
SVAMP, STRESS 
OCH GRÄS



Any unfavorable condition or substance that

affects or blocks a plant’s metabolism, growth, or 

development is regarded as stress.

Varje ogynnsamt tillstånd 

som påverkar eller hindrar växtens 
ämnesomsättning, tillväxt eller utveckling

betraktas som stress. 

(Lichtenthaler 1996, Journal of Plant Physiology)

Stress

HUR DEFINIERAS STRESS HOS VÄXTER?

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176161796802872

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176161796802872


Stress är vårt verktyg
för att skapa ett
bra spelunderlag 

VI VILL HA LAGOM STRESSAT GRÄS

Om vi vill ha ett bra spelunderlag,

kan vi inte undvika stress...

En välskött green kräver ofta: 

▪ Kortklippt gräs

▪ Begränsad näringstillförsel

▪ Sparsam bevattning

Hög trafik och slitage tillkommer



Vi kommer inte att prata om:

▪ Dagg

▪ Dimma

▪ Duggregn

SJUKDOMSTRIANGELN

Växt

SJUKDOM



Klippning (120)
Näring (100)

Torka  (60)
Isskador (40)
Växlande väder (30)

Skugga (30)

Trafik (30)
Kraftiga regnfall (20)

PH-värde (20)
Hård packad jord (10)

Vertikalskärning (10)

Thatch (6)

Frystorka (5)

Frost (3)

Hög salthalt (2)

Stående vatten (2)

Stark sol (0)

ORSAKER TILL STRESS HOS GRÄS



Stress fungerar inte likadant hos växter som hos människor.

Hos oss triggar både positiv och negativ stress igång samma 
hormoner. 

Hos växter utlöser olika ogynnsamma faktorer

inte samma biokemiska reaktioner och stressresponser. 

Till exempel reagerar gräset på olika sätt 

på torka och på näringsbrist.

VAD HÄNDER MED GRÄSET UNDER STRESS



Hur påverkar klippning gräsplantorna?

DE VANLIGASTE STRESSTYPERNA

Låg och frekvent klippning har stor påverkan på gräsplantan.

Bland annat hämmas fotosyntesen.

Därmed får inte plantan någon energi eller byggstenar till ämnesomsättningen.

Kapaciteten att lagra kolhydrater minskas alltså när gräset klipps lågt,

eftersom fotosyntesen främst sker i den äldre delen av plantan

som är i toppen av bladet.

Tycker du att nyklippt gräs luktar gott?

– Doften av nyklippt gräs beror på att en signalmolekyl (jasmonsyra) som signalerar 
skada, frisätts när gräset klipps.

Bilden visar en del av en cellulosamolekyl. I fotosyntesen 
bildas energirika sockermolekyler som sedan används för 
att bilda cellulosa. Cellulosa är mycket viktig del i 
växternas cellväggar.



Gynnar svampar: 

1. Antraknos

2. Dollar spot

3. Snömögel

4. Rhizoctonia

5. Drechslera

Klippning

DE VANLIGASTE STRESSTYPERNA

Rödsvingel Krypven Vitgröe

Möjliga åtgärder: Vältning, vassa knivar, 
kreativ-behovsanpassad klippning



▪ Kol

▪ Väte

▪ Syre

▪ Kväve 

▪ Fosfor

▪ Kalium 

▪ Kalcium 

▪ Magnesium 

16 NÖDVÄNDIGA ÄMNEN FÖR VÄXTER

▪ Svavel 

▪ Bor

▪ Klor

▪ Koppar

▪ Järn 

▪ Mangan 

▪ Molybden 

▪ Zink 

https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/klubb/anlegg/anleggseminar/2017/anleggsseminar-2017-autumn-fertilization-project-2014-2017.pdf



Näring

DE VANLIGASTE STRESSTYPERNA

Klorofyllmolekyl. 

Källa bild klorofyllmolekyl: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorophyll_a_structure.svg – Av Yikrazuul (Eget arbete) [Public domain], via Wikimedia Commons

Vikten av kväve 

Kväve är ett livsviktigt näringsämne för växten.

Det är avgörande för hur stor tillväxten kommer att bli. Bland annat ingår 
kväve i DNA, RNA och i proteiner – oumbärliga delar i växtcellen.

Den energi som behövs för de flesta reaktioner i växtcellen fås från något 
som kallas ATP – som också innehåller kväve. 

Kväve är också en viktig komponent i klorofyll.

Och vi vet väl alla hur viktigt klorofyll är för fotosyntesen

– eller hur? 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorophyll_a_structure.svg


Vitgröe Krypven   Rödsvingel
Gynnar svampar: 

1. Dollar spot

2. Antraknos

3. Rotdödare

4. Häxringar

5. Snömögel

6. Rhizoctonia

7. Drechslera

För mycket eller för lite kväve gynnar snömögel, Rhizoctonia och Drechslera

Under/överskott av kväve

DE VANLIGASTE STRESSTYPERNA

Möjliga åtgärder: Optimerad näringstillförsel



Växter reagerar olika, beroende på hur lång torrperioden är (timmar, dagar, 
veckor eller månader). 

Om den varar länge, kan växten till exempel korta ner sin livscykel. 

Torka kan också leda till att de vävnader som transporterar näring och 
vatten skadas. 

I händelse av plötslig torka, utsöndras hormonet ABA (abskisinsyra). 

ABA hjälper till att minimera vattenförlusten genom att få växtens 
klyvöppningar  (stomata)  att sluta sig.  

Torkstress – så påverkas växterna

DE VANLIGASTE STRESSTYPERNA

Ledningsvävnaden xylem leder vatten och näringsämnen 
från roten och uppåt,
Ledningsvävnaden floem leder socker och aminosyror 
från bladen till övriga delar av växten. 
Vid torka kan dessa vävnader skadas. 

Källa bild: https://biology-thornburyhigh.wikispaces.com/Xylem+and+Phloem



Gynnar svampar: 

1. Dollar spot

2. Antraknos

3. Pythium

4. Häxringar

5. Rotdödare

6. Snömögel

Torka

DE VANLIGASTE STRESSTYPERNA

Vitgröe Krypven Rödsvingel

Möjliga åtgärder: Optimerad bevattning, vältning, 
eventuellt vätmedel, funktionellt luftningsprogram



PLANSCH – SVAMPAR OCH STRESS



URGENT VS IMPORTANT QUADRANT

http://meetingsift.com/quadrant-analysis/

USAs tidigare president Dwight Eisenhower 
(1952-1960)



Kortvarig Långvarig

Sv
ag

St
ar

k
Stående stress

BOTANISKA ANALYSGRUPPENS IPM MATRIS

- Klippning
- Näring



▪ Grässort – vitgröe

▪ Bra övervintring

▪ I maj förekommer enstaka frostnätter

▪ Juni och juli för med sig 8 veckors torka

▪ Stor tävling under 4 dagar i juli. Under samma månad vertikalskärs greener flera gånger 
kraftigt

▪ I greenerna finns 4mm thatch lager

▪ Högt speltryck juni-augusti

▪ Ovanligt mycket företagsgolf under 4 veckor i augusti. Greenkeeper hade svårt att komma 
ut med näring under augusti på grund av det höga speltrycket

▪ I augusti föll också kraftiga regnskurar

▪ Proverna från augusti visar bland annat på rikligt med antraknos

Bakgrundsinformation

Green Snömögel Antraknos Pythium Häxringar Dollar spot

1 Måttligt Rikligt Måttligt Sparsamt -

7 Måttligt Måttligt Rikligt Måttligt -

8 Måttligt Rikligt Måttligt - Rikligt

GOLFKLUBBEN GK I SKÅNE



Kortvarig Långvarig
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BOTANISKA ANALYSGRUPPENS IPM MATRIS

- Enstaka frostnätter - Klippning 3,5 mm
- Undernäring
- Thatch 4 cm
- Trafik

- Kort klippning 2,2 mm
- Regn 30 mm på ett dygn
- Undernäring på grund av 

företagsgolf
- Vertikalskärning

- Torkstress

Förebyggande skötsel - håll balansOrdinarie skötsel

KrishanteringÅtgärda snabbt!



Kortvarig Långvarig
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BOTANISKA ANALYSGRUPPENS IPM MATRIS

- Enstaka frostnätter - Klippning 3,5 mm
- Undernäring
- Thatch 4 cm
- Trafik

- Kort klippning 2,2 mm
- Regn 30 mm på ett dygn
- Under näring på grund 

av företagsgolf
- Vertikalskärning

- Torkstress



Kortvarig Långvarig
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BOTANISKA ANALYSGRUPPENS IPM MATRIS

- Enstaka frostnätter - Klippning 3,5 mm
- Trafik

- Regn 30 mm på ett dygn
- Vertikalskärning

- Torkstress
- Under näring på grund av 

företagsgolf
- Thatch 6 cm
- Kort klippning 2,2 mm
- Undernäring

Förebyggande skötsel - håll balansOrdinarie skötsel

KrishanteringÅtgärda snabbt!



Kortvarig Långvarig
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BOTANISKA ANALYSGRUPPENS IPM MATRIS

- Enstaka frostnätter - Klippning 3,5 mm
- Undernäring
- Thatch 4 cm
- Trafik

- Kort klippning 2,2 mm
- Regn 30 mm på ett dygn
- Under näring på grund av 

företagsgolf
- Vertikalskärning

- Torkstress

Green Snömögel Antraknos Pythium Häxringar Dollar spot

1 Måttligt Rikligt Måttligt Sparsamt -

7 Måttligt Måttligt Rikligt Måttligt -

8 Måttligt Rikligt Måttligt - Rikligt



BOTANISKA ANALYSGRUPPENS IPM TABELL
Stressfaktorer Svamp som kan leda till sjukdom Åtgärder

• Klippstress
• Underskott av kväve
• Torkstress
• Vertikalskärning
• Trafik
• Omväxlande väder

1. Antraknos • Tillföra näring
• Högre klipphöjd
• Vältning
(Obs! var försiktig med 
vertikalskärning/luftning)

• Under/överskott av kväve
• Klippstress
• Torkstress
• Thatch

2. Snömögel • Optimal näring
• Järn
• Fosfit
• Högre klipphöjd
• Vältning

• Torkstress
• Thatch
• Regn

3. Pythium • Fosfit

• Underskott av kväve
• Klippstress
• Torkstress

4. Dollar spot • Vältning
• Tillföra näring

• Underskott av kväve
• Torkstress
• Thatch

5. Häxringar • Funktionellt luftningsprogram
• Näring





Workshop: Stressanalys och IPM matris
Bakgrund:
Trollskogens Golfklubb är belägen strax utanför Göteborg. Grässorten på greenerna är (A) vitgröe. (B) svingel.

Den ordinarie klippningen av (A) vitgröegreenerna är 3,5 mm. Vid tävling 2,2 mm. Näringen appliceras generellt sparsamt. 

För (B) svingelbanan ligger den ordinarie klippningen på 5,2 mm. Vid tävling är den 4,2 mm.

Året inleddes med en lång och kall vinter och när våren anlände drabbades gräset av frystorka. 

Från mitten av sommaren rådde torka och i augusti anordnades en stor golftävling på banan, mitt i den värsta torkan. 

Gräset som då alltså redan var påfrestat utsattes nu för andra stressfaktorer i form av tävlingsklippning och speltrafik. 

Nu är det september och gräset är mycket stressat efter den tuffa sommaren. 

Säsongen fick ju dessutom en hård start efter vårens frystorka.

Nu behöver de er hjälp att ta göra en stressanalys utifrån IPM matrisen samt ta fram förslag på åtgärder. 

Uppgift:

IPM-matris Stresstyper

Placera in de olika stresstyperna i IPM-matrisen. Ta eventuellt hjälp av planschen ”Svampar och stress” för förslag på olika 

stresstyper.

IPM-matris Svampar

Använd er av planschen ”Svampar och stress”. Vilka svampar riskerar golfbanan att vara drabbad av utifrån den stress gräset 

blivit utsatt för? Placera ut dem i respektive IPM-tabell för (A) vitgröe och (B) svingel.

IPM-matris Åtgärder

Ta fram åtgärdsförslag. Skriv in dem i IPM-matrisen.

Green Snömögel Antraknos Pythium Rotdödare Häxringar

1 Måttligt Rikligt Måttligt - Rikligt

15 Måttligt Måttligt Måttligt Rikligt -

17 Måttligt Måttligt Rikligt - -



Enkätresultat SGF 2012

Totalt antal banor som svarat: 273

Banor som använt ett tillväxtreglerande preparat: 101

70 % ansåg att de fått en minskad tillväxt

36 % har noterat förändringar på rotsystem

36 % klippt mindre jämfört med obehandlat yta

55 % såg förändringar i gräsytan

Ospecificerat antistressmedel

TILLVÄXTREGLERANDE MEDEL



BOTANISKA ANALYSGRUPPENS IPM TABELL
Stressfaktorer Svamp som kan 

leda till sjukdom

Åtgärder

• Klippstress

• Underskott av kväve

• Torkstress

• Hårt packad jord

• Vertikalskärning

• Trafik

• Omväxlande väder

1. Antraknos

• Tillföra näring

• Högre klipphöjd

• Vältning

(Obs! var försiktig med 

vertikalskärning/luftning)

• Under/överskott av 

kväve

• Klippstress

• Torkstress

• Thatch

2. Snömögel

• Optimal näring

• Järn

• Fosfit

• Högre klipphöjd

• Vältning

• Torkstress

• Thatch 3. Pythium

• Fosfit

• Underskott av kväve

• Klippstress

• Torkstress
4. Dollar spot

• Vältning

• Tillföra näring

• Underskott av kväve

• Torkstress

• Thatch
5. Häxringar

• Funktionellt

luftningsprogram

• Näring


