Gräsförsök på Isaberg GK
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1. Inledning
Syftet med försöket är att i möjligaste mån utvärdera olika
gräsarters / fröblandningars egenskaper, vad gäller rotdjup,
övervintringsförmåga och skottäthet.

2. Provyta

(Varje delyta 5m²)

- Nämnas kan att provytan ligger i växtzon 5
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3. Underlag / såbädd
Underlaget på provytan är gammal jordgreen som skalats av och
fyllts med cirka 5-7 cm såbädd med greenuppbyggnad enligt
USGA (även kallad småländsk snikvariant av vissa).

4. Såteknik / tidpunkt
Sådd utförs med en fallspridare och av fröleverantör
rekommenderad giva.

5. Skötsel
- Gödsling har följts likstämmigt med övriga greener på banan
- Luftning enligt föregående
- Bekämpning: Endast påfört järnsulfat under höst
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6. Etablering / klippning
3 veckor efter sådd
- Vitgröe

Bra etablering, mycket tät

- Rödsvingel / Rödven

Dålig etablering, gles

- Penn A1

Bra etablering, tät

- Penncross

Sämre etablering än A1, något glesare

- Brunven Avalon

Bra etablering, kom mycket snabbt, tät

- Samtliga har en bra rotutveckling, mycket likvärdiga (även
vitgröe).
- Första klippning efter dryga 3 veckor efter sådd på 14 mm.

-5-

2003 – 07 – 15
- Vitgröe

Tät med grova strån. Förvånansvärt
bra rotutveckling, 11 cm.

- Rödsvingel / Rödven

Kommit igen något men fortfarande
gles. Rotutveckling något sämre, 8 cm.

- Penn A1

Mycket skottät yta. Fin rotutveckling,
12cm.

- Penncross

Ej så skottät. Har fått viss vitgröeinvandring. Rotutveckling 10 cm.

- Brunven Avalon

Skottät. Mycket fin rotutveckling,13 cm.

Klipphöjd: 10 mm
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7. Övervintring
Vintern har varit hård mot provytorna med en hel del
snömögelskador.
Provytorna klarade sig enligt nedan:

- Vitgröe

Rikligt med angrepp, vissa 10 cm eller
större.

- Rödsvingel / Rödven

Mindre angrepp, 2-5 cm, men i stor
omfattning över hela provytan.

- Penn A1

Betydligt bättre än föregående men
med mindre fläckar, 2-3 cm, över hela
provytan.

- Penncross

Går ej att se någon markant skillnad
mot Penn A1.

- Brunven Avalon

Klarade sig bäst av provytorna. Även
här finns angrepp, men i mindre
omfattning.
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8. Skottäthet / rotdjup
- Vitgröe

Mycket skottät. Rotdjup 8 cm.

- Rödsvingel / Rödven

Fortfarande sämre än övriga.
Rotdjup 13 cm.

- Penn A1

Mycket tät yta. Rotdjup 14 cm.

- Penncross

Mycket liten skillnad jämfört med
Penn A1. Rotdjup 16 cm.

- Brunven Avalon

En fin och tät yta. Rotdjup 17 cm.
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9. Utvärdering
Sjukdomar (övervintring)
Brunven klarade sig bäst tätt följd av Penn A1 och Penncross.
Vitgröe och Rödsvingel / Rödven halkade betydligt efter.

Rotdjup
Rotdjupet ligger mellan 13 och 17 cm, förutom vitgröe som endast
håller cirka 5-8 cm och med tanke på uppbyggnaden av ytorna, ej
någon USGA-green och i övrigt dålig dränering, måste man säga
att det är ok.

Skottäthet
A1, penncross avalon mycket tät , vitgröe och svingel/rödven tät.

En fråga man ställer sig är: Vilket gräs ska man välja till en optimal
green?
Försöket lämnar många frågor efter sig (vidare studier), t. ex.
- Vilket tål skugga bäst?
- Slitage? (Utformning / storlek på green, speltryck).
- Skötselkostnad?
- Bäst lämpat för vårat nordliga klimat?
- Vilket gräs har bäst motståndskraft mot vitgröeinvandring?
(om man ej vill ha det).
- De nya krypvensorterna populära nu, är de det om något år på
våra nordliga banor?
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