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Päivät lyhenevät

Syksy on taas  tullut,  kasvukausi  päättynyt  ja  päivänpituus  lyhenee  lyhenemistään.  Nurmikasvit, 
kuten muutkin viljelykasvit, reagoivat päivän lyhenemiseen aloittamalla talveen valmistautumisen. 
Ensimmäinen  edellytys  talvehtimisen  valmistautumisessa  on  kasvun  pysähtyminen  ja 
yhteyttämistuotteiden  ohjaaminen  tyvellä  sijaiseviin  vararavintovarastoihin.  Näiden 
vararavintovarastojen  riittävyys  onkin  edellytys  nurmikasvilajien  ja  -lajikkeiden  menestymiselle 
Suomessa.  Viime vuosien keskustelu hevosheinän fruktaaneista  ja sokeripitoisuudesta  on saanut 
nurmitutkijatkin katsomaan näitä vararavintovarastoja uusin silmin; varastosokereiden kertyminen 
tyveen  houkuttelee  laiduntavia  hevosia  makeudellaan.  Vaikka  nurmirehusta  ei  muuten  kertyisi 
hevosille  haitallisen  korkeita  sokeripitoisuuksia,  voi  päivänpituuden  lyhenemisestä  ja  alhaisesta 
lämpötilasta  johtuva  sokereiden  kertyminen  johtaa  laiduntavilla  hevosilla  ylenmääräiseen 
sokereiden saamiseen. 

Päivänpituus  vaikuttaa  myös  merkittävästi  nurmikasvien  kasvuston  rakenteeseen.  Kun  keväällä 
talven  jälkeen  kukintaan  ja  korren  kasvuun  virittyneet  versot  muodostavat  nopeasti  korkean 
kasvuston,  jää  syyskasvu  matalaksi  ja  pensasmaiseksi.  Alla  olevassa  kuvassa  on  kaksi 
timoteilajiketta, Iki ja Tuure, jotka ovat kylmäkäsittelyn eli vernalisaation jälkeen kasvaneet joko 
lyhessä  tai  pitkässä  päivänpituudessa.  Pitkässä  päivässä  versoista  muodostuu  nopeasti  kortta 
muodostavia kun taas lyhyessä päivässä kasveihin muodostuu runsaasti versoja ja alimmat lehdet 
alkavat  kuolla.  Muun  muassa  näistä  nurmien  päivänpituusvasteista  tullaan  kuulemaan  lisää 
Maataloustieteen päivin Nurmisessiossa. Tavataan siellä!

Nurmiterveisin,
Mervi Seppänen, 
Suomen Nurmiyhdistyksen pj. Nurmijärveltä
mervi.seppanen@helsinki.fi



Kotimaiset seminaarit 

Maataloustieteen päivät järjestetään jälleen 12.-13.1.2010 Helsingissä.  Suomen Nurmiyhdistys on 
osallistunut  Maataloustieteen  päivien  järjestelyihin  kokoamalla  nurmiaiheisen  session,  jossa 
käsitellään ajankohtaisia nurmikysymyksiä. Nurmiesitelmät jakautuvat eri osa-aluieisiin; ravinteet 
ja maaperä, talous ja kotieläintiede sekä kasvinjalostus ja kasvinviljely. Maataloustieteen päivillä on 
lisäksi paljon muita nurmitalouteen liittyviä esitelmiä ja postereita, joten päivien mielenkiintoiseen 
tarjontaan kannattaa  tutustua  tarkemmin Maataloustieteen  Päivien 2010 ohjelmassa,  joka löytyy 
mm.  Suomen  Maataloustieteellisen  Seuran  kotisivuilta  (http://www.smts.fi/)  Tavataan  Viikissä 
Maataloustieteen  Päivillä!  Päivien  aikana  tarjoutuu  myös  mahdollisuus  tutustua  Helsingin 
yliopistolla  soveltavan  biologian  laitoksen  (1.1.2010  alkaen  Maataloustieteiden  laitos)  pelloilla, 
kasvihuoneissa  ja  laboratorioissa  tehtävään  nurmitutkimukseen.  Ajankohdasta  ilmoitetaan 
tarkemmin nurmisession yhteydessä. 

Ravinteet ja maaperä:

Viljelykiertojen ravinnetaseen ympäristökuorimituksen näkökulmasta. Eila Turtola, MTT
Laadukkaan nurmen fosforitalous ja -lannoitus ympäristöä hoitaen. Liisa Pietola, Yara-Suomi 
Palkokasvit nurmikierrossa. Arja Nykänen, MTT

Talous ja kotieläintiede:

TilaArtturi-hanke Pohjanmaalla. Minna Toivakka, Valio
Mitkä tekijät vaikuttavat säilörehun tuotantokustannuksiin. Sari Peltonen, ProAgria
Säilöntäaineen ja kuiva-ainepitoisuuden vaikutus säilöheinän laatuun. Seija Jaakkola, HY
Erilaisten kasviöljylisien vaikutus maidon rasvahappokoostumukseen. Anni Halmemies, HY

Jalostus ja kasvinviljely:
Nurmikasvien geneettinen tutkimus – haasteena timotei. Maria Erkkilä, MTT
Timotein maantieteelliset geenipoolit ja niiden käyttö jalostuksessa. Mika Isolahti, Boreal 
Nurmen satofysiologia nurmien sadon määrän ja laadun perustana, Perttu Virkajärvi, MTT
Timotein kukintaan virittyminen ja sen yhteys korren laatuominaisuuksiin, Mervi Seppänen, HY

Perinteiset  Pohjois-Suomen  nurmipäivät  järjestetään  7-8.1.2010  Rokuan  kuntokeskuksessa 
Utajärvellä.  Luvassa  on  paljon  nurmiaiheista  asiaa  pohjoissuomalaisesta  näkökulmasta. 
Lisätietotoja seminaarista olli.valtonen@proagria.fi

Kansainväliset nurmikokoukset

Euroopan  Nurmiliiton  (EGF)  23.  yleiskokous  pidetään  29.8. -  2.9.2010  Kielissä.  Kongressin 
yleisteemana on”Grassland in a changing world – meeting the requirements of producers, livestock, 
society and the environment”. Esityksen pitäjiä pyydetään lähettämään aiheensa otsikko ja abstrakti 
(max. 200 sanaa) 31.10.2009 mennessä. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.egf2010.de

Seuraava International Silage Conference pidetään Suomessa vuonna 2012. Vaikka aikaa vielä on, 
niin kongressin järjestelyt käynnistyvät jo tämän vuoden aikana. Lisätietoja: marketta.rinne@mtt.fi
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IHSG  (International  Herbage  Seed  Group)  järjestää  7.  nurmikasvien  siementuotantoseminaarin 
USA:ssa,  Texasissa  11  -  14.4.2010.  Lisätietoja  kongressista  löytyy  ryhmän  kotisivuilta 
http://www.ihsg.org/

NJF (Nordic Association of Agricultural  Scientists)  järjestää palkokasviseminaarin 20-22.6.2010 
Islannissa,  Reykholtissa.  Lisätietoja  seminaarista  löytyy  NJF:n  kotisivuilta  http://www.njf.nu 
Seminaarista voi kysellä myös Arja Nykäseltä (arja.nykanen@mtt.fi)
 

Stipendit

Suomen  nurmiyhdistys  tukee  jäseniensä  kokousmatkoja  tai  muuta  nurmiaiheista  toimintaa  noin 
1500 € vuodessa. Stipendin saajat ovat kirjoittaneet nurmikokouksista matkakertomuksia, jotka ovat 
jäsesenien  nähtävillä  yhdistyksen  kotisivuilla.  Tänäkin  vuonna  yhdistys  ottaa  vastaan 
vapaamuotoisia  stipendihakemuksia  perusteluineen.  Hakemus  toimitetaan  helmikuun  loppuun 
mennessä yhdistyksen sihteerille Markku Niskaselle osoitteeseen MTT peltokasvitutkimus Ylistaro, 
Alapääntie 104,61400 Ylistaro. 

Nurmiaiheiset opinnäytetyöt ja julkaisut

Akkanen,  Hanna-Elisa  2009.  Laiduntaminen  hevosten  ruokinnassa.  Kandidaatin  tutkielma. 
Kotieläinten ravitsemustiede.

Juutinen,  Elina  2009.  Maissisäilörehun  käyttömahdollisuudet  Suomessa.  Kandidaatin  tutkielma. 
Kotieläinten ravitsemustiede. 

Karasti, Marjo. 2009. Erilaisten kasviöljylisien vaikutus maidon rasvahappokoostumukseen puna-
apilarehuun perustuvassa ruokinnassa. Kotieläinten ravitsemustiede.

Muuta 

Tiedonkulun  helpottamiseksi  yhdistys  toivoo  tietoja  jäsentensä  sähköpostiosoitteista.  Näin 
jäsenistölle voitaisiin lähettää tietoa yhdistyksen tulevasta toiminnasta nopeasti. Halukkaat voivat 
ilmoitta  sähköpostiosoitteensa  osoitteeseen  nurmiyhdistys@agronet.fi ,  josta  osoitteet  kootaan 
postitulistaksi. Käyttäkää hyväksi myös yhdistyksen kotisivuja, joista löytyy paljon nurmiaiheista 
tietoa yhteen koottuna. 
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