
 

 

 

 

 

Hesselsøe, K. J., Menzler-Hokkanen, I., Petersen, T.K. and Edman, P. 

Suomennos: H. Hokkanen (Aasatek Oy) 

Environment and Natural Resources 

 

 

 

  

NIBIO REPORT  |  VOL. 8  |  NO. 122  |  2022 

Turilaiden ja vaaksiaisten toukat golfkentillä  
Integroitu hallinta Skandinaviassa 



 

  

 

OTSIKKO 

 Turilaiden ja vaaksiaisten toukat golfkentillä – Integroitu hallinta Skandinaviassa 

KIRJOITTAJAT 

Hesselsøe, K. J., Menzler-Hokkanen, I., Petersen, T.K. and Edman, P. 

 

PÄIVÄYS: RAPORTTI NR.  SAATAVUUS: PROJEKTI NR: ARKISTONUMERO.: 

23.10.2022 8/122/2022 Avoin 51490-40 22/01018 

ISBN: ISSN: SIVUMÄÄRÄ: LIITTEIDEN MÄÄRÄ: 

978-82-17-03143-7 2464-1162  24 0 

 

TOIMEKSIANTAJA: 

STERF ja R&A  

KONTAKTIHENKILÖ: 

Karin Juul Hesselsøe 

 

AVAINSANAT:  TYÖN AIHEPIIRI: 

Turilaat, vaaksiaiset, golfkentät, mikobiologinen 

torjunta 

Taajamien viheralueet ja 

kasvillisuusekologia 

 

YHTEENVETO: 

Turilaiden ja vaaksiaisten toukat voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja Skandinavian golfkentille – 

etenkin alueen eteläosissa. Turilaiden aiheuttamat vauriot ovat satunnaisia, kun taas vaaksiaisten 

aiheuttamat vioitukset ovat yleistymässä. Lisääntyvät hyönteisten torjunta-aineita koskevat 

rajoitukset edellyttävät vaihtoehtoisten torjuntamenetelmien kehittämistä ja käyttöä. 

Mikrobiologisilla valmisteilla, kuten hyönteispatogeenisilla sukkulamadoilla (EPN) ja kidebakteerilla 

Bacillus thuringiensis, on tehty paljon kokeita. Torjuntatulosten seurantaa, tuhojen 

ennakointimenetelmiä, sekä valmisteiden levitysmenetelmiä, ruiskutuslaitteistoa ja -tekniikkaa, 

tuotteiden formulaatioita, ja tehokkaiden torjuntaeliöitten löytämistä ja saatavuutta on 

parannettava. Hyvä kommunikointi golfin pelaajien kanssa on välttämätöntä, koska 

tuhohyönteisvahinkoja tulee esiintymään sekä nyt että enenevästi tulevaisuudessa, ja vaihtoehtoiset 

torjuntakeinot ovat usein kalliimpia ja vähemmän tehokkaita kuin synteettiset torjunta-aineet. 

Kentänhoitajista on tultava mikrobiologisen tuholaistorjunnan käytön asiantuntijoita. 

 

MAA: Norja 

KUNTA: Agder 

KAUPUNKI: Grimstad 

PAIKKA: Landvik 

 

HYVÄKSYJÄ 

[Name] 

                                                    HÅKON BORCH 
 

PROJEKTINJOHTAJA 

[Name] 

KARIN JUUL HESSELSØE 
 



 
 

NIBIO REPORT 8 (122) 3 

Esipuhe  
Norjan biotalouden tutkimuslaitos (NIBIO) ja Scandinavian Turfgrass and Environment Research 

Foundation (STERF) käynnistivät tutkimus- ja kehitysprojektin "IPM-GOLF: Tärkeiden 

nurmikkokasvitautien ja hyönteistuholaisten integroitu hallinta eurooppalaisilla golfkentillä", ja se sai 

rahoitusta STERFiltä ja R&A:lta joulukuussa 2019. Hankkeessa on useita työpaketteja, joissa tutkitaan 

vaihtoehtoisia menetelmiä Skandinavian golfkentillä vuosittain vakavia ongelmia aiheuttavien 

nurmikkotautien ja tuholaisten ehkäisyyn. 

Tämä kirjallisuuskatsaus on yhteenveto viimeisten 15-20 vuoden työstä integroidun hallinnan parissa, 

jonka tavoitteena on ollut estää turilaiden ja vaaksiaisten toukkien aiheuttamat vahingot golfkentillä 

Skandinaviassa. Suomessa vuonna 2021 tehdyt hyönteispatogeenisten sukkulamatojen kokeet 

(kuvattu luvussa 5.1.2) rahoitti Aasatek Oy (www.aasatek.fi). 
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Yhteenveto 
Turilaiden ja vaaksiaisten toukat voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja Skandinavian golfkentille – 

etenkin alueen eteläosissa. Turilaiden aiheuttamat vauriot ovat satunnaisia, kun taas vaaksiaisten 

aiheuttamat vioitukset ovat yleistymässä. Lisääntyvät hyönteisten torjunta-aineita koskevat rajoitukset 

edellyttävät vaihtoehtoisten torjuntamenetelmien kehittämistä ja käyttöä. Mikrobiologisilla 

valmisteilla, kuten hyönteispatogeenisilla sukkulamadoilla (EPN) ja kidebakteerilla Bacillus 

thuringiensis, on tehty paljon kokeita. Torjuntatulosten seurantaa, tuhojen ennakointimenetelmiä, 

sekä valmisteiden levitysmenetelmiä, ruiskutuslaitteistoa ja -tekniikkaa, tuotteiden formulaatioita, ja 

tehokkaiden torjuntaeliöitten löytämistä ja saatavuutta on parannettava. Hyvä kommunikointi golfin 

pelaajien kanssa on välttämätöntä, koska tuhohyönteisvahinkoja tulee esiintymään sekä nyt että 

enenevästi tulevaisuudessa, ja vaihtoehtoiset torjuntakeinot ovat usein kalliimpia ja vähemmän 

tehokkaita kuin synteettiset torjunta-aineet. Kentänhoitajista on tultava mikrobiologisen 

tuholaistorjunnan käytön asiantuntijoita. 
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1 Johdanto 
 

Tarhaturilaan (Phyllopertha horticola) toukat (“chafer grubs”) sekä vaaksiaisten (Tipula paludosa - 

pihakaalikirsikäs) toukat ovat tärkeimpiä hyönteislajeja, jotka aiheuttavat tuhoja nurmikoille golf- ja 

jalkapallokentillä sekä muilla nurmikkoalueilla Skandinaviassa. Eniten vahinkoja on havaittu 

Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa, erityisesti kevyillä hiekkamailla. Joinakin vuosina tuhoja havaitaan jopa 

eteläisen Norjan ja Suomen golfkentillä. 

Muidenkin hyönteisten toukat voivat aiheuttaa tuhoja nurmikoille: karvakärpästen (Bibionidae) sekä 

muiden turilais- ja vaaksiaislajien toukat, mutta tässä raportissa keskitytään tarhaturilaaseen ja 

vaaksiaisiin. 

Koska sallittujen torjunta-aineiden valikoima tuhohyönteisten hallintaan nurmikkoalueilla 

Skandinaviassa on vähentynyt muutamiin biologisiin tuotteisiin, on tehty paljon kokeita niiden 

vaikutuksen parantamiseksi. Hyönteisiä tappavia sukkulamatoja ja muita vaihtoehtoisia tuotteita on 

testattu, ja kentänhoitajat ovat keränneet kokemuksia vaihtoehtoisista menetelmistä, kuten kastelusta 

ja muista viljelykäytännöistä, joilla voidaan vähentää turilaiden ja vaaksiaisten toukkien aiheuttamia 

vahinkoja. 

Suuri haaste tuhohyönteisten torjuntatyössä on se, että populaatiot ja vahingot vaihtelevat suuresti 

vuosien välillä. Usein kokeita suunnitellaan sen jälkeen, kun tuhot ja hyönteispopulaatiot ovat olleet 

suuria. Kun seuraavana vuonna toukkia syntyy hyvin vähän, ei torjuntatoimien vaikutusta voida 

arvioida juuri ollenkaan. Toistaiseksi meillä ei ole synteettisten hyönteismyrkkyjen tehoon verrattavia 

vaihtoehtoisia torjuntamenetelmiä, mutta hyödyllisiä kokemuksia on kerätty jo käytettävissä olevien 

menetelmien parantamiseksi. 

Tässä raportissa esitetään ajantasainen katsaus turilaiden ja vaaksiaisten toukkien aiheuttamista 

tuhoista ja niitten hallinnasta Skandinavian golfkentillä, sekä johtopäätökset viimeisten 15-20 vuoden 

aikana Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa tehdyistä kokeista ja kertyneistä kokemuksista. 

Suurin osa kirjallisuusviitteistä on skandinaavisilla kielillä, ja osa tiedoista on annettu 

henkilökohtaisesti. 

 

Tässä raportissa käytetyt termit: 

Tarhaturilas (Phyllopertha horticola) – toukista englanninkielinen kirjallisuus käyttää  

termiä ”chafer grubs” 

Vaaksiainen (Tipula paludosa -lajin suomenkielinen nimi on pihakaalikirsikäs) – toukista 

englanninkielinen kirjallisuus käyttää termiä ”leatherjackets” 

Entomopatogeenisistä (hyönteisiä tappavista) sukkulamadoista käytetään lyhennettä EPN. 

Lisätietoja näistä ja muista hyönteisistä löytyy abstraktikirjasta “Book of Abstracts from the 26th 

International Congress of Entomology in Finland” (Hokkanen & Menzler-Hokkanen, 2022).  
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2 Turilaiden toukat 

 

Kuva 1: Kun nurmikkoa uusitaan tai paikataan golfkentillä loppukesästä Tanskassa, turilaiden toukkia usein 
löytyy kevyiden hiekkamaiden pintamaassa.  Kuva: Karin J. Hesselsøe. 

2.1 Biologia ja tuhot 

Turilaiden toukat syövät heinäkasvien juuria. Ensisijaiset vauriot syntyvät, kun toukat syövät juuria ja 

vedenpuute johtaa kasvien kuihtumisen. Tämä havaitaan usein nurmikolla keltaisina laikkuina, jotka 

voi joskus helposti rullata tai repiä irti maton tapaan (Hofsvang & Sundbye, 2020a). Vakavia vaurioita 

nurmikoilla havaitaan toukkien ollessa kolmannessa kehitysvaiheessa, elo-syyskuussa, jolloin toukkia 

kaivavien lintujen aiheuttamat toissijaiset vauriot voivat vakavasti vioittaa nurmen pintaa (Jensen & 

Ravn, 2016a). Varsinkin varislinnut voivat vahingoittaa nurmikkoa etsiessään toukkia (kuva 2). 

 

Kuva 2: Lintujen aiheuttamia vaurioita niiden etsiessä toukkia golfkentän viheriöllä Pohjois-Jyllannissa, 
Tanskassa. Syyskuu 2018.  Kuva: Susanne Olsen. 
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Tarhaturilaat viihtyvät kuivassa, hiekkaisessa maaperässä. Hyvin kuivatut golf- ja urheilukentät 

tarjoavat siksi ihanteelliset olosuhteet toukille. Tarhaturilaita voi esiintyä golfkentillä myös 

raskaammilla maalajeilla, mutta siellä ongelmia on harvoin, paitsi hiekkaesteiden reunoilla. Tiheys 

vaihtelee epäsäännöllisesti vuodesta toiseen (Milne, 1984). 

Tarhaturilas esiintyy kaikkialla Euroopassa, pääasiassa siellä, missä nurmikkoa leikataan. Sukupolven 

pituus on yksi vuosi, ja yksi aikuinen kovakuoriainen on noin 8-12 mm pitkä. Siivet ovat ruskeat, pää 

ja keskiselkä metallinvihreitä. Toukokuun lopusta kesäkuun puoliväliin aikuiset kovakuoriaiset 

(”kesäkuukuoriaiset”) parveilevat juuri nurmikon yläpuolella auringonpaisteessa keskellä päivää. Niitä 

tavataan kaikentyyppisillä nurmikoilla – golfkentillä useimmiten väylillä, mutta jotkut kentänhoitajat 

kertovat, että ne parveilevat myös viheriöillä. Heti parittelun jälkeen naaraat kaivautuvat 10-15 cm 

syvyyteen maaperään, johon ne munivat. Viikossa yksi turilasnaaras munii noin 50 munaa. 6-7 viikon 

kuluttua kehittyy pieniä toukkia, jotka käyvät läpi 3 toukkavaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa ne ovat 

1-2 mm pituisia ja syövät orgaanista jätettä maaperässä. Toisessa vaiheessa ne alkavat syödä heinien 

juuria, ja kolmannessa vaiheessa (tyypillisesti elokuussa) toukat ovat noin 20 mm pituisia, valkoisia, 

ruskeapäisiä, ja tyypillisesti C-muotoisia (kuva 3). Tässä vaiheessa ne tekevät eniten vahinkoja 

nurmialueille. Myöhemmin syksyllä toukat kaivautuvat syvemmälle maaperään, jonne ne jäävät 

talvehtimaan. Keväällä ne koteloituvat, ja touko-kesäkuussa kehittyy uusia aikuisia. 

 

Kuva 3: Lähikuva täysin kehittyneistä tarhaturilaan toukista (Kuva: www.syngentaturf.co.uk) 

Tanskassa ja Ruotsissa tarhaturilaat aiheuttavat vakavaa haittaa golfkentille (luku 4). Norjassa 

turilaittenaiheuttamia ongelmia esiintyy vain satunnaisesti maan eteläosien nurmialueilla (Hofsvang 

& Sundbye, 2020a). 

Suomessa turilaat ovat suoranainen ongelma lähinnä joillakin etelärannikon golfkentillä. Heikki 

Hokkasen (Aasatek Oy, www.aasatek.fi) ja Janne Lehdon (Hirsala Golf Oy) vuonna 2021 tekemän 

kyselyn perusteella ongelman laajuus on vähäinen ja käsittää yleensä noin 1000 m2 alueen kentältä, 

mutta joskus jopa 1 ha. Lintujen aiheuttamat vahingot ovat kuitenkin tavallisia, eikä lintujen 

saalistamien hyönteistoukkien lajia yleensä selvitetä. 
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2.2 Torjunta 

Pohjoismaissa ei ole tällä hetkellä saatavilla kemiallisia torjunta-aineita tarhaturilaille. Rakeinen 

imidaklopridi (Merit Turf) hyväksyttiin Tanskassa torjuntaan vuonna 2006, mutta kiellettiin vuonna 

2019. Vuosien varrella on tehty useita kokeita hyönteisiä tappavilla sukkulamadoilla ja muilla 

vaihtoehtoisilla menetelmillä turilaiden toukkien torjumiseksi – erityisesti Tanskassa, Tanskan 

golfliiton (DGU) ollessa liikkeellepaneva voima. Katso lisätietoja tästä luvussa 5.1.1. 

Norjassa hyönteisiä tappavia sukkulamatoja (Heterorhabditis bacteriophora) suositellaan turilaiden 

toukkien torjuntaan (Hofsvang & Sundbye, 2020a). 

Suomessa Aasatek Oy teki vuonna 2021 kahdella golfkentällä torjuntakokeita hyönteispatogeenisillä 

sukkulamadoilla useiden ongelmallisten hyönteislajien torjumiseksi. Katso lisätietoja luvussa 5.1.2. 

Tällä hetkellä (elokuussa 2022) Iso-Britanniassa voidaan käyttää Acelepryn-nimistä torjunta-ainetta 

torjuntaan hätäluvalla (EA). EA sallii käytön tilanteissa, joissa on todettu selkeä taloudellinen vahinko, 

tai lintutörmäyksen vaara lentokentillä, ja kun tuotetta on suositellut BASIS-sertifioitu agronomi. 

Sääntelyjärjestelmä sallii vain 120 päivän käyttöajan. Acelepryn-käyttäjien on toimitettava käsiteltyjen 

alueiden hoitotiedot valvontaviranomaisille verkossa (Syngenta, 2022). 
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3 Vaaksiasten toukat 

 

Kuva 4: Vaaksiaisen toukka. Kuva: E. Fløistad, NIBIO. 

3.1 Biologia ja tuhot 

Vaaksiaset talvehtivat pieninä toukkina lähellä maan pintaa, aina 5 cm syvyyteen. Pienet toukat syövät 

syksyllä humusta ja maaperän hajoavia kasvijätteitä. Kolmannessa toukkavaiheessa (paino noin 50 

mg) ne talvehtivat. Keväällä (touko-kesäkuussa) ne kaivavat maanalaisia käytäviä, joihin ne tekevät 

tuuletusreikiä. Niitten avulla ne voivat etsiä ruokaa maan pinnalta - pääasiassa yöllä (Laughlin, 1967). 

Tässä vaiheessa ne alkavat vahingoittaa kasveja syödessään ruohonjuuria ja tyviä, pääasiassa 

yöaikaan. Täysin kasvaneet toukat ovat 3–4 cm pituisia, painaen n. 500 mg (kuva 4). Ne koteloituvat 

heinäkuussa maan ylimmässä 5 cm kerroksessa. Kahden viikon kuluttua vaaksiaiset aikuistuvat ja 

kuoriutuvat koteloista. Usein tämä voidaan havaita viheriöillä ja tiiausalueilla (kuva 5), joissa tyhjä 

kotelon kuori jää näkyviin, kun nurmi on lyhyttä. Aikuiset vaaksiaiset parveilevat heinä-elokuussa 

aamu- ja iltahämärässä pariutuakseen, sekä munimaan. Naaraan takaosa suippenee tyypillisesti, ja 

siinä on munanasetin, joka on erikoistunut laskemaan munia kosteaan maahan ja mätäneviin lehtiin. 

Naaras voi munia 300–800 munaa munintakauden aikana. Kahden viikon kuluttua munista 

kuoriutuu pieniä toukkia. 
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Kuva 5: Vaaksiainen aikuistumassa kotelovaiheesta. Viheriö 13, Lyngbygaard Golf Club, 5. elokuuta 2021. 
Kuva: Frederik Fallesen. 

Vaaksiaiset aiheuttavat ongelmia golfkentillä, koska nurmen laatu heikkenee (Simard et al., 2006). 

Erityisesti viheriöillä ja kosteilla alueilla nurmi voi tuhoutua (Jensen & Ravn, 2016b). Vauriot 

ilmaantuvat usein laajoina alueina, joissa on kuollutta, kuihtunutta ruohoa. Toissijaisia vaurioita 

aiheuttavat usein linnut etsiessään vaaksiaisen toukkia. Koska toukat elävät lähellä maan pintaa, niitä 

etsivät lyhytnokkaiset linnut - kuten kottaraiset, jotka vahingoittavat nurmikkoa vähemmän kuin 

varislinnut, jotka etsivät turilaan toukkia. 

Pohjoismaissa vaaksiaisia esiintyy eniten Tanskassa, Ruotsin eteläisillä alueilla (suurille Vättern- ja 

Vänern-järville asti) sekä Norjan etelärannikolla. Niitä suosivat leudot talvet ja vuotuinen yli 600 mm 

sademäärä. Kostea syksy yhdessä leudon talven kanssa voi lisätä vaaksiaisten määrää seuraavana 

kesänä, mutta vahingot vaihtelevat paljon vuodesta toiseen (Hofsvang & Sundbye, 2020b). 

Vaaksiaisten aiheuttamat vahingot golfkentille Tanskassa ja Ruotsissa on arvioitu luvussa 4. 

Norjassa vain harvoilla etelärannikon golfkentillä on havaittu vaaksiaisia. Kragerø Golf Clubilla on 

havaittu turilaiden/vaaksiaisten määrien lisääntyneen viimeisten 10 vuoden aikana, mikä on johtanut 

nurmien kellastumiseen touko-kesäkuussa. Mutta tätä ei pidetä ongelmana pelaamiselle, koska 

vaurioituneita laikkuja on rajoitetusti. Alueella on myös havaittu lisääntyneitä kottaraisten määriä 

syömässä toukkia. ”Aikaisemmin meillä oli vaaksiaisten aikuistumishuippu syyskuun lopussa, yhden 

viikon aikana, ja se aiheutti kovan paineen. Mutta nyt, luultavasti leudompien syyskuukausien vuoksi, 

havaitsen jonkin verran aikuistumista koko kesän ajan, varsinkin elokuun lopulla, mikä tarkoittaa, että 

niillä on useita kuukausia aikaa syödä ennen talvea” (henkilökohtainen tiedonanto: Dan Jürgens). 

Suomessa kentänhoitajat mainitsevat vaaksiaiset yleisimpänä hyönteisongelmana golfkentillä. 

Kentänhoitajien keskuudessa vuonna 2021 tehdyssä kyselyssä 45 % ongelmista raportoineista, ilmoitti 

vaaksiaiset tärkeimmiksi tuholaisiksi (henkilökohtainen tiedonanto: Heikki Hokkanen). Koska 

hyönteislajistoa tunnetaan puutteellisesti, mukana on todennäköisesti useita muitakin lajeja. 

Karvakärpästen (Bibionidae) toukkia esiintyy yleensä yhdessä vaaksiaisten toukkien kanssa (kuva 6), 

tai yksinään. Karvakärpästen toukat aiheuttavat samanlaisia ongelmia kuin vaaksiaiset. 
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Kuva 6: Karvakärpästen toukkia vasemmalla, vaaksiaisten toukkia oikealla. Kuva: Heikki Hokkanen. 

Vaaksiais- ja karvakärpästen toukkien aiheuttamat ongelmat golfkentillä Suomessa kattavat yleensä 

suhteellisen laajoja alueita. Ongelmallisinta on, kun niitä esiintyy viheriöillä tai niiden ympärillä, 

erityisesti silloin kun niihin liittyy lintujen aiheuttamia vaurioita. Joskus torjuntatoimenpiteitä 

tarvittaisiin useilla hehtaareilla, jopa 10 hehtaarilla. (Kyselytutkimuksesta v. 2021: Heikki Hokkanen, 

Aasatek Oy ja Janne Lehto, Hirsala Golf Oy). 

Vaaksiaisten aiheuttamien vahinkojen on ilmoitettu lisääntyneen Isossa-Britanniassa, erityisesti 

kaakkoisrannikon golfkentillä (BIGGA, 2021). 

3.2 Torjunta 

Vaaksiaisten kemiallisia torjunta-aineita ei ole saatavilla Norjassa, Ruotsissa eikä Suomessa. 

Tanskassa insektisidi Avaunt (vaikuttava aine: indoksakarbi) kielletään syyskuussa 2022 (Petersen, 

2022). Bacillus thuringiensis-kidebakteeriin pohjautuvalla tuotteella (Gnatrol SC) on "vähäisiin 

käyttötarkoituksiin" (minor use) tarkoitettu hyväksyntä. Sitä voidaan käyttää vaaksiaisia vastaan 3-6 

l/ha, yhdestä kolmeen käsittelyä syksyllä pienien toukkien torjuntaan. Keväällä sitä voidaan myös 

käyttää, jos syksyn torjuntatulos ei ole ollut riittävä (Dansk Golf Union, 2022). 

Ainoa ohje ei-kemialliseen torjuntaan liittyy ongelma-alueiden kuivatukseen sekä luontaisten 

vihollisten edistämiseen. Monet kentänhoitajat asentavat pesäpönttöjä puihin ja rakennuksiin 

houkutellakseen lintuja, erityisesti kottaraisia, joiden tiedetään keväällä syövän vaaksiaisten toukkia 

(katso luku 5.2.1). Suomessa ainakin yksi kentänhoitaja käyttää tätä menetelmää ja on erittäin 

tyytyväinen tulokseen. 

Tällä hetkellä (elokuussa 2022) Isossa-Britanniassa hyönteisten torjunta-ainetta Acelepryn voidaan 

käyttää vaaksiaisten torjuntaan hätäluvalla (EA) (Syngenta, 2022). 
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4 Selvitys vuonna 2020 
Syksyllä 2020 tehtiin lyhyt kyselytutkimus golfkenttäkonsulttien keskuudessa Tanskassa ja Ruotsissa, 

jotta saataisiin yleiskuva turilaiden ja vaaksiaisten aiheuttamista ongelmista. Kyselyssä konsultteja 

pyydettiin arvioimaan ongelmia, joita he olivat kohdanneet vuonna 2020 ja viimeisten 2-3 vuoden 

aikana. 

Ruotsissa arvioitiin turilaiden ja vaaksiaisten esiintymistä sekä tuhoja. "Tuhoiksi" määriteltiin niiden 

golfkenttien lukumäärä, joilla oli havaittu hyönteisiin liittyviä ongelmia. ”Esiintymiseksi” määriteltiin 

niiden golfkenttien lukumäärä, joilla oli havaittu hyönteisiä, mutta joilla ei ollut niihin liittyviä 

ongelmia. Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin vain "tuhot". Arviot on esitetty prosentteina 

Ruotsin 662 golfkentän, ja Tanskan 189 golfkentän joukossa. 

 

Taulukko 1: Prosenttiosuus Tanskan ja Ruotsin golfkentistä, joilla oli esiintynyt turilaiden ja vaaksiaisten 
aiheuttamia tuhoja vuosina 2018–2020. "Tuhoilla" tarkoitetaan kenttien osuutta, joilla on havaittu tuholaisiin 
liittyviä ongelmia, "esiintyminen" määritellään kentiksi, joilla on havaittu hyönteisiä, mutta joilla ei ole kirjattu 
niihin liittyviä ongelmia. 

 
 Tanska Ruotsi 

Tuhot Tuhot Esiintyminen 

% 

Turilaat 3,7 0,5 3,5 

Vaaksiaiset 20,0 2,5 12,0 

 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että ongelmat olivat Tanskassa suurempia kuin Ruotsissa, sillä 20 

prosentilla golfkentistä esiintyi vaaksiaisten aiheuttamia tuhoja, kun vastaava luku Ruotsissa oli 2,5 

prosenttia. Tanskalaisista golfkentistä 3,7 %:lla esiintyi turilaiden aiheuttamia tuhoja, kun taas 

ruotsalaisista golfkentistä vain 0,5 %:lla. 

Turilaiden aiheuttamat tuhot esiintyivät yleensä hiekkaisilla mailla pääasiassa Ruotsin kaakkoisosissa 

sekä Tanskassa Jyllannin pohjoisosissa. Ongelmia esiintyi enimmäkseen väylillä ja karheikoissa, mutta 

niitä tavattiin myös viheriöillä sekä tiiausalueilla.  

Tuholaisongelmat olivat sekä Ruotsissa että Tanskassa suhteellisen samanlaisia vuosina 2018–2020. 

Verrattuna vuosien 2005–2010 tilanteeseen Tanskassa, jolloin esiintyi suuria turilaiden aiheuttamia 

vahinkoja, oli vuosina 2018–2020 tuhoja huomattavasti vähemmän. Sitä vastoin vaaksiaisten 

aiheuttamat tuhot lisääntyivät erityisesti Länsi-Tanskan hiekkaisilla mailla sijaitsevilla golfkentillä 

(henkilökohtainen tiedonanto: Allan Brandt). 

Kyselyssä golfkenttäkonsulteilta kysyttiin myös vaihtoehtoisten torjuntamenetelmien käytöstä. 

Ruotsissa on saatu jonkin verran kokemuksia EPN:n käytöstä turilaiden ja vaaksiaisten toukkien 

torjunnassa, mutta tulokset ovat vähäisiä viheriöillä, eikä kokeita ole tehty väylillä. Johtopäätökset 

olivat, että EPN:n käyttö on kallis ja epäluotettava menetelmä kokeisiin osallistuneiden 

kentänhoitajien mielestä (henkilökohtainen tiedonanto: Peter Edman). 
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5 Vaihtoehtoiset torjuntamenetelmät  

5.1 Kokeet mikrobiologisilla torjuntaeliöillä  

Mikrobiologisia torjuntaeliöitä ovat tässä tekstissä hyönteisiä tappavat sukkulamadot (EPN), 

hyönteisiä tappavat sienet ja Bacillus thuringiensis -kidebakteerikannat. Mikrobiologisten 

torjuntaeliöiden käyttö nurmikolla on hyvin vähäistä nurmen korkeiden laatustandardien ja 

synteettisten torjunta-aineiden aiheuttaman kilpailun vuoksi (Koppenhöfer & Wu, 2017). 

EPN:iä käytetään yleisesti tuhohyönteisten torjuntaan monilla eri viljelykasveilla ja monentyyppisiä 

hyönteislajeja vastaan. Ne viihtyvät hiekkaisessa, kosteassa maaperässä. Levitys voidaan tehdä 

käyttäen hellävaraista ruiskutustekniikkaa ja suurta vesimäärää, yleensä 800 l/ha tai enemmän. 

Maaperään imeytymistä auttavat ja/tai sukkulamatoja suojaavat lisäaineet parantavat merkittävästi 

niiden tehokkuutta (kohderiippuvainen). Levitys on parasta tehdä kostealla säällä, illalla tai aikaisin 

aamulla, mielellään juuri ennen sadetta. Golfkentillä sadetus heti käsittelyn jälkeen auttaa. 

Sukkulamadot kuolevat nopeasti suorassa auringonvalossa (UV-vauriot). Ruiskutettaessa kaikki 

ruiskun suodattimet on poistettava (koska sukkulamatot takertuvat niihin ja tukkivat suodattimet) ja 

suuttimien tulee olla vähintään 0,8 mm ja ruiskutuspaine enintään 1 baari. Tartunnan saaneet toukat 

lopettavat syömisen 3 päivän kuluessa tartunnasta ja kuolevat 10–14 päivän kuluttua. Ihanteellinen 

maaperän lämpötila on noin 20-25 oC (vaihteluväli 10-30 oC) (henkilökohtainen tiedonanto: Heikki 

Hokkanen). 

Kokemukset sukkulamatojen käytöstä turilaiden toukkien torjuntaan Iso-Britannian golfkentillä 

(Hansell, 2018) eivät ole vakuuttavia. Yksi haasteista on saada sukkulamatot sinne, missä niitä 

tarvitaan, mahdollisimman nopeasti. Ratkaisu voisi olla kone, joka ruiskuttaa sukkulamadot suoraan 

maaperän sisään. Jos sukkulamatoja käytetään yhdessä erityisiä houkutusaineita sisältävien seuranta-

ansojen kanssa, onnistumisprosenttia voidaan lisätä. 

5.1.1 Kokeet Tanskassa 2001-2021 

Vuosien 1998 ja 2003 välillä turilaan toukkien aiheuttamat tuhot nousivat kasvavaksi ongelmaksi 

golfkentillä, jalkapallokentillä ja nurmikkokentillä erityisesti Tanskassa. Useita torjuntakokeita tehtiin, 

ja hyönteisiä tappavien sukkulamatojen käyttö osoitti lupaavimpia tuloksia (Petersen, 2019). Jotkin 

ensimmäisistä kokeista (Ravn & Phillipsen, 2001) osoittivat, että sukkulamatojen levittäminen 

heinäkuussa antoi parhaan tehon torjuntaan, mutta kokonaisuutena näiden kokeiden torjuntavaikutus 

oli vähäinen. Vuonna 2002 laboratoriokokeet hyönteisiä tappavilla Metarhizium anisopliae -

vihermykoosisienillä osoittivat lupaavia tuloksia turilaan toukkien torjumisessa (Vestergaard, 2003). 

Seuraavana vuonna tehtiin kenttäkokeita Metarhizium anisopliae -sienillä (kahdella tavalla – 

vesiruiskutteena ja Sorghum (durra) -kasvualustassa), sukkulamadoilla (Heterorhabditis 

bacteriophora), ja systeemisellä hyönteisten torjunta-aineella (rakeinen imidaklopridi). Vaikutuksia 

testattiin kahdella väylällä Give Golf Course -kentällä, missä oli esiintynyt vakavia tuhoja vuonna 2002 

(Larsen et al., 2004). 

Tulokset osoittivat imidaklopridin eriomaisen vaikutuksen (76-94 %:n vähennys toukkien määrissä) 

verrattuna Metarhizium anisopliae -sieneen (6-61 % Sorghum-alustalla). Metarhizium anisopliae:lla 

vesiruiskutteena ja sukkulamadoilla ei ollut juuri mitään vaikutusta. EPN ruiskutettiin maaperän 

sisään sukkulamatojen ja toukkien välisen kosketuksen parantamiseksi. EPN-käsittely tehtiin 19. 

elokuuta, jotta käsittely kohdentuisi mahdollisimman suureen osaan 3. toukkavaiheen populaatiosta. 

Ajoitus oli ehkä liian myöhäinen sukkulamadoille, koska ne tarvitsevat vähintään min. 10–12 oC 

lämpötilan lisääntyäkseen (Larsen et al., 2004). Kaksi vuotta myöhemmin tuote Merit Turf 

(imidaklopridi, joka on formuloitu rakeiseksi) rekisteröitiin käytettäväksi turilaan toukkien torjuntaan 
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nurmikoilla; tuotteen hyväksyntä jatkui vuoteen 2018 asti. Vuonna 2019 neonikotinoidien käyttö 

kiellettiin EU:ssa. 

Viimeisimmät Tanskassa tehdyt kokeet vuonna 2021 (Kemezys et al., 2022) keskittyivät 

vaaksiaistoukkien hallintaan, koska turilaiden tuhoja esiintyi vain vähän. Seitsemää eri tuotetta 

testattiin: kaksi EPN-tuotetta ('Nemasys' ja 'Leatherjacket Killer'), Bacillus thuringiensis -

kidebakteeriin perustuva tuote ('Gnatrol SC'), hyönteisiä tappavaan sieneen perustuva tuote 

('BotaniGard WP'), sekä tuote joka perustuu rasvahappoon ("Flipper"). Kontrollina käytettiin kolmea 

synteettistä hyönteisten torjunta-ainetta: Merit Turf (imidaklopridi), Coragen (acelepryn) ja Steward 

30 WG (Avaunt) (taulukko 2). 

 

Taulukko 2: Kenttäkokeissa testatut tuotteet (Kemezys et al., 2022). 

Tuotenimi Sisältö Annostus Ajankohta Käsittely 

Verranne - - - - 

Merit Turf (imidaklopridi) insektisidi 30 kg/ha A Hiekkaan sekoitetut rakeet 

Nemasys Leatherjacket Killer sukkulamato 5x107 yks./100 m2 A ja AB Vesiliuos (0,67 l/m2) 

Coragen (acelpryn) insektisidi 0,55 l/ha A ja AB Vesiliuos (600 l/ha) 

Gnatrol SC bakteeri 6 l/ha AB Vesiliuos (600 l/ha) 

Botanigard WP sieni 0,0625% w/w AB Vesiliuos (600 l/ha) 

Flipper rasvahappo 9 l/ha AB Vesiliuos (600 l/ha) 

Steward 30 WG (Avaunt) insektisidi 0,225 kg/ha A Vesiliuos (600 l/ha) 

A: Ensimmäinen käsittely (24. syyskuuta Fredericiassa, 5. lokakuuta Horsensissa) 

B: Toinen käsittely (13. lokakuuta Fredericiassa, 21. lokakuuta Horsensissa) 

 

Kokeet tehtiin kahdella golfkentällä Jyllannissa (kaksi koetta Horsensissa ja yksi Fredericiassa). 

Molemmilla golfkentillä tiedetään vuosittain esiintyvän merkittäviä turilaiden ja vaaksiaisten 

populaatioita. Käsittelyjen ajoitus toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kentänhoitajien ja 

kenttämestareiden kanssa, kun he tarkkailivat vaaksiaisten parveilua optimoidakseen oikean ajan 

käsittelyille. Käsittelyt tehtiin kahtena ajankohtana, A ja B: Horsensissa (A: 5. lokakuuta, B: 21. 

lokakuuta), Fredericiassa (A: 24. syyskuuta, B: 13. lokakuuta). 

Tulokset arvioitiin keräämällä maanäytteitä kolmena päivänä marraskuussa, jolloin laskettiin 

vaaksiaistoukkien määrät. Koe suoritettiin Good Experimental Practice (GEP) -laatuvaatimusten 

mukaisesti. Tulokset (Taulukko 3) osoittivat, että Coragenilla oli paras tehovaikutus (sekä yksittäisenä 

A, että yhdistettynä AB-käsittelynä), jota seurasivat Merit Turf ja Steward 30 WG -käsittelyt. 

Vaihtoehtoiset tuotteet (EPN, bakteerit, sienet ja rasvahapot) tuottivat alhaisemman vaikutuksen, 

jotka kuitenkin erosivat merkittävästi kontrollikäsittelystä, kun niitä analysoitiin koko aineistossa. 

Yksittäisiä kokeita analysoimalla vaihtoehtoiset tuotteet eivät tavallisesti eronneet merkittävästi 

kontrollista. Kaksi käsittelyä (AB) 2-3 viikkoa ensimmäisen käsittelyn A jälkeen lisäsi Coragenin 

vaikutusta yhdessä kokeista. Kaksi EPN-käsittelyä eivät parantaneet vaikutusta, vaikka tätä odotettiin, 

mutta tämä saattoi johtua alhaisista lämpötiloista (ilma: 8,8–9,9 oC, maaperä: 8,0–9,0 oC) toisten 

käsittelyjen aikaan (B). 

Syksyllä 2022 käytännön kenttäkokeet Gnatrol SC:llä ja EPN-tuotteilla tullaan toistamaan kahdella 

golfkentällä lisätietojen saamiseksi näiden biologisten torjuntaeliöiden tehokkaimmista käyttötavoista. 
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Taukukko 3: Tulokset vaaksiaisten toukkien torjunnasta kenttäkokeissa (Kemezys et al., 2022).  

Tuotenimi Vaikutus Toukkia/m2 keskimäärin % vaikutus 

Coragen AB Hyvä 0,9 85,3 

Coragen A Hyvä 2,5 72,4 

Merit Turf  Keskinkertainen 23 67,9 

Steward 30 WG Keskinkertainen 51 52,2 

Nemasys Leatherjacket Killer A Alhainen 58 47,5 

Nemasys Leatherjacket Killer AB Alhainen 58 42,4 

Gnatrol SC Alhainen 63 41,1 

Flipper Alhainen 53 40,1 

Botanigard WP Alhainen 63 39,1 

Verranne  106 0 

lsd P=0,05  3,12 19,49 

 

5.1.2 Kokeet sukkulamadoilla Suomessa 

 

Kuva 7: Aikainen kevättorjunta sukkulamadoilla golfkentällä Suomessa, maaliskuu 2021.  
Kuva: Heikki Hokkanen. 

Hyönteisiä tappavien sukkulamatojen (EPN) tehoa tuhohyönteisten torjunnassa avomaan olosuhteissa 

voidaan merkittävästi parantaa. Tärkeimmät EPN:n suorituskykyä parantavat tekijät ovat tuotteen 

formulaatio, levitystekniikka ja EPN-lajivalinta. Merkittävä haaste on erityisesti tiettyjen, 

pohjoismaiseen ilmastoon parhaiten soveltuvien EPN-lajien teollinen tuottaminen. Tällä hetkellä 

saatavilla olevien EPN-lajien suorituskykyä, käyttäen torjuntaeliöiden tehoa ja eloonjäämistä lisääviä 
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formulaatioita, ei ole Suomessa testattu turilaiden ja vaaksiaisten toukkien torjunnassa. Tämä työ on 

tehtävä tulevina vuosina. 

Aasatek Oy:n sukkulamatotuotteita testattiin vuonna 2021 kahdella golfkentällä Suomessa. 

Ensimmäisellä golfkentällä torjuntoja suoritettiin kolme kertaa kasvukauden aikana: 

Ensimmäinen käsittely suoritettiin 1000 m2:n alueella 29.3.2021 (kuva 7) vaaksiaisten ja 

karvakärpästen toukkien torjumiseksi, jotka olivat nousseet massoina maan pinnalle joillakin 

viheriöillä ja niitten viereisillä alueilla (kuva 8). 

 

Kuva 8: Vaaksiaisten ja karvakärpästen toukkia aikaisin keväällä golfkentällä Suomessa. Kuva: Heikki 
Hokkanen, Aasatek Oy, 29.3.2021 

EPN-tuotetta ”PeltoSukkula” (Aasatek Oy) käytettiin kaksinkertaisena annoksena suoja-aineen kanssa 

ja ruiskutettiin tavanomaisilla ruiskutusvälineillä pilvisenä iltana. Kentänhoitaja tarkasti paikan viikon 

kuluttua ja sen jälkeen useita kertoja. Toukat olivat kadonneet eivätkä enää ilmestyneet. 

Toinen käsittely tehtiin samalla golfkentällä tupla-annoksella 1 ha:n alueella 27.5.2021. Tässä 

noudatettiin samaa menettelyä kuin ensimmäisessä käsittelyssä, paitsi että tällä kertaa suoja-aineen 

sijasta käytettiin maahan imeytymistä edistävää lisäainetta. Kohteena olivat maaperässä olevat 

kaksisiipisten toukat (Tipulidae, Bibionidae). Kentänhoitajan mukaan käsittely toimi hyvin ja ongelma 

helpottui. 

Kolmas käsittely tehtiin 27.8.2021 yhden ha:n alueella. Tällä kertaa käytettiin kerta-annosta, 

muutoin käsittely toteutettiin samalla tavalla kuin toukokuussa. Kohteena olivat sekä vaaksiaisten että 

turilaiden toukat, joiden lukumäärää pyrittiin vähentämään seuraavaksi vuodeksi. Seurantatut-

kimukset eivät olleet mahdollisia tälle käsittelylle (henkilökohtainen tiedonanto: Heikki Hokkanen). 

Toisella golfkentällä tehtiin kertakäsittely yli 1 hehtaarin alueella 7.6.2021. ”PeltoSukkula” -tuotetta 

(Aasatek Oy) laitettiin kaksinkertainen annos samalla menettelyllä kuin toukokuussa ensimmäisellä 

golfkentällä. Kohdetuholaisia olivat vaaksiaisten toukat, karvakärpäset ja turilaiden toukat. 

Kentänhoitaja oli tyytyväinen tämän käsittelyn tehoon.  

Tällä golfkentällä testattiin eräillä viheriöillä myös lierokarkotteen (Aasatek Oy) tehoa. Kentänhoitajan 

mukaan tuote toimi hyvin ja kastemadot hävisivät. 
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Yksi EPN:n ja muiden biologisten tuotteiden käytön suurista haasteista on, että useiden tekijöiden on 

oltava oikeita optimaalisen tehon saavuttamiseksi. Tällaisia ovat mm: maaperän kosteus, levitystapa, 

toukkien ikä, toukkien esiintymisen syvyys, vuorokauden ajankohta UV-säteilyn aiheuttamien 

vaurioiden minimoimiseksi sukkulamadoille, jne. Jos käyttäjät ovat tietoisia näistä onnistuneen 

tuholaistorjunnan edellytyksistä ja noudattavat ohjeita, biotorjuntavaihtoehdot tuottavat 

todennäköisesti tyydyttävän torjuntatuloksen. Haasteet onnistuneen kemiallisen torjunnan kannalta 

ovat samanlaiset, mutta toimijat ovat tottuneet noudattamaan kemiallisten torjunta-aineiden 

käsittelyä ja käyttöä koskevia ohjeita ja vaatimuksia. Kentänhoitajien palaute Suomessa 2021 tehdyssä 

kyselytutkimuksessa osoitti, että myös kemiallisten torjunta-aineiden ruiskutus tuotti vaihtelevia 

tuloksia, joskus hyviä, mutta usein ei havaittu tuholaisvaurioiden vähentymistä. Tässä suhteessa 

sukkulamatojen käytöstä saadut kokemukset ovat vähintään yhtä hyviä, elleivät parempia 

(henkilökohtainen tiedonanto: Heikki Hokkanen). 

5.2 Linnunpöntöt, sadetus, ja muut menetelmät 

5.2.1 Pesintäpöntöt kottaraisille 

Yhdellä Etelä-Tanskan golfkentällä tehtiin vuosina 2018–19 kaksi tutkimusta, joissa selvitettiin 

kottaraisten lisääntymismenestystä golfkentällä, ja sitä, kuinka paljon kottarainen auttaa 

tuhohyönteisten torjunnassa, pääasiassa vaaksiaisten torjunnassa (Heldbjerg et al., 2019). 

Ensimmäinen tutkimus nimeltään "Pyydä kottarainen auttamaan kentänhoitajaa" oli tutkimus 

pöntöissä lisääntyvistä kottaraisista. Toinen tutkimus "Mitä kottaraiset syövät golfkentällä?" tutki 

nurmen pintakerroksen selkärangattomia. 

 

Kuva 9: Linnunpönttöä tarkastetaan Sydsjællands Golfclub -kentällä kurkistuskameran avulla.  
Kuva: Bo Kayser. 

Vuonna 2018 golfkentälle sijoitettiin 100 kottaraispönttöä. Kaikki pöntöt numeroitiin ja paikannetiin 

Turfgrass-sovelluksella. Kaikki pesimälinnut kirjattiin ja nuoret kottaraiset rengastettiin. Vuonna 2019 

löydettiin 45 onnistunutta pesuetta, jotka tuottivat keskimäärin 5,0 poikasta pesuetta kohden, mikä on 
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saman verran (tai hieman korkeampi) kuin pesintätulos Tanskan viljelymaiden pesintäympäristöissä 

yleisesti. Tämä todistaa, että golfkenttä tarjoaa kottaraiselle riittävät olosuhteet onnistuneiden 

pesueiden tuottamiseen. Arviolta yli 100 kg saalishyönteisiä poistetettiin nurmikolta kottaraisten 

toimesta. 

Hankkeessa selvitettiin myös, mistä kottaraiset etsivät ruokaa. Laskennat kuudessa laskentapisteessä 

osoittivat, että golfkentän eri osissa ravintoa etsivien kottaraisten lukumäärissä oli merkittäviä eroja, 

sekä sen välillä, missä ne saalistivat kauden eri aikoina. Kottaraiset hakivat ruokaa pääasiassa väylältä 

ja usein myös karheikoista, mutta harvoin viheriöiltä. Hyvin harvat kottaraiset etsivät ravintoa 

golfkentän osissa, joissa maaperä oli hiekkaista, luultavasti siksi, että siellä oli vähemmän saalista. 

Sen selvittämiseksi, mitä kottaraiset saalistivat, nurmesta otettiin näytteitä poikkileikkauksina 

viheralueelta karheikolle. Monenlaisia selkärangattomia löydettiin, mutta kottaraisten kannalta 

biomassaltaan merkittäviä olivat vain lierot ja vaaksiaisten toukat. Väylillä kastematoja oli 

neliömetrillä yli kaksi kertaa niin paljon kuin karheikossa, eikä viheriöillä niitä ollut lainkaan. 

Vaaksiaisten määrä jäi odotettua pienemmäksi vuonna 2019, ja valitettavasti tuloksia ennen pönttöjen 

asennusta ei saatu vertailua varten. Tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että vaaksiaisongelmat 

vähenivät merkittävästi kottaraisten ansiosta. 

5.2.2 Sadetus 

 

Kuva 10: Sadetusta keskipäivällä Viborg Golf Club -kentällä, tavoitteena estää tarhaturilaisia munimasta 
viheriöille. Kuva: Torben K. Petersen, kesäkuu 2018. 

Viborgin golfkentällä Jyllannissa, Tanskassa, on kerätty kokemuksia useiden vuosien aikana 

sadetuksen vaikutuksesta parveilevien turilaiden pelottelemiseksi pois viheriöiltä (Hesselsøe, 2018). 

Vuonna 2015 kentänhoitaja Per Knudsen Viborgista keksi käynnistää kastelujärjestelmän päivittäin 

muutaman minuutin ajaksi keskellä päivää 14 vuorokautta kestävän turilaiden parveilukauden aikana 
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toukokuun lopulla/kesäkuun alussa. Kastelujärjestelmä käynnistettiin n. klo 10–14 ja kutakin 

viheriötä sadetettiin 3–4 minuutin ajan. Lyhyt kastelu jäähdyttää sekä lisää maaperän kosteutta 

viheriöillä, mikä tekee niistä vähemmän houkuttelevia kovakuoriaisten lisääntymiseen ja munimiseen. 

Tarkoituksena on pelotella kovakuoriaiset munimasta viheriöille ja sadetuksen kattamalle 

ympäröivälle alueelle.  

Hyvä kommunikointi on välttämätöntä, jotta tämä menetelmä toimisi hyvin. Siksi golfaajille 

ilmoitetaan tiillä 1 (varoituskyltillä) ajankohta, milloin kastelujärjestelmä käynnistyy keskellä päivää. 

Vuosina 2015–2018 kentällä on ollut vertailukohteena osio, jossa kastelua ei tehty, ja kaikkina vuosina 

paitsi 2018 todettiin kastelun vähentävän turilaiden määrää. Vuoden 2018 äärimmäisen kuivan kesän 

jälkeen turilasongelmat ovat vähentyneet Viborgin golfkentällä, eikä menetelmää ole käytetty 3-4 

vuoteen (henkilökohtainen tiedonanto: Per Knudsen). 

5.2.3 Mekaaniset torjuntakeinot 

Pystyleikkurin avulla voidaan murskata turilaan toukkia kuukausina, jolloin ne ovat lähimpänä maan 

pintaa, mutta Isosta-Britanniasta saadut kokemukset osoittavat, että vahingot lisääntyivät, koska 

variset käyttivät leikkurin tekemiä rakoja päästäkseen paremmin käsiksi toukkiin (Hansell, 2018). 

Katteiden käyttö on Isossa-Britanniassa käytetty menetelmä, jossa muovinen suojapeite asetetaan 

maan pinnalle vaaksiaispopulaatioiden tarkkailemiseksi, mutta myös torjuntakeinoksi. Keväällä 

katepeite asetetaan viheriölle ja jätetään yön yli. Vaaksiaiset nousevat maan pinnalle, josta ne 

harjataan pois tai poistetaan ruohonleikkurilla. Tämä on tehokas mutta työläs tapa torjua vaaksiaisia, 

mutta se on tuhoisaa golfin pelaamiselle (BIGGA, 2021). 

5.2.4 Komposti ja muut luonnonmukaiset tuotteet 

Kompostin käyttöä osana pintapäällystystä testattiin turilaiden vähentämiseksi vuonna 2003 

kompostin tuotantolaitoksessa (KomTek) Tanskassa (Schmidt, 2003). Pintakäsittelyyn sekoitettiin 25, 

50 tai 80 p/p-% kompostia sekä Cyperb (sypermetriinin) käsittelyjä kesäkuun puolivälissä n. viikko 

ennen kuin turilaat parveilivat. Tulokset osoittivat, että 80 %:n kompostin lisääminen pintakäsittelyyn 

ja Cyperb-ruiskutus alensivat toukkapopulaatiota. 

 

TourTurf Sports Turf Acidifyer (STA): 

Vuonna 2018 Sindal Golf Clubilla (Tanska) tehtiin käytännön kokeita nestemäisellä lannoitetuotteella 

TourTurf Sports Turf Acidifyer (STA) valtavien turilaan toukkaesiintymien torjumiseksi. Viheriöille 

tehtiin kolme käsittelyä ko. tuotteella. Kentänhoitajan (Susanne Olsen, henkilökohtainen tiedonanto, 

elokuu 2022) mukaan heillä ei ole ollut ongelmia turilaiden kanssa vuoden 2018 jälkeen, mutta sama 

tilanne oli sekä käsitellyillä että käsittelemättömillä alueilla, joten tämän tuotteen vaikutusta ei voida 

vahvistaa tässä tapauksessa. 

5.2.5 Varislintujen pelottelukeinot 

Sekä tanskalaisilla että ruotsalaisilla golfkentillä käytetään erilaisia menetelmiä varislintujen 

karkottamiseen toukkia kaivavien lintujen aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi. Menetelmiä, 

kuten visuaaliset pelotetuotteet ja BirdAlert-äänipelotteet, on käytetty, mutta tulokset ovat olleet 

vaihtelevia. Suuri haaste on ollut pelotusmenetelmän vaihtaminen usein, sillä varislinnut ovat 

älykkäitä lintuja, jotka oppivat nopeasti. Tehokkain menetelmä oli ampua joitain varislintuja, jos se on 

laillinen vaihtoehto (henkilökohtainen tiedonanto: Peter Edman). 
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6 Tulevaisuudenkuva ja tutkimustarpeet 
On luultavaa, ettei Pohjoismaissa ole mahdollisuutta saada hätälupia aceleprynin (kuten Isossa-

Britanniassa) tai muiden synteettisten torjunta-aineiden käyttöön golfkentillä nyt tai tulevina vuosina 

(henkilökohtainen tiedonanto: Torben K. Petersen). Tästä seuraa se, että meidän on pakko turvautua 

biologisiin ja muihin vaihtoehtoisiin menetelmiin. Hyvä kommunikointi golfin pelaajien kanssa on 

välttämätöntä, kun golfkenttä on vaurioitunut turilaiden ja/tai vaaksiaisten toukkien takia. Vaikka 

biologisia menetelmiä on testattu (ja testataan edelleen) useissa kokeissa (kuten tässä raportissa 

kuvataan), golfaajien on totuttava lisääntyneisiin tuhohyönteisvahinkoihin nyt ja tulevaisuudessa. 

Heidän on myös hyväksyttävä, että biologiset menetelmät ovat kalliimpia ja vähemmän tehokkaita 

kuin synteettiset tuhohyönteisten torjunta-aineet. 

Taulukko 4: Lyhyt kooste turilaiden ja vaaksiaisten toukkien aiheuttamista ongelmista sekä nykyisin 
käytettävissä olevista torjuntakeinoista Pohjoismaissa. 

Ongelma 

Turilaiden toukat Vaaksiaisten toukat 

Viimeisten 10-15 aikana tuhot ovat 

rajoittuneet muutamille golfkentille 

(0,5-3,7%), suuria vuotuisia 

vaihteluja. Suurimmat ongelmat 

hiekkaisilla maalajeilla. 

Laajemmin esiintyviä vahinkoja 

golfkentillä (2,5-20,0%), ja tuhot 

vaikuttavat lisääntyvän. Suurimmat 

tuhot kosteilla alueilla. 

Synteettisiä torjunta-aineita ei ole käytettävissä, eikä ole oletettavaa, että 

uusille torjunta-aineille myönnettäisiin hätäkäyttölupia. 

Torjunta 

Mikrobipohjaiset torjuntaeliöt kuten hyönteispatogeeniset sukkulamadot 

(EPN) ja Bacillus thuringiensis -kidebakteerikannat, mutta tuotteita ja 

niiden käyttömenetelmiä on kehitettävä. Kentänhoitajien on tultava 

mikrobiologisen torjunnan asiantuntijoiksi. 

Sadetus viheriöillä ja niitten reuna-

alueilla päiväaikaan silloin, kun 

turilaat parveilevat, muninnan 

estämiseksi. 

Varislintujen pelottelu pois 

nurmikoita tuhoamasta. 

Linnunpönttöjä kottaraisille. 

 

Katemuovien käyttö viheriöillä 

keväällä. 

Kommunikoi golfin pelaajien kanssa, että heidän on hyväksyttävä 

suuremmat hyönteisvauriot golfkentillä. 

 

Vaaksiaisten, turilaiden, sekä muiden nurmikoilla elävien tuhohyönteisten torjumiseksi tulisi tehdä 

enemmän tutkimusta hyönteisiä tappavien sukkulamatojen tehokkuuden ja luotettavuuden 

parantamiseksi. Kaiken kaikkiaan on kehitettävä kattavampi tuholaistorjuntastrategia, joka perustuu 

ekosysteemipalvelujen täysimittaisen hyödyntämisen periaatteisiin (tässä tapauksessa 

ekosysteemipalvelujen käyttö biologisen torjunnan tukemiseksi) (Hokkanen, 2017; Hokkanen & 

Menzler-Hokkanen, 2020). 

Samaan aikaan kentänhoitajien ja kenttämestareiden on kehitettävä taitojaan tullakseen 

vaihtoehtoisten ja biologisten menetelmien käytön asiantuntijoiksi. 
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