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Kuva 1. Oslon GK:n kentälle tehtiin kahdet koealat väylän 15 Bogstadvattetiin viettävään rinteeseen (vasemmalla) ja yhdet
koealat väylän 9 ja 10 väliin (oikealla). Kuvat otettu 1. kesäkuuta 2018. Kuva: Trygve S. Aamlid.

Kohdennettu karheikkojen hoito
golfkentillä voi olla tärkeä tekĳä
kasvien ja hyönteisten biologisen
monimuotoisuuden lisäämisessä.
Kukkivat alueet voivat parantaa
monien golfaajien pelikokemusta
lisäämällä golfkenttien esteettisiä
arvoja. Lisäksi ohuempi kasvillisuus
helpottaa karheikkoihin päätyneiden pallojen löytämistä ja pelaamista.
Vuosina 2017–2020 NIBIO toteutti
projektin Ruohikosta kukkivaan
niittyyn – Tiheistä, yksipuolisista
ruohoalueista monimuotoisempiin
karheikkoihin. Tavoitteena oli tutkia
erilaisia toimenpiteitä lajien monimuotoisuuden lisäämiseksi olemassa
olevilla ruohikkoalueilla, eli karheikoissa, puistoissa ja maisemoiduilla
niityillä. STERF:n yhteisrahoi-

tuksen ansiosta Oslon GK:ssa
tehtiin karheikkokokeiluja ja
Sigtuna GK:ssa perustettiin demoalueita. Tässä artikkelissa esitellään
golfkenttien kannalta tärkeimmät
tulokset.

maaperätyypit, maaperän orgaanisen
aineksen ja ravinteiden pitoisuus,
maan syvyys/kuivuusherkkyys, maan
tiivistyminen, alkuperäiset ruoholajit
ja nurmikasvuston tiheys olivat yksipuolisen ruohikon muuttamisessa
"kukkivaksi niityksi".

Projektin kuvaus

Koekohteiden lisäksi Ruotsiin Sigtuna
GK:ssa luotiin myös demoalueita
samoilla käsittelyillä.

Kokeilut aloitettiin vuonna 2017
niityillä kuudella paikkakunnalla
Kaakkois-Norjassa, Oslon GK:n
karheikoissa (Bogstad, kuva 1), Oslon
puistoissa (Blindernin yliopistopuisto
ja Slottsparken), vanhalla siirtonurmen
tuotantopellolla (Landvik) sekä kahden norjalaistilan reuna-alueiden
niityillä (Nannestad ja Våle).
Useissa paikoissa tehtiin kokeita,
joissa selvitettiin, miten tärkeitä eri
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Slottsparkenin kokeilu jouduttiin
valitettavasti perumaan vuonna 2019
kaivutöiden vuoksi, joten se ei sisälly
tähän artikkeliin.
Hanketta rahoittivat STERF ja useat
Norjan viranomaiset.

Viisi erilaista käsittelyä
Elokuussa 2017 perustimme seuraavat
viisi koealaa 8 x 8m neliöille kolmena
tai neljänä rinnakkaiskoealana jokaisessa koekohteessa:
1. Normaali pitkä karheikko:
Leikkaus kahdesti vuodessa "silppuleikkureilla", jotka silppuavat leikatun ruohomassan, ja leikkuujäte jätetään paikalle. Tämä vastaa nykyistä
korkeiden karheikkojen käsittelyä
monilla golfkentillä.
2. Kertaniitto: Kasvillisuuden
leikkaaminen elo-syyskuun vaihteessa.
Ruohon (heinän) annettiin kuivua noin
viikon ajan, jotta siemenet ehtivät
pudota ennen kuin heinä kerättiin ja
poistettiin. Tämä vastaa perinteistä
niittyjen hoitoa.

3. Niitto kahdesti: Kaksi niittoa,
ensin toukokuun lopussa / kesäkuun
alussa ja sitten elo-syyskuun lopussa.
Ensimmäisellä niittokerralla ruoho
kerätään ja poistetaan saman tien.
Toisella niittokerralla heinän annetaan
kuivua noin viikon ajan, jotta siemenet
voivat pudota ennen kuin heinä kerätään ja poistetaan. Kahden niittokerran
oletettiin pystyvän harventamaan kasvillisuutta enemmän verrattuna perinteiseen niittoon, koska ravinteita
poistettiin alueelta vuosittain.
4. Niitto + sahanpuru: Käsittelynä 2,
mutta lisäksi lisättiin hienoa sahanpurua 0,5 kg (ka) neliömetrille heinänpoiston jälkeen elokuussa 2017.
Sahanpurun lisäyksen tavoitteena oli
sitoa maaperän typpeä siten, että ruoho
muuttuisi vähemmän hallitsevaksi ja

että muilla lajeilla olisi paremmat
mahdollisuudet vakiintua. Mikroorganismien sitoma typpi maaperässä
vapautuu hitaasti 4–5 vuoden aikana,
mutta toiveena oli, että hiilirikas
sahanpuru tarjoaisi kylvetylle lajille
mahdollisuuden asettua tänä aikana.
5. Niitto + Pikkulaukun kylvö:
Käsittelynä 2, mutta lisäksi pikkulaukun (Rhinanthus minor) kylvö
lokakuussa 2017 (kuva 2). Pikkulaukku on yksivuotinen kasvi, joka
loiselää nurmikolla imemällä
ravinteita ruohonjuurista. Kasvi on
kotoperäinen ja kasvaa luonnostaan
kaikkialla Pohjoismaissa. Pikkulaukun
siemenet tarvitsevat kylmyyttä
itäessään, joten kylvö tehtiin syksyllä.

Kuva 2. Pikkulaukku, Rhinantus minor, on puoliloinen, yksivuotinen kasvi, joka ottaa ravinteita ruohonjuurista ja edistää siten
ruohon ohenemista. Käsittelyssä 5 kylvettiin norjalaisen pikkulaukun siemeniä Gudbrandsdalenista (Itä-Norja) siemenmäärällä
0,5 g siemeniä (200 siementä)/m², lokakuussa 2017. (Sigtunan demo-alalla kylvettiin paikallisesti Upplandista kerättyjä
siemeniä samalla tiheydellä ) Kuvat: Trygve S. Aamlid.
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siementen saatavuus elokuussa 2018.
Vain mäkitervakon, kissankellon,
päivänkakkaran, puna-ailakin ja
nurmikohokin siemenvarasto oli
runsasta (> 100 itävää siementä
neliömetrillä). Ahdekaunokilla,
masmalolla, purtojuurella,
ojakellukalla ja niittynätkelmällä
itäviä siemeniä oli vähemmän kuin
yksi neliömetrillä (taulukko 1).

Kuva 3. Kukkasiemenseoksen kylvö Vredo-kylvökoneella, Oslo GK, elokuu 2018.
Kuva: Trygve S. Aamlid.

Kylvö kukkasiemenseoksella
Vuoden kuluttua käsittelyjen
aloituksesta Kaakkois-Norjan
alueellinen kukkasiemenseos
kylvettiin elo-syyskuun vaihteessa
2018. Tehtiin myös vertailukäsittely
nro 6, joka vastasi käsittelyä 1, mutta
jossa ei kylvetty siemeniä.
Ennen kylvöä ruoho leikattiin 2–3

cm:n korkeuteen keräimellä
varustetulla ruohonleikkurilla, jonka
jälkeen siemenseos kylvettiin Vredon
kylvökoneella, kylvömäärä 1,0 g/m²
(kuva 3).
Siemenseos koostui 18 yleisestä lajista, joiden katsottiin yhdessä tarjoavan siitepölyä ja mettä pölyttäville
hyönteisille koko kasvukauden ajan
(taulukko 1). Koostumus ei ollut
optimaalinen, sitä rajoitti eri lajien

Seuranta
Kasvillisuuden kehitystä seurattiin
vuosittain laskemalla eri lajien (sekä
kylvettyjen että luonnossa esiintyvien
lajien) kasveja merkityllä 1 x 1 m
ruudun alueella (kuva 4).
Samalla laskettiin eri lajien kukkien
määrä. Pölyttäjien (pääasiassa
kimalaisten) ja muiden hyönteisten
esiintyminen kartoitettiin tekemällä
havainnointitutkimuksia neljän
minuutin ajan kussakin ruudussa
kolme kertaa kauden aikana (alkukesä,
keskikesä ja loppukesä, kuva 5).

Taulukko 1. Siemenseoksen kylvö koealoille elo-syyskuun vaihteessa 2018.
Latinalainen nimi
Viscaria vulgaris
Campanula rotundifolia
Leucanthemum vulgare
Silene dioica
Silene vulgaris
Achillea millefolium
Lotus corniculatus
Lychnis flos-cuculi
Hypericum maculatum
Carum carvi
Solidago virgaurea
Hieracium umbellatum
Knautia arvensis
Centaurea jacea
Antyllis vulneraria
Succisa pratensis
Geum rivale
Lathyrus pratensis
Yhteensä

Suomalainen nimi
Mäkitervakko
Kissankello
Päivänkakkara
Puna-ailakki
Nurmikohokki
Siankärsämö
Keltamaite
Käenkukka
Särmäkuisma
Maustekumina
Kultapiisku
Sarjakeltano
Ruusuruoho
Ahdekaunokki
Masmalo
Purtojuuri
Ojakellukka
Niittynätkelmä

Paino% siemenseoksessa
11.8
5.1
17.5
14.2
6.1
1.4
16.2
1.9
5.1
6.1
1.1
0.6
2.9
0.8
2.9
1.4
0.6
4.1
100
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Itävyys, %
81
70
96
63
83
89
35
43
36
44
52
32
40
13
7
5
7
2

Itävien siementen määrä/m2
1571
729
317
149
118
56
51
46
42
12
7
3
2
<1
<1
<1
<1
<1
3104

Kuva 4. Kiinteä testiruutu lajien rekisteröintiä
varten Oslon GK:ssa. Kuva: Ellen Svalheim.

Kartoitukset tehtiin hyvissä sääolosuhteissa, ja suurin osa kimalaislajeista oli tunnistettavissa. Lisäksi
maaperän mahdollinen kemiallinen
muutos selvitettiin ottamalla säännöllisesti näytteitä koko hankejakson
ajan.
Oslon GK:n testialueella pelin pelattavuutta arvioi elokuussa 2017 ja
elokuussa 2020 entinen golfammatti-

Bild 5. Pölyttävien hyönteisten kartoitus Blindernin yliopistopuistossa
Oslossa. Kuva: Geir K. Knudsen.

lainen Marius Thorp. Marius seisoi
koeruudun ulkopuolella ja kääntyi
pois, kun avustaja heitti golfpallon
ruutuun. Sitten kirjattiin aika, joka
kului ennen kuin Marius löysi pallon.
Tämän jälkeen Mariusta pyydettiin
lyömään palloa kohti maalipistettä
noin 80 metrin päässä väylällä.
Etäisyyttä maalipisteestä pallon
pysähtymispaikkaan pidettiin
osoituksena lyönnin tarkkuudesta ja

siten karheikon pelattavuudesta.
Samalla Marius antoi subjektiivisen
arvion siitä, kuinka vaikeaa
karheikosta oli pelata asteikolla 1–9,
jossa 1 oli helpoin ja 9 vaikein (kuva 6
a ja b).

Kuva 6a,b. Projektin alussa ja lopussa Marius Thorp testasi eri karheikoiden pelattavuutta Oslon GK:ssa (a).
Monissa paikoissa pallo oli hyvin piilossa ruohikossa (b). Kuvat: Trygve S. Aamlid.
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a) Oslo GK
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b) Viiden koealan keskiarvo
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Kuvio 1. Lajimäärä
elokuussa 2020 eri
käsittelyjen jälkeen,
kokeen ajanjakso
alkoi elokuussa
2017 (a) Oslon
GK:n kokeessa ja
(B) viiden koealan
keskiarvona.

Tulokset
Verrattuna vertailukäsittelyyn ilman
kylvöä (käsittely 6) kukkaniittyjen
siementen kylvö lisäsi selvästi kasvilajien määrää useimmissa kokeissa
(kuvio 1).
Kukkaniittyseoksen 18 lajista jokaiselle viidelle koealueelle vakiintui
keskimäärin 5,5 uutta lajia. Tämä oli
hieman odotettua pienempi, mutta
monien lajien vakiintumisen vaikeus
selittyy joidenkin kylvettyjen siementen alhaisella itävyydellä (taulukko 1).
Parhaiten lajeista vakiintui päivänkakkara, seuraavaksi keltamaite,

siankärsämö, kissankello, särmäkuisma, nurmikohokki, maustekumina, käenkukka, puna-ailakki ja
masmalo.
Hankkeen päättyessä vuonna 2020
siankärsämö oli ylivoimaisesti eniten
kukinnut laji (ks. esim. kuva 5).
Vaikka siankärsämöä esiintyi monilla
pelloilla ennen kokeiden alkamista
(kuva 4), se lisääntyi myös käsittelyjen
ja kylvöjen seurauksena. Yllättävä
tulos oli mäkitervakon vähäinen
esiintyvyys, vaikka se edusti yli puolta
siemenseoksen itävistä siemenistä
(taulukko 1). Syytä tähän ei tiedetä,
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sillä mäkitervakot itävät yleensä
helposti kasvihuoneissa kylvettyinä.
On perusteltua uskoa, että kuiva kesä
2018 vähensi nurmikon kasvua ja
paransi niittykukkien vakiintumista
elo-syyskuun 2018 kylvön jälkeen.
Seuraavina vuosina monet kasvit
joutuivat kuitenkin ruohon syrjäyttämiksi ennen kuin ne saavuttivat
kukintavaiheen. Pienten kasvien
kehittyminen vakiintuneiksi, kukkiviksi kasveiksi on kriittinen vaihe
kylvettäessä niittykukkia olemassa
oleville ruohikoille.

Kuva 7. Elokuussa 2018 kylvetyt
niittykukat ruusukevaiheessa
kesällä 2019 Oslon yliopistopuistossa. Härkit ovat vakiintuneet spontaanisti, muut lajit
sisältyivät siemenseokseen.
Kuva: Ellen Svalheim.

Kylvettyjen lajien vakiintumisen
kanssa samanaikaisesti havaittiin
myös tiettyä spontaania kylvämättömien lajien vakiintumista (kuva 1).
Nämä lajit ovat saattaneet joko olla
maaperän siemenpankissa, tai
siemenet ovat saattaneet levitä
ympäristöstä. Oletamme, että niitto ja
keruu ennen kylvöä vaikuttivat ja
stimuloivat itävyyttä maaperän
siemenpankista, jopa käsittelyssä 6.
Kuvien 1a ja 1b vertailu osoittaa, että
kylvön jälkeinen juurtuminen oli
Oslon GK:ssa keskimääräistä
huonompi kaikilla viidellä koepellolla.
Tämä johtuu siitä, että Oslon GK:n
harju koostui enimmäkseen tiheästä
kasvillisuudesta, jossa esiintyi
punanataa, timoteita ja nurmilauhaa.
Verrattuna muihin koealueisiin oli
Oslon GK:n maaperä ja/tai kasvil-

lisuus kuivuutta kestävää, sillä ruohoa
oli kuivana vuonna 2018 suunnilleen
saman verran kuin vuosina 2017, 2019
ja 2020. Paras uusien lajien kasvu oli
Blindernin yliopistopuistossa ja
Nannestadin niitypellolla, jotka olivat
myös kuivuudelle altteimpia alueita
(ohut maapeite Blindernissä ja
hiekkamaa Nannestadissa).
Kuivuutta kestävän maaperän lisäksi
Oslo GK:n harju voi kerätä valumia
ympäröiviltä pelipinnoilta. Tämä koski
varsinkin Bogstadvattnetiä kohti viettävää karheikkoa reiällä 15. 15–20 m
leveä suojavyöhyke karheikkoineen on
tärkeä, jotta voidaan estää typen ja
fosforin valuma Bogstadvattnetiin,
mutta karheikon korkea ravinnepitoisuus vaikeuttaa lajirikkaan
kasvillisuuden muodostumista.
Kaikkien koealojen maaperäanalyysien kokonaisarvioinnin perusteella

saattaa silti vaikuttaa siltä, että vesi oli
ratkaisevampi tekĳä kuin ravinteiden
saanti kasvilajien monimuotoisuuden
kannalta.
Tiedämme aiemmasta, että paljaalle
maalle on helpompi perustaa kukkaniittyjä kuin kylvettäessä vakiintuneisiin ruohikoihin, ja tämä vahvistettiin myös Oslon GK:n tapauksessa.
Ennen kylvöä elokuussa 2018 he
yrittivät poistaa mahdollisimman
paljon ruohoa traktoriin asennettavalla
Amazone-leikkurilla.
Epätasaisesta pinnasta johtuen ei tulos
ollut kovin hyvä. Muutaman pintamaan kuorintayrityksen (kuva 8a)
jälkeen luovutimme, ja leikkasimme
ruohon leikkasimme ruohon
itsevetävällä vaakatasoleikkurilla,
kuten aiemmin kuvattiin. Seuraavana
vuonna havaitsimme kuitenkin

Kuva 8 a,b. Nurmen kuoriminen ennen kylvöä johti paljon parempaan kylvettyjen lajien juurtumiseen. Kuva: Trygve S. Aamlid.
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Bild 9. Pikkulaukku on vakiintunut ruohovaltaiseen karheikkoon Oslon GK:ssa. Kuva: Trygve S. Aamlid.

kylvettyjen lajien vakiintuneen paljon
paremmin kuorittuihin paikkoihin kuin
ympäröivään karheikkoon (kuva 8b).
Tämä osoittaa, että käytännössä
ruohikkoa tuskin pystyy käsittelemään
liian “kovakouraisesti” ennen
kukkasiemenseoksen kylvöä!
Ero kylvettyjen lajien vakiintumisen
välillä käsittelyissä 2–5 oli suhteellisen pieni, mutta vaihtelua koealojen
välillä oli jonkin verran (kuva 1). Oslo
GK:ssa nähtiin käsittelyn 5 paras
pikkulaukun kasvu (kuva 9), mikä
vahvistaa, että vastikään perustetut
koealat kärsivät kuivuudesta suhteellisen vähän vuonna 2018. Muualla
pikkulaukun määrä vaihteli, emmekä
saavuttaneet tilannetta, jossa se yksivuotisena lajina kukkii ja siementää
joka vuosi. Blindernin yliopistopuistossa alue katosi kokonaan vuoden
2018 kuivuuden vuoksi. Oslon GK:n
tulokset ovat edelleen niin lupaavia,
että tätä lajia tulisi testata lisää uusissa
kokeissa, ja mieluiten suuremmalla
siemenmäärällä.
Keskimäärin koealueiden lajien monimuotoisuus oli hankkeen lopussa hieman suurempi käsittelyssä 3 kahdella
niittokerralla vuodessa verrattuna
käsittelyyn 2, jossa oli yksi myöhäinen
niitto vuodessa, molemmissa leikkuujäte poistettiin. Tulokset osoittavat,
että kannattaa tehdä varhainen ja
myöhäinen niitto ensimmäisen kahden
tai kolmen vuoden aikana ruohon

aiheuttaman kilpailun vähentämiseksi,
kun muutetaan tiheä ruohikko kukkaniityksi. Kuva 1b osoittaa kasvien
vakiintumisen eron, joskaan ei niin
selvän, käsittelyn 3 (kaksi niittokertaa
vuodessa) ja käsittelyjen 2, 3 ja 5
välillä, joissa kaikilla oli vain myöhäinen niitto vuodessa. Käsittelyssä 1,
jossa ruohomassa silputtiin ja jätettiin
alueelle, uusien lajien vakiintuminen
oli huonompaa, joten epäilemättä tulisi
leikkuujäte poistaa, jos ruohikko
halutaan muuttaa kukkivaksi niityksi.
Käsittelyssä 4 (Leikkuu ja sahanpuru)
ei parempaa kylvettyjen lajien vakiintumista havaittu sahanpurun lisäämisen jälkeen. Syksyllä 2017 tapahtuneen sahanpurun levityksen jälkeen
ruohikossa näkyi paikoin vaaleampaa
vihreää väriä, mutta maaperäanalyysit
osoittivat vähäisiä vaikutuksia C/Nsuhteeseen. Tämän menetelmän vaikutuksen saavuttamiseksi joudumme
todennäköisesti lisäämään huomattavasti suurempia määriä kuin 0,5 kg
kuiva-ainetta/m², ja mahdollisesti
toistamaan lisäämisen useita kertoja
projektĳakson aikana. Käytännössä
tämä on sekä epävarmaa että työlästä,
joten emme voi suositella menetelmää.

Hyönteisten inventointi
Havaitsimme ainakin 12 kimalaislajia
koealojen vieressä sekä joitain yksittäisiä mehiläisiä ja tarhamehiläisiä.
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Yleisimmät lajit, kuten kontukimalainen (pääasiassa Bombus terrestris),
kivikkokimalainen (Bombus
lapidarius) ja vähemmässä määrin
peltokimalainen (Bombus pascuorum)
muodostivat suurimman osan havainnoista. Erot käsittelyjen välillä vuonna
2020 olivat merkityksettömiä, mutta
eri koealojen välillä oli suuri ero.
Joissakin kohteissa (Blindernin yliopistopuisto ja Landvik) kimalaishavainnot lisääntyivät voimakkaasti
vuonna 2020, mutta Oslon GK:ssa
määrä pysyi vakaana koko projektikauden ajan. Tämä ei ollut yllättävää,
kun huomiotdaan kylvettyjen lajien
vähäinen kukinta tällä alalla.

Karheikkojen pelattavuus
Oslon GK:n havainnot elokuussa 2017
osoittivat tietyn yhteyden pystyssä
kasvavan biomassan ja golfaajan
pallon löytämiseen käyttämän ajan
välillä (kuvio 2).
Kolme vuotta myöhemmin erot pallon
etsintäajassa, pelaajan subjektiivisessa
arviossa lyönnin vaikeudesta tai lyönnin tarkkuudessa eivät olleet tilastollisesti varmoja. Taulukon 2 keskiarvo
antaa kuitenkin viitteitä pikkulaukun
positiivisesta vaikutuksesta karheikon
pelattavuuteen.

Pallon löytymiseen kulunut aika, sek.
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Kuvio 2. Karheikoissa pystyssä
kasvavan biomassan ja golfpallon
löytämiseen kuluvan ajan suhde 8 m
x 8 m ruudusta. Data Oslo GK:lta,
elokuu 2017.

Taulukko 2. Syksyllä 2017 tehdyn pikkulaukun kylvön vaikutus karheikon pelattavuuteen ennen niittoa elokuussa 2020.
Käsittely

Pystyssä kasvava
biomassa,
g ka / m2

Pallon löytymiseen
8 x 8 m ruudusta
kulunut aika, sek.

Pelaajan arvio pallon
pelaamisen vaikeudesta
(1–9, 9 on vaikein)

Karheikosta lyödyn pallon
etäisyys maalipisteestä
väylällä, metriä

2. Myöhäinen syysniitto

320

48

6.8

17.5

5. Kuten 2. mutta lisäksi
pikkulaukun kylvö

285

32

3.3

8.7

Yhteenveto
Ruoholajien kilpailusta johtuen on
yksipuolisen tiheän ruohikon muuttaminen lajirikkaiksi kukkaniityiksi
paljon vaikeampaa kuin kukkaniittyjen
perustaminen paljaalle maalle.
Golfkenttien, jotka haluavat muuttaa
karheikoja kukkaniityksi, on valittava
huolellisesti sopivat alueet. Valitse
karheikot, jotka sĳaitsevat kuivilla ja
ravinneköyhillä alueilla, mieluiten
korkeilla ja aurinkoisilla paikoilla
ilman ravinnevalumia ympäröiviltä
pelipinnoilta.
Lajirikkaan kukkaniittyseoksen kylvö
on valmisteltava vähintään vuotta
aikaisemmin poistamalla ruoho biomassan vähentämiseksi ja siementen
kertymisen välttämiseksi. Leikkaa
kahdesti kauden aikana ennen kylvöä
ja sen jälkeen. Asteittainen siirtyminen
niittoon loppukesällä, kun kylvetyt
lajit ovat vakiintuneet, on hyvä
strategia.
Puoliloisen lajin pikkulaukun kylvö
antoi vaihtelevia vaikutuksia. Se on

kylvettävä syksyllä, ja menetelmä
soveltuu ehkä parhaiten alueille, jotka
eivät ole erityisen alttiina kesän
kuivuudelle.
Siementen on aina oltava kosketuksissa maaperään itäessään, mutta
kehittyminen taimesta täysikasvuiseksi
kukkivaksi kasviksi voi olla vähintään
yhtä kriittinen kuin itse itämisvaihe.
Ruohokasvillisuuden heikentäminen
ennen kylvöä niittoleikkauksella lyhyeksi sekä maanpinnan rikkomisella
on siksi tärkeää. Kylvö koneella (leikkaus, viillot) on suositeltavaa, kun
kylvetään alueelle, jossa on jo kasvillisuutta.
Käytä alueellista (tai jos mahdollista
paikallista) siemenseosta, jossa tärkeimmät lajit yhdessä antavat pitkäaikaisen kukinnan suurimmalle osalle
kautta. Se, mitkä lajit vakiintuvat
parhaiten, vaihtee maantieteellisestä
alueesta ja luonnonolosuhteista riippuen, mutta on tärkeää ottaa mukaan
joitain vahvoja ja nopeasti kasvavia
lajeja, esim. päivänkakkara,

keltamaite, ahdekaunokki, nurmikohokki ja maustekumina. Siankärsämöstä ja päivänkakkarasta voi
nopeasti tulla hallitsevia, jonka vuoksi
niiden siementen määrää tulee
rajoittaa.

Loppusanat
Lopuksi haluamme kiittää Oslo GK:ta
hyvästä yhteistyöstä ja avusta
kokeellisen työn suorittamisessa,
Marius Thorpia avusta karheikon
pelattavuuden arvioinnissa, Øystein
Nøklandia, Global Turf Solutions,
Vredon kylvökoneen lainaamisesta,
Sigtuna Golfklubbia ja STERFiä
hankkeen yhteisrahoituksesta. Loppuraportti (englanniksi) ja tietosivu
lajirikkaamman kasvillisuuden perustamisesta karheikkoihin (englanniksi
ja pohjoismaisilla kielillä) ovat saatavilla keväällä osoitteessa
www.sterf.org.

