Nurmikko-opas

Miten saat mieleisesi ja hyvän nurmikon
Nurmikon ulkonäkö ja kestävyys riippuu oleellisesti
siitä, miten huolellisesti se on perustettu. Kun lisäksi
on valittu oikea siemenseos, tulevina vuosina selviää
varsin vähäisellä hoidolla.
Hyvä nurmikko on tuuhea, kauniin vihreä, kestää
kulutusta. Se on hillittykasvuinen, jolloin ei tarvita
jatkuvaa leikkausta. Lisäksi hyvä nurmikko on
poudan-, talven- ja taudinkestävä sekä vihertyy
aikaisin keväällä.
Nurmikkosiemenseokset sisältävät vähintään kahta eri
lajia, millä varmistetaan nurmikon menestyminen erilaisissa
olosuhteissa. Yleisimmin käytettyjä lajeja ovat puna- ja
puistonata sekä niittynurmikka. Nadat sietävät kuivuutta ja
osittaista varjoa, niittynurmikka taas kestää kulutusta ja on
erittäin talvenkestävä.
Tärkeintä on että valitaan käyttötarkoitukseen sopiva
seos. Täydelliselle puttausnurmikolle valitaan erilainen seos
kuin harvoin leikattavalle kukkanurmelle. Hyvälaatuisen
seoksen valinta on aina edullisinta, koska leikkuutarve on
vähäisempi, kestävyys parempi ja tarvittava siemenmäärä
pienempi.

Käyttöluokitus
Siemenkauppiaitten Yhdistyksen käyttöluokitus
perustuu virallisten lajikekokeiden viherpeittävyyteen, joka kuvaa parhaiten nurmikkokasvien
tärkeimpiä ominaisuuksia: seoksen soveltuvuutta
erilaisiin käyttökohteisiin, talvenkestävyyttä,
uusiutumiskykyä ja tiheyttä.

Käyttöluokka Extra

Korkealaatuinen nurmikkoseos. Nurmikko on
tiheä ja talvenkestävä sekä kestää lyhyeksi
leikkausta ja kulutusta.

Käyttöluokka 1

Hyvälaatuinen nurmikkoseos. Nurmikko on
talvenkestävä ja kestää leikkausta ja kulutusta.

Käyttöluokka 2

Nurmikkoseos alueille, joilta ei vaadita kovaa
kulutuksenkestoa. Kestää kohtuullista leikkausta.
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Nurmikon perustaminen
Nurmikkoalue tasoitetaan loivasti rakennuksista poispäin
viettäväksi. Kivet, oksat, rakennusjätteet yms. poistetaan
tarkasti. Maan pinta muotoillaan tasaiseksi, kuoppia tai
painaumia ei saa jäädä. Tarvittaessa savi- ja hiekkamaat
parannetaan turvekerroksella. Lisäksi alue kalkitaan sekä
lannoitetaan. Maa-analyysi antaa varmimmat ohjeet
kalkitukseen ja lannoitukseen. Valmistajien pakkauksista
löytyy hyviä tuotekohtaisia yleisohjeita. Maaperä, kalkki
ja lannoitteet sekoitetaan tasaiseksi kasvualustaksi.
Kasvualustakerroksen paksuuden tulisi olla vähintään
15–20 cm. Pinta tasoitetaan ja jyrätään kevyesti ennen
kylvöä.
Paras aika kylvämiselle on aikainen kevät tai syksy,
jolloin maassa on luontaista kosteutta. Siemenseosta
kylvetään pakkauksen ohjeen mukaan n. 2–3 kg/100 m2.
Siemenet peitetään haravalla kevyesti pintamultaan
sekoittaen. Kylvön jälkeen jyrätään uudelleen, jotta
siemenet painuvat tiiviisti kasvualustaan. Kylvös pidetään
kosteana hienojakoisella sadetuksella, jos maaperä on
kuivaa.
Nurmikko leikataan ensimmäisen kerran sen ollessa
noin 10 cm:n korkuista. Kerralla leikataan noin kolmannes
korkeudesta.

Nurmikon hoito
Kesällä nurmikko leikataan noin kerran viikossa, säätila ja
seos vaikuttavat leikkuutarpeeseen. Sopiva leikkuukorkeus
on 3–5 cm. Kasvuston tulee olla kuiva leikattaessa.
Kesän aikana lannoitetaan säännöllisesti
seoslannoitteilla valmistajien ohjeiden mukaan.
Riittävä lannoitus ehkäisee sammaloitumista.
Kasvukaudella nurmikon kastelun tarve riippuu
sääoloista ja multakerroksen paksuudesta. Jos
kasvualustakerros on vähintään 20 cm, kastelun
tarve on melko vähäistä. Paras kasteluaika on
illalla tai aamulla. Kerralla kastellaan reilusti,
jotta juuret hakeutuvat syvälle. Kastellaan harvoin,
ei päivittäin. Useasti tehty niukka kastelu tai sumuttelu
houkuttelee juuriston pintaan, ja siinä se on altis
kuivuuden aiheuttamille tuhoille. Nurmikossa
rikkaruohona viihtyvä vaaleanvihreä kylänurmikkakin
lisääntyy, jos pintaa kastellaan usein.
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Nurmikkoseokset
Stadionnurmi
Hyvälaatuinen seos piha- ja puistonurmikoille sekä leikkikentille.
Kestää kulutusta, talvehtii hyvin.
Kylvösuositus 2,5–3 kg/100 m2
Käyttöluokka 1
Pakkauskoot 0,5 kg, 1 kg, 3 kg, 10 kg
Sisältää niittynurmikkaa 35 %,
puistonataa 35 %, punanataa 27 %,
nurmirölliä 3 %

Pihanurmi
Kotipihan yleisseos. Seos muodostaa
nopeasti tiheän nurmikon vaatimattomissakin olosuhteissa.
Kylvösuositus 2,5–3 kg/100 m2
Käyttöluokka 1		
Pakkauskoot 1 kg, 3 kg, 10 kg
Sisältää niittynurmikkaa 30 %,
punanataa 60 %, englanninraiheinää 10 %

Poutanurmi
Monipuolinen siemenseos, joka
sopii myös varjoisille,vähämultaisille
ja kuivahkoille alueille.
Kylvösuositus 2,5–3 kg/100 m2
Käyttöluokka 2		
Pakkauskoko 10 kg
Sisältää niittynurmikkaa 25 %,
punanataa 55 %, lampaannataa 15 %,
valkoapilaa 5 %

Sametti-Expertnurmi
Edustaville piha-alueille ja kovalle
kulutukselle joutuviin paikkoihin.
Seos muodostaa tiheän, matalakasvuisen nurmikon ja on tasaisen
vihreä koko kesän. Vaatii vähän
leikkuukertoja.
Kylvösuositus 2–2,5 kg/100 m2
Käyttöluokka extra
Pakkauskoot 1 kg, 2,5 kg, 10 kg
Sisältää niittynurmikkaa 50%,
puistonataa 45 % ja nurmirölliä 5 %
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Paikkausnurmi
Sopii erityisesti nurmikkoon
syntyneiden aukkojen paikkauskylvöön ja pienille alueille.
Vihertyy nopeasti.
Kylvösuositus 2,5–3 kg/100 m2
Käyttöluokka 2
Pakkauskoko 0,5 kg
Sisältää punanataa 25 %,
puistonataa 30 %, niittynurmikkaa 30 %,
englanninraiheinää 15 %

Varjonurmi
Varjoisan ja kuivan paikan erikoisseos,
joka sisältää monia varjoa ja
osittaista kuivuutta sietäviä lajeja.
Kylvösuositus 2,5–3 kg/100 m2
Pakkauskoko 1 kg
Sisältää nurmilauhaa 10 %,
lampaannataa 20 %, niittynurmikkaa 20 %,
punanataa 30 %, etelännataa 20 %

Muut nurmikkosiemenet
Valkoapila 500 g

Koristeellinen kukkiessaan.
Voidaan sekoittaa siemenseokseen tai kylvää erikseen.
Kylvösuositus 50–100 g/100m2.

Lampaannata 1 kg

Sopii kuiville ja varjoisille alueille.
Matalakasvuisena voidaan
jättää kokonaan leikkaamatta
luonnonmukaisesti hoidettavilla
alueilla. Sopii myös kukkaniittyjen
suojaheinäksi. Kylvösuositus
1–2 kg/100 m2, suojaheinänä
0,5 kg /100 m2.
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Hyvä tietää nurmikosta
Parasta nurmikon perustamisaikaa on kevät tai syksy, koska
silloin maassa on luontaista kosteutta. Mitä viileämpää
ilma on, sitä hitaammin itäminen tapahtuu. Perustettaessa
on maltettava odottaa itämistä riittävän kauan. Seoksissa
käytettävä punanata itää optimiolosuhteissa noin kahdessa
viikossa, niittynurmikan itäminen vie vähintään kuukauden.
Joihinkin seoksiin on lisätty englanninraiheinää itämisen ja
vihertymisen jouduttamiseksi. Raiheinä itää noin viikossa.

Kevättöitä
Keväällä nurmikko vihertyy nopeasti, kun siitä poistetaan kuollut heinä ja lehdet ym. roskat haravoimalla.
Samalla poistetaan mahdollinen sammalkasvusto.
Ilmastointiharavalla sen poisto on helppoa. Samalla
tiivistynyt pintakerros ilmastoituu ja sammalen muodostus
vähenee. Nurmikkoa kannattaa kalkita vuoden, parin
välein, 5–10 kg/100 m2. Keväällä lannoitetaan typpipitoisilla
seoslannoitteilla valmistajan ohjeiden mukaan. Jos
nurmikossa on painumia tai aukkoja, ne korjataan keväällä.
Kuollut kasvusto poistetaan haravalla, lisätään uutta multaa,
tasoitetaan ja kylvetään siemenet.
Nurmikon rikkakasvit pysyvät hyvällä hoidolla
yleensä kurissa. Jos rikkaruohoja ilmestyy, ne torjutaan
joko mekaanisesti pois juurimalla tai kemiallisesti torjuntaaineilla. Voikukka torjutaan nuppuasteella ruiskuttamalla.

Sammaloituminen
Sammaloituminen voi vaivata nurmikkoa, jos maa on
tiivistynyttä, paikka on kostea, hapan ja varjoinen, lannoitus
on niukkaa tai olematonta tai kasvualustakerros on hyvin
ohut. Näitä seikkoja torjumalla sammal pysyy poissa.

Syystöitä
Syyslannoitus tehdään elokuun puolivälin jälkeen, kuitenkin
ennen syyskuun puoliväliä. Syyslannoitus parantaa nurmikon
talvehtimista ja jouduttaa kasvuunlähtöä keväällä. Kauden
viimeinen leikkaaminen tehdään, kun kasvu on pysähtynyt,
syys-lokakuussa. Lehdet haravoidaan pois syksyllä.
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