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Kasvutekijät: lannoitussuunnitelman perusta

• Kaikkien kasvien kasvu on kasvutekijöiden summa

• Kasvutekijöitä ovat:

– kasvualusta (maa)

– valo

– lämpötila

– vesi

– kasvinravinteet
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Tunne kasvutekijät ja toimi sen mukaan

• Et voi vaikuttaa, ota huomioon:

– Lämpötila (kasvukauden pituus, lämpötilan vaihtelu)

– auringon valon energia (rajoittaa kasvua erityisesti syksyllä, puiden 
varjostus)

• Voit vaikuttaa, tarkkaile ja ohjaa:

– Vesi (hallittu kasvualustan rakenne = kuivatus ja vedenpidätys, 
huolellinen kastelu)

– Ravinteet (nurmilaji, ota huomioon kokonaisuus)

– Kasvualustan (maan) rakenne (kaiken perusta)
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Kasvutekijät kentän eri osissa

intensiteetti Kasvualusta Kastelu Ravinteet

Viheriö erittäin suuri Rakennettu, täysin 
hallittavissa, vrt.
kasvihuone

Välttämätön,
hallittavissa, 
kriittiistä veden 
laatu ja jaksotus

Alhainen 
kationinvaihtokapasi-
teetti = annetaan 
tarpeen mukaan 
vähän ja usein

Lyöntipaikat Suuri Rakennettu, lähellä 
viheriötä, vaihtelu 
suurempi

Välttämätön ja 
yleensä 
hallittavissa

Kuin viheriö tai väylät

Väylät Kohtalainen Usein perustana 
pelto tai metsämaa,
vaihtelu suuri, 
rakenteen 
tunteminen tärkeää

Riittääkö vettä, 
onko kattava

Onko savinen vai 
karkea

Karheikot pieni ?? ei yleensä, 
tärkeämpää toimiva 
salaojitus

Maaperän ja 
kasvutavoitteiden 
mukaan
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Analyysien tulkinta ja tarve

• Maa -analyysi

– Tutki kasvualusta rakennusvaiheessa ja tasapainota ravinteet

– Tärkeä uusilla kentillä vaihtelujen selvittämiseen

– Tarpeeton tehdä vuosittain, jos ei tehdä muutoksia kasvualustaan

– Kationinvaihtokapasiteetti tärkeä tietää

• Kalkitustarveanalyysi

– Erittäin tärkeä rakentamisvaiheessa, pH kuntoon alusta alkaen

– pH:n muutosherkkyys

• Kasteluvesianalyysi

– Kasteluvesi voi muuttaa aiheuttaa pH:n muutoksia tai ravinteiden 
epätasapainoa viheriöillä. 

• Kasvianalyysit

– Ongelmien ratkaisuun
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Kuinka nurmikko kasvaa
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Kasvualusta ravinteiden kannalta

• Kasvualustan rakenteella on myös tärkeä merkitys juurten kasvuun. 
Erityisen tärkeää on kaasujen vaihto. 

• Juuret tarvitsevat happea ja hiilidioksidin täytyy päästä pois maasta. 
Kunnon ilmastus on välttämätöntä, jotta juuret pystyvät kasvamaan 
tehokkaasti. Tämä koskee myös kylvettyjen siementen alkukehitystä.

• Huono kaasunvaihto yhdessä kastelun kanssa voivat estää siementen 
itämisen ja kasvuun lähdön.
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Eri nurmiheinien typentarve

• Nurmirölli 60-100 kg/ha (vaatimaton typentarve)

• Rönsyrölli 120-300 kg/ha (vaatii jatkuvaa typensaantia)

• Luhtarölli 60-100 kg/ha (suuremmilla määrillä 
voimakkaampi kasvu)

• Kylänurmikka käyttää typpeä niin paljon kuin annetaan
(alhaisella typpilannoituksella voidaan kurittaa)

• Niittynurmikka 100-150 kg/ha

• Nadat 50-80 kg/ha (vaatimaton typentarve)

• Raiheinä 100-200 kg/ha (riittävä lannoitus pitää
hyvässä kunnossa)

• Typpilannoitus tarkennetaan kasvukauden pituuden ja kasvuolosuhteiden 
mukaan



www.greencare.fi

Nurmiheinien kaliumin tarve

Kaliumintarve on tyypillisesti 50-75 % typentarpeesta

• Nurmirölli 40-80 kg/ha

• Rönsyrölli 70-200 kg/ha 

• Luhtarölli 40-100 kg/ha 

• Kylänurmikka 60-130 kg/ha

• Niittynurmikka 50-100 kg/ha

• Nadat 35-60 kg/ha

• Raiheinä 60-130 kg/ha
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Kaikkia ravinteita tarvitaan

Pääravinteet 

• Typpi (N) on rakenneosa nukleiinihapoissa, aminohapoissa, 
valkuaisaineissa ja lehtivihreässä. Typpi vaikuttaa voimakkaasti juurten ja 
versojen kasvuun, väriin, tiheyteen, elinvoimaisuuteen,  
taudinkestävyyteen ja stressin sietokykyyn.

• Fosforilla (P) on tärkeä rooli energiataloudessa, aineenvaihdunnassa ja 
solukalvoissa. Fosforia on runsaasti siemenissä (perimä) ja fosforia 
tarvitaan uuteen kasvuun kasvupisteissä, juurissa ja lehdissä.

• Kalium (K) säätelee kasvien vesitaloutta ja ionitasapainoa. Kalium toimii 
entsyyminä hiilihydraatti- ja proteiiniaineenvaihdunnassa. Kalium auttaa 
kasvia kestämään kylmyyttä ja kuivuutta.
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Kaikkia ravinteita tarvitaan…

Sivuravinteet 

• Kalsiumia (Ca) tarvitaan soluseinien rakennusaineena ja se vahvistaa 
kasvin solukkoa. Kalsium toimii myös solukalvoissa ja nestejännityksen 
tasapainottajana. Kasvavat kasvit tarvitsevat kalsiumia jatkuvasti vahvan 
solukon rakentamiseksi. Kalsiumin puutos aiheuttaa huonoa juurten ja 
versojen kasvua.

• Magnesium (Mg) on tärkein lehtivihreän ainesosa ja se toimii entsyymien 
aktivoijana.

• Rikki (S) on valkuaisaineiden, aminohappojen ja vitamiinien osa.
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Kaikkia ravinteita tarvitaan…

Hivenravinteet 

• Boori (B) tärkeä solun seinän rakenteen syntymiselle ja lujuudelle. Booria 
tarvitaan kasvupisteissä ja se liittyy myös sokerien kulkeutumiseen ja 
varastointiin.

• Kupari (Cu) toimii entsyyminä ja osallistuu magnesiumin tavoin 
yhteyttämiseen. Kuparia tarvitaan siementen tuottamisessa.

• Rautaa (Fe) tarvitaan yhteyttämisessä (viherhiukkasissa) ja 
typensidonnassa. Rauta on monien entsyymien osana ja rauta vaikuttaa 
voimakkaasti vihreään väriin.

• Mangaani (Mn) toimii useiden entsyymien aktivoijana ja se vaikuttaa 
yhteyttämiseen. Lisäksi mangaania tarvitaan useissa 
aineenvaihduntatehtävissä. Mangaani voi parantaa taudinkestävyyttä.
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Kaikkia ravinteita tarvitaan…

Hivenravinteet 

• Molybdeeni (Mo) on tärkeä valkuaisaineiden muodostumisessa, 
typensidonnassa ja nitraattitypen pelkistyksessä ammoniumtypeksi.

• Sinkkiä (Zn) tarvitaan useiden entsyymien aktivoijana. Sinkkiä tarvitaan 
nukleiinihappojen ja auksiinin (kasvihormoni) valmistuksessa.

• Klooria (Cl) tarvitaan yhteyttämisessä veden pilkkomisessa vedyksi ja 
hapeksi.

• Hivenaineilla on useita katalyyttisia tehtäviä kasvien 
aineenvaihduntareaktioissa.
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Kipsi estää fosforia (P) huuhtoutumasta

•
Tutkimusten perusteella on havaittu, että kipsin levitys estää fosforin 
valumista pelloilta vesistöihin. Kipsi pysyy myös siinä muodossa, että 
kasvit saavat sen helposti käyttöönsä, projektijohtaja Liisa Pietola Yaralta
sanoo.
Kipsi parantaa fosforilannoituksen hyötysuhdetta ja maaperän 
fosforivarojen käyttöä. Tutkimusalueilla fosforikuorma on Pietolan 
mukaan vähentynyt noin puolella. Projektin lopulliset tulokset julkistetaan 
marraskuussa.

Kipsivuorelle on ajoittain mietitty uutta käyttöä. Toistaiseksi siitä otetaan 
vain pieniä määriä lannoitteiden raaka-aineeksi
Siilinjärven kipsiä menee monenlaiseen muuhunkin tarkoitukseen. 
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Kentän tavoitetaso

• Klubi vai championship

• Kilpailujen määrä

• Pelikierrosten määrä
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Suunnittelu alkaa edelliskauden syksyltä

• Kasvutilanne

• Taudit

• Mekaaninen hoito

• Syystoimet

– Lannoitus

– Taudin torjunta
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Kevään lannoitus

• Keväällä nurmikko lähtee kasvuun, kun maan ja ilman lämpötila kohoavat 
riittävän korkealle. 

• Maa pysyy useimmiten kylmänä pitkälle kevääseen ja jarruttaa erityisesti 
juurten kasvua. 

• Kylmän maan kasvua hidastava vaikutus korostuu siksi, että juurten 
täytyy kasvaa ennen kuin versojen kasvu voi alkaa täysipainoisesti. 

• Tästä syystä maan lämpiämistä kannattaa nopeuttaa lumen sulamisen 
jälkeen kateharsoilla. Harsot estävät myös veden haihtumista. 

• Oikeilla lannoitustoimenpiteillä voidaan edistää juurten kasvua ja väärillä 
toimenpiteillä kuihduttaa alkanut kasvu.  Juurten kasvuun voidaan 
vaikuttaa starttilannoituksella. Starttilannoituksessa on tärkeää, että 
annetaan oikeita ravinteita sopivissa muodoissa. 

• Hyvä starttilannoite sisältää ammoniumtyppeä ja fosforia. 

• Myös kalium on eduksi, koska se parantaa kylmän ja kuivuuden 
kestävyyttä. 

•

•
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Kevään lannoitus

• Typpilannoituksen aika on vasta, kun uusien versojen kasvu on alkanut. 
Tämä johtuu siitä, että nurmikko pystyy käyttämään typen tehokkaasti 
hyödyksi vasta, kun uudet lehdet alkavat yhteyttää. 

• Suuri typpilannoitus varhain keväällä pakottaa nurmikkoa aloittamaan 
versojen kasvattamisen ja sen seurauksena juurakkoon varastoidut 
yhdisteet kulutetaan nopeasti versojen kasvuun. Tällöin uusien juurien 
kasvu hidastuu ja nopean vihertymisen jälkeen kasvu voi pysähtyä 
pitkäksikin aikaa.

• Uuteen kasvuun tarvitaan myös typen ja fosforin lisäksi kalsiumia. 
Viheriöiden kasvualusta pidättää yleensä huonosti kalsiumia, koska 
hiekan kationinvaihtokapasiteetti on pieni. Siksi kalsium kannattaa antaa 
kalsiumlannoituksena. Kalsiumsulfaatti liukenee hitaasti ja yksi lannoitus 
varhain keväällä yhdistettynä dressaukseen turvaa nurmikon kalsiumin 
saannin loppukesään asti. Kalsium siirtyy kasveihin veden mukana, joten 
huolellinen kastelu on tärkeää. 
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Kesälannoitus

• Kun nurmikko on päässyt hyvään kasvuun, voidaan kasvulannoitus 
aloittaa. Lannoitus kannattaa tehdä koko kasvukauden ajan pieninä 
annoksina usein ja parhaaseen tulokseen päästää seuraamalla 
lämpösumman kehitystä. Riittävä, tasapainoinen lannoitus tihentää 
kasvuston ja nurmikko tulee kestävämmäksi.  

• Ääriolosuhteissa typpilannoitus on tehtävä harkiten. Kesällä voi tulla 
jaksoja, jolloin lämpötila nousee liian korkeiksi nurmikon kasvulle. Kun 
ilman lämpötila nousee yli 30 asteen, nurmikon yhteyttäminen hidastuu. 
Tällöin nurmikko alkaa yhteyttämisen sijaan hengittää ja kuluttaa juuriin 
varastoituja yhdisteitä. Tällaisessa tilanteessa voimakas typpilannoitus 
kuluttaa nopeasti juurten vararavinnon ja kasvu pysähtyy. Kasvun 
taantuminen heikentää kasvia ja altistaa taudeille.
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Syksyn lannoitus

• Suomessa nurmikko kasvaa ääriolosuhteissa. Tästä syystä syksyllä 
tehtävillä lannoitustoimenpiteillä on kauaskantoisia vaikutuksia nurmikon 
selviytymiseen talven yli. 

• Usein typpilannoitus painottuu kasvukauden alkupuoleen ja 
kaliumlannoitus loppupuoleen. Nurmikon kannalta on parempi, jos näitä 
pääravinteita annettaisiin tasapainoisesti koko kasvukauden ajan, kasvun 
mukaan. 

• Nurmikon kaliuminsaanti on turvattava silloin, kun olosuhteet kasvun 
kannalta ovat epäedulliset. Tyypillisesti tällaisia olosuhteita on keväällä ja 
loppukesällä. Keväällä kylmyys häiritsee kasvua, jolloin riittävä kalium 
ylläpitää lehtien nestejännitystä ja suojaa versoja kylmyydeltä. 
Vastaavasti kuivuudessa ja lämpimissä (kuumissa) olosuhteissa kalium 
ylläpitää nestejännitystä ja edesauttaa yhteyttämisen jatkumista. 
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Syksyn lannoitus

• Kun lannoitus tehdään olosuhteiden mukaan, ei kaliumpainotteiselle 
syyslannoitukselle ole tarvetta. 

• Heinä-elokuussa on usein kuivaa ja lämmintä, niin silloin olisi niin sanotun 
syyslannoituksen aika. 

• Syksyllä nurmikko pyrkii kasvattamaan vahvan juuriston ja varastoimaan 
sinne yhteyttämistuotteita talvea ja kevään kasvuun lähtöä varten. 
Syksyllä yhteyttäminen loppuu liian vähäisen valon takia. Kun versojen 
kasvu on hidastunut, niin juuret jatkavat kasvuaan.

• Juurten kasvuun nurmikko tarvitsee typpeä, joten maltillinen 
typpilannoitus on tarpeen vielä syys-lokakuussa.  Kasvun hidastumisen 
aikana on syytä välttää nurmikon leikkaamista hyvin lyhyeksi, koska 
silloin yhteyttävä lehtipinta-ala poistuu ja samalla menee hukkaan 
yhteyttämistuotteita. 
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Yhteenveto lannoituksen suunnittelusta

• Ajattele vain omaa kenttää

• Muista edelliset kesät

• Tasapainoinen kasvu

• Ole rauhallinen keväällä ja pitkämielinen syksyllä

• Elokuussa alat rakentamaan seuraavaa vuotta

• Ei poppakonsteja/nurmi tarvitsee perushoitoa

– Ruokaa

– Ilmaa

– vettä
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Kuitu

• Mitä kuitu on?

• Mistä kuitua muodostuu?

• Mitkä tekijät vaikuttavat kuidun muodostumiseen?

• Kuidun hyödyt

• Kuidun aiheuttamat ongelmat

• Keinot kuitua vastaan

– Mekaaniset

– Kasvinravitsemus
– pH
– Vesitalous



www.greencare.fi

Mitä kuitu on?

• Kuidun määritelmä:

– “Tiivis kerros, joka sisältää kuolleita ja eläviä ruohon juuria, korsia ja 
lehtiä sekoittuneena.

– Kuitu sijaitsee ruohon maan päällisen (näkyvän) osan ja 
kasvualustan välillä.

Kuva: Golfliitto, Golfkentän ympäristökäsikirja
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Mistä kuitua muodostuu?

• Kuidun muodostuminen on luonnollinen asia.

• Kuitua muodostuu , 

– Kun vanhat ja/tai varisseet ruohon osat hajoavat.

– Kun hajotettavaa materiaalia tulee enemmän kuin sitä ehtii maatua

• Kuidun muodostaa hitaasti maatuvat osat:

– Korret, rönsyt ja juuret, jotka sisältävät runsaasti ligniiniä

– Ligniinin mikrobiologinen hajoaminen on hidasta

• Lehdet (leikkuujäte) eivät periaatteessa muodosta kuitua, koska ne 
sisältävät yli 80 % vettä ja enimmäkseen helposti hajoavaa ainesta

• Mutta, jos kasvu ylittää kuolleen materiaalin hajomisnopeuden, kuitua voi 
muodostua mistä tahansa kuolleesta kasvimateriaalista.
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Mitkä tekijät vaikuttavat kuidun muodostumiseen?

• Nurmilaji ja –lajike

– Niittynurmikka, rönsyrölli ja luhtarölli alttiita kuidun muodostukselle

• Liian voimakas typpilannoitus

• Ylikastelu

• Jatkuva, laajamittainen kasvitautien torjunta-aineiden käyttö

• Liian matala tai korkea kasvualustan pH

• Tiivistynyt kasvualusta
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Kuidun hyödyt

• Kuitu (kuitumatto) on hyödyllinen, koska se

– Pehmentää nurmikon pintaa

– Lisää kulutuksen kestävyyttä

– Vähentää maan tiivistymistä

– Suojaa kasvupistettä

• Mutta, kun kuitua on liikaa (> 1 cm), niin siitä on enemmän haittaa kuin 
hyötyä
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Kuidun aiheuttamat ongelmat

• Lisääntyneet tauti-, tuholais- ja rikkakasviongelmat

• Ongelmat kasvinravitsemuksessa ja vesitaloudessa

• Juuriston huono kunto

• Kuivalaikut

• Kuumuuden ja kylmyyden sietokyky huononee

• Kasvinsuojeluaineiden teho voi huonontua

• Leikkuun tarkkuus huononee (skalpeeraus)
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