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Type 1: Dødt gress i ringen
Kraftig mycel i bakken som kan skape både giftig miljø og skaffer hydrofobe forhold som gjør vanskelig for
gresset å ta opp vann. Gresset er skadet.

Type 2: Stimulert vekst i ringen
Sopp frigjør næringsstoffer som stimulerer vekst til gress, noe som hovedsakelig er et kosmetisk problem,
og i noen grad kan påvirke spillkvalitet først og fremst på greener. Gresset er ikke skadet, men en sterk
vekst kan gjøre det vanskelig for vann å infiltrere inne i ringen, og tørkeflekker kan senere oppstå.

Type 3: Hattsopper som vokser i ring
Sopp påvirker ikke veksten til gress, men mange hattsopper gror i kanten av ringen. Gresset er ikke skadet
men noen problemer kan oppstå som for eksempel gresset kan bli skadet ved eventuell fjerning av
fruktlegemer med skjøtselmaskiner og senere uønsket invasjon av ugress.
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Eksempler på de vanlige sopparter i hekseringer:
Type 1. Marasmius spp.
Type 2. Agaricus spp.
Type 3. en puff ball sopp.
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Bilder fra Internett
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Snitt gjennom gress som viser de ulike sonene

Fra Tronsmo A. 2011. Hekseringer. STERF Faktaark.
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• Jord kan være vannavvisende (hydrofobisk) selv om den inneholder så
mye vann som 13 %, mens et sted utenfor heksering som er tørket
ned til 1% kan være mindre vannavvisende (Jennie Kieghley, 2017)

• Problematikken med hekseringer varierer igjennom året og er størst
om sommeren i Storbritannia
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NGF og STERF prosjekt 2017
Steder:
– Landvik
– Bjaavann GK
– Gammel Fredrikstad GK

Bilder: A. Kvalbein
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Bjaavann GK
1. Kontroll (ingen behandling)
2. Biostimulant (1 L/daa in 80 L water): 1.juli, 1.aug., 1.sept. 2017

3. Revolution (1,85 L/daa) in 200 L water: 1.juli, 1.aug., 1.sept (+ hele greenen regelmessig)
Observasjoner:
–

% angrep hekseringer

–

Jordfuktighet (TDR) 12 cm

3.sprøyting – 3.september 22.03.2018
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Bjavann GK
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Landvik

Type 2 heksering på Landvik ved start av
forsøket i juli 2017.

• 10 år gammel USGA green
• krypkvein

Type 1 heksering på Landvik i august 2017 (samme ring)
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Landvik
1. Kontrol (ubehandlet)
2. Biostimulant (1 L/daa in 80 L water):
15.juni, 15.juli, 15.aug. & 15.sept. 2017
3. Amistar (150 ml/ daa) + Revolution (1,85 L/daa) i 200 L vann:
15.juni 2017
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Tiltak mot hekseringer
– Gjødsling, vanning, lufting og bruk av vætemidler men effektiviteten
varierer i forhold til hvilken type hekseringer er.
– Type 1: lufting i kombinasjon med vanning påvirke utviklingen til
hekseringer.
Hovedproblemet med hekseringer Type 1 oppstår fordi jord blir vannavisende og det skilles ikke den
tradisjonelle hydrofobisitet pga organiske forbindinger mellom sandkorn eller jordpartikler. Den hydrofobisitet
skilles proteiner på overflaten av soppmycelet som er vannavisende. Mycelet kan få vannavisende egenskaper
tidlig på våren og hos noen arter er den effekten størst i mai.
Jord hydrofobisitet pga utviklingen av vannavisende mycel er ikke den eneste årsaken til dødt gress hos
hekseringer Type 1. Marasimus arter, for eksempel, frigjør hydrogen cyanid i rotsonen som kan være giftig for
røtene til gress (Blenis et al., 2004) noe som kan sammenliknes med at bakterier konverterer ammonium til
nitrat noen ganger i mengder som kan også være giftige for gresset. I de tilfellene lufting og vanning tidlig i
vekstsesong vil minske problemet.

– Type 2: noe ekstra gjødsling med nitrogen og eventuelt med jern som vil
gjøre ringene mindre synlige.
– Type 3: ta bort hattsopper for hånd helst med jord under før klippingen
slik at de ikke blir presset ned i filten.
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Tiltak mot hekseringer
– Det er ingen tillate midler i Norge og i Norden mot
hekseringer. Erfaringer fra USA: soppmidler kan redusere
hekseringer hvis de vaskes ned i jord og hvis de brukes i
kombinasjon med vætemidler (Fidanza, 2017).
– Viktigste anbefaling: tilstrekkelig vanning tidlig om våren for å
unngå uttørking på greener og riktig vanning gjennom hele
vekstsesong.
– Mekanisk fjerning av infisert jord som er ganske
arbeidskrevende kan også benyttes. Og i noen tilfeller kan
man stanse utviklingen av hekseringer med å snu retning til
soppenes vekst 180 ° slik at den treffer seg selv og slutter å
vokse videre.
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Takk for oppmerksomheten!
Spørsmål?
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