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Mitä kasvunsääteet ovat?

• Kasvunsääteet  ovat synteettisiä 
kasvihormoneja, jotka “säätävät” kasvien 
kasvua. 

• Kasvihormonit ovat kasvien itsensä tuottamia 
aineita, jotka vaikuttavat jo pieninä pitoisuuksina 
kasvien kasvuun, aineenvaihduntaan ja 
kehitykseen.

• Kasvihormonit vaikuttavat kasvien soluissa 
tapahtuviin prosesseihin paikallisesti ja 
spesifisesti.

• Kasvihormonit määräävät kukkien, versojen ja 
lehtien muodostumisen sekä niiden kehittymisen 
ja tuleentumisen.



Mitä kasvunsääteet ovat?

• Kasvihormonit vaikuttavat myös näkyvään 
kasvuun. Siis, mitkä kasvisolut kasvavat ylös- tai 
alaspäin, ja millaiseen muotoon.

• Kasvihormonit ovat elintärkeitä kasvien kasvulle.
• Kaupalliset tuotteet viljakasvien korren 

kasvunsäätöön tulivat markkinoille Suomessa 
1960-luvulla, ja merkittävä kehitysaskel tapahtui 
1980-luvulla.





• Primo Maxx on erityisesti nurmikkokäyttöön 
tarkoitettu kasvunsääde, jonka tehoaine on 
trineksapakki-etyyli

• Primo Maxx estää gibberelliinihapon (GA) 
muodostumisen kasvissa GA:n synteesin
loppuvaiheessa (GA on kasvihormooni, joka
vaikuttaa ensisijaisesti solujen pituuskasvuun)

• Pituuskasvu vähenee voimakkaasti

• Ruoho jatkaa kasvuaa samalla nopeudella, 
MUTTA kasvu ohjautuu versomiseen
sivusuunnassa ja juurten kasvuun

Mikä Primo Maxx on ja kuinka se toimii?



Primo Maxxin
hyödyt



Primo Maxx – vähentää väylien kasvua ja leikkuutarvetta

Primo Maxx rate

Leikkuujätteen määrä (g k-a/m2/päivä) 

Leikkuutarve
väheni

33 %

Primo Maxxin käyttömäärä

Lähde: Bioforsk Lepaa, Suomi, 2008. 10 käsittelyn keskiarvo.  LSD 5% = 0,45



Siisti lopputulos, vähemmän leikkuujätettä

Primo Maxx käsittelemätön



Väyläohjelma vähentää käytön, työvoiman ja poistojen kustannuksia



Ruotsalainen kenttämestari,
Harri Manninen – säästöt väylillä

Tarvitsin kaksi JD 7700 väyläleikkuria leikkaamaan kolmena päivänä 
viikossa ja työaika 27 tuntia viikossa 18 reikäisellä golf-kentällä 

huhtikuusta heinäkuulle, määrä lisääntyi 45 tuntiin viikossa 
ylimääräisten aamu- ja iltapäiväleikkuiden takia elo-syyskuussa –

kokonaismäärä noin 800 tuntia kauden aikana. 

Primo Maxxin avulla, leikkaamisen määrä vähentyi kahteen kertaan 
viikossa läpi kauden, ja aikaa kului vain 18 tuntia viikossa. 

Leikkuuaikaa säästyi 400 tuntia, tai kustannukset väheninvät 50%, 
kun otetaan huomioon pienemmät polttoaine- huolto- ja muut 

kustannukset. 



Ruotsalainen kenttämestari
Anders Lundqvist – säästöt griineillä

• Viheriöiden leikkaaminen vähentyi 130 kerrasta
75 kertaan
– Säästö työkustannuksissa 8000 €

• Pottoaineen käyttö väheni 2080 litrasta
1200 litraan
– Säästö polttoainekustannuksissa 1500 €

• Vähemmän kulumista, vaurioita ja poistoja

• Vähemmän hoitotöistä aiheutivia häiriöitä pelaajille



Kokemukset Suomesta 2013

Viheriöt 1,5 Ha 2013 2012 2013 2012
Kerrat Kerrat Tunnit €/tunti yhteensä yhteensä

Leikkuu 77 120 5 16 6 160 € 9 600 € -36 %
Jyräys 13 4 6 16 1 248 € 384 € 225 %
Ruiskutukset 8 4 5 16 640 € 384 € 67 %
Primo Maxx 217 € 

8 265 € 10 368 € -20 %

Väylät 10 Ha 2013 2012 2013 2012
Kerrat Kerrat Tunnit €/tunti yhteensä yhteensä

Leikkuu 34 58 8 16 4 352 € 7 424 € -41 %
Verkoitus 27 56 2 14 756 € 1 568 € -52 %
Ruiskutukset 5 4 8 16 640 € 512 € 25 %
Primo Maxx 3 380 € 

9 128 € 9 504 € -4 %

Yhteensä viheriöt + väylät 17 393 € 19 872 € -12 %



Kokemukset Suomesta 2013

• 2012 on ruiskutettu/lannoitettu myös väyliä, joten tämä on otettu 
huomioon. Primon kanssa lannoituksen voi tehdä yhdessä, jolloin 
ei tule ylimääräisiä ruiskutuskertoja 

• 2012 kasvu ollut väylillä rajua, siksi verkoitus joka leikkuun 
jälkeen -> laatu parantunut 

• 2013 jäänyt aikaa jyräyksille -> nopeutta
• 2013 iltapelaajat tyytyväisempiä 
• huoltomiehen tunteja säästynyt arviolta viikon verran 
• teroitukset vähentyneet 
• väyläkoneiden huoltoväli pidentynyt 
• koneiden tunnit vähentyneet -> pidempi vaihtoväli 
• viheriöt tiheämmät ja väriltään paremmat 
• polttoaine kustannukset vähentyneet (per kenttä n. 1000€) 
• varaosakustannukset vähentyneet (vastaterät, suodattimet, öljy, 

hydrauliikka) 
• 2013 väylillä ei liiallista leikkuujätettä edes märällä säällä 



Kommentteja muilta käyttäjiltä

• PrimoMaxxia käytetty/kokeiltu yli 40 kentällä 2013

• ”näillä leikkuukorkeuksilla ei viheriöt ole ikinää olleet näin 
nopeat”

• ”viheriöt ovat illalla samanlaiset kuin päivällä”
• ”ilman primon käyttöä väylillä en olisi tullut toimeen”, 

johtuen työvoimapulasta
• ”syksyllä saviväylät pysyneet siistinä kun on päässyt 

leikkaamaan silloin kun on kuivaa”



Primo Maxx voi lisätä merkittävästi 
viheriöiden nopeutta

20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. Primo Maxx käsittelypäivät 2011

Stimpmeter (38 cm)
6% lisäys mittausten keskiarvona

Jopa 12% lisäys
pallon rullaamiseen

Primo lisäsi
tiheyttä 7%

Verranne 
Primo Maxx

6 käsittelyä 0,2-0,4 l/ha 21.7. – 27.9., kylänurmikkaviheriöt, Landvik, Norja
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Primo Maxx voi vähentää merkittävästi 
ruohon kasvua

29.8. 8.9. 28.9. 8.10. Primo Maxx käsittelypäivät 2011

31% vähennys
päivittäisessä

pituuskasvussa

Primo 
increased 

density by 7%

Pituuskasvu päivän aikana, mm

18.9.

Viheriön nopeus muuttuu
vähemmän päivän aikan

6 käsittelyä 0,2-0,4 l/ha 21.7. – 27.9., kylänurmikkaviheriöt, Landvik, Norja
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Lähde: STRI, Bingley, Yorks, UK

Lehtivihreä tiivistyy pienempiin lehtiin

Primo Maxx – parempi ulkonäkö ja tiheys

Käsittelemätön Primo Maxx 0.4 l/ha



Primo Maxx yhteenveto

• Vähentää merkittävästi nurmikon leikkuutarvetta

• Säästää työ- ja polttoainekuluissa sekä vähentää 
koneiden käyttöä ja kulumista. 

• Lisää nurmikon tiheyttä, parantaa nurmikon 
pelattavuutta ja ulkonäköä

• Parantaa nurmikon talvenkestävyyttä

• Vahvempi juuristo, parempi kulutuksen ja kuivuuden 
kestävyys
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