URHEILUNURMIKKOSEMINAARIN ANTIA

Passion for Grass
– Schetelig-seminaari urheilunurmikon kasvattajille
Olen käyttänyt sanontaa, että golfnurmikoiden kasvattamisella ei ole mitään tekemistä pihanurmikon kasvattamisen kanssa. Se tuli jälleen kirkkaana mieleeni, kun
kuuntelin asiantuntijoiden esityksiä urheilnurmikkoseminaarissa. Tarvitaan valtava
määrä tutkimus- ja jalostustyötä, jotta me
saisimme pelata mahdollisimman tasalaatuisilla nurmialueilla mahdollisimman pitkän kauden.
Scheteligin isäntien esittäydyttyä seminaarivieraille pääsi Johan Mourik aloittamaan oman
esityksensä aiheesta; Barenburg, maailman johtava urheilunurmikkolajikkeiden jalostaja. Barenburg on 1904 Hollannissa perustettu yhtiö,
jolla nykyisin on toimintaa 20 maassa. Yhtiö
on erikoistunut viileiden olosuhteiden ruoholajikkeisiin, eli juuri tänne pohjolaan. Ruoholajien jalostusta ja kehitystyötä tehdään yhdessä
yliopistojen ja instituuttien kanssa ja niiden tuloksena syntyneet siemenet hankitaan vain niiden tuottamiseen keskittyneiltä kasvattajilta.
Täydellisen ruohon etsintää

Uusien lajikkeiden kehittäminen on viety dna-

tasolle saakka. Koetiloilla uusia lajikkeita kasvatetaan erittäin tarkkojen kriteereiden alaisina tehovalvonnassa. Minkään ulkopuolisen tekijän, luonnon lisäksi, ei anneta vaikuttaa kasvuolosuhteisiin. Koetilojen parhaimmat yksilöt
valitaan satojen ehdokkaiden joukosta jalostustyöhön. Täydellisen ruohon kehittämisessä
käytetään myös luonnollista valintaa. Huippuyksilöitä kerätään ammattilaisten toimesta ja
ne istutetaan koetiloilla. Samankaltaiset erotetaan joukosta ja ne altistetaan hyönteisille, leikkuulle ja muille kulutuskestävyyttä vaativille
toimille. Vain parhaat päätyvät potentiaalisiksi lajikkeiksi ja kehitystyö saattaa viedä jopa 17
vuotta. Tässä vaiheessa hylättyjen lajikkeiden
matkakaan ei vielä pääty, vaan ne tulevat osaksi
tutkimusrotaatiota ja jonain päivänä myös niistä saattaa löytyä kiinnostavia yksilöitä.
Tutkimuksesta apua ongelmiin

Yhtenä esimerkkinä seminaarissa esiteltiin
erään stadionin nurmikko, jonka ruohopinta
jouduttiin vaihtamaan jopa kymmenen kertaa yhden vuoden aikana. Syynä oli stadionille
tehty katto, joka esti luonnollisen valon pääsyn
nurmialueelle. Varjonkestävyystutkimusten
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avulla stadionille löydettiin uusi nurmilajike,
joka joudutaan vaihtamaan vain kerran kahdessa vuodessa. Melkoinen muutos ja säästö aikaisempaan.
Ruoholajikkeiden tutkimusasemia on Barenburgilla 15 maassa. Pohjoismaissa Scangreen-tutkimusta tehdään Islannissa, Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Nykyiset käytössä
olevat lajikkeet ovat pääosin jo 10 vuoden takaa. Eri lajikkeilla on eri ominaisuuksia ja Johan Mourik nosti niistä joitakin esille. Festuca
Rubra Litoralis on käytössä Suomessa erittäin
matalaa leikkuuta kestävänä natana. Festuca
Commutata -lajike on paras tiheydessään. Festuca Rubra rubra on talvikestävyydeltään paras, mutta ei kestä liian alas leikkuuta. Festuca
Ovina -lajike on parhaiten talvenkestävä. Barenburg etsii jatkuvasti parasta mahdollista yhdistelmää eri lajikkeista.
Kylvösyvyys avainasiana

Kuulimme myös kuinka kylvösyvyys on olennaisen tärkeää varsinkin olemassa olevaan ruohopintaan. Joillakin lajikkeilla se on vain 5
mm, toisilla 15-20 mm. Esimerkiksi yhtiön
SOS, Super Over Seeding, on siemensekoitus,
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joka sopii erityisesti täydennyskylvöön, ja itää
alhaisissa lämpötiloissa. SOS-siementen kylvösyvyys on vain 15 mm. RPR-lajike on vasta
viime vuonna lanseerattu golfkentille, sillä sen
on huomattu olevan erinomainen kulutuskestävyydeltään. Lajike kasvaa maanpäällisiä rönsyjä tehden eli siten korjaa itse itseään ja sillä on
myös hyvä leikkuukestävyys, jopa 5 mm leikkuukorkeutta sietävä. Tämä RPR on ominaisuuksiltaan siten myös tehokas syrjäyttämään
Poa Annua -lajiketta nurmialueilta. Scheteligin
Mika Nurmisen mukaan lajikkeesta on jo saatu
hyviä kokemuksia Suomessakin. Mitä enemmän on kulutusta sitä paremmin RPR tekee lisä rönsyjä. Barenburgin näyttävän mainosvideon jälkeen asiantuntijat saivat esittää kysymyksiä ja vilkkaan keskustelun jälkeen mielipiteiden vaihto jatkui lounaspöydässä.
Iltapäivä lannoitteiden maailmassa

Jotta aamupäivällä oppimamme lajikkeet saataisiin hyvään kasvuun, tarvitaan mukaan oikeat lannoitteet. Niistä oli kertomassa Everrisyhtiön Mick France. Mick on itse toiminut 17
vuotta golfkentän kenttämestarina, joten hän
tuntee myös käytännön asiat. Everris on yhtiönä urheilunurmikkojen lannoituksen todellinen edelläkävijä. Everris on nykyisin osa maailmanlaajuista ICL-konsernia, monien yrityskauppojen ja fuusioiden jälkeen. Omat kaivokset ja tuotantolaitokset laboratorioineen pitävät
laadun korkeana. Mielenkiintoisinta oli kuulla miten yksi tärkeä ainesosa, Potash (Kalium)
lannoitteisiin saadaan. Englannin itärannikolla oleva Boulbyn kaivos sijaitsee yli 1000 met-

rin syvyydessä. Siellä työskentelee 850 ihmistä
tuottaen miljoona tonnia kaliumia sekä sivutuotteena tiesuolaa. Kaivoksen koosta saa jonkinlaisen käsityksen siitä, että Pohjanmeren alla kulkee 1000 kilometrin pituinen kaivoksen
tieverkosto.
Kaivoksen kalium on koostumukseltaan ainutlaatuista ja sen ymmärtää kun näkee maakerrosten iät kaaviokuvana. Kerroksesta, jolloin
dinosaurukset vaelsivat pallollamme, mennään
vielä nelinkertainen matka alaspäin ennen
kuin louhittava maakerros löytyy. Ainutlaatuisesta kaivoksesta on kysymys myös siksi, että
sen tiloissa, suojassa avaruussäteilyltä, etsitään
avaruuden puuttuvaa massaa, ns. pimeää materiaalia. Ja toiset tutkijat etsivät syvältä maakerroksista myös mahdollisia eliöitä rinnastaen
olosuhteita aurinkokuntamme muihin planeettoihin.
Parasta nurmikolle – Cleveland Potash

Cleveland Potash – Polyhalite on tuotenimi
tälle kaivoksesta louhittavalle raaka-aineelle.
Potaska eli kaliumi tässä yhteydessä on luonnon materiaali itsessään. Tämä polyhalite
koostuu 14% K2O, 6% MgO, 17% CaO ravinteista. Nämä ravinteet ovat nurmikoille oikein hyvää ravintoa. Tästä luonnollisesta syystä tätä onkin hyvä käyttää apuna lannoitteen
valmistamiseen. Everriksellä tätä raaka-ainetta
on toistaiseksi ProTurf 2kk -minirakeisissa lannoitteissa sekä Sportsmaster CRF Mini Stress
Control 10+2,2+17,4+2CaO+2MgO -lannoitteessa. Kyseiset lannoitteet sisältävät muitakin
ravinteita ja tässä tapauksessa pitkävaikutteisia
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sellaisia. Pitkävaikutteisuus on saatu aikaiseksi kuorruttamalla (”maalaamalla”) kerros typpirakeeseen, rikki ja kasviöljyllä. Suomessa on
mahdollisuus käyttää tämän uuden Sportsmaster CRF Mini Stress Control -rakeen lisäksi
Proturf 18+0+5+ha ja Proturf 12+2+17+ha.
Kustannustehokkuus

Seuraavaksi Mick Fance Everrikseltä otti aiheeksi tavoitteiden saavuttamisen budjettiin
sopivin ratkaisuin. Englantilainen STRI-tutkimuslaitos tutki pitkävaikutteisen lannoitteen kustannussäästömahdollisuuksia verrattuna perinteisesti toimivaan lannoitteeseen.
Tutkimuksessa lannoitettiin Sierrablen Plus
-lannoitetta kaksi kertaa kauteen ja vastaavaan
tulokseen samoille typpipitoisuuksille perinteisesti vaikuttavaa lannoitetta tarvitsi annostella 4 kertaa. Kilohinnaltaan Sierrablen Plus oli
kuitenkin hiukan kalliimpaa £1,61 ja perinteinen lannoite oli £1,21. Vaikka pitkävaikutteinen lannoite oli kilohinnaltaan kalliimpaa tuli tuotteen käyttö käytännössä huomattavasti halvemmaksi. CRF maksoi £1126 ja perinteinen lannoite £1720. Sama kustannustehokkuus jatkui myös muissa tutkimuksissa tuoden
Sierrablen Plus -tuotteen aina selkeästi edullisemmaksi käyttää, antaen samalla kasville parempaa väriä, terveyttä sekä helppohoitoisuutta.
Merilevää viheriöille

Lopuksi seminaarissa esiteltiin vielä kaudelle 2015 tuleva uutuustuote Sportsmaster WSF
Seamax. Tuote on erilainen merilevätuote kun
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ollaan totuttu käyttämään. Useimmat tietävät
merilevän hyödyllisistä ominaisuuksista ruoholle, kun merilevä on oikein valmistettua ja
sisältää oikeasti purkin kyljessä olevia ainesosia. Seamax sisältää Ascophyllum nodosum
-merilevää, joka on erittäin laajasti tutkittu
merikasvi. Tämä merilevä sisältää luontaisesti pieniä pitoisuuksia ravinteita, paljon mukavia aminohappoja, sekä monia hyödyllisiä hivenaineita ja hiilihydrattejakin. Tämäkin tuote
tutkittiin tarkkaan STRI-tutkimuskeskuksessa ja sitä verrattiin markkinajohtajan merilevätuotteeseen. Testialueella kasvoi natavoittoinen ruoholaji, seassa useita kylänurmikka-alueita. Lyhyesti testistä voisi sanoa että Seamaxtuotteen toivottiin pärjäävän edes vastaavasti kuin markkinajohtaja. Mutta tutkimuksessa huomattiin, että toistokäsittelyn jälkeen se
oli selkeästi parempia kuin verrokki. Tuotteen
voidaan raportoida tekevän hyödyllisiä asioita
kasvin laadun parantamiseksi. Seamax on kehitetty toimimaan lehti- sekä maaruiskutteena,
hyödyntäen kasvin juuriston ravinteidenottokykyä sekä kasvin yleistä terveystilaa. Se sopii
käytettäväksi golfviheriöillä, lyöntipaikoilla,
väylillä sekä urheilunurmikoilla, jopa muiden
tuotteiden seassa ruiskuttaen, tukien rakeista
lannoitusohjelmaa.
Urheilunurmikkoseminaarin viimeinen aihe
liittyi integroituun nurmenhoitoon eli käytännön hoitotoimien ja käytettyjen tuotteiden yhteisvaikuttamisella saavutettavaan kasvintauteja supressoivaan hyötyyn. (ITM). Tutkimus
antoi selkeitä tuloksia isoilla hyötyprosenteilla
kun käytetään oikeanlaista korkealaatuista viheriölannoitetta. Ohjelmalla vähennettiin kasvitauteja jopa 71,4 % verrokkiin ja perinteisiin
lannoitusmenetelmiin verrattuna! Tästä voi
vain päätellä, että kun lannoite valmistetaan
kasvia oikein hyödyttävistä raaka-aineista, sen
seurauksena on terveitä nurmikoita, joita ei tarvitse turhan usein ruiskutella kasvinsuojeluaineilla, jotka nekään eivät ole ilmaisia.
Seminaariyleisö jaksoi olla kiinnostunut aiheista loppuun asti. Michael Fance Everrikseltä
totesi lopuksi, että toivottavasti hän oli pystynyt välittämään yrityksen sitoutumisen tuotekehitykseen alalle, sekä sen mitä tutkimusprojektien anti oli ollut. Laadun valvonta, rahanarvoisten tuotteiden tekeminen ja toimiminen
ovat yrityksen kantavia toimintaperiaatteita.
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