Stenging av banen om høsten

• Mekaniske tiltak

• Overvåking gjennom vinteren

• Sprøyting med soppmidler og snake oils»

• Anbefalt høstgjødsling



Stenging av banen (i det minste greenene !) 

• En kilde til konflikt

• Argumenter på ulike nivå

• Arbeidsforholda til banemannskapet

• Økonomi (kost - nytte)

• Konflikter med medlemmene: Den lille, kostbare gruppa på 5% av medlemsmassen som 
kan og vil spille på dagtid i november - kontra de normale sommer-golferne

• Gressets ve og vel 



Argumenter som går på

gressets biologi og skjøtsel

Steng hvis der er rimfrost på uherdet gress

(Når gresset er fullstendig herdet vil
gressets egen ‘frostvæske’ hindre danning og
vekst av iskrystaller i plantevevet

Foto: Morten 
Eirik Engelsjord

Stenging av banen (i det minste greenene !) 



Argumenter som går på gressets biologi og skjøtsel

Stenging gir banemannskapet tid og mulighet til å gjøre mekaniske tiltak som
ødelegger spillekvaliteten

Hva slags tiltak avhenger av lokale forhold

• Hullpiping eller skarifisering (dyp vertikalskjæring) hvis mye filt

• Dyplufting hvis tett overflate og risiko for overflatevann på greenene

Stenging av banen (i det minste greenene !) 



Hullpiping eller dyp vertikalskjæring hvis 
problemer med filt

Kan slik behandling anbefales
etter at gresset har sluttet å 
vokse om høsten ? 

“Tunrapp-greenkeepere” velger
i stedet ofte en grundig
vertikalskjæring om våren for å 
stimulere frøspiring og gjenvekst



Dyplufting

Anbefalt hvis: : 
• Tette (kompakte) 

sjikt i greenen
• Risiko for isdanning

Mulig bivirkning: 
• Snømugg



Andre mekaniske tiltak 

• Dressing med sand hvis det skal spilles om vinteren. Vekstpunktene 
må beskyttes mot mekanisk skade.

• På greener med stor risiko for isdekke
• Midlertidige tiltak for å få bort vannet 

gjennom vinteren

• Vanntette 
dekkematerialer

Foto: James Bentley, 
Miklagard GC 

Foto: Steinar Selle, 
Grenland GC 



Installering av instrumenter for overvåking

• Termometre er  viktigst  

• CO2 –måling under 
tette duker

Instrument 
for å måle 
om det er 
tele i jorda 

Se faktablad
på STERF 
web. 



Sprøyting med soppmidler

De soppmidler fleste er veldig effektive

En sprøyting med systemisk soppmiddel i oktober vil normalt redusere
snømuggangrepet med 60-80%

En ytterligere sprøyting med kontaktmiddel tre uker senere
gir 90-95 % kontroll

Betydelige forskjeller mellom gressartene



Bio-stimulanter og vinteroverlevelse

En plante-biostimulant er en kjemiske forbindelse eller mikororganisme, 
eventuelt en blanding av flere forbindelser og/eller mikrooranismer, som i
seg selv ikke inneholder plantenæringsstoffer, men som tilføres for å bedre
plantenes opptak og utnytting av næringsstoffer, øke plantenes toleranse for 
abiotisk stress eller gi bedre plantekvalitet (du Jardin, 2015).

Så langt er det ingen rapporter som beviser at biostimulanter gir bedre
vinteroverlevelse av gressartene som brukes i Norge. 

Vi har foreløpige resultater som viser at alginat kan bedre frysetoleransen til
flerårige gressarter. Forsøka fortsetter vinteren 2017-18.  



Virkning av enkelt-næringsstoffer

Jern (Fe) Populært !

Kalium (K) Reduset nitrgoeninnhold I gjødselganulater

Kobber (Cu) I nye pigmenter

Kalsium (Ca) Svært billig. Ingen risiko. Bra for de som skaffer det. 

Mangel på ethvert næringsstoff gir mindre plantevekst og vil potensielt
redusere vinteroverlevelsen hos gress som gjødsles med nitrogen.
(K, Mg, Mn and Fe har viktige funksjoner i fotosyntesen og må aldri få lov til å 
bli minimumsfaktor). 

Jeg har ikke sett rapporter som bekrefter at unormalt rikelig tilførsel av
enkeltnæringsstoffer gir bedre overvintring. 



Negative bivirkninger av enkeltnæringsstoff

Jern

Gjør det vanskelig å bedømme 
gressets grønnfarge – og dermed 
nitrogenstatus

Obear & Soldat, 2014



Kobber

Gjentatt / langvarig bruk kan gi forgiftning og mindre rotvekst



Anbefalinger for høstgjødsling

Bruk samme type gjødsel med det samme 
optimale innhold av ulike næringsstoff som 
resten av året. 

Hvis greenene inneholder mye fosfor, kan 
dette næringsstoffet utelates for å spare 
miljøet. Sikker grenseverdi:   
P-AL>30 mg P / kg soil. 
(Mehlich(3) > 44 mg P/kg soil )

Table 1. 

Optimal sammensetning av

plantegjødsel.  Relativt innhold

av ulike næringsstoff I forhold til

nitrogen (=100)

Nitrogen 100

Kalium 65

Fosfor 14

Svovel 9

Magnesium 6

Kalsium 7

Jern 0.7

Mangan 0.4

Bor 0.2

Sink 0.06

Kobber 0.03

Klor 0.03

Molybden 0.003

Nikkel *
*Sikre data mangler



Hvor mye og når ? 

Ta sikte på å holde gresset grønt inntil frosten kommer

Ulike arter har ulike behov: 

Tunrapp > krypkvein > engkvein > hundekvein = rødsvingel  

Temperaturen varierer fra ett sted til et annet

Sykdomstrykket varierer (på den enkelte golfbane til og med fra green 
til green) 

Tilgangen på kjemiske soppmidler varierer også 



Liten 
gjødselmengde 

Stor 
gjødselmengde 

• Bedre grønnfarge om høsten og 
våren 

• Raskere vårvekst, spesielt i kvein og 
rødsvingel

• Ikke spesielt tøft vinterklima
• God lystilgang på greenene
• Lite sykdomstrykk

God tilgang på effektive soppmidler

• Bedre motstand mot overvintringssykdommer 
• Bedre frosttoleranse
• Mindre utlekking / overflateavrenning av gjødsel
• Ved spesielt tøft vinterklima 
• Greener i skygge (dårlig herding)
• Høyt sykdomstrykk

Begrenset tilgang på soppmidler

Ingen eller ikke-signifikant virkning på:  
oksygenmangel / kvelning

(f.eks under isdekke)  



Konkret hjelp til gjødselplanlegging om høsten 

Høstgjødslingskalkulator i Excel

Tilgjengelig på STERF web 



Takk for oppmerksomheten !
agnkval@gmail.com
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