
Information	  från	  banan	  den	  9:e	  april	  2013	  

	  

Nu	  är	  det,	  som	  sagt,	  den	  9:e	  april	  och	  vintern	  håller	  fortfarande	  greppet	  om	  oss.	  Frågorna	  
många	  ställer	  sig	  nu	  är,	  hur	  mår	  gräset	  och	  när	  öppnar	  banan	  med	  ordinarie	  greener?	  	  

Farorna	  är	  många	  för	  gräset	  på	  våra	  greener.	  Är	  det	  inte	  svampproblem	  eller	  is	  och	  
snöproblem	  så	  är	  det	  torka	  och	  ovanligt	  ihållande	  kyla	  som	  ställer	  till	  det.	  Solen	  och	  vinden	  
gör	  att	  vätska	  avdunstar	  från	  bladen	  och	  plantan	  saknar	  möjlighet	  att	  ersätta	  denna	  vilket	  
gör	  att	  plantan	  kan	  dö	  av	  vätskebrist.	  

I	  år	  har	  vi	  gjort	  allt	  vi	  kan	  för	  att	  skydda	  det	  mot,	  framförallt,	  uttorkning.	  Vi	  har	  dressat	  
kraftigt	  med	  mull	  (för	  att	  skydda	  tillväxtpunkterna	  på	  plantorna)	  och	  vi	  har	  dessutom	  täckt	  
de	  mest	  känsliga	  greenerna	  med	  dukar	  (för	  att	  snabbare	  få	  upp	  temperaturen).	  Vi	  har	  även	  
handvattnat	  de	  greener	  som	  ligger	  mest	  exponerade	  för	  att	  ge	  plantorna	  lite	  fukt.	  	  

Som	  det	  ser	  ut	  just	  nu	  på	  greenerna	  så	  är	  det	  många	  blad	  som	  har	  torkat	  i	  topparna	  men	  det	  
ser	  ut	  som	  att	  dressmaterialet	  har	  skyddat	  tillväxtpunkterna	  och	  det	  kommer	  lite	  grönt	  i	  
botten,	  alltså	  finns	  det	  lite	  liv	  i	  plantorna.	  

Vad	  gäller	  när	  greenerna	  kan	  öppna	  så	  är	  det	  väldigt	  svårt	  att	  svara	  på	  den	  frågan	  eftersom	  
det	  fortfarande,	  i	  skrivande	  stund,	  är	  mycket	  kallt	  på	  nätterna	  (mellan	  -‐5	  och	  -‐10	  grader)	  och	  
det	  tar	  lång	  tid	  innan	  marken	  värms	  upp.	  Det	  brukar	  sägas	  att	  den	  typ	  av	  gräs	  vi	  har	  på	  våra	  
greener	  börjar	  växa	  vid	  ca	  7	  graders	  värme	  i	  rotzonen.	  Där	  har	  vi	  just	  nu	  mellan	  0,3	  –	  1,5	  
grader.	  Jag	  vill	  gärna	  klippa	  över	  ytorna	  ett	  par	  gånger	  och	  se	  att	  det	  verkligen	  finns	  en	  
tillväxt	  innan	  det	  kan	  bli	  aktuellt	  med	  spel.	  Faran	  med	  att	  öppna	  för	  tidigt	  är	  att	  vi	  får	  ett	  
bakslag,	  som	  vi	  fick	  för	  ett	  par	  år	  sedan,	  med	  dålig	  kvalitet	  lång	  in	  på	  säsongen.	  

På	  grund	  av	  vädret	  har	  vi	  inte	  kunnat	  återställa	  i	  samma	  utsträckning	  som	  tidigare	  år	  och	  vi	  
ligger	  långt	  efter	  planen	  på	  alla	  grönyteområden.	  Vi	  ber	  om	  ert	  tålamod	  och	  skall	  göra	  vårt	  
yttersta	  för	  att	  presentera	  en	  anläggning	  i	  bra	  skick	  så	  snart	  som	  möjligt.	  

Med	  hopp	  om	  snart	  väderomslag	  

Robert	  Johansson	  med	  personal	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  


