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KASVUALUSTAN KÄSITTELY
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SÄÄTYYPIN VAIKUTUS HAITALLISEN
JÄÄKERROKSEN SYNTYMISEEN
• Syksy

• Runsas sadanta
• Huonot lähtökohdat lepotilan syntymiseen

• Alkutalvi
• Pakkasjaksot, runsas sadanta

• Roudan muodostus, lumikerroksen paksuntuminen
• Keskitalvi

• Leudot jaksot
• Jään muodostuminen

• Lopputalvi
• Sadanta, pakkasjaksot, lyhyet leudot jaksot

• Lisää jään muodostumista
• Kevät

• Alhaiset lämpötilat
• Vaurioituneiden kasvien kuolema
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KASVUALUSTAN KUNTO
TALVEN JÄLKEEN

• Kasvualustassa tapahtuu useita asioita talven
aikana, merkitys korostuu mikäli päällä on 
pitkään jääkansi
• Kasvien hengitys sekä mikrobit kuluttavat

happea, joka lopulta loppuu
• Normaalisti hapellisissa oloissa

tapahtuvat kemialliset reaktiot
muuttavat reaktiomuotoa tai tapahtuu
vaillinaisia reaktioita
• Kasvualustaan sekä kasvin

solukkoihin alkaa kertyä
poikkeuksellisia yhdisteitä sekä
haitallisen korkeita pitoisuuksia
• Aiheuttavat välitöntä vauriota

sekä haittaavat keväällä kasvun
käynnistymistä
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HAITALLISET YHDISTEET 

• Haitallisia yhdisteitä joita syntyy hengityksen
seurauksena hapettomissa oloissa ovat mm. 
Malaatti, Laktaatti, hiilidioksidi, sitraatti ja 
etanoli.

• Solujen sisällä osa näistä yhdisteistä aiheuttaa
lisäksi muutoksia pH ja Redox-reaktioihin,
jonka seurauksena syntyy vapaita radikaaleja,
jotka vahingoittavat kasvia sisältäpäin

• Syntyneitä yhdisteitä on myös yhdistetty
heikkoon itävyyteen ja kasvuun lähtöön 
(fytotoksisuus)
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Bjarni E. Guoleifsson – Ice encasenment damage of grasses



KASVUALUSTAN KÄSITTELY KEVÄÄLLÄ
• Huuhtelu

• Kasvualusta kyllästetään vedellä ja huuhdotaan haitallisia
yhdisteitä pois, jotta pitoisuus saadaan laimenemaan
• Samalla voidaan myös menettää kasvillekäyttökelpoisia

ravinteita
• Kasvualustan huuhtomiseen ja “puhdistamiseen” tarkoitetut

tuotteet
• Magnum CO on tarkoitettu irroittamaan

maapartikkeleiden pinnalta niihin kiinnittyneitä vahoja,
orgaanisia yhdisteitä ja suolaa. Tuotteen sisältämä
orgaaninen happo palauttaa maan kykyä sitoa vettä ja 
ravinteita

• Huuhtelun tehostamiseen voi hyödyntää myös
penetrantteja, jotka vähentävät pintajännitystä ja maan
hydrofobisuutta
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Haaste; Kastelun 
käyttöönotto aikaisin 

keväällä. 
Laskennallisesti USGA-
kasvualustan (30 cm) 

riittävään kertahuuhteluun 
kuluu noin 60l/m2



KYLVÖT
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VAIKUTUS UUSIEN KASVIEN ITÄMISEEN JA
KASVUUN
• Päätekijät vesi, happi, valo ja lämpötila
• Itämistä voi hidastaa tai haitata erilaiset muut

tekijät
• Fytotoksiinit vapautuvat talven aikana

kuolleesta kasvimateriaalista
• Alleopatia (kylänurmikka erittää toksisia

yhdisteitä pitääkseen muut lajit poissa)
• Kilpailu muita kasveja vastaan tilasta ja valosta

(rikkaruohot)
• Taudit ja tuholaiset (taimipolte, kahukärpänen)
• Ravinteiden toksisen korkea pitoisuus tai puute
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VAIKUTUS UUSIEN KASVIEN ITÄMISEEN JA 
KASVUUN - LÄMPÖTILA
• Lajeilla on geneettisesti määräytyvä

itämislämpötila
• Myös muiden itämistä aktivoivien tekijöiden

täytyy toteutua
• Rönsyrölleillä maan lämpötilan tulisi olla 

vähintään noin 8 C°-astetta, jotta saadaan
hyvä osuus siemenistä itämään
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Turfgrass Establishment.University of Tennessee 
Extension. W60B-10/07



LÄMPÖTILAN
VAIKUTUS

• Kumuloituvalla lämpötilasummalla on 
osoitettu kenttäolosuhteissa lajikkeiden 
välillä olevia eroja taimettumisajassa

• Tutkimus osoittaa myös sen, että
alkukehitys voi joillakin lajikkeilla olla
nopeata, mutta erot tasaantuvat ajan 
kuluessa

9.3.2022 © Berner Oy  |  Saila Innanen12

Ebdon & DaCosta 2021. Soil Temperature Mediated Seedling Emergence and 
Field Establishment in Bentgrass Species and Cultivars during Spring in the
Northeastern United States. Hortitechnology 31.



LÄMPÖTILAAN 
VAIKUTTAMINEN

• Harsot ja peitteet
• Tehokkaita erityisesti kun maa on kylmä
• Työläs
• Huolehdittava riittävästä hapen saannista

sekä estettävä taudin puhkeaminen
• Pigmentti

• Hyvä erityisesti alueille jotka ovat 
selvinneet ilman runsaita talvituhoja
• Voidaan hieman nopeuttaa pinnan 

lämpötilan nousua
• Lisätään potentiaalia fotosynteesiin?
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Reseeding creeping bentgrass following winterkill April 30, 2014. Extensions University of Nebraska



VAIKUTUS UUSIEN KASVIEN
ITÄMISEEN JA KASVUUN -
KOSTEUS

• Siemenen itämisvaiheessa kosteuden tulee
olla jatkuvaa ja tasaisasta
• Siemen aloittaa itämisen vain kerran ja 

puute vedestä kriittisessä
kehitysvaiheessa lopettaa kehityksen

• Vesi on osana itämisen aktivointia
• Maa tulee pitää kosteana ensimmäiset 2-3 

viikkoa kylvöstä riippuen kehityksestä
• Kun selkeä juurtuminen ja juuriston kehitys

on tapahtunut voidaan siirtyä harvempaan
ja epäsäännölliseen kasteluun
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VAIKUTUS UUSIEN KASVIEN ITÄMISEEN JA 
KASVUUN - KOSTEUS

• Rönsyröllin siementen pieni koko tarkoittaa sitä, 
että ne tulee kylvää hyvin pintaan
• Altistaa herkemmin kuivumiselle
• Kuiva ilma, aurinko ja tuulisuus lisää kastelun

tarvetta useisiin lyhkäisiin hetkiin päivässä
• Liian isot pisarat kastelusta voivat haitata

taimettumista – Harso suojaa
ensimmäisten kehitysvaiheiden ajan

• Kosteuden seuranta TDR-mittarilla
• Sopiva kosteus

(kenttäkapasiteetti/lakastumispiste) on 
jokaiselle viheriölle erilainen
• Orgaaninen aines, huokostilavuus, 

vedenjohtavuus jne.
• Yleensä lukema löytyy väliltä 8-25%
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VAIKUTUS UUSIEN KASVIEN
ITÄMISEEN JA KASVUUN -
KOSTEUS

• Kostutusaineilla pystytään parantamaan
maan kykyä pidättää vettä ja parantaa
kylvön tulosta

• Qualibra-ruiskutus ennen kylvöä 20 l/ha

"The germination of perennial ryegrass, fescue 
and bentgrass was significantly quicker for all 
Qualibra treatments compared to untreated 
controls.” STRI Study Director, Tom Young
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TALVEHTINEIDEN KASVIEN
KEVÄTONGELMAT
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TALVEHTINEET KASVIT

Talvehtineet kasvit voivat keväällä kärsiä useista stressitekijöistä
• Lämpötilastressi
• Kuivuusstressi
• Valostressi
• Ravinnestressi

• Kasvupisteeseen kohdistuu erityistä riskiä tilanteessa jossa sulamisvedet muodostavat lätäköitä, 
jotka jäätyvät öisin
• Talvehtimistila on usein lähtenyt jo purkautumaan ja kasvupiste imee vettä ->jäätyminen

• Seurauksena kasvi menettää kyvun kehittää uutta kasvua
• Tuulikuivuminen aiheuttaa riskin kasvustolle, kun kasvi ei kykene saamaan tarpeeksi vettä vielä

jäisestä maasta
• Kuiva ilma ja tuuli kykenee riistämään vettä kasvin solukoista ja kasvi ei kykene säätelemään

vesitasapainoa
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TALVEHTINEET KASVIT -LÄMPÖTILASTRESSI
Keväällä lämpötilat voivat vaihdella suuresti päivän ja yön välillä
• Lämpötilaan voidaan vaikuttaa mm

• Harsoilla
• Harson alla lämpötila nousee olosuhteista riippuen useita asteita
• Kasvu ja kehitys on nopeaa, kun olosuhteet ovat hyvät. Harsoja on hyvä poistaa hetkeksi 

päivittäin ennen lopullista poistoa
• Poistamalla varjostavia puita

• Varjoisat alueet lämpenevät hitaasti
• Pigmenteillä

• Tummempi pinta lämpiää nopeammin. Pigmentit myös suojaavat kasvia haitallisen
voimakkaalta säteilyltä

• Dressauksella
• Pystytään tehokkaasti suojaamaan kasvupistettä
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TALVEHTINEET KASVIT -KUIVUUSSTRESSI

• Kasvualustan vähäinen kasville saatava vesi ja
runsas haihdutus aiheuttaa kasville stressiä
• Kasvin sisäisen vesitalouden säätely eli

osmoregulaatio on kasville elintärkeätä
• Lähes kaikki biokemialliset reaktiot

vaativat vettä
• Ravinteiden ja 

aineenvaihduntatuotteiden liikkuminen 
kasvissa vaatii vettä

• Aikaisesta Qualibran käytöstä on saatu paljon
positiivisia kokemuksia keväällä

• Pinnan hydrofobisuus on helppo todeta 
vesipisara testillä
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©Syngenta Turf Qualibra trials USA



TALVEHTINEET KASVIT -VALOSTRESSI

Keväällä säteilyn määrä on hyvin korkea
• UV-säteily vahingoittaa kasvin lehden

solukoita vapaiden radikaalien
muodostuessa

• Kasvi pyrkii luonnollisesti estämään 
vahinkoa tuottamalla erilaisia pigmenttejä
• Näkyy joillakin lajeilla hyvin tummana 

violettina lehten värinä
• Ryder-pigmentillä pystytään vähentämään

UV-säteilyn vaikutuksia
• 0,75-2 l/ha lehtiruiskutuksena
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TALVEHTINEET KASVIT -RAVINNESTRESSI

Kasvin ravinteiden saanti
• Juuristo alkaa aktivoitumaan, kun maan lämpötila on yli 5 C°-astetta. Varsinaista juuriston kasvua

alkaa syntyä kun lämpötila kohoaa lähemmäs 10 C°-astetta.
• Laji ja lajike kohtaisia eroja

• Maassa olevat ravinteet vaativat vettä pystyäkseen liikkumaan juuria kohti
• Lehtien kautta kasvi kykenee ottamaan ravinteita kun solukot ovat aktiivisia. Yleinen minimi ilman

lämpötilalle yli 5 C°-astetta

• Kehittyvässä vaiheessa olevat kasvit ovat herkkiä liian korkealle johtoluvulle. Vältä yli lannoitusta.
• Myöhemmässä vaiheessa nuoret kasvit tarvitsevat ennemän ravinteita kuin talvehtineet kasvit

• Tarve jatkuu hyvin pitkälle kauteen
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KEVÄÄN LANNOITUS

Lannoitus
• Käytä tasapainoista NPK-lannoitetta, joka toimii alhaisessa lämpötilassa
• Suosi keväällä ammonium-typpeä sisältäviä lannoitteita

• NH4-N omaa ureaan ja nitraattiin verrattuna myös alhaisemman suolaindeksin
• Orgaaniset lannoitteet toimivat viileässä lämpötilassa heikosti

• Tarkasta maan pH, jotta ravinteet ovat mahdollisimman hyvin kasville saatavilla
• Huolehdi, että lannoiterakeet liukenevat mahdollisimman hyvin ja nopeasti. 

• Liian voimakkaan typpilannoituksen on huomattu aiheuttavan lehtien runsasta kasvua juuriston
kasvun kustannuksella
• Annetaan ravinteita mielummin useassa osassa ja pieni määrä kerrallaan
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BIOSTIMULANTIT KEVÄÄLLÄ

Biostimulantit
• Suositellaan annettavaksi aivan alusta lähtien – jo ennen varsinaisia ravinteita
• Erityisesti merilevä ja aminohapot hyödyttävät kasvin toipumista talven aikaisesta stressistä

• Kasvi käyttää energiaa prosessoidakseen ravinteita, mutta keväällä energiavarastot usein lopussa
ja fotosynteesi heikkoa
• Antamalla kasville aminohappoja pystytään vähentämään energian tarvetta ja kasvi pystyy

tuottamaan peptideitä ja proteiineja joilla korjataan solurakenteita ja tehostetaan
aineenvaihduntaa. 
• Erilaisia aminohappoja sekä niiden johdannaisia tarvitaan myös tehokkaaseen

fotosynteesiin ja fotosynteesituotteiden käsittelyyn ja kuljettamiseen
• Tämän vuoksi aminohappoa sisältävät tuotteet tulisi ottaa ensimmäisenä keväällä

käyttöön
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Lähde:Beard J.B. Turfgrass: Science and Culture



Energia tasapaino kasvissa

Aminohapposynteesi Energia tasapainoKasvuolosuhteet

Normaalit 
kasvuolosuhteet

Stressi / 
huonontuneet 

kasvuolosuhteet

Tuhansia erilaisia kemiallisia 
reaktioita aminohappojen ja 

proteiinien tuottamiseksi

Tuotto vastaa tai ylittää 
kasvin tarpeet

TASAPAINO

Aminohapposynteesien ja 
proteiinituotannon hiipuminen, 

varastoon tuotettujen 
yhdisteiden käyttöönotto

Tuotanto ja varasto ei 
pysty vastaamaan kasvin 

tarpeita

EPÄTASAPAINO



Kasvi ottaa epäorgaanisen typen nitraattina tai
ammoniumina

NO3   NH4

Glutamiini

Glutamiinihaposta jatkojalostuu kaikki muut
aminohapot

Kaikki typpeä sisältävät yhdisteet
kasvissa ovat lähtöisin

aminohapoista

Typen assimilation tehostaminen

Glutamiinihappo

Ammoniakki

Muuntuu ammoniakiksi kasvissa



BIOSTIMULANTIT KEVÄÄLLÄ

Kevään ensimmäiset ruiskutukset!!
Hicure + Ryder + Qualibra

Käytä biostimulantteja säännöllisesti läpi kevään
ja ennakoi mahdolliset uudet stressitilanteet

• Takatalvi
• Kuivuus
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YHTEENVETO

Kevään edetessä
Seuraa lämpötiloja sekä sulmisvesien liikkeitä
Ota koepaloja sisälle, joista voit päätellä kasvukuntoa
Ajoita biostimulantit ja kostutusaineet ensimmäisiin ruiskutuksiin
Tee lannoitukset lämpötilojen sekä kasvun ja kehityksen mukaan
Suunnittele ja ajoita kylvöt lämpimiin ajanjaksoihin ja huolehdi kosteudesta
Huolehdi, että varastossa on sopiva fungisidi mahdollisten tautien varalle
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