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Heinälajit ja -lajikkeet golfviheriöille Pohjoismaissa
SCANGREEN 2015-2018, yhteenveto

Kartta 1. Kartalle merkitty jakolinja pohjoisempaan ja eteläisempään testialueeseen sekä SCANGREENIN koepaikat Pohjoismaissa.

SCANGREEN – heinälajien ja
-lajikkeiden testaaminen pohjoismaisille golfviheriöille – on ollut jo
vuodesta 2003 lähtien pysyvä osa
Skandinavian Urheilunurmikko- ja
Ympäristösäätiön (Scandinavian
Turfgrass and Environment Research Foundation, STERF) projektivalikoimaa.
Pohjoisemman testialueen (Nordlig
testzon) kokeet toteutetaan seuraavissa
kohteissa: Reykjavik GC (Islanti) ja
NIBIO Apelsvoll (Norja) ja eteläisem-

män testialueen (Sydlig testzon) kohteet ovat: Sydsjælland GC (Tanska) ja
NIBIO Landvik (Norja) (kartta 1, kuva
1). Yleensä pohjoisemmalla alueella
asetetaan suuremmat vaatimukset
lajikkeiden talvehtimiskyvylle, mutta
se ei ole kuitenkaan selvä sääntö.
Esimerkiksi talvi 2017-18 oli jääpeitteen aiheuttamien talvituhojen osalta
pahempi Landvikissa kuin Apelsvollissa.
Tässä artikkelissa tehdään yhteenveto
yleisistä huomioista ja annetaan ehdo-
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tus parhaista punanadan, nurmiröllin
ja rönsyröllin lajikkeista perustuen
koejaksoon 2015-2018. Tulevassa
artikkelissa otamme esille raiheinän
ja karheanurmikan sekä mahdollisuuden käyttää näitä lajeja ‘apuheininä’
viheriöiden kuntoutumisessa vaurioiden jälkeen. Täydelliset lajikelistat
julkaistaan maaliskuussa seuraavilla
sivustoilla www.scanturf.org ja www.
sterf.org

Kuva 1. SCANGREEN koeviheriöt: Ylinnä kaksi nurmipintaa pohjoisemmalta testialueelta: Reykjavik GK (vasemmalla) ja NIBIO
Apelsvoll (oikealla). Alla kaksi nurmipintaa eteläisemmältä testialueelta: Sydsjälland GK (vasemmalla) ja NIBIO Landvik (oikealla). Kuvat: Gudni Thorvaldsson, Pia Heltoft, Anne Mette Dahl Jensen ja Trygve S. Aamlid.

Hoidosta lyhyesti
Kokeet tehtiin USGA-viheriöillä ja
hoito tehtiin mahdollisimman totuudenmukaisesti ottaen huomioon leikkuukorkeuden, lannoituksen, ilmastuksen, hiekkakattauksen ja muun hoidon.
Leikkuukorkeus oli normaalisti 3 mm
rönsyröllille, luhtaröllille, nurmiröllille, kylänurmikalle ja karheanurmikalle
sekä 5 mm punanadalle ja raiheinälle.
Vuosittaiset lannoitemäärät ovat 1.5
-1.6 kg N/100 m2 rönsyröllille, karheanurmikalle ja raiheinälle ja 0.9-1.0 kg
N/100 m2 punanadalle, luhtaröllille ja
nurmiröllille. Jotta voidaan mitata eri
lajikkeiden vastustuskyky tauteja sekä
kilpailukyky sammalta ja rikkaruohoja
vastaan, mitään kasvinsuojeluaineita ei
käytetä. Koeviheriöillä ei pelata, mutta
kaikilla niistä käytetään kitkaa ja
kulutusta aiheuttavaa golfkenkien pii-

keillä varustettua jyrää, jotta voidaan
varmistaa, että lajikkeet altistetaan
pelaamista vastaavalle kulutukselle ja
tiivistymiselle (kuva 2).

Kuva 2. Kuluttamisrulla, jota käytettiin kokeessa Sydsjälland GK kentällä. Kuva:
Anne Mette Dahl Jensen.
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Lajit ja lajikkeet
Koejaksolle 2015-2018 siemenyritykset/kasvinjalostajat ilmoittivat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•

8 uutta rönsyröllin lajiketta
4 uutta nurmiröllin lajiketta
4 uutta punanadan lajiketta, joilla
ei ole rönsyävää kasvutapaa
3 uutta punanadan lajiketta, joilla
lyhyitä rönsyjä tuottava kasvutapa
2 uutta monivuotisen raiheinän
lajiketta
3 uutta karheanurmikan lajiketta
1 uusi kylänurmikan lajike ny sort
(‘Two Put’)

Lisäksi otimme omasta aloitteestamme
paljon käytetyn niittynurmikkalajikkeen ‘Limousine’ testataksemme kuinka kestävä alhaiselle leikkuukorkeudelle niittynurmikka on ja voidaanko
sitä käyttää viheriöruohona, erityisesti
talvelle altteilla alueilla.
Mainittuja lajikkeita verrattiin samoihin ‘kontrollilajikkeisiin’ kuin aikaisemmilla testijaksoilla, rönsyämätön
punanata ‘Musica’, lyhytrönsyinen
punanata ‘Cezanne’, nurmirölli
‘Jorvik’, rönsyrölli ‘independence’,
raiheinä ‘Chardin’ ja karheanurmikka
‘Darkhorse’. Kontrollilajikkeet ovat
hyvin kokeiltuja ja paljon käytettyjä
lajikkeita lajinsa sisällä Pohjoismaissa.
Jos uusia lajikkeita suositellaan, täytyy
niiden olla vähintään yhtä hyviä tai
parempia kuin kontrollilajikkeet vähintään yhden ominaisuuden osalta.

Arviointi
Kokeen ruudut arvioitiin kerran
kuukaudessa koskien kasvuston
tiheyttä, lehtileveyttä (‘karheus’),
väriä (‘tummuus’), tauteja, rikkaruohoja, kasvua (kuva 3). Kokonaisuus
vedetään yhteen visuaalisella ‘kokonaisvaikutelmalla’ (englanniksi: ‘turf
quality’), jota käytetään laitettaessa
lajikkeita paremmuusjärjestykseen.

Kuva 3. Kasvukorkeus mitataan ennen leikkausta joka kuukauden ensimmäisenä
maanantaina. Vähentämällä leikkurin säädetyn leikkuukorkeuden ja jakamalla sen
päivien lukumäärällä edellisestä leikkauksesta laskettuna saadaan päiväkohtainen
kasvulisä. Kuva: Trygve S. Aamlid.

Koska ruudut ovat vain 1m² suuruisia,
ei ole mahdollisuutta mitata pallon
rullia tässä kokeessa. Kokonaisvaiku-

telma antaa kuitenkin viitteen siitä
kuinka tasainen nurmi on ja kuinka
tasaisesti pallo rullaa.

Yleistietoa viheriöillä käytetyistä
heinälajeista
Olemme aikaisemmin vuosina 2015
ja 2016 kertoneet positiivisista tuloksista ‘outsidern’ niittynurmikan
käytöstä viheriöheinänä. Sydsjälland
golfklubilla tämä vaikutelma säilyi
kahden viime testivuoden aikana. Sen
sijaan Landvikissa kylänurmikka ja
muut heinälajit valloittivat niittynurmikkaruudut. Tämän vuoksi ruudut
eivät pysyneet niin tasaisina kuin
toivottiin ja karkeat ja verrattain jäykät
lehdet tuottivat kaikissa tapauksissa
huonon pallon vierinnän viheriöillä.
Ylimääräiset niittynurmikkaruudut
vahvistivat silti, että uudet ja tiheästi
versovat niittynurmikkalajikkeet
kestävät matalampaa leikkuuta kuin
tavallisesti raportoidaan oppikirjoissa.
Se on hyödyllistä informaatiota, eikä
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vähiten puhuttaessa tiiauspaikkojen
siemensekoituksista.
Taulukko 1 antaa käsityksen eri heinälajien yleisistä ominaisuuksista viheriöheinänä. Kylänurmikka ‘Two Put’
ei ole mukana taulukossa, koska se
kuoli talven aikana, joko lumihomeen
(microdochium patch, pink snow
mold, kuva 4) tai fyysisten vaurioiden
vuoksi (kuva 5) ja siksi jouduttiin
kylvämään uudelleen keväällä monen
ruudun osalta. Olemme kokeilleet
‘True Puttia’ aikaisemmissa kokeissa.
Se on erilainen kylänurmikkalajike,
jota on tarjolla ajoittain skandinavian
markkinoilla. Johtopäätös on silloin
ollut: Niiden, jotka haluavat kylänurmikkaviheriöt, ei tarvitse satsata

Taulukko 1. Eri lajien yleisiä ominaisuuksia viheriöheinänä. Keskiarvot neljältä koepaikalta.

siementen ostamiseen. Sen sijaan
jokaisella kylänurmikkaviheriöllä
löytyy hyvä siemenpankki paikallisiin
olosuhteisiin sopivista valikoituneista
siemenistä maaperässä. Jos kuitenkin
on tarpeellista käyttää uutta siementä,
monet Pohjois-Ruotsin kenttämestarit
ovat viime vuosina todenneet karheanurmikan olevan vaihtoehto saada
nopea paikkaantuminen kylänurmikkaviheriöillä.

tälle ‘rikkaruoholle’ kuin nurmirölli
ja etenkin rönsyrölli. Lämpimämmät
talvet lyhytaikaisimpine lumipeitteineen ja lisääntyneine sademäärineen
tekevät sammaleesta lisääntyvän
ongelman Pohjolan rannikkoalueiden
golfkentillä.

Kuten kylänurmikka tai karheanurmikka ei myöskään raiheinä ole
mikään kestävä vaihtoehto golfviheriöille. Apelsvollissa piti sekä karheanurmikka että raiheinä kylvää uudelleen joka vuosi tutkimusjakson aikana.
Islannissa ruohopeite jäi harvaksi,
mikä aiheutti alueen sammaloitumisen. Rairuohon heikensivät pääasiassa
fyysiset vauriot, eivät niinkään talvituhosienet (taulukko 1).

Sienitautien esiintymisen suhteen
taulukko näyttää nurmiröllin ja karhenurmikan altistuvan talvella eniten
lumihomeelle (microdochium patch).
Kasvukauden aikana lumihomeelle
(microdochium patch) altistuvat sen
sijaan punanata, erityisesti sen lyhytrönsyinen alalaji, vähintään yhtä
paljon kuin nurmirölli ja enemmän
kuin rönsyrölli. Mustatyvitautia esiintyi kokeessa Landvikissa ja Sydsjällandissa ja siellä myös nurmirölli kärsi
pahemmin kuin rönsyrölli. Dollar
spotia (Sclerotinia homeocarpa) ei
kokeissa löytynyt.

Perinteisempien viheriöheinälajien
osalta taulukko 1 näyttää odotetusti,
että röllilajeilla on suurempi versotiheys, mutta leveämmät lehdet kuin
punanadalla. Kuten aikaisemminkin,
sammal mainitaan suurena ongelmana
Islannissa ja tämä taulukko näyttää,
että punanata antoi enemmän tilaa

Kuva 4. Kaksi riviä ei niin perinteisiä lajeja SCANGREEN-kokeessa Landvikissa
6. toukokuutta 2016. Vasemmanpuoleisessa rivissä kolme ruutua kylänurmikkaa
‘Two Put’, jotka ovat vahvasti lumihomeen (microdochium patch) valloittamia. Sen
sijaan karheanurmikan ruudut olivat talvehtineet melko hyvin. Oikeanpuoleisessa
rivissä raiheinä näkyy vahvemman vihreänä kuin niittynurmikka.
Kuva: Trygve S. Aamlid.
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Punanatalajikkeet (rönsyämätön)
Rönsyämättömän punanadan uusista
lajikkeista mikään ei saanut parempaa
kokonaisarvosanaa kuin kontrollilajike
‘Musica’ (taulukko 2).
Lähimmäksi pääsivät ‘Humboldt’ ja
‘Barchip’, joilla oli tummenpi väri pienempi pituuskasvu, mutta ne päästivät
enemmän sammaleen kasvua alueilleen kuin kontrollilajike. Parempia
vaihtoehtoja löytyy, kuten edellisellä
testikierroksella olleet ‘Barlineus’
ja ‘Caldris’, jotka saivat paremman
kokonaisarvosanan kuin ‘Musica’
molemmilla testialueilla. Pohjoisella
testialueella voimme suositella myös
lajikkeita ‘Valetta’ ja Bargreen II’ ja
eteläisellä testialueella lajiketta ‘Bodega’.

Taulukko 2. Punanadan (rönsyämätön) paremmuusjärjestys, 2015-2018. Kokonaisvaikutelma on annettu erikseen pohjoiselle ja eteläiselle ilmastovyöhykkeelle. Muiden ominaisuuksien osalta on annettu keskiarvo molemmista ilmastovyöhykkeistä.

Lyhytrönsyisen punanadan lajikkeet
Myöskään lyhytrönsyisen punanadan
lajikkeet eivät olleet samalla tai
paremmalla tasolla kuin kontrollilajike
(taulukko 3).
‘Borluna’ ja ‘Mirador’ lajikkeita on
käytetty Islannissa, mutta koe antoi
niille sekä uudemmalle tanskalaiselle
‘Aporina’ lajikkeelle huonomman viheriöarvon kuin ‘Cezanne’. Aikaisempien kokeiden perusteella tiedämme,
että ‘Viktorka’ ja ‘Nigella’ ovat hyviä
vaihtoehtoja ‘Cezanne’ lajikkeelle
molemmilla ilmastovyöhykkeillä.
Eteläisemmällä ilmastovyöhykkeellä
voimme suositella myös ‘Finasto’
lajiketta ja pohjoisella ilmastovyöhykkeellä ‘Barroyal’ lajiketta.

Taulukko 3. Lyhytrönsyisen punanadan paremmuusjärjestys, 2015-2018. Kokonaisvaikutelma on annettu erikseen pohjoiselle ja eteläiselle ilmastovyöhykkeelle. Muiden ominaisuuksien osalta on annettu keskiarvo molemmista ilmastovyöhykkeistä.
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Taulukko 4. Nurmiröllien paremmuusjärjestys, 2015-2018. Kokonaisvaikutelma on annettu erikseen pohjoiselle ja eteläiselle
ilmastovyöhykkeelle. Muiden ominaisuuksien osalta on annettu keskiarvo molemmista ilmastovyöhykkeistä

Nurmiröllin lajikkeet
Nurmiröllin uudet lajikkeet tulivat
Euroopasta, Yhdysvalloista ja Uudesta
Seelannista ja niitä verrattiin kontrollilajikkeeseen ‘Jorvik’. ‘Charles’
on tällä hetkellä rankattu Sport Turf
Research Instituten (STRI) toimesta
yhdeksi kaikkein parhaista lajikkeista
Englannissa ja meidän kokeemme
vahvistivat tällä uusiseelantilaisella
lajikkeella olevan suurempi tiheys,
kapeampi lehti ja pienempi korkeuskasvu kuin muilla nurmiröllilajikkeilla. (taulukko 4). Viimeiseksi mainittu
ominaisuus on tärkeä, koska seoksessa
punanadan kanssa nurmirölli yleensä
rajoittaa pallon vierintää. Huonon
talvehtimiskyvyn ja lumihomeherkkyyden vuoksi emme kuitenkaan voi
suositella lajiketta ‘Charles’ pohjoisiin
ilmasto-olosuhteisiin. Pohjoisella alueella se hävisi selvästi kontrollilajikkeelle (kuva 5) ja eteläisellä alueella
se oli selvästi herkempi lumihomeelle
(microdochium patch) (kuva 6). Sen
sijaan uusilla amerikkalaisilla lajikkeilla, kuten ‘Heritage’ ja ‘DLF-PSAT3’ (ei vielä nimetty lajikkeeksi

DLF:n amerikkalaisella otsikolla
‘Pick Seed’) nähdäänb olevan potentiaalia Pohjolassa. Eteläisellä testialueella aikaisemmat kokeet ovat

osoittaneet myös lajikkeiden ‘Cleek’,
‘Greenspeed’ ja ‘Aberroyal’ olevan
hyviä vaihtoehtoja lajikkeelle ‘Jorvik’.

Pure
Distinction

Charles

Krypvenssorter

Vitgröe
‘Two Put’

Rödvensorter

Kuva 5. Kylänurmikka ‘Two Put’ ja monet karheanurmikan lajikkeet sekä raiheinä
kuolivat joka talvi Apelsvollissa. Nurmirölli talvehti hyvin paitsi ‘Charles’. Rönsyrölli
talvehti myös hyvin paitsi ‘Pure Distinction’. Punanadan kaikki lajikkeet talvehtivat
hyvin. Kuva on otettu kesäkuussa 2017. Kuva: Pia Heltoft. Kuvassa olevien tekstien
käännökset: Krypvensorter=rönsyröllilajikkeet, Vitgröe=kylänurmikka, Kärrgröesort
er=karheanurmikkalajikkeet, Rödvenssorter=nurmiröllilajikkeet
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Kuva 6. Uusiseelantilainen nurmiröllilajike ‘Charles’ on rankattu kärkeen englantilaisessa testissä, mutta oma kokeemme näytti sen olevan enemmän altis lumihomeelle (microdochium patch) kuin muut nurmiröllilajikkeet. Kuva on otettu Landvikissa
21. helmikuuta 2019 kuukauden kestäneen lumipeitteen jälkeen. Kuva: Tatsiana
Espevig.

Rönsyröllin lajikkeet
Rönsyröllin kontrollilajike on ollut
‘Independence’ ja sitä on suositeltu
päälajikkeeksi pohjoismaisille golfviheriöille ensimmäisistä SCANGREEN
kokeista 2003-2006 lähtien. Viime
vuosina on kuitenkin tullut kyseenalaistavia tuloksia Yhdysvalloista siitä (1)
onko ‘Independence’ herkempi dollar
spotille kuin muut rönsyröllilajikkeet ja (2) kehittääkö ‘Independence’
hitaammin kuin muut rönsyröllilajikkeet tiheän kasvuston kylvön jälkeen
matalissa maaperän lämpötiloissa,
etenkin keväällä.
Ensimmäiseen näistä ‘Independence’
lajikkeen vastaisista argumenteista

emme voi sanoa mitään, koska kuten
sanottua dollar spotia ei tavattu millään näistä neljästä tutkimuskentästä.
Alustavat tulokset eri rönsyröllilajikkeiden dollar spotin vastustuskyvyn
seulonnasta julkaistaan eri artikkelissa,
mutta meidän tulee joka tapauksessa
saada dataa kenttäkokeista ennen kuin
voimme vetää varmuudella johtopäätöksiä. Väite myöhäisestä itämisestä
tuli osittain todistetuksi kokeessamme
(taulukko 5), mutta se koski myös
lajikkeita ‘Flagstick’ ja ‘Memorial’ ja
on epävarmaa johtuuko se lajikeominaisuuksista vai oliko kyse sattuneesta
heikkolaatuisesta siemenerästä näiden
lajikkeiden kohdalla.
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Mutta huolimatta siitä, ovatko lajikkeen ‘Independence’ vastaiset kommentit oikeita vai ei, taulukko 5
näyttää, että juuri nyt on tullut useita
mielenkiintoisia rönsyröllilajikkeita
markkinoille. Molemmilla ilmastovyöhykkeillä uudet lajikkeet ‘Luminary’,
‘Riptide’ ja ‘Ignite’ kannattaa ottaa
huomioon. Lajikkeella ‘Pure Distinction’ oli kaikkein suurin tiheys ja
kapein lehti, mutta se talvehti huonosti
pohjoisella ilmastovyöhykkeellä
(kuva 5) ja se kesti lisäksi heikosti
sekä mustatyvitautia että lumihometta
(microdochium patch) (taulukko 5).
‘Pure Distinction’ on vaalea väriltään
ja voi muistuttaa vähän luhtrölliä. Sen
sijaan ‘Crystal Blue’ on yksi tummimmista lajikkeista, mutta myöskään
se tai ‘Valderrama’ eivät vastanneet
odotuksia. Lajikkeen ‘Valderrama’
kohdalla voidaan osittain syyttää sitä,
että siemenet tulivat niin myöhään,
että ne saatiin kylvettyä kaksi viikkoa
myöhemmin kuin muut.
Lajike ‘Memorial’ on herättänyt suurta
kiinnostusta pohjoismaisten kentänhoitajien keskuudessa. Se kuitenkin
suoriutui huonosti, koska sillä oli
pienempi tiheys, karkeampi lehti ja
isompi korkeuskasvu kuin muilla
lajikkeilla (kuva 7). Landvikissa
‘Memorial’ muistutti eniten vanhaa
‘Penncross’ lajiketta.
Perustuen aikaisempiin kokeisiin
voimme lajikkeiden ‘Luminary’, ‘Riptide’, ‘Flagstick’ ja ‘Independence’
lisäksi suositella lajikkeita ‘CY-2’,
‘Teeone (T1)’ ja ‘Penn G1’ viheriöille
pohjoisella ilmastovyöhykkeellä, ja
‘007’ sekä ‘Declaration’ eteläisen ilmastovyöhykkeen viheriöille. Amerikkalaiset tutkimukset paljastavat, että
‘Decklaration’ on yksi altteimmista
dollar spotille, mutta emme vielä tiedä
koskeeko se dollar spotin Pohjolan
golfkentillä esiintyvää kantaa.

Taulukko 5. Rönsyröllilajikkeiden paremmuusjärjestys, 2015-2018. Kokonaisvaikutelma on annettu erikseen pohjoiselle ja
eteläiselle ilmastovyöhykkeelle ja talvivauriot ja ruohopeite kolme viikkoa kylvön jälkeen keskimääräisesti molemmille ilmastovyöhykkeille.
arvot ovat eteläiseltä
ilmastovyöhykkeeltä.
Taulukko 5. Muut
Rönsyröllilajikkeiden
paremmuusjärjestys,
2015-2018. Kokonaisvaikutelma on annettu erikseen pohjoiselle ja
eteläiselle ilmastovyöhykkeelle ja talvivauriot ja ruohopeite kolme viikkoa kylvön jälkeen keskimääräisesti molemmille ilmastovyöhykkeille. Muut arvot ovat eteläiseltä ilmastovyöhykkeeltä.

Kuva 7. Lähikuva kahdesta rönsyröllilajikkeesta Landvikissa. ‘Ignite (V8)’
tuotti hyvälaatuisen viheriön molemmilla ilmastovyöhykkeillä. ‘Memorial’
lajikkeella on pienempi versotiheys ja
karkeampi lehti. Kuvat on otettu
21. kesäkuuta 2017.
Kuvat: Trygve S. Aamlid

