Återetablering av gräs
på nedtorkade ytor.
EN CHECKLISTA INFÖR VINTERN 2018–2019

Checklista för återetablering av gräs
Sverige har haft en vädermässigt tuff sommar 2018, med minimalt med
regn. Många banor har bara fått cirka 20 millimeter från första dagarna i
maj till några veckor in i augusti. Här är sju punkter klubbar behöver göra
inför vintern 2018–2019 för att kunna rädda nedtorkade ytor.

Förutom obetydlig nederbörd har det också varit mycket varmt, blåsigt och soligt under hela
sommarperioden. Detta har inneburit extrem avdunstning, upp till 4–6 millimeter per dag
under långa perioder.
Många banor har drabbats av att vattnet har tagit slut i bevattningsdammar, fått
bevattningsförbud från sjöar och åar, eller att vattendomar har slutat gälla på grund av
uppnådda minimiflöden.

Bråttom med åtgärder
Vattenbristen under sommaren har gjort att klubbar successivt tvingas sluta bevattna
gräsytor. På många fairways upphörde bevattningen tidigt under sommaren och de har varit
torra under lång period. En del tee har också torkat, medan de flesta klarat sina greener med
liten marginal. Några anläggningar har dock haft slut på vatten även till greenerna.
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För att kunna rädda en del nedtorkade ytor finns nu några veckor kvar på året med goda
förutsättningar för återetablering av gräs. Checklistan nedan ger några förslag på åtgärder
som behöver ske innan vintern.

Checklista
1. Inventera ytorna. Skapa en bild av skadornas omfattning, inventera och beräkna
skadade ytor. Kontrollera gräsets status, men även hur jordprofilen ser ut med
avseende på struktur och fukthalt. Bedöm och prioritera hur olika ytor ska behandlas,
med till exempel luftning, vätmedelsbehandling, gödsling och stödsådd.
2. Beställ frö. Om ni inte har frö, beställ snarast då det brukar vara både brist och långa
leveranstider. Har ni frö i lager, testa grobarheten (så i en kruka, ställ den i ett fönster
och håll fuktigt) för att säkerställa kvaliteten på ert frö.
3. Renovera eventuellt ytan. Om fairway torkat och spruckit sönder måste ytlagret
troligen tas bort och en ny såbädd prepareras. Det kan innebära borttagning av
material, fräsning av befintligt material eller tillförsel av nytt – gärna sand med
inblandad mull (organiskt material).
4. Fuktiga nyetableringsytor. De ytor ni planerar att återetablera (stödså) måste ha
jordkontakt, god fukthalt och gärna möjlighet att bevattna.
5. Stödså. Gäller ytor som behöver fyllas på, främst fairway, tee och green. Återstoden av
augusti samt september är den tid vi har på oss i år för säker stödsådd.
6. Jordkontakt. Använd en såmetod som ger god jordkontakt samt bra och säker
uppkomst (se STERF:s Stödsåddsprojekt).
7. Dressa. Om möjligt, tillför dressand som skydd för nya frön, för att hålla fukt och skapa
ökad jordkontakt.

Sänder viktiga signaler
Genom att så fort som möjligt göra ovanstående åtgärder ökar chansen att återetablera gräs
och därmed ökar chansen att starta upp 2019 med betydligt bättre förutsättningar än de
förhållanden som råder just nu. Samtidigt ger vi signaler till medlemmar och gäster att vi som
jobbar på banan inte accepterar spelfältens kvalitet just nu.
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