
Sammanfattning av medlemsinformationen gällande sjukdomsskador 2020/21. 

 
• Greenerna på Saltsjöbaden GK fick en betydande attack av grå snömögel (tyfula blight) 

efter det andra snöfallet som ägde rum mellan slutet av januari och mitten Februari 
2021. 
 

• När greenerna blev fria från snö (genom snabb naturlig smält-/upptiningsprocess i 
mitten Februari 2021) gjorde markförhållandena det omöjligt att komma ut med sprut- 
och spraymaskinen till banans greener under 5 dagar från den första noteringen av 
sjukdomsattacken. Under denna period fortsatte sjukdomen att angripa greener och 
dessutom började även rosa snömögel visa tecken på aktivitet. Spray för att bekämpa 
detta gjordes den 21 februari vilket var det första tillfället detta var möjligt att göra. 
 

• När denna spray var genomförd stoppades sjukdomen. 

 

Höstsjukdomsförebyggande arbete genomfört under 2020 
•  Många spraypreparat (maximalt enligt lagstadgade tillåtelser) användes på greenerna 

inom ramen av preparat som vi har möjlighet att använda. 
- Instrata Elit 
- Medaljong TL 
- Heritage 
 

• Gräsklippningen upphörde under första veckan i oktober.  
 

• Regelbunden daggborttagning ägde rum (inte varje dag och inte två gånger om dagen 
när dagg återbildades på grund av milda fuktiga förhållanden). 
 

• Rullningen upphörde från första veckan i oktober 
 

• Tillsättning av järnsulfat gjordes till greenerna (antagonistiska mot sjukdomar som 
orsakar svampar). 
 

Observationer 
 

• Under hösten (november/december) observerades små sjukdomsfläckar av 
microdocium nivale(rosa snömögel) kvarstod på vissa greener och blev kvar efter 
flertalet bekämpningsförsök med antisvampmedel. Greenerna 9, 15 och 18 var det 
greener där flest observationer gjordes. (3 av de greener som drabbades värst under 
våren). Detta indikerade att sjukdomstrycket var exceptionellt högt samt att 
förhållandena var extremt gynnsamma för sjukdomsutveckling. 
 

• En senare än önskad höstrenovering (solid tining, sanddressing och borstning) 
genomfördes under första veckan i oktober. Det är möjligt att detta orsakade sår på 
bladets ytor och gav patogener ett enkelt sätt att infektera växterna. På grund av 
förseningen av renoveringsarbetena är möjligt även detta var en bidragande orsak då 
temperaturen var för låg för att gräset ska kunna växa och på så sätt reparera sig. Det 
bör dock också noteras att detta inte är första gången under min tid i klubben att vi har 
genomfört en sådan operation vid den här tiden på året. När vi gjort på detta sätt tidigare 
säsonger har vi inte sett denna typ av angrepp. 



• 2020 var den första hösten under min tid där det inte längre var lagligt att använda 
kemiska "Banner Maxx". Den har förbjudits från användning på golfbanor. Den 
aktivaingrediensen i denna kemikalie "propikonazol" var mycket effektiv mot typhyla 
och fungerade bra även vid lägre temperaturer (något som inte alla fungicider gör). 
 
 

Reparationsarbete våren 2021. 
 

• När sjukdomen stoppades med en applicering av fungicid, spray-applicering av pigment 
och flytande gödningsmedel applicerades för att försöka rädda och hjälpa till att återställa 
gräs på angripna ytor. 
 

• Fiberdukar lades som täcke på de värst drabbade greenerna. 
 

• Så snart det var möjligt/tillgängligt och temperaturen var tillräckligt hög för att få frö att gro 
så lånades en såmaskin från en annan golfklubb och alla de greener som drabbades värst var 
sådda i 2 riktningar med maskinen. 
 

• Omedelbart efter detta såddes alla sjukdomsärrade greener för hand med frö och sand. 
 

• Skyddande dukar lades på de greener som drabbades hårdast för att underlätta tillväxt och 
återhämtning. 
 

• Detta arbete utfördes under en period i april där temperaturen var för låg för att det ska gro 
så att det blir en framgångsrik etablering. Vid låga temperaturer gror inte gräset som det ska 
och det blir inte så motståndskraftigt vilket får som konsekvens att det lätt dör. Detta 
hände på många områden trots att man försökte förhindra detta. Klipphöjder hölls på 4,5 
mm för att undvika att skada omogna plantor. Tillfälliga greener användes för att minska 
skador på groområden.  
 

• Efter den första sådden användes något förmycket vattnet för att försöka tvinga fram snabb 
tillväxt och detta skapade oundvikligen svartalger i sjukdomsfläckarna som negativt 
påverkade gräsanläggningen. Detta motverkades genom applicering av en 
kalciumpulverprodukt blandat med sand till de drabbade områdena och fungerade bra. De 
svarta algerna utgjorde inte samma utmaning när vi övervakade för andra gången. 
 

• Klipphöjderna reducerades så småningom till 4 mm och greenerna vertikalskars för att ta 
bort en del av det långa gräset som låg plant och hade börjat dyka upp på grund av den höga 
klipphöjden. 
 

• Alla sjukdomsärrade områden såddes på nytt och denna gång var mer lyckad tackvare de 
högre temperaturerna. Det grodde snabbare och var mycket kraftigare 
när det väl börjat växa.  
 

• Det var då dags att minska klipphöjden till 3 mm och detta medför extra stress 
på det nya gräset och på vissa ställen dog gräset på grund av den snabba minskningen av 
klippningshöjden.  
 
 

• Sammanfattningsvis är jag nöjd med greenerna (på båda banorna) med tanke på 
nivå av sjukdomsskador som fanns på våren och de låga temperaturerna vi 



hade. Jag hade naturligtvis önskat att processen hade skett snabbare. De 
Kombination av låga temperaturer och öppning av greenerna medan vi försöker etablera 
gräs gjorde återställningsprocessen problematisk. 
  



Planer för denna höst/vinter. 

• Använd de kemikalier som är lagligt tillåtna. En har lagts till i utbudet tillåtna preparat 

och rapporteras vara effektivt mot svampangrepp. 

• Var ännu mer vaksam med daggborttagning och ytaktiva ämnen för att försöka hålla ytan på  

greenerna torrare. 

• Inga betydande renoveringar av greenerna efter mitten av september 

• Planerar att köpa en "walk boom" som ska användas med vår spruta vilket innebär att det är 

möjligt att spraya våra greener om vi bara kan få sprutan tillräckligt nära. Det opereras med en 60 m 

slang. Detta kommer att vara speciellt effektiv på våren om snö och is som omger greener och på så 

sätt förhindrar att sprutmaskinen kan köras på greenerna. 

 

 


