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Nurmikon käyttöluokka on EXTRA luokka 
 
- Korkealaatuinen nurmikkoseos. Nurmikko on tiheä ja talvenkestävä sekä kestää lyhyeksi 
leikkausta ja kulutusta 
 
Siemenlajikkeina meillä on  
- Poa pratensis (niittynurmikka) 
- Festuca rubra co (puistonata) 
- Poa supina (juurtonurmikka), Supranova 
 
Poa supinaa (juurtonurmikkaa) on kylvettäessä vain pieni osuus, mutta siirtonurmikkoa 
toimitettaessa juurtonurmikan osuus nurmikosta on jo noin 90 %.  
 
Juurtonurmikka 

- aggressiivinen pintarönsyjä 
- ainutlaatuinen kulutuksen kestävyys 
- kestää jopa griinikorkeuteen leikkuuta 
- korjaa nopeasti kulutusvauriot esim. griineillä, lyöntipaikoilla 
- erittäin talven kestävä 
- kestää varjoa paremmin kuin mikään muu nurmikkolajike . Kuitenkin tämä, kuten kaikki 

muutkin nurmikkolajikkeet, ”rakastaa” aurinkoa 
- suosii ravinteista ja hikeviä kasvualustoja 

 
Juurtonurmikka (Poa Supina L.) on matalakasvuinen, monivuotinen ruoho, jolla on maassa 
kulkevia, juuret kasvattavia versoja, jotka muodostavat usein mattoja. Varsinaista maavartta sillä ei 
kuitenkaan ole. Juurtonurmikalla on ainutlaatuinen kulutuksenkestävyyden, paranemiskyvyn ja 
pitkän kasvukauden yhdistelmä sekä ennen kaikkea hyvä varjonkestävyys. Korsista tulee yleensä 
vain kymmenen senttiä korkeita, mutta ne voivat kasvaa lähes kolmekymmensenttisiksi. Lehdet 
ovat veltot ja vaaleanvihreät, ja niissä on pulleat tai hieman litistyneet tupet. Laji kukkii touko-
kesäkuussa. Röyhyt ovat pieniä, noin kolmen senttimetrin pituisia ja litteitä, ja niissä on vain yksi 
haara alempien solmujen kohdalla. Tähkylät ovat rykelmänä röyhyn haarojen ylemmässä 
puoliskossa ja ovat usein purppuranruskean ja valkoisen kirjavia. Kasveilla on hyvin kehittyneet 
ponnet, jotka ovat noin kaksi millimetriä pitkiä ja paljon pidempiä kuin leveitä. 
 
Lyhyt röyhy, jossa on yksittäisiä haaroja alhaalla, ja pitkät ponnet ovat luonteenomaisia 
juurtonurmikalle. Muuten se muistuttaa eniten kylänurmikkaa, mutta kylänurmikka on yksivuotinen 
ja sillä on vaaleammat röyhyt, joissa on enemmän haaroja alempien solmujen kohdalla. Lisäksi 
kylänurmikalla on valkeanvihreitä korvakkeita, jotka ovat kiinni suunnilleen röyhyn haarojen 
puolivälissä sekä hyvin lyhyitä, lähes neliömäisiä ponsia. Nämä kaksi lajia voivat risteytyä. 
Juurtonurmikkaa voi myös erehtyä pitämään pienikokoisena niittynurmikkana, mutta 
niittynurmikalla on kuitenkin maanalainen maavarsi sekä useita haaroja röyhyn alempien solmujen 
kohdalla. 
 
Juurtonurmikka on luonnossa melko tavallinen Etelä- ja Keski-Suomessa. Se kasvaa usein 
metsäpolkujen reunoilla kosteassa, runsasmultaisessa maassa. Laji suosii kulttuurimaisemia ja 
viihtyy parhaiten silloin, kun maa pidetään jossain määrin avoimena. Juurtonurmikka kukkii yleensä 
ennen juhannusta, minkä jälkeen röyhy kuihtuu ja menee rikki nopeasti, minkä takia kasvi jää 
helposti huomaamatta myöhemmin kasvukauden aikana. 


