Tillatelse til sprøyting med Amistar mot rotdreper på greener
Av Trygve S. Aamlid, NIBIO Turfgrass Research Group
Rotdreper (Gaeumannomyces graminis) er en av de vanligste sykdommer på golfgreener i Norge.
Gressarten krypkvein er spesielt utsatt, og i alvorlige tilfeller kan det blir store flekker eller ringer
med dødt gress som går ut over puttekvaliteten på greenene. Soppsmitten er til stede i jorda
gjennom hele året, men den synlige skaden på greenene er ofte verst fra slutten av juli til september.
Du kan lese mer som sykdommen i STERFs faktablad: http://www.sterf.org/Media/Get/2360/ringeri-gresset-norsk-160516.pdf.pdf

Foto: Rotdreper på krypkveingreen, NIBIO Landvik. Foto: Trygve S. Aamlid
USA har det lenge vært vanlig sprøyte med soppmidler mot rotdreper, og de siste åra har dette også
vært tillatt i Sverige. Et effektivt soppmiddel er Amistar, som i mange år har vært godkjent mot andre
soppsjukdommer i norsk jordbruk. Etter initiativ fra headgreenkeeper Bjørn Kenneth Sæle i Sola
Golfklubb søkte derfor Norges Golfforbund våren 2017 om en såkalt ‘minor use registrering’ for
Amistar mot rotdreper på golfgreener. I vedtak av 26.juni innvilget Mattilsynet denne søknaden
under bestemte forutsetninger.
Av hensyn til faren for at rotdreper-soppen skal utvikle kjemikalieresistens krever Mattilsynet er at
Amistar ikke skal brukes mer enn en gang pr år, og ikke i høyere dose enn 100 ml/daa. Dette er en
mer begrenset bruk enn i USA og Sverige, og vi er usikre på hvor godt rotdreperen vil bli bekjempet.
Den beste sprøyttida er i siste halvdel av mai, og selv om det er tillatt å sprøyte til andre tider av året,
vil det for de fleste golfklubber som har dette problemet lønne seg å vente med behandlinga til neste
år. Da vil vi også kunne dra nytte at erfaringer fra Sola Golfklubb, som denne sesongen fikk
dispensasjon og gjennomfører et storskalaforsøk med Amistar mot rotdreper. Vi vil i løpet av
høsten/vinteren komme tilbake til dette forsøket i en artikklen i Gressforum.
Dersom noen golfklubber likevel skulle ønske å teste ut Amistar allerde i år, er det viktig til å laste
ned og følge minor-use etiketten som er tilgjengelig for nedlasting på NGFs hjemmeside.

