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Nurmen täydentäminen osaksi nurmenhoitoa 

Päivi Kurki ja Ritva Valo, MTT Kasvintuotannon tutkimus 
Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, etunimi.sukunimi@mtt.fi 

 

Kokeen tarkoitus ja toteutus 

 

Satoisan, tiheän nurmen perustaminen on haastavaa. Vaikka perustaminen onnistuisi, talvivauriot, 

sadonkorjuu ja lannanlevitys harventavat nurmia. Vaurioiden vähentäminen ja korjaaminen 

lisäävät satovarmuutta. Nuortenkin nurmien satotaso alentuu nopeasti vaurioiden myötä. 

Suorakylvötekniikka mahdollistaa sekä nurmen uusimisen työtä säästäen ilman kyntöä että 

täydennyskylvön olemassa olevaan kasvustoon nurmen tiheyden ja sadon parantamiseksi.  

 

 

Kuva 1. Nurmentäydennyskylvöä huhtikuun 

lopussa MTT Mikkelin tutkimusasemalla. 

 

Mikkelissä tehtiin täydennyskylvöjä 

nurmiäkeellä hajakylväen huhti-toukokuun ja 

kesä-heinäkuun vaihteissa sekä kahden viikon 

välein elokuun puolesta välistä syyskuun 

loppuun, yht. 10 koetta vuosina 2010-2013 

(Kuva 1).  

 

MTT Mikkelin tutkimusaseman kokeissa koejäseniä oli neljä: A. Ei käsittelyä, B. Nurmiäestys, ei 

siementä, C. Nurmiäestys ja täydennyskylvö 12 kg/ha heinäseosta (4,25 kg timoteita + 5,25 kg 

nurminataa + 2,5 kg ruokonataa) sekä D. Nurmiäestys ja täydennyskylvö 3 kg/ha apilaseosta (1,2 kg 

puna-apilaa + 1,2 kg alsikeapilaa + 0,6 kg valkoapilaa). 

 

Tilakokeissa nurmia suorakylvettiin nurmesta nurmeen kahdella ja täydennyskylvettiin kymmenellä 

tilalla. Kukin tila kylvi joko rivi- tai hajakylvönä käytössään olevalla piensiementen kylvökoneella. Siemen 



Sivu 2 / 5 

  

oli heinä- tai apilaheinäseosta. Kylvöjä tehtiin sekä tavanomaisilla että luomutiloilla. Tavanomaisilla 

tiloilla suora- ja täydennyskylvöön liitettiin rikkakasvien torjunta aina, kun se oli mahdollista. 

 

Havainnot ja tulokset 

 

Nurmen tiheys on kylvetyn kasvuston osuus (%) tarkasteltavan alan pinta-alasta. Nurmi on sitä tiheämpi 

ja satoisampi mitä suurempi nurmen versotiheys on. Botaaninen koostumus on sadon eri osien osuus 

sadon kokonaispainosta (apila-, heinä- ja rikkapitoisuus, %). Koenurmien tiheys ja botaaninen 

koostumus havainnoitiin (Kuvat 2 - 4). Sato mitattiin osasta nurmia. 

 

            

Kuva 2. Nurmen tiheys vasemmalla on keskimäärin 60 %. Oikealla heinä ja apila yhteensä täyttää 

kasvualasta noin 70 %, mikä on nurmen tiheys. Apilan tiheys on noin 30 % ja heinän noin 40 %. 

 

        

Kuva 3. Vasemmalla on täystiheä nurmi, jossa apilan tiheys on noin 30 % ja heinän 70 %. Oikealla 

nurmen tiheys on noin 80 %. Huomaa kuvan oikeassa reunassa oleva tyhjä kasvutila. 
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Kuva 4. Vasemmalla sadon apilapitoisuus on noin 25 % ja heinän 75 %. Oikealla botaaninen koostumus 

on päinvastoin. Sadon apilapitoisuus on noin 75 % ja heinän noin 25 %,. 

 

MTT Mikkelin tutkimusasemalla käytetty nurmiäestys tasasi nurmenpintaa ja vähensi kasvijätteen 

määrää maanpinnassa. Toimenpide paransi siemenen maakontaktia ja orastumista sekä avasi kasvutilaa 

nurmen pohjasta aukkopaikkojen täydennyskylvöä ja nurmen tiheyden ylläpitämistä varten (Kuva 5).  

 

                   

Kuva 5. Vasemmalla nurmiäestämätön nurmi, jonka tiheys on 50 %. Oikealla nurmiäestetty nurmi, jonka 

tiheys on 40 %. Molemmat nurmet olisivat olleet täydennyskylvöön sopivia jo 2 vuotta aiemmin. 

 

Sekä nurmiäkeeseen kytketty hajakylvölaite että piensiementen kylvökoneet olivat toimivia sekä 

nurmen täydennys- että suorakylvössä, kun kosteutta ja kasvutilaa oli riittävästi. Nurmiäkeeseen liitetty 

hajakylvölaite jätti vähiten rikoille altista kasvutilaa (Kuva 6). Apiloiden täydennyskylvö onnistui 
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helpommin kuin heinien. Täydennyskylvön onnistuminen riippui enemmän uuden kasvuston kasvutilasta 

ja nurmen käsittelystä täydennysvuonna kuin kylvöajasta. Tavanomaisilla tiloilla rikkojen torjunta 

täydennyskylvön yhteydessä oli olennaista kasvutilan vapauttamiseksi. Lietteen levitys täydennyskylvön 

jälkeen oli kehittymässä olevalle kasvustolle tuhoisaa varjostuksen ja tallauksen vuoksi.  

 

                              

Kuva 6. Vasemmalla viljankylvöön suunnitellulla suorakylvökoneella kylvetty nurmi, jossa 30 % maa-

alasta on rikoille altista kasvutilaa. Oikealla on hajakylvönä täydennetty nurmi. Huomaa kehittymässä 

oleva apilakasvusto keskellä kuvaa. Täydennyskylvö on tehty varhain keväällä ja kuva otettu syyskuussa. 

 

Kasvustossa täydennyksen vaikutus näkyi selvästi kaksi vuotta kylvön jälkeen (Kuva 7). Satovaihtelu 

peitti usein alleen täydennyskylvön vaikutuksen sadon määrän osalta. Täydennyksen vaikutus näkyi 

nopeammin sadon koostumuksessa ja laadussa. 

 

                                            

Kuva 7. Nurmiäestetty ja apilaseosta 3 kg/ha varhain keväällä täydennyskylvetty (vasemmalla) sekä 

keväisin nurmiäestetty täydennyskylvämätön vastaava kasvusto (oikealla) kaksi vuotta kylvöstä. 
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Varhainen kevät oli otollista kylvöaikaa, kun valoa ja kosteutta oli riittämiin eikä vanha kasvusato vielä 

ollut kasvussa ja varjostanut kehittymässä olevia taimia. Myös syyskylvöistä merkittävä osa onnistui.  

 

Kesä-heinäkuun kylvöissä vanha kasvusto kilpaili eniten ja täydennyskylvö epäonnistui useimmin. Touko-

kesäkuun vaihteesta Juhannukseen saakka vanhan nurmen kasvunopeus oli suurimmillaan, mikä 

tukahdutti uuden kasvuston kehitystä. Heinäkuussa oli usein kuivaa, mikä hidasti itämistä ja tuhosi 

orastuneita taimia. 

 

Johtopäätelmät 

 

Täystiheän nurmen ylläpitämiseksi täydennyskylvön tulisi olla jatkuvaa toimintaa, vaikka tulos vaihtelee 

olosuhteiden mukaan. Kasvusto saadaan täydennettyä aukkopaikkoihin melko helposti, mutta tasaisesti 

harventuneen nurmen täydennyskylvön vaikutus näkyy vasta kylvöä seuraavina vuosina.  

 

Jos nurmea täydennetään jo varhaisessa vaiheessa, kun harventuminen on vielä vähäistä, myös rikkojen 

lisääntyminen vähenee. Jos nurmi on perustunut epätasaisesti, sen täydentäminen jo ensimmäisenä 

vuonna on perusteltua. Täydennyskylvöön kytketty nurmen hoitaminen nurmiäkeellä korjaa jossain 

määrin myös sadonkorjuun ja lannanlevityksen jälkiä. 

    


