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UUDET AJAT VAATIVAT UUSIA LÄHESTYMISTAPOJA
Täsmälannoitus perustuu oletukseen siitä, että kasvun
aikana (esimerkiksi varsien pitenemisen ja kukkimisen aikaan) kasvi tarvitsee ravinteita jatkuvasti tietyssä
suhteessa toisiin ravinteisiin nähden. Samaa lannoitetta
voidaan täten käyttää keväästä syksyyn ja lannoitusta
säädetään kasvin typpitarpeen mukaan.

Jo kauan ennen modernin ajan alkua tiedettiin kaikkien
kasvien tarvitsevan ravinteita jossain muodossa kasvaakseen ja kehittyäkseen tyydyttävällä tavalla. Kuitenkin vasta 1800-luvun puolivälissä tajuttiin kasvien ravinnon koostuvan pääasiassa maankuoren alkuaineista.
Nykyään tiedämme, että kaikki kasvit tarvitsevat samat
14 alkuainetta ja meillä on hyvä tietämys mihin näitä alkuaineita tarvitaan. Ravitsemisesta on tullut tehokkain
keino kasvun ja laadun kontrolloimiseen viljelyksillä,
mukaan lukien golfnurmilla. Teoriat ja metodit, jotka
ovat käytössä golfkenttien väylien ja viheriöiden lannoituksessa perustuvat vahvasti maatalouteen. Kuitenkin modernit golfkentät, erityisesti viheriörakenteiden
osalta, eroavat -maatalouden viljelyksien kasvualustoista. USGA-normein rakennetut viheriöt omaavat hyvin
rajallisen ravinteiden varastoimiskapasiteetin. Liiallista
lannoitusta olisi siksi vältettävä sekä taloudellisesta, että
ympäristönäkökulmasta katsottuna. Viheriölannoituksen tulisi perustua pieniin ja säännöllisiin annostuksiin,
joiden määrä määritetään heinän tosiasiallisen ravinnetarpeen ja tämän kausittaisen vaihtelun perusteella. Tähän perustuu ’’täsmälannoitus’’-konseptin tarpeellisuus.

Täsmälannoituksessa heinän typpipitoisuus ja täten
kasvulliset ja laadulliset ominaisuudet määritetään
heinän geneettisten piirteiden ja paikallisten ilmastoolosuhteiden perusteella. Kohdentamalla lannoitus
olosuhteiden mukaiseen ravinnetarpeeseen on mahdollista välttää epätoivottavia muutoksia kasvuvauhdissa ja
pelipintojen laadussa.
Tässä ohjekirjassa esitetään teoria tämän lannoituskonseptin takana, sekä yksinkertaiset ohjeet siitä, miten
täsmälannoitusta voidaan hyödyntää käytännön kentänhoidossa.
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Saatavuus/määrä
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Kevät

Lämpö

Kesä

Syksy

Kuva 1 – Kausittainen dynamiikka – valo, lämpö ja potentiaalinen kasvu / heinän ravinteiden tarve.

VALO JA LÄMPÖ KONTROLLOIVAT HEINÄN
KASVUPOTENTIAALIA
On yhä yleisempää, että ravinteita annetaan viheriöille
viikoittaisina annostuksina, mutta lannoiterytmi kasvukaudella voi vaihdella laajasti golfkenttien välillä.
Vaihtelulle on monia mahdollisia selityksiä, mutta kasvupotentiaaliin ja täten myös ravinnetarpeeseen vaikuttavat valo, lämpö ja vesi. Veden saatavuus on näistä
ainoa tekijä, jota voidaan helposti kontrolloida kastelun avulla. Veden saatavuus on kriittistä, jotta heinä
pystyy viilentämään lehtiään haihduttamalla kuumina
kesäpäivinä. Riittävä veden saatavuus on elintärkeää
solunjakautumiselle ja -pidentymiselle ja siten lehtien
kasvulle, joka mahdollistaa heinälle auringon energian
vastaanottamisen ja fotosynteesin.

teesin avulla. Hiilihydraatit ovat kasvin polttoainetta ja
rakennusmateriaaleja uusille lehdille ja juurille. Kasvu
ja lannoitustarve ovat siten suurimmillaan, kun päivät
ovat pitkiä (Kuva 1).
Ei ole mahdollista pakottaa kasvua keväällä suurilla ravinnemäärillä, kun heinän fotosynteesikoneisto operoi
pienellä vaihteella lämmön puutteen takia. Myöskään
ei ole mahdollista kompensoida valon puutetta kasvattamalla ravinnemäärää, kun päivien pituus lyhenee
syksyllä.

Lämpimät kesäpäivät vähentävät
ravinnetarvetta

Päivän pituus ja valon intensiivisyys määrittävät heinälle käytössä olevan auringonenergian määrän, joka
on käytettävissä energiaa vaativiin prosesseihin fotosynteesissä. Lämpötila kontrolloi kaikkien biokemiallisten prosessien määrää ja siten uusien lehtien ja juurten
muodostumista kauden aikana. Keväällä lämpötila
usein rajoittaa kasvua, kun taas syksyllä valon määrän
väheneminen vähentää kasvua ja siten ravinteiden
tarvetta (Kuva 1). Saatavilla oleva valo ja lehtien määrä
määrittävät sen kuinka paljon auringon energiaa kasvi
voi vastaanottaa ja muuntaa hiilihydraateiksi fotosyn-

Matalat lämpötilat eivät ole ainoa kasvua hidastava tekijä. Kun lämpötila lähestyy 30 °C-astetta fotosynteesin
tehokkuus vähenee kasveilla, jotka ovat sopeutuneet
pohjoismaiseen ilmastoon. Tästä syystä valon vaikutus
kasvuun vähenee lämpimällä säällä. Kun fotosynteesi
on hitaampaa heinän kasvupotentiaali ja ravinnetarve
vähenevät. Tästä syystä lannoitustasoa voidaan joutua
vähentämään keskikesällä, jos kuuma jakso jatkuu yli
viikon.
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Kasvu
‘’Luksus ravinteidenotto’’
Riittävä

Toksisuus

Puutos

Lehden typpipitoisuus

Kuva 2 – Lehden typpipitoisuuden ja kasvun suhde

Kuva 5 – Lannoituksen lisäämisen vaikutus pelipinnan laatuun.
Keskiarvo kuuden heinälajin lannoituskokeista Landvikista 2009.

Jakauma lehti- ja
juurimassan välillä

Hiilihydraattivarannot
Korkea

Lehdet

Matala
Lehden typpipitoisuus

Juuret

Lehden typpipitoisuus

Kuva 3 – Lehden typpipitoisuuden vaikutus lehti- ja juurimassan
kehitykseen

Kuva 6 – Lehden typpipitoisuuden vaikutus
hiilihydraattivarantojen määrään

Syyskuu
Lehtiala / grammaa lehtiä
% fructan in biomass
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Leveät, ohuet lehdet

4

3

2

1

Kapeat, paksut lehdet
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White = 40% of max. requirement
Grey = 60% of max. requirement
Black = 100% of max. requirement
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’Center’ ’Cezanne’ ’Barking’ ’Legendary’ ’Independence’

Lehden typpipitoisuus

Kuva 4 – Lehden typpipitoisuuden vaikutus lehtien
muodostumiseen

Kuva 7 – Lannoituksen intensiivisyyden vaikutus rönsyröllin
lehtien hiilihydraattivarantoihin
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Typpi on tärkeää kasvun kannalta. Kuva osoittaa kuinka lehtien typpipitoisuus vaikutti lehtien kasvuun rönsyrölli kasvustoissa. Koe
tehtiin kasvukammiossa 40 päivän pituisena ja kasvustoja ei leikattu kokeen aikana. Kuva: Tom Ericsson.

LEHDEN TYPPIPITOSUUS KONTROLLOI MONIA
TÄRKEITÄ PROSESSEJA
Typpi on ravinne, jota heinä tarvitsee eniten. Se on
aminohappojen ja proteiinien, sekä siten myös kaikkia
kasvin kemiallisia reaktioita kontrolloivien entsyymien
rakennusaine. Typpi on myös tärkeä rakennusaine
kasvin DNA:n ja hormonien muodostamisessa ja siten
kasvin ’’konehuoneen’’ keskiössä. Typpilannoituksella
on vahva vaikutus kasvin kasvulle (Kuva 2). Typpilannoitus vaikuttaa kuitenkin myös laajasti muihin kasvin
tärkeisiin toimintoihin ja ominaisuuksiin.

vien hiilihydraattien määrä on pienempi, kun typpeä on
hyvin saatavilla.
Lannoituksen intensiteetti vaikuttaa myös kasvin kapasiteettiin varastoida hiilihydraatteja lehtiin ja juuriin.
Kun heinälle saatavilla olevan typen määrä kasvaa, suurempi osuus muodostetuista hiilihydraateista käytetään
kasvuun ja siten pienempi osuus jää varastoitavaksi tai
käytettäväksi muissa elintärkeissä toiminnoissa (Kuvat
6 ja 7). Typen saatavuuden ollessa korkea, pienentää
se myös heinän kapasiteettia valmistaa puolustusmekanismeihin tarvittavia yhdisteitä ja siten altistaa sen
taudeille ja tuholaisille.

Typen saatavuus määrittää maanpäällisen ja -alaisen
kasvun jakautumisen, toisin sanoen lehtien ja juurten
kasvun suhteen ja siten vaikuttaa kasvin kapasiteettiin
sitoa auringon energiaa sekä veden- ja ravinteidenottokykyyn (Kuva 3). Typpi vaikuttaa myös lehtien
muotoon ja rakenteeseen (Kuva 4). Mitä paremmin
typpeä on saatavilla, sitä kovempaa on kasvutahti ja sitä
ohuemmat (pehmeämmät) ja suuremmat (leveämmät)
ovat heinän lehdet. Heinän typpistatus on siten tärkeä
pallon rullaavuuden ja siten pelipintojen laadun kannalta (Kuva 5a).

Jopa typen saatavuuden ollessa kohtuullisen matala ja
sen salliessa heinän kasvun ainoastaan puolella teholla,
tuottaa heinä terveen vihreän kasvuston niin kauan
kuin typpilannoitus on jatkuvaa ja tasapainossa kasvin
ravinnetarpeen kanssa. Heinän lehtien ja juurten pysyvän ja tasaisen typpipitoisuuden ylläpitäminen onkin
yksi täsmälannoituksen keskeisistä tavoitteista. Kudosten typpipitoisuuden tulee joskus olla korkea, jotta kasvusto korjaantuu nopeasti talvituhoista tai kulutuksesta
johtuvista vaurioista. Kun pelipintojen laatu ja nopeat
viheriöt ovat ensisijaisena tavoitteena, on heinän lehtien oltava jäykempiä. Lehtien jäykkyys voidaan saavuttaa vähentämällä lannoitusmäärää ja siten lehtien ja
juurten typpipitoisuutta.

Viheriöiden kovuus on myös tärkeä tekijä. Optimitasoa
enemmän lannoitettaessa kuidun muodostus lisääntyy
ja tekee viheriöistä pehmeämmät. Kasvua stimuloidaan
typpilannoituksella pääasiassa sen takia, että se lisää
maanpäällistä kasvua, jolloin heinä sitoo paremmin
auringonvaloa, ja koska lehden kasvamiseen tarvitta7
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Typen lisäämisen vaikutus lehden typpipitoisuuteen (kuivapaino), muotoon ja väriin rönsyröllillä. Kuva: Tom Ericsson.

KOLME PROSENTTIA TYPPEÄ LEHDISSÄ ON RIITTÄVÄSTI
Täsmälannoituksessa tavoitteena on ravinnemäärä,
jolla kasvin typpipitoisuus saadaan pidettyä mahdollisimman tasaisena. Kontrolloimalla kasvin typpitasoa
lannoituksen avulla voidaan saavuttaa monia toivottavia heinän laatutekijöitä.

Kontrolloimalla lehtien typpipitoisuutta lannoituksen
avulla hallitaan myös kasvutahtia. Noin 60 % kasvutahti verrattaessa maksimaaliseen kasvuun on usein
riittävä laadukkaan pelipinnan saavuttamiseksi. Mikäli
kasvuston tarvitsee kuitenkin paikata jonkin tyyppisiä vaurioita, tulee kasvutahdin olla lähellä maksimia
tämän ajanjakson ajan, ja siten myös typpipitoisuuden
tulee olla korkeampi.

Kasvihuone- (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)) ja kenttäkokeet (Landvik, Norway) osoittavat 3,1—3,5 % typpipitoisuuden kuivassa leikkuujätteessä olevan riittävä taso hyvän värin ja pelattavuuden
saavuttamiseksi kylänurmikalla, rönsyröllillä, nurmiröllillä, luhtaröllillä ja punanadalla. Tällä lehtien typpipitoisuudella kasvutahti oli noin 60 % maksimista ja
kaikki testatut heinälajit osoittivat juurten parantunutta
kehittymistä, jäykempiä lehtiä ja suurempia hiilihydraattivarantoja, kuin verrattaessa korkeampiin typpipitoisuuksiin ja maksimaaliseen kasvuun. Jos nopeampaa
kasvutahtia kuitenkin tarvitaan vaurioiden paranemista
varten, noin 6 % typpipitoisuus kylänurmikan ja röllien
kuivatussa leikkuujätteessä on hyväksyttävää ilman, että
heinän ravinteidenotto kapasiteetti ylittyy. Toisaalta
nadat saavuttavat täyden kasvupotentiaalin typpipitoisuuden ollessa noin 5 % kuivatussa leikkuujätteessä.

Kokenut kentänhoitaja voi määritellä heinän värin
perusteella, onko lannoitustaso oikea vai väärä. Leikkuujätteen määrä antaa myös selkeän signaalin heinän
typpistatuksesta. Mikäli on kuitenkin epäselvää, miten
lannoitusohjelma toimii, lehtianalyysistä voi olla suuri
hyöty. Lehtianalyysin perusteella mitataan kasvuston
typpipitoisuus. Dressaushiekan joutumista näytteen
sekaan tulisi välttää, sillä hiekanjyvien paino johtaa typpipitoisuuden aliarviointiin.

8

Kasvu

Röllit

Nadat

Lehden typpipitoisuus

Kuva 8 – Eri heinälajien kapasiteetti typen hyödyntämiseksi kasvussa

EROAVAISUUDET ERI HEINÄLAJIEN VÄLILLÄ
Eri heinälajit hyödyntävät typpeä eri tavoin. Nopeasti
kasvavat lajit (nurmikat ja röllit) kasvavat nopeammin
kuin hitaasti kasvavat (nadat) typpipitoisuuden ollessa sama (Kuva 8). Hitaasti kasvavilla lajeilla tarvitun
hiilihydraatin määrä tietyn lehtipinta-alan tuottamiseksi
on korkeampi kuin nopeasti kasvavilla lajeilla. Mitä
paksummat lehdet ja suurempi hiilihydraattien kulutus
lehden kasvuun on, sitä matalampi on typpituottavuus
eli kasvutahti otettua typpiyksikköä kohden. Tämä
huomio on yleinen ja pätee kaikkiin kasveihin.

Tulokset osoittavat, että kylänurmikan ravinnetarve on
hieman yli 10 % korkeampi ja nurmi- sekä luhtaröllin
noin 30 % matalampi kuin rönsyröllillä. Kapealehtiset
punanadat, joiden aurinkoenergian sitomiskapasiteetti
on pienin, jäivät taulukon viimeiselle sijalle. Natojen
ravinnetarve on noin 45—65 % matalampi kuin rönsyröllin. Mikäli jonkin taulukossa 1 olevan heinälajin
todellinen ravinnetarve on hyvin tiedossa, voidaan
muiden heinälajien ravinnetarve laskea. Todellisuudessa täsmälannoituskokeemme viheriöillä ovat osoittaneet noin 1,6 kg N/100 m2 olevan riittävä rönsyröllille Mälardalenissa (Keski-Ruotsi), kun pelattavuus on
tärkeimmäksi arvioitu ominaisuus. Tässä tapauksessa
heinän typpipitoisuus on noin 3 % ja kasvutahti noin
60 % maksimista.

On hyvin tunnettu, että heinälajien kasvutahti on
erilainen ja siten myös ravinnetarve. Kuitenkin näiden
erojen suuruus on vähemmän tunnettua, mikä rajoittaa lannoitesuunnitelman tarkkuutta. Vasta valmistunut
tutkimus osoittaa ja arvottaa kylänurmikan, rönsyröllin,
nurmiröllin, luhtaröllin ja punanadan kasvukapasiteetin ja verrannollisen ravinnetarpeen (Taulukko 1).
Laji / lajike

Sijoitus

Kylänurmikka (Poa annua)
Rönsyrölli (Agrostis stolonifera ‘Independence’)
Nurmirölli (Agrostis capillaris ‘Barking’)
Luhtarölli (Agrostis canina ‘Legendary’)
Puistonata (Festuca rubra ssp. commutata ‘Center’)
Etelänata (Festuca rubra ssp. trichophylla ‘Cezanne’)

1.12
1
0.72
0.71
0.55
0.33

Taulukko 1 – Kasvupotentiaalin arvotus yleisesti käytössä olevilla heinälajeilla
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SOPEUTUMINEN ERILAISIIN KASVUOLOSUHTEISIIN
Koska heinän kasvupotentiaalia kontrolloivat valon
määrä, lämpö ja vesi, on lannoitustaso sovitettava
kasvuolosuhteisiin. Varjo, korkea lämpötila ja kuivuus
vähentävät kasvukapasiteettia. Mikäli jokin näistä häiritsee kasvua, tulisi lannoitustasoa laskea, jotta lehden
typpipitoisuuden nousulta vältytään. Mikäli lannoitustasoa ei lasketa, lehtien kasvua lisätään juuriston
kasvun kustannuksella. Lehdistä tulee pehmeämpiä
ja hiilihydraattivarannot kudoksissa vähenevät. Tämä
heikentää pelipintojen laatuja ja heinän kykyä vastustaa
sienitautien ja muiden tuholaisten hyökkäyksiä.

Sama pätee leikkuukorkeuden laskemiseen ennen
turnauksia. Kun lehtipinta-ala pienenee, heinän kapasiteetti vastaanottaa auringon energiaa vähenee myös
ja siten vähentää kasvukapasiteettia ja ravinnetarvetta
(Kuva 9). Jotta heinän kasvuun lehdissä ja juuristossa
ei tulisi muutoksia ja lehtirakennetta sekä kudosten
hiilihydraattitasoja saadaan ylläpidettyä, lannoitusintensiteettiä tulee laskea.

Kasvu
Korkea leikkuukorkeus

Matala leikkuukorkeus

Lehden typpipitoisuus
Kuva 9 – Leikkuukorkeuden vaikutus heinän typen hyödyntämiseen
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MAKRORAVINTEET
Typpi (N)
Kalium (K)
Fosfori (P)
Rikki (S)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)

A
100
65
24
9
7
6

B
100
30
8
5
4
4

MIKRORAVINTEET
Rauta (Fe)
Mangaani (Mn)
Boori (B)
Sinkki (Zn)
Kupari (Cu)
Kloori (Cl)
Molybdeeni (Mo)
Nikkeli (Ni) **
*Ei luotettavaa dataa **Hyvin vähäinen tarve, voidaan poistaa lannoitteesta

A
0.7.
0.4
0.2
0.06
0.03
0.03
0.003
*

B
0.2
0.06
0.04
0.05
0.02
*
*
*

Taulukko 2 – Ravinteiden osuudet lannoitteessa (A) ja puutosoire diagnoosissa (B)

MITÄ ON HYVÄ LANNOITE?
jaksoista, jolloin ravinteiden saatavuus on rajallista.
Mikäli sarakkeen A mukaista lannoitetta annetaan kasvua rajaavina määrinä, kasvi tulkitsee tilanteen kuten
typen rajatessa kasvua. Kasvutahti hiipuu, jotta kasvi
sopeutuu vähäisempään typen saatavuuteen ilman, että
puutosoireita ilmenee, sillä kaikkia ravinteita on tarjolla
annoksina, jotka täsmäävät vähäisempään kasvuun.

USGA-normein rakennetuilla viheriöillä on vähäinen
kapasiteetti sitoa ja välittää ravinteita heinälle. Tämän
tyyppisillä viheriöillä on hyvin tärkeää, että käytetty lannoite sisältää kaikkia tarpeellisia ravinteita. Ravinteiden
huuhtoutumisvaaran vuoksi sekä määrien että ravinneannosten tulee vastata heinän tosiasiallista tarvetta.
Golfnurmille on saatavilla laaja kirjo eri lannoitetuotteita ja niiden sisältö vaihtelee käyttötarkoituksen
mukaan.

Kun kasvutahti hidastuu biomassan ja typen suhde
säätyy siten, että lehtien typpipitoisuus laskee. Typpirajoitteiset kasvuolosuhteet ovat toivottavia, kun
pelattavuus on päätavoite, sillä lehden jäykkyyttä ja
kapeampien lehtien muodostumista stimuloidaan. Kun
nopea kasvutahti on toivottavaa, esimerkiksi vaurioiden korjaamiseksi, typen rajoitusta tulisi välttää. Tämä
on helpointa saavuttaa kasvattamalla säännöllisen
lannoituksen annostusta, kuin vaihtamalla lannoitetta
korkeampityppiseen vaihtoehtoon.

SLU:ssa tehdyt kattavat tutkimukset kasvien ravinnetarpeista osoittavat kuitenkin, että eri lajit ovat hyvin
toistensa kaltaisia, kun verrataan niiden tarvitsemien
eri ravinteiden suhteita toisiinsa. Ainoa löydetty eroavaisuus oli tarvittu kokonaisravinnemäärä riippuen heinälajin kasvukapasiteetista. Tämä oli odotettu löydös,
sillä ravinteidenotto ja kasvu ovat läheisesti toisiinsa
liittyviä prosesseja. Hiekkapohjaisille viheriöille hyvän
lannoitteen tulisi siis sisältää kaikkia kasvin tarvitsemia ravinteita, taulukon 2 sarakkeen A osoittamina
osuuksina. Kaikkien muiden ravinteiden paitsi typen
Samat ravinnetarpeet
osuus tässä sarakkeessa on hieman suurempi kuin mitä
kasvuun tarvitaan. Koska kasvit ovat opportunisteja ra- kaikkina vuodenaikoina
vinteidenoton suhteen, jonkin verran ’’luksus ravinteidenottoa’’ tapahtuu kun sarakkeen A mukaista lannoi- Ei ole todisteita siitä, että heinä tarvitsisi ravinteita
erilaisissa suhteissa toisiinsa nähden kasvukauden
tetta käytetään. Tämä ylimääräinen ravinteidenotto on
aikana. Siten ei ole biologista syytä käytetyn lannoitteen
hyödyllistä ja tarjoaa kasville mahdollisuuden selviytyä
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sisällön muuttamiselle vuoden aikana. Kun taulukon
2 sarakkeen A mukaista lannoitetta käytetään kasvua
rajoittavana annostuksena, heinän kasvu rajoittuu aina
typen saatavuuteen. Muita ravinteita, kuten kaliumia
kasvi ottaa niin sanotusti ’’luksusmääränä’’ eli kaliumin
otettu määrä ylittää kasvuun tarvittavan määrän. Lisäämällä kaliumia myöhäiskesällä tai syksyllä nurmelle,
joka sisältää jo riittävästi tätä ravinnetta, ei ole vaikutusta heinän kykyyn selvitä matalissa lämpötiloissa.
Fosforilannoituksen lisääminen keväällä maalämpötilan
ollessa matala ja kun tasapainoista lannoitusta annetaan
pieninä ja säännöllisinä annoksia, on turhaa. Kuten
aiemmin todettua, vähäinen typenpuute ei aiheuta
vakavia ongelmia heinän terveydelle ja todellisuudessa
parantaa nurmipinnan laatua. Kaliumin, magnesiumin,
raudan ja mangaanin eli toisin sanoen ravinteiden,
jotka vaikuttavat läheisesti fotosynteesiin, puutosta
on vältettävä. Tämä saavutetaan helpoiten käyttämällä
kokonaisvaltaisia ja tasapainoisia lannoitteita jokaisella
lannoituskerralla kauden aikana.

Lehtianalyysi diagnostisena
työkaluna
Kun käytetään tasapainoista lannoitetta, joka sisältää
kaikkia ravinteita, on puutosoireiden riski hyvin pieni.
Kun ei tiedetä heinän ravinnestatusta, lehtianalyysi voi Kasvutunneli tutkimus urheilunurmien ravinnetarpeista SLU:ssa.
paljastaa potentiaaliset ravinnepuutokset. Kuivan leikKuva: Tom Ericsson.
kuujätteen ravinnesisällön analysoiminen on yksinkertainen prosessi, mutta tämän datan oikeanlainen
hyödyntäminen vaatii luotettavia vertailuarvoja. Koska
leikkuujätteestä mitattu ravinteiden kokonaismäärä voi
vaihdella suuresti, on luotettavampaa arvioida eri ravinteiden suhteellista osuutta. Koska ravinteiden suhteelliset osuudet eivät vaihtele suuresti eri heinälajien välillä,
voidaan epätasapaino ja puutokset huomata helposti.
Taulukon 2 sarake B osoittaa eri ravinteiden matalimmat arvot verrattuna typpeen (N=100), jolloin vakavia
vaikutuksia heinän kasvuun ja muihin elintärkeisiin
toimintoihin ei esiinny. Kun ravinteen arvo putoaa alle
tämän taulukossa esiintyvän vertailuarvon, on tämä
ravinne typen sijaan kasvua eniten rajoittava tekijä.
Tätä tilannetta on vältettävä ja ravinnepuutoksen syyt
on tunnistettava ja eliminoitava.
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Kuva osoittaa kuinka lannoitetason kasvattaminen (vasemmalta oikealle) vaikuttaa myös kuidun muodostumiseen. Nurmirölli.
Kuva: Agnar Kvalbein.

Matala N

Korkea N

Maaperän typpipitoisuudella on vahva vaikutus juuriston ulkonäköön ja massaan. Kuva: Tom Ericsson
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OTA HUOMIOON KASVUALUSTAN OMINAISUUDET
Kasvualustan materiaali vaikuttaa myös ravinteiden
saatavuuteen. Vanhoilla, esimerkiksi niin sanotuilla
’’push-up’’-viheriöillä sekä vanhoilla viljelysmaalle perustetuilla väylillä, voi olla suuret ravinnevarannot, joita
heinä voi hyödyntää. Nämä ravinteet vapautuvat maaperän partikkeleista liukenemalla ja kemiallisten prosessien, kuten ioninvaihdon avulla. Mikro-organismit
hajottavat orgaanista ainesta ja sen sisältämät ravinteet
vapautuvat mineralisaation avulla. Mikäli kasvualustan
orgaanisen aineksen pitoisuus on korkea, mineralisaation avulla saattaa vapautua suuria määriä typpeä ja
vähentää tarvittavan typpilannoituksen tarvetta. On
myös tyypillistä vanhoille viheriöille, että niille aiemmin
annettu fosforilannoite vapautuu saataville kasvukauden aikana kasvualustan kemiallisten ja biologisten
prosessien ansiosta.
Kasvualustan kykyä vapauttaa ravinteita vanhoista varannoista sekä orgaanisesta aineksesta, voidaan arvioida
lehtianalyysin avulla ja lannoitusohjelmaa säätämään
tuloksien mukaisesti.
Materiaalit voivat myös sitoa ravinteita niin, että puutos on kasvualustasyntyistä. Tämä voi olla erityisesti
ongelma uusilla viheriöillä, joilla mikroeliöstöllä ei ole
ollut aikaa kasvaa ja stabilisoitua. Koska mikro-organismit kilpailevat kasvien kanssa samoista ravinteista,
on lannoituksen palveltava sekä kasvien, että mikroorganismien tarpeita. Joukko tutkimuksia osoittaa, että
uuden viheriön ensimmäisen vuoden typpitarve on
kaksinkertainen ikääntyneeseen viheriöön verrattuna.

Ylilannoitettu jalkapallonurmi, joka on kehittänyt lyhyen ja
paksun juuriston. Kuva: Agnar Kvalbein.
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Kuva 10 – Lannoitusmäärä kauden aikana, kg typpeä / 100 m2 / viikko

KUINKA RAKENTAA TÄSMÄLANNOITUSKÄYRÄ
Tässä osiossa ehdotamme raameja täsmälannoitukseen
ja laadukkaan pelipinnan saavuttamiseksi. Ehdotettu
typpiannostus kauden aikana pyrkii noin 60 % maksimikasvutahdista ja lehden noin 3 % typpipitoisuuteen kuivapainosta. Näitä arvoja tulisi käsitellä vain
ohjeistuksena. Tietyissä tilanteissa, kuten sääolosuhteiden vaihdellessa tai viheriön rakennetyypistä ja
heinälajeista johtuen, saattaa olla tarpeellista muokata
ohjeistusta ja lisätä tai laskea lannoituksen annostelua.

Alla listatut lannoitemäärät pätevät varttuneilla viheriöillä, joilla mikroeliöstö on saavuttanut vakiintuneen
tilan. Kuvan 10 kaavio osoittaa kuinka täsmälannoittaa
korkean pelipinnan laadun saavuttamiseksi. Tarkastele
kaaviota sinisen laatikon tekstiä apuna käyttäen.

Hyvä juuriston kehitys nurmiröllillä, jota on lannoitettu 60 % annostuksella maksimilannoitusmäärästä. Kuva: Agnar Kvalbein.
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miten rakentaa täsmälannoituskäyrä
1.Valitse lannoite, jota voidaan antaa nestemäisessä muodossa
ja joka sisältää kaikkia ravinteita, makroravinteita ja mikroravinteita. Ravinteiden välisten suhteiden tulisi olla suurin piirtein
taulukon 2, sarakkeen A mukaiset.

jotta saadaan täsmälliset analyysitulokset. Mikäli tämä jätetään
määrittämättä, on riski, että typpipitoisuus näytteessä aliarvioidaan.
10.Vähennä syksyn aikana lannoitusannostusta asteittain maksimiannostuksesta loppuannostukseen, kun heinän kasvutahti on
vähentynyt.Yöpakkaset ovat myös hyvä lannoitetason pudottamisajankohdan indikaattori.

Näin muunnat lannoitesäkin prosentteina ilmoitetun ravinnesisällön painoyksiköiksi. Typpi, N, muodostaa pohjan muiden
ravinteiden määrien vertailulle, joten Typen arvoksi annetaan
100: Oletetaan, että lannoite sisältää ravinteita N-P-K suhteessa
11-2-5. Kun N arvo on 100, fosforin painoarvo, P, on siten 2/11
x 100 = 18P ja kaliumin painoarvo, K, on 5/11 x 100 = 45K.

11. Rönsyröllillä lannoituksen lopetusannostus tulisi olla
0,03 kg N/ 100 m2 / viikko
12. Lopeta lannoitus syksyllä kaksi viikkoa kasvun loppumisen
jälkeen.

2. Täsmälannoitus perustuu usein ja pienillä annoksilla tehtävään
lannoittamiseen. Sopiva lannoitustahti on kerran viikossa. Tämä
mahdollistaa myös lannoitusmäärän säätämisen kauden aikana
lyhyellä varoitusajalla, mikäli sääolot, heinän kehitys tai pelipintojen laatu niin vaatii.

13. Muokkaa lannoitusta kentän mikroilmaston mukaisesti.
Varjoisilla paikoilla sijaitsevat viheriöt kasvavat hitaammin ja
siten tarvitsevat vähemmän ravinteita, kuin viheriöt, jotka sijaitsevat aurinkoisella paikalla.

3. Onnistunut nestelannoitus pieninä annostuksina vaatii
nykyaikaisen ruiskun ja käyttötarkoitukseen sopivat suuttimet.
Pinta-alamittari on myöskin suositeltava. Ruiskun on oltava
kalibroitavissa.

14.Vaihdettaessa lannoitestrategiasta toiseen, esimerkiksi
perinteisestä täsmälannoitukseen, on tärkeää dokumentoida
tehdyt muutokset ja vaikutukset heinälle. Tämä mahdollistaa
metodin parantamisen tulevien kausien aikana. Kauden aikana
seuraavia asioita tulisi dokumentoida:

4. Aloita lannoitus keväällä, kun vuorokauden keskilämpötila
kasvualustan ylimmässä 5 cm on vähintään 7°C ja kun heinän
kasvu on alkanut. (Kuva 10).

• Heinän väri
• Juuriston kehitys
• Maalämpö
• Ilman lämpö
• Leikkuukorkeudet
• Viheriönopeus
• Lannoituksen aloituspäivämäärä, maksimilannoitusajan pituus
ja lannoituksen lopetuspäivämäärä
• Täsmälliset lannoite- ja ravinnemäärät
• Taudintorjunta, ajankohta ja käytetty yhdiste
• Muut kentänhoidolliset toimenpiteet

5. Rönsyröllillä aloitus annostuksen keväällä tulisi olla
0,03 kg N / 100 m2 / viikko. Laske lannoiteannostus muille
heinälajeille käyttämällä taulukon 1 listausta (sivu 9).
6. Kasvata lannoiteannostusta aloitustasosta asteittain maksimitasolle kevään aikana, kun heinän kasvutahti lisääntyy.
7. Rönsyröllillä maksimiannostus voi olla
0,06—0,07 kg N / 100 m2 / viikko. Mikäli kasvuston korjaantumista vaaditaan, voidaan annostusta kasvattaa 60 %.
8. Lannoita maksimiannostuksen mukaisesti 15. kesäkuuta—1.
syyskuuta välisenä aikana (Pohjois-Ruotsi) tai 1. kesäkuuta—15.
syyskuuta Etelä-Ruotsissa.
9. Mikäli täsmälannoitusohjelmassa ilmenee epäselvyyksiä,
leikkuujätteestä tehtävän lehtianalyysin avulla tulisi määrittää
typpipitoisuus. Polttamalla orgaaninen aines näytteestä analyysin jälkeen voidaan määrittää dressaushiekan osuus näytteessä,
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Kuva 11 – Lannoituskäytännöt Landvikin tutkimusasemalla, Norjassa, sekä alueen valo ja lämpötilaolosuhteet
vuonna 2008 (Taulukko Acta II).

Rönsyrölli
0.00

Kg nitrogen per 100 m2

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Viikko

Kuva 12 - Lannoituskäytännöt rönsyröllillä vuoden 2004 aikana Fullerö Golf Clubilla, Ruotsissa.
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MONIA HYÖTYJÄ, KUN BIOLOGIA ANTAA MYÖDEN
Kuvassa 10 esitetty lannoituskäyrä on idealisoitu kuva
siitä, kuinka ravinteiden tarve vaihtelee kauden aikana.
Vaihtelevuutta esiintyy tietysti, kun valon saatavuuden,
lämpötilan ja sademäärän vaikutuksesta, mutta näiden
vaikutus on lyhytaikaista (noin viikko), ja siksi ei ole
syytä poiketa alkuperäisestä lannoitusohjelmasta (Kuva
11). Tämä pätee erityisesti, kun lannoitetaan rajoitetusti
kasvutahdin hidastamiseksi ja juuriston kasvun edistämiseksi. Kun kasvua rajoitetaan typen avulla, heinälle
kehittyy kapasiteetti ottaa ylimääräisiä ravinteita, kun
olosuhteet ovat väliaikaisesti heikentyneet. Kuitenkin
kun tähdätään nopeampaan kasvutahtiin esimerkiksi
vaurioiden korjaamiseksi, on tärkeää pudottaa ravinnemäärää, kun olosuhteet muuttuvat huonommiksi.
Mikäli tämä lannoitusannostuksen vähennys jätetään
tekemättä, on vaarana ylimääräisten ravinteiden huuhtoutuminen rankkojen sateiden aikana.

kontrolloitu lannoitus auttaa siten myös kehittämään
positiivisen mikroeliöstön viheriöiden kasvualustassa.
Ravinteiden antaminen nestemäisessä muodossa lisää
lannoituksen täsmällisyyttä ja vähentää lannoituksen
jälkeisen kastelun tarvetta. Nestelannoitus siis säästää
aikaa ja pitää pelipinnat pelattavampina, kun kastelun
tarve on minimoitu.
Ravinteiden saatavuuden säätäminen toivottua kasvutahtia vastaavaksi vähentää myös huuhtoutumisriskiä.
’’Nälkäisen’’ heinän hiilihydraattivarannot ovat suuremmat kudoksissa ja siten sen vastustuskyky tauteja ja
tuholaisia vastaan on parempi. Kasvuperusteinen lannoitus on siis hyödyllistä pelipintojen laadulle, ympäristölle ja golfyhtiön taloudelle.
Heinän fysiologiset ravinnetarpeet ja niihin paras
mahdollinen vastaaminen muodostavat tämän lannoitusohjekirjan rungon. Muiden aineiden ja erityisesti
yksittäisten ravinteiden lisäämisellä suurina annoksina
voi olla positiivinen vaikutus heinän laatuun. Nämä
ainesosat voivat toimia biostimulantteina ja tehdä
kasvista vastustuskykyisemmän taudeille tai stimuloida
kasvia tietyissä stressiolosuhteissa. Hyviä tuloksia on
havaittu muilla viljelyskasveilla, kun niille on annettu
piioksidia, kun taas ylimääräistä rikkiä on käytetty
kasvinsuojelutarkoituksessa kontrolloimaan sienitauteja. Uudet kokeet, mukaan lukien lannoituksen vaikutus talvensietokykyyn, tulevat antamaan tietoa siitä,
kuinka lannoittaminen tulisi päättää kauden jälkeen
syksyllä. Lannoittamisella aina kasvualustan jäätymiseen asti on huomattu positiivinen vaikutus, mutta
ympäristönäkökulmasta myöhäistä syyslannoitusta ei
suositella. Todennäköisesti tämän lannoitusohjekirjan
suosituksia tulee jatkossa päivittää, kun uutta tietoa
urheilunurmien lannoittamisesta ilmaantuu.

Kun lannoitusta tehdään säännöllisesti ja annostus on
suunniteltu kattamaan jatkuva ravinnetarve, saadaan
lannoitusjärjestelmä, jota on helppo säätää (Kuva 12).
Laskemalla tai nostamalla lannoitusannosta voidaan
heinän kasvutahtiin vaikuttaa kuhunkin sen hetkiseen
tilanteeseen sopivasti. Kasvuperusteinenlannoitus voisi
siten olla toinen nimitys täsmälannoitukselle. Kasvua
säädellään sopimaan vallitseviin olosuhteisiin säätämällä annostuksen kokoa vastaamaan toivottua kasvutahtia.
Täsmälannoituksessa ravinteita annetaan tavoiteltua
kasvua vastaavasti. Uusille kasvisoluille täytyy antaa
ravinteita, jotta niiden omat mekanismit kehittyvät.
Lannoitetason säätäminen päivän pituuden ja lämpötilan mukaisesti on myös loogista, sillä nämä tekijät
vaikuttavat suuresti kasvin fotosynteesikapasiteettiin.
Lannoitus vaikuttaa kasvin lisäksi maaperän mikroorganismeihin, jotka auttavat kasvia ravinteiden- ja
vedenotossa. Erityisesti mykorritsasienet ovat herkkiä
korkeille maaperän ravinnepitoisuuksille. Tasainen ja
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