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PELTO EI PETOSTA SALLI 
 

Janne Pulkka 

Etelä-Suomen Salaojakeskus 

janne.pulkka@proagria.fi 

www.etela-suomensalaojakeskus.fi 

 

 

Peltomaahan kohdistuva paine kasvaa kaiken aikaa. Asiat muodostuvat monista pienistä palasista joista 

pääparin muodostavat edelleen maanrakenne ja vesitalous.  Huolimatta siitä kuinka aktiivisesti ja huolelli-

sesti viljelytoimet on suoritettu niin huolia on tuottanut alueelliset esiintyvät ilmaston ääriolosuhteet joko 

pitkinä kuivina kausina tai liiallisena sateena.  Kaikkiin ääriolosuhteisiin ei varmasti voi varautua mutta nii-

den haittavaikutusta voidaan hyvin pienentää kun pellosta on pidetty kokonaisvaltaisesti huolta. 

 

Asuin – ja tuotantorakennusten toiminnan pohja on kuiva sokkeli ja ehjä katto. Peltomaa tarvitsee alleen 

toimivan kuivatusverkoston jonka päälle on hyvä rakentaa muita peltoon liittyviä parannuksia. Peltojen  

salaojitus on vanha asia joka on alusta saakka ollut pellon maanrakenteen tukipilari. Vanhat asiat kuitenkin 

tuppaavat unohtumaan ja osin vieraantumaan mutta niiden perusasetelma pysyy ja säilyy. 

 

Peruskuivatuksesta apu paikalliskuivatukseen 

 

Toimiva peruskuivatus mahdollistaa paikalliskuivatuksen toteuttamisen ja siihen liittyvien parannusten suo-

rittamisen. Valtaojaverkoston hyvän toiminnan kautta vähennetään myös ääriolosuhteiden vaikutuksia. 

Toimivan verkoston kautta voidaan myös halutessa hallita virtaamia ja säädellä uomastossa olevan veden 

korkeutta alueen korkeuserojen mukaisesti. Toiminnan avulla voidaan myös parantaa herkästi sortuvien tai 

kunnossapidettävien uomien vakautta. Lisäksi ns. kesäveden varastoinnin tai hallinnan avulla voidaan vä-

hentää varsinkin alavien vahvojen multa -tai turvemaiden jatkuvaa painumista. Painumisen hidastumisen 

myötä on taas mahdollista saada pidempi hyöty alueelle rakennetusta salaojituksesta. Kaiken edellä kuva-

tun toiminnan ja siitä tulevien hyötyjen lisäksi asioilla parannetaan myös alueen ympäristön tilaa. 

 

Salaojitusta pidetään pitkäikäisenä investointina ja sitä se onkin kun siitä vain pidetään huolta. Rakenteita 

jotka ovat kasvukerroksen alapuolella noin 90 - 140 cm verran ei voida jatkuvasti havainnoida ja siitä syystä 

pellon kasvukerros toimii osaltaan tiedon välittäjänä. Tällä hetkellä ongelman aiheuttavat multavat ja elo-

peräiset painuvat peltoalueet, joissa painumisen myötä salaojituksen kuivavara on loppunut ja tässä vai-

heessa salaojitus on usein uusittava. Toinen ongelmia aiheuttava asia on maanrakenteen tiivistyminen ja 

tätä kautta pintavesien pääsy salaojarakenteisiin pitkittyy tai jossain tapauksissa estyy kokonaan. 

Uusia salaojituksia suunnitellessa onkin tärkeää, että uusien salaojitettavien peltojen ojaväli on oikea. Oja-

välin tulee vastata pellon maalajia jotta mahdollistetaan viljelykierron mukaisten kasvien tehokas kasvu 

sekä tähän liittyvien viljelytoimenpiteiden suorittaminen. 

 

Salaojien huolto- ja kunnossapito 

 

Toiminta josta pitäisi saada jatkuvaa, säännöllistä ja mieluusti vielä ennakoivaa. Tarve liittyy myös sivuve-

sien ohjaamiseen kuten piiriojien – ja niskaojien kunnostamiseen. Rakennettujen rakenteiden vedenjohta-

vuuden turvaaminen kuten niskakaivojen kunnon ja ympärysrakenteiden sekä vielä yleisesti kaivorakentei-

den lietetilojen tarkistaminen tulisi muistaa tehdä säännöllisesti.  Mahdollisuudet ojarakenteiden ja kuiva-

http://www.etela-suomensalaojakeskus.fi/
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tustilan parantamiseksi ovat edelleen lisäojitukset, uusintaojitukset tai pienissä pistemäisissä ongelmakoh-

dissa sorasilmien lisääminen.  

 

Tämän lisäksi on vielä erikseen ruostealueet, joissa tarvittaviin salaojaverkoston huuhtelutoimiin pitää olla 

tarvittaessa valmius. Huuhtelun avulla voidaan myös parantaa muidenkin  alueiden ojituksia jos putkistoihin 

on vuosien saatossa kertynyt epäpuhtautta. 

 

 

Vuokraviljely 

 

Vuokraviljelyksessä olevien peltojen osuus on tällä hetkellä merkittävä viljeltävästä pelto pinta-alasta. Mi-

ten vuokrattuja maita huolletaan,  kunnostetaan tai viljellään vaihtelee alueellisesti ja myös peltojen nykyi-

sen kunnon mukaan.  

Näiden peltoalueiden toimintakyvyn sekä pitkäjänteisen toiminnan perusteeksi pitäisi vuokra-aikoja piden-

tää. Vuokra-ajan pidentämisen lisäksi vuokrasopimusta laadittaessa pitäisi olla molemminpuolinen näkemys 

mitä ja millaisella aikataululla peltoon tullaan suorittamaan tarvittavia perusparannuksia esim. aina kalki-

tuksista salaojituksiin tai niiden parantamiseen liittyviin toimenpiteisiin. 

Näiden keskustelujen ja ennalta sovittujen kustannusten jakoperusteiden kautta peltoalueet pysyvät pe-

rusparannusten piirissä eikä lisää korjausvelkaa pääse syntymään.   
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KASVINSUOJELU ÄÄRIOLOISSA 

 

 

Sari Peltonen,  

ProAgria Keskusten Liitto 

 

Viime kesän haasteelliset sääolosuhteet aiheuttivat vaikeuksia myös kasvinsuojelutoimenpiteiden 

toteutukselle. Märkyys hankaloitti kasvinsuojelutoimien tekoa, koska ruiskutuksia ei päästy teke-

mään oikeaan aikaan tai ollenkaan. Lisäksi riskinä oli märkien peltojen tallaantuminen ja tiivistymi-

nen. Viileys hidasti viljelykasvien kehitystä, ja erityisesti myöhäisissä kylvöissä rikkakasvit pääsivät 

kehittymään liian isoiksi. Tällöin torjunta ei enää normaaliannoksilla tehonnut ja toisaalta torjunta-

aineet eivät toimineet kunnolla viileässä. Myös tuulet vaikeuttivat kasvinsuojelutoimien tekoa. 

Lisäksi kasvustot olivat stressaantuneita. Heikosti kasvuun lähteneiden ja märkyyden vaivaamien 

kasvustojen ruiskuttaminen toi lisää rasitusta kasvustoille, mikä hidasti niiden toipumista. 

 

 

Mitä huomioon kasvinsuojelussa äärioloissa? 

 

Äärevissä sääoloissa, joko märkyyden tai kuivuuden takia, tulee tankkiseoksia tehdä varoen. Jo 

yhden aineen lisääminen seokseen tuo riskin viljelykasvin vioittumiselle. Äärevissä kasvuoloissa 

esiintyy yleensä myös ravinnepuutoksia. Näiden tunnistaminen ja erottaminen muista oireista on 

tärkeää. Usein kannattaa hoitaa ravinnetila kuntoon ja jos kasvusto toipuu, vasta sen jälkeen tehdä 

kasvinsuojelutoimia. Tärkeää on arvioida ylipäätään, onko kasvustoon satsaaminen enää kannat-

tavaa, toipuvatko viljelykasvit vielä sellaiseen sadontuottoon, joka kattaa kustannukset. On hyvä 

tiedostaa, että heikoissa oloissa torjunta menee todennäköisesti hukkaan ja voi lisäksi vaurioittaa 

viljelykasvia. Riskinä on myös torjunta-ainekestävyyden eli resistenssin kehittyminen, jos valmis-

teella ei saada täysimääräistä tehoa. 

Torjunta-aineista fenoksihapot, kuten MCPA ja Trio-valmisteet ja Ariane S, tehoavat viileässä hei-

kosti, ja vaativat yli 10 °C:een lämpötilan. Toisaalta, kosteassa ja viileässä rikkakasvien vahapeite 

on ohut, jolloin torjuntateho on yleensä hyvä. Tällöin myös viljelykasvien lehtien suojakerros on 

ohut ja ne voivat saada herkemmin vioituksia. Kuivissa ja lämpimissä oloissa tilanne on päinvas-

toin. Isoksi päässet rikat vaativat isommat annokset. Maavaikutteisten aineiden teho on hyvä kos-

teassa.  

Äärevissä sääoloissa on vaikea löytää sopivaa ruiskutushetkeä, varsinkin jos ruiskutettavaa pinta-

alaa on paljon. Tällöin on pakostakin tehtävä kompromisseja ja suunniteltava kiireellisyysjärjestys 

kasvustojen kunnon ja niiden sadon arvon perusteella. Sääennusteita seurattaessa on pohdittava, 

kumpi on suurempi riski, toimia liian aikaisin vai liian myöhään? Kun viljelykierrossa on monipuoli-

sesti erilaisia kasveja: syysmuotoisia, kevätkylvöisiä ja monivuotisia, pienentyy sääolosuhteista 

johtuva riski, ja aikaikkuna toimenpiteiden toteuttamiseen laajenee. 
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Missä olosuhteissa kasvinsuojeluaineet toimivat parhaiten? 

 

Optimi lämpötila kasvinsuojeluaineille on 15 – 20 °C. Erityisesti fenoksihapot ja tautien torjunta-

aineet toimivat tällä lämpötila-alueella parhaiten. Pienannosaineet toimivat varmimmin 7 – 15 

°C:ssa.  Florasulaami ja 2,4 –D toimivat jo + 2 °C:sta lähtien.  Glyfosaatti on erittäin liikkuva aine 

kasvissa, joten se toimii oloissa kuin oloissa, kuivassa ja viileässä teho näkyy vain hitaammin. Hyön-

teisten torjunta-aineet hyötyvät tyynestä säästä ja yli 20 °C:sta, koska niiden teho perustuu osit-

tain karkotusvaikutukseen.  

Paras käsittelyajankohta kaikille aineille on aikaisin aamulla, kun kaste on hävinnyt.  Sateenkestä-

vät valmisteet voi ruiskuttaa hieman kosteampaan kasvustoon eli jo illalla. Tieto valmisteiden sa-

teenkestoista löytyy myyntipäällysteksteistä ja oppaista. Hyvällä sateenkestolla tarkoitetaan alle 

kahdessa tunnissa saavutettavaa sateenkestävyyttä. Lähes kaikilla kasvitautien ja tuhoeläinten 

torjunta-aineilla on hyvä sateenkesto.  Rikkakasviaineilla sateenkesto on yleensä keskinkertainen, 

mikä tarkoittaa, että sateenkesto saavutetaan 2-4 tunnissa. 

 

 

Miten hallitsemme sääriskiä jatkossa paremmin? 

 

Koska ilmastonmuutoksen myötä äärevät sääolosuhteet näyttävät lisääntyvän, on tärkeää ottaa 

asia huomioon viljelyn suunnittelussa.  Ykkösasiana on saattaa kuntoon maan rakenne ja ojitus. 

Sekä märissä että toisaalta kuivissa olosuhteissa on ratkaisevaa maan vesitalouden hyvä toiminta. 

Märissä oloissa vesi ei jää seisomaan pellolle vaan imeytyy maakerrosten läpi salaojastoon. Näin 

pelto kantaa paremmin työkoneet sateisista sääoloista huolimatta. Hyvärakenteisessa maassa vil-

jelykasvit voivat kasvattaa juuret syvälle maakerroksiin varmistaakseen riittävän veden saannin 

kuivina kausina.  

Tuotantokasvien viljely kannattaa keskittää hyväkuntoisille peltolohkoille. Heikosti kasvaville loh-

koille tarjoutuu tukijärjestelmän piirissä vaihtoehtoista käyttöä, jonka aikana voidaan tehdä pellon 

perusparannustoimia. Näiden myötä niidenkin kasvukunto voidaan saada paranemaan. Vaihtoeh-

toisia käyttömuotoja ovat mm. viherlannoitusnurmet tai luonnonhoitopellot.  

Viljelykiertojen suunnittelu on avainasemassa sääriskien hallinnassa. Pelkästään kevätviljoihin pai-

nottuvaa viljely sisältää paljon riskejä. Monipuolistettaessa viljelyä jaetaan sääriskiä, eivätkä ”kaik-

ki munat ole samassa korissa”. Myös lajikevalinnan kautta (aikaisuus/myöhäisyys) voidaan säädellä 

viljelyriskejä.  Viljelytoimenpiteiden aikaikkuna laajenee, jolloin onnistutaan toimenpiteiden ajoi-

tuksessa paremmin haastavissakin sääoloissa. Kevätkylvöt tulisi tehdä ajoissa: niin aikaisin kuin 

mahdollista tai toisaalta mieluummin aikaisin kuin liian myöhään. Aikaiset kevätkylvöt ovat useana 

vuonna menestyneet parhaiten ja tuottaneet parhaimman tuloksen. 

Viljelyn suunnittelussa on hyvä myös tehdä vaihtoehtoisstrategia, jos kaikki ei sujukaan niin kuin 

on alunperin suunniteltu. Tällainen voi olla esimerkiksi rehuviljan vaihtoehtoinen korjuumenetel-

mä, jossa vilja korjataan tuore- tai murskesäilöntään, joka ei ole niin sääherkkä kuin kuivattava 

vilja. Yhteistyökuvioita toisten tilojen kanssa kannattaa suunnitella ennalta - sääriskien minimoi-

mismielessäkin. 
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ULKOMAAN VIERAAT – AASIANRUNKOJÄÄRÄ TODETTIIN  

SUOMALAISISTA LEHTIPUISTA 
 

 

Atro Virtanen 

Elintarviketurvallisuusvirasto 

Kasvinterveysyksikkö 

 

Aasianrunkojäärä (Anoplophora glabripennis) on Kiinasta ja Korean niemimaalta peräisin oleva lehtipuilla 

elävä kovakuoriainen, joka kuuluu EU:n karanteenituhoojien listalle. Se leviää pääasiassa toukkavaiheena 

lehtipuisen pakkausmateriaalin mukana. Jäärän tiedetään levinneen luontoon jo Yhdysvalloissa ja Kanadas-

sa sekä Euroopassa Alankomaissa, Englannissa, Italiassa, Itävallassa, Ranskassa, Saksassa ja Sveitsissä. 

Lokakuun 2015 alkupuolella Evira sai ilmoituksena aasianrunkojäärä -epäilystä. Itä-Vantaalla jalkakäytävältä 

oli löytynyt kaksi isokokoista kuoriaista, joista toinen oli jo tallautunut ja toisen löytäjä oli varmuuden vuok-

si litistänyt. Saamamme kuvan perusteella oli jo melko varmaa, että kyseessä oli aasianrunkojäärä, mikä 

sitten tarkemmassa tutkimuksessa varmistui. 

 

 

Jäärähavaintoja aiemminkin 

 

Vantaalta löytyneet kuoriaiset eivät olleet ensimmäiset Eviran tietoon tulleet havainnot. Vuonna 2010 tuli 

tieto elävän aikuisen aasianrunkojäärän löydöksestä ja vuonna 2007 ilmoitus kuolleena löytyneestä aasian-

runkojäärästä. Molemmissa tapauksessa löydös liittyi kiinalaisiin puupakkauksiin, mutta näiden löydösten 

perusteella tuholaisen ei ole todettu levinneen suomalaisiin lehtipuihin.  

Aasianrunkojäärä on ollut EU-maissa tehovalvonnassa parin viime vuoden ajan. Käytännössä kaikissa EU:n 

jäsenmaissa Kiinasta peräisin olevien tiettyjen tuotteiden tuonnin mukana tulevaa puista pakkausmateriaa-

lia on tarkastettava tehostetusti. Evira on tiedottanut aasianrunkojäärän mahdollisesta leviämisvaarasta ja 

näin tieto tuhoojan tunnistamiseksi on levinnyt melko hyvin suomalaisten tietoisuuteen. 

Viime keväänä löytyi kahdesta kiinalaisen tuontierän puisesta pakkausmateriaalista aasianrunkojäärän 

toukkia. Löydökset osoittivat, että jääriä kulkeutuu pakkausmateriaalin mukana, vaikka kaikki puupakkaus-

ten tuontivaatimusten edellyttämät käsittelyt näyttäisivät merkintöjen mukaan olevan tehtynä.  Jos puuma-

teriaalin sisällä on elävänä säilyneitä toukkavaiheen yksilöitä, on hyvin todennäköistä, että ne tulevat jos-

sain vaiheessa ulos aikuisena kuoriaisena.  

Aikuinen kuoriainen elää vain kuukauden verran. Rahtitavaran laivamatka Kiinasta kestää noin kaksi kuu-

kautta, joten käytännössä jäärät kulkeutuvat toukkana puumateriaalin sisällä. Toki luontoon levitäkseen 

jääriä pitää käytännössä tulla samanaikaisesti ulos useampia, jotta lisääntyminen ja leviäminen luontoon 

voi onnistua. Useimmiten samassa puukappaleessa on useita samassa kehitysvaiheessa olevaa yksilöä. 

 

 

Jäärän elinkierto 

 

Vantaan löydös osoittaa, että aasianrunkojäärä pystyy lisääntymään suomalaisessa kasvavassa puussa. Par-

haiten se Suomen ilmastossa menestyisi kesälämpimillä paikoilla rakennetuilla alueilla tai metsänreunoissa. 

Kylmät talvet eivät toukkavaiheessa olevaa tuhoojaa haittaa. 

Aikuinen naaras munii pariteltuaan 30-50 munaa. Vakiintuneen kannan tyypillinen lentoaika on elo-

syyskuussa, mutta tuontitavaran mukana kulkeutuvien kuoriaisten lentoaika voi hyvinkin olla huhtikuusta 
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lokakuulle. Toukkavaihe kestää Suomen olosuhteissa keskimäärin kolme vuotta. Erityisen lämpimillä paikoil-

la kehitys voi kestää vain kaksi vuotta. Toukkavaiheen lopulla on lyhyt kotelovaihe. Sen jälkeen puusta tulee 

esiin aikuinen aasianrunkojäärä, josta merkkinä on noin 10 mm halkaisijaltaan oleva ulostuloreikä. Jäärän 

olemassaolosta ei näy ulospäin muita merkkejä kuin munintasuppilo ja ulostuloreikä. Kun samassa oksa- tai 

rungonhaarassa on useita toukkia, voi oksistossa havaita kellastumista jo yhden jääräsukupolven jälkeen. 

Käytännössä jäärän elinaika kuluu toukkavaiheena puun sisällä, jolloin myös tuhotyöt tapahtuvat. 

Edellisen perusteella voi todeta, että kovin nopeasti kanta ei lisäänny. Jos yksi naaras tuottaa 15-20 uutta 

lisääntymiskykyistä naarasta, esiintymän kolmannen (4-6 vuotta) sukupolven määrä olisi noin pari-

kolmesataa munivaa kuoriaisnaarasta. Vantaan esiintymän puissa todettiin satoja jäärien ulostuloreikiä. 

Arvion mukaan tuhooja on iskeytynyt alueen puihin 4-6 vuotta sitten. 

 

 

Lähes kaikki lehtipuumme isäntäkasveja 

 

Käytännössä kaikki lehtipuumme ovat aasianrunkojäärän isäntäkasveja. Tarkalleen ei tiedetä, mitkä suoma-

laiset puulajit sille parhaiten kelpaavat. Jäärää on toistaiseksi todettu koivulla ja raidalla. Tosin lähinnä vain 

näitä puulajeja on esiintymäalueella ollut tarjolla. Toisin kuin havupuiden Monochamus -jäärät, aasianrun-

kojäärä ei tiettävästi aiheuta puustolle muuta vaaraa, kuin niiden toukkien tekemät tuhotyöt. Mikäli jäärä 

pääsee leviämään kasvaviin puihin, käytännössä ainoa torjuntakeino on puiden hävittäminen. Kaikki lehti-

puut kaadetaan saastuneeksi todetun puun ympäriltä 100 metrin säteeltä. Kaadettavat puut tutkitaan pa-

loittelemalla ja hävitetään sen jälkeen asianmukaisesti. Mikäli kaadettavista puista löytyy jäärää, toimenpi-

teet laajenevat taas sata metriä edemmäksi. Käytännössä yhden saastuneen puun perusteella muodostuu 

minimissään yli kolmen hehtaarin kokoinen saastunut vyöhyke. Vantaalla saastunut vyöhyke on tällä het-

kellä noin kahdeksan hehtaaria. 

Saastuneen vyöhykkeen ympärille muodostetaan puskurivyöhyke, joka ulottuu kahden kilometrin etäisyy-

delle saastuneesta vyöhykkeestä. Saastunut vyöhyke ja puskurivyöhyke muodostavat rajatun alueen. Van-

taan esiintymän rajattu alue tulee olemaan noin viisitoista neliökilometriä. Rajatulta alueelta lehtipuiden ja 

lehtipuisen puutavaran siirto on rajoitettua. Saastuneelle vyöhykkeelle jäärän isäntäpuiden istuttaminen on 

kielletty.  

 

 

Kartoitukset ja tuontitarkastukset jatkuvat tulevina vuosina –  

kansalaisten ilmoitukset avainasemassa 

 

Rajatulla alueella tehdään vuosittain vähintään neljän vuoden ajan kartoituksia jäärän levinneisyyden selvit-

tämiseksi. Kartoituksia tullaan tekemään myös muiden riskikohteiden ympäristössä. Kartoituksissa on 

suunniteltu käytettäväksi kiikaroinnin lisäksi ainakin kuvaustekniikkaa sekä hajukoiria, joista muissa EU-

maissa on saatu hyviä kokemuksia. 

Tuontitarkastuksia jatketaan, mutta perinteisillä menetelmillä tuhoojien löytäminen on vaikeaa, koska jää-

rän olemassaolosta ei tarkastusvaiheessa välttämättä ole ulospäin näkyviä merkkejä. Siksi sekä tuontitoimi-

joiden että tavallisten kansalaisten informointi havaintoilmoitusten saamiseksi on entistä tärkeämpää. 
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Löytyykö esiintymiä lisää? 

 

Niin Vantaan esiintymän lähialueilta kun muualtakin Eviraan on saatu useita ilmoituksia jäärähavainnoista. 

Tähän mennessä niistä ei kuitenkaan ole saatu yhtään varmistettua. Evira toivoo edelleen ilmoituksia mah-

dollisista jäärähavainnoista tai oireellisista puista. 

Evira selvittää kevääseen mennessä riskikohteita, joita alustavan arvion perusteella on paljon. Käytännössä 

suurin riski on kohteissa, joissa varastoidaan Kiinasta peräisin olevaa painavaa tuontitavaraa, kuten kiviä ja 

terästuotteita. Sopivia isäntäpuita meillä kyllä riittää kaikkialla. Kartoituskohteiden valintaa ei ainakaan 

helpota se, että jääriä on voinut levitä jo yli kymmenen vuoden ajan, ennen kuin nykymuotoisia ISPM 15 –

standardin mukaisia vaatimuksia puiselle pakkausmateriaalille on edes ollut. Todennäköisesti vuoden kulut-

tua Eviralla on tarkempaa tietoa aasianrunkojäärän levinneisyystilanteesta. 

Lisätietoja: evira.fi/aasianrunkojaara 

 
Vantaan esiintymä löytyi näiden kuoriaisten perusteella. Ilmoitus tuli kansalaiselta. 

 
Aasianrunkojääräesiintymät Euroopassa (8.7.2015) 

Lähde: http://www.strickhof.ch/index.php?id=281022 

 

Linkki Sveitsin jääräraporttiin: http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/pdf/14298.pdf 

Vastaavia raportteja löytyy useiden Euroopan maiden sivuilta. 

  

http://www.strickhof.ch/index.php?id=281022
http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/pdf/14298.pdf
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NEONIKOTINOIDIT EU:SSA JA SUOMESSA 

 

 

Marja Suonpää  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 

Mitä neonikotinoidit ovat? 

 

Neonikotinoidit ovat tuhohyönteisten torjuntaan käytettäviä kasvinsuojeluaineita. Ne ovat vaikutustaval-

taan synteettisiä nikotiinijohdannaisia, jotka vaikuttavat hyönteisten keskushermostoon ja lamaannutta-

vat ensin niiden toiminnan kunnes hyönteinen kuolee. Suomessa hyväksyttyjä, markkinoilla olevia 

neonikotinoideihin kuuluvia kasvinsuojeluaineiden tehoaineita ovat tiametoksaami, klotianidiini, imi-

daklopridi, asetamipridi ja tiaklopridi. Niitä käytetään useiden tuhohyönteisten torjuntaan eri kasvien 

viljelyssä ruiskutteena sekä peittauskäytössä. Niiden käyttöön liitetään myös selittämättömiä mehiläis-

kuolemia, jotka vaativat selvittämistä. 

 

 

Neonikotinoidit peittauksessa meillä ja muualla 

 

Tiametoksaamia ja klotianidiinia tehoaineenaan sisältävät peittausaineet, Cruser OSR - ja Elado FS 480 -

valmisteet, ovat olleet Suomessa käytössä 2000-luvulta alkaen rypsin ja rapsin viljelyssä kirppojen torju-

miseksi. Euroopan markkinoille ne tulivat jo 1990-luvulla. 

Niiden pölyttäjille aiheuttamiin ongelmiin havahduttiin Keski-Euroopassa pneumaattisella kylvökoneella 

tehtävän kylvön yhteydessä, kun peittausainepölyä leijui ilmassa samaan aikaan kuin pölyttäjät liikkuivat 

ravinnonhaussa lähiympäristössä. Tämä on johtanut Euroopassa neonikotinoidien uudelleen arviointiin ja 

käytön rajoituksiin. 

 

 

Käyttökielto pölyttäjiä houkuttelevilla kasveilla 

 

Keväällä 2013 Euroopan komissio päätyi kieltämään tiametoksaamia, klotianidiinia ja  imidaklopridia te-

hoaineenaan sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön pölyttäjiä houkuttelevilla kasveilla täytäntöönpa-

noasetuksella (EU) No 485/2013, jota kaikkien maiden on noudatettava sellaisenaan viimeistään 

1.12.2013 alkaen. Siinä houkuttelevat kasvit on eritelty kunkin tehoaineen kohdalla. Samassa asetuksessa 

vaaditaan asiasta lisää selvitystä ja todetaan, että siihen palataan viimeistään kahden vuoden kuluessa, 

kun on saatu lisää tietoa. 

Nyt vuoden 2016 alussa Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto, EFSA on arvioinut komission pyynnöstä 

näiden tehoaineiden riskiä pölyttäjille sekä peittaus- että ruiskutekäytössä. Riskejä on todettu tai niiden 

aiheuttamia vaaroja ole voitu sulkea pois, joten arviointia ei ole saatu loppuun. Jäsenmailta on kerätty tie-

dot neonikotinoidien käytöistä ja toimitettu monitorointi- ja 

tutkimustuloksia niiden vaikutuksista pölyttäjiin. Lisäksi hakijoilta on pyydetty arvioista kommentit. Tällä 

hetkellä vastauksia analysoidaan ja asiaan palattaneen vuoden 2016 aikana. 
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Kirppojen torjunta rypsillä ja rapsilla kiellon astuttua voimaan 

 

Meillä ei ole käytettävissä vaihtoehtoisia, tehokkaita menetelmiä kirppojen torjumiseksi rypsillä ja rapsil-

la. Koska kirpat voivat aiheuttaa suurta tuhoa jo ennen kasvin taimettumista, torjumatta jättäminen tai 

ruiskuttaminen pyretroideja tehoaineenaan sisältävillä valmisteilla taimettumisen jälkeen ei ole vaihtoeh-

to hyvän sadon saamiseksi ja pölyttäjistä huolehtimiseksi. 

Kasvinsuojeluainelainsäädäntö (EU-asetus 1107/2009) mahdollistaa kasvinsuojelun poikkeustilanteessa, 

erityisen vaaran uhatessa, 120 vuorokauden hätäluvan (53 artikla) antamisen valmisteelle, jota ei ole hy-

väksytty yhteisten säädösten mukaisesti. Sen perusteella Tukes on antanut luvan peitata öljykasvien sie-

meniä Cruiser OSR - ja Elado FS 480 -valmisteilla kirppojen torjumiseksi komission "kieltoasetuksen" aika-

na erinäisin ehdoin. Kasvukauden 2016 kylvöjä varten lupa on annettu marras-joulukuun vaihteessa. Lupa 

on voitu antaa, kun peittauksesta aiheutuneita mehiläiskuolemia ei ole ollut tiedossa ja Luken ja Eviran 

yhdessä toteuttama tutkimus, Neomehi-hanke, ei tuonut mitään uutta hälyttävää tietoa neonikotinoidien 

vaikutuksista pölyttäjiin. 

 

 

Onko neonikotinoideille vaihtoehtoja 

 

Tällä hetkellä tehokkaita vaihtoehtoja neonikotinoideille ei ole käytettävissä. Työtä uusien, turvallisempien 

aineiden saamiseksi markkinoille tehdään, mutta aikataulusta ei ole tietoa ja kevätrypsi on kasvina margi-

naalinen syysrapsiin verrattuna. Joka tapauksessa lisää tietoa neonikotinoidien ja muiden kasvinsuojeluai-

neiden kuten myös muiden tekijöiden, kuten elinympäristöjen muutosten, vaikutuksista pölyttäjiin tarvi-

taan kuten myös uusia, vaihtoehtoisia torjuntatoimia, jotta öljykasvien viljely, pölytyspalvelut sekä ravinnon 

saanti pölyttäjille varmistetaan. 
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NEOMEHIHANKKEEN TULOKSIA  
 

 

Jarmo Ketola1, Kati Hakala2 ja Lauri Ruottinen3 

1Luonnonvarakeskus (Luke), 2Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Helsinki, 3Hunajaluotsi Oy Jokioinen 

 

Tutkimushankkeen taustana uhka rypsinviljelyn loppumisesta ja rypsin peittausaineiden käytön epäillyt 

riskit mehiläisille  

 

Rypsin ja rapsin taimien uhkana keväisin ovat pienet Phyllotreta suvun kovakuoriaiset, joista yleisimpänä 

lajeina meillä ovat aaltojuovakirpat. Ne voivat pellolla runsain määrin esiintyessään vioittaa rypsin ja rapsin 

taimia niin pahoin, että taimet kuolevat ja sitä kautta sadon laatu ja määrä kärsivät. Rypsin ja rapsin taimien 

suojaamiseksi on kehitetty torjunta-aineita, joita käytetään peittaamalla kylvösiemen etukäteen. Peittaus 

on ollut tärkeä kasvinsuojelun menetelmä ja osa öljykasvienviljelyä Suomessa ja Ruotsissa 1970-luvulta 

lähtien. Peittausaineet muuttuivat ajan myötä ja 2000-luvulle tultaessa ns. neonikotinoidit syrjäyttivät 

aiemmin käytetyt torjunta-aineet.  

 

 

Keskustelu neonikotinoidien haitallisuudesta pölyttäjille tiivistyy 

 

Melko pian neonikotinoidien käytön yleistyttyä maataloudessa alettiin keskustella niiden negatiivisista vai-

kutuksista pölyttäjiin kuten mehiläisiin. Vuonna 2013 EU-komissio päätti rajoittaa toistaiseksi neonikoti-

noidivalmisteiden käyttöä ja kielsi ne kylvösiemen peittauksessa pölyttäjien suosimilla kasveilla kuten rypsi, 

rapsi ja auringonkukka. Suomessa näytti siltä, että peittausainekäytön kiellon seurauksena kevätöljykasvien 

viljely loppuu kokonaan, tai vähenee merkittävästi. Tällöin rypsin ja rapsin käyttö kotimaista alkuperää ole-

vana raaka-aineena kasviöljyissä, elintarvikkeissa, valkuaislähteinä kotieläinten rehuissa, polttoainekäyttö 

sekä näiden kasvien positiivinen merkitys peltoon kasvinvuorotuksen ansiosta jäisivät saamatta. Samoin 

rypsin ja rapsin merkitys mehiläisten ravintokasvina oli uhattuna.  

 

Koska epäillyt riskit neonikotinoidien peittausainekäytön haitallisuudesta mehiläisille olivat peräisin  Suo-

mea erilaisemmista olosuhteista pidettiin tärkeänä, että asiasta tulisi saada lisätietoa myös pohjoisista vilje-

lyolosuhteista. Neonikotinoidien kasvinsuojelukäytön vaikutukset mehiläisiin tutkimushanke eli Neomehi 

aloitettiin nopealla aikataululla toukokuussa 2013 ja se päättyi lokakuussa 2015. Vastuutahoina tutkimus-

hankkeessa toimivat Luonnonvarakeskus Luke ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, joiden lisäksi rahoitta-

jana oli Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera. Hankkeen kustannusarvio oli noin 420 000€.   

 

 

Mitä hankkeessa tutkittiin? 

 

Neomehi-hankkeessa tutkittiin rypsillä pelto-olosuhteissa neonikotinoideja (tiametoksaami ja klotianidiini) 

sisältäneen kylvösiemenen peittausaineen vaikutusta tutkimuspesien mehiläisiin kahden kasvukauden ja 

talvikauden aikana. Osalle rypsilohkoista tehtiin lisäksi neonikotinoidiruiskutuksia (tiaklopridi) rypsin kukin-

nan aikaan kumpanakin kesänä. Kaikilla koepelloilla seurattiin kasvustoa, lentävien pölyttäjien lukumääriä, 

ja arvioitiin mehiläisten pärjäämistä tutkimuspesissä. Lisäksi hankkeessa tutkittiin jäämiä kasveista, mehi-

läispesän tuotteista, mehiläisten keräämästä siitepölystä ja mehiläisistä. Lounais-Suomessa tehtyjen kent-

täkokeiden lisäksi mehiläispesiin kulkeutuneita jäämiä analysoitiin pesistä laajemmalti ympäri Suomea.  
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Tältä osin tutkimus kytkeytyy laajaan EU-rahoitteiseen mehiläisten terveydentilatutkimukseen  (EBILOBEE), 

jota Suomessa toteuttaa Evira.   

 

 

Rypsin kasvussa suuri vaihtelu vuosien 2013 ja 2014 välillä 

 

Koelohkojen kasvun kannalta 2013 ja 2014 olivat poikkeavat. 2013 peittaamattomat koelohkot onnistuivat 

hyvin toisin kun 2014, jolloin ne jouduttiin tuholaisvioitusten takia kylvämään uudestaan ja niiden kukinta 

siirtyi heinä-elokuun vaihteeseen. 

 

 

Pölyttäjien määrät rypsillä 

 

Pölyttäjien määriä seurattiin laskemalla mehiläiset, kimalaiset, kukkakärpäset ja perhoset rypsin kukinnan 

aikaan. Kukkivaan kasvustoon tehty tiaklopridiruiskutus pudotti kolmessa tapauksessa neljästä pölyttäjien 

määrän alas 2 – 3 päiväksi. Tilanne palautui kuitenkin nopeasti ennalleen ja suurin mehiläisten määrä las-

kettiin peitatun + ruiskutetun lohkon kukista 2013 viisi päivää ruiskutuksen jälkeen. Tällöin koepellolla oli 

laskennallisesti jopa 88 000 mehiläistä hehtaaria kohden. Hyvässä kasvustossa määrä oli keskimäärin 

20 000 – 40 000 mehiläistä ja huonossa kasvustossa 5 000 – 13 000 hehtaaria kohden. Rypsi on tärkeä ra-

vintokasvi mehiläisille ja toisaalta mehiläisten pölytystyö vaikuttaa voimakkaasti rypsin sadonmuodostuk-

seen.  

 

 

Mehiläisten selvityminen 

 

Mehiläisten selviytymistä tutkittiin koepesillä (20 kpl + 7 varapesää) siten, kullakin rypsilohkolla 5 koepesää, 

joissa mehiläisten määrä, terveydellinen tila ja materiaalin jäämättömyys olivat vakioituja ja siten vertailu-

kelpoisia. Mehiläisten koepesien kehittyminen mitattiin yhteensä 10-12 kertaa seuraamalla aikuisten että 

sikiövaiheessa olevien mehiläisten määriä. Talvehtimismenestystä mitattiin pesien ruuankulutuksen, mehi-

läisten määrän ja pesien kuolleisuuden perusteella. 

 

Pesät olivat aikuisten mehiläisten osalta tasavahvoja kummankin kasvukauden alussa, mutta sikiöiden mää-

rässä oli eroja johtuen pesiin sijoitettujen kuningattarien vaihtelevasta laadusta. Aikuisten mehiläisten mää-

rän kehitys viivästyi tiaklopridillä ruiskutettujen koekenttien 3 ja 4 koepesissä vuonna 2013. Elokuussa toi-

sen tiaklopridillä ruiskutetun koelohkon (4) mehiläismäärä oli vertailupesiä pienempi. Tiaklopridillä ruisku-

tettujen kenttien koepesät kehittyivät kuitenkin ennalleen kahden viikon aikana.  

 

Kasvukaudella 2014 aikuisten mehiläisten määrä kaikissa koepesissä (neonikotinoideilla käsiteltyjen rypsi-

lohkojen koepesät vs. koepesät rypsilohkoilla, joilla ei käytetty neonikotinoideja) laski heinä-elokuun vaih-

teessa vaikka sikiöiden tuotanto oli normaalia. Tätä ei selitä ruiskutteiden käyttö koealueilla, vaikka vähe-

neminen kohdentuukin samaan aikaan ruiskutusten kanssa. Koepesien aikuisten mehiläisten määrä palau-

tui kuitenkin ennalleen elokuun loppuun mennessä.  

 

Kaksi koepesää menetettiin kumpanakin talvehtimiskautena 2013-2014 ja 2014-2015 kuningattarien tuhou-

tumisien takia. Muutoin ruuankulutus ja tappiot eivät poikenneet alueen keskimääräisestä talvehtimis-

menestyksestä. Samoin toisen vuoden mehiläisten talvehtiminen ei poikennut alueen mehiläispesien tal-
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vehtimismenestyksestä. Lisäksi tutkimuksen aikana tuhoutui kaksi mehiläispesää vuonna 2014, joista toinen 

tukehtui kuhnurimehiläisten tukkiessa siitepölykeräimen ja toinen pesä tuli ryöstetyksi tarhan muiden me-

hiläisten toimesta sadonkorjuun jälkeen. 

 

Kylvösiemenen neonikotinoidipeittauksella (tiametoksaami) ei näyttäisi olevan välitöntä vaikutusta mehi-

läisten selviytymiseen. Sen sijaan koepesien seuranta antaa viitteitä siitä, että kukkivalle rypsikasvustolle 

tehty tiaklopridi-ruiskutus saattaa alentaa aikuisten mehiläisten määrää jonka seurauksena alenee sekä 

mehiläispesän pölytysteho että sadonkeruukyky. Tutkimuksen aikana ei kuitenkaan kuolleita mehiläisiä 

löydetty juurikaan pesien edustalta. Tiaklopridin hidas vaikutustapa antaa kuoleville mehiläisille mahdolli-

suuden lentää kauaskin pois pesästä. 

 

Kun kasvinsuojeluaineita käytetään tuotannossa ja on väistämätöntä että myös ”non-target-organisms” 

altistuvat jossain määrin niille, pitäisi vastavuoroisesti huolehtia siitä että peltoekosysteemistä löytyy riittä-

västi hyviä ja turvallisia ravintoympäristöjä ekosysteemipalveluista vastaaville pölyttäjäryhmille. Tämä 

edesauttaa myös pölytystä vaativien peltokasvien sadontuotantoa.   

 

 

Jäämät mehiläistuotteissa 

 

Tulosten perusteella neonikotinoidien jäämät kulkeutuvat mehiläispesiin siitepölyn ja meden mukana. Eri-

tyisesti peittausaineiden, tiametoksaamin ja klotianidiinin, jäämät pesissä ovat tavallisia. Tutkimuksessa 

kerättiin näytteitä viideltä eri alueelta Suomessa, yhteensä yli 200:sta mehiläispesästä. Tulokset osoittavat, 

että rypsi/rapsi on erittäin voimakkaasti mehiläisiä houkutteleva kasvi ja kukinnan aikaan kilpailevaa kasvil-

lisuutta on vähäisesti. Jäämät ovat suurella todennäköisyydellä peräisin ainoastaan öljykasveista, koska 

tiametoksaamin ja klotianidiinin käyttöä ei ole hyväksytty muille mehiläisiä houkutteleville kasveille. Toi-

saalta yli 90 % Suomessa öljykasvin siemenestä on peitattu joko tiametoksaamilla tai klotianidiinilla. Jää-

mien yleisyys selittyy myös sillä, että peittausaineiden sisältämät neonikotinoidijäämät erittyvät meteen ja 

siitepölyyn koko kukinnan ajan, toisin kuin neonikotinoidiruiskutteiden jäämät, joille mehiläisten altistuvat 

selkeästi eniten heti ruiskutuksen jälkeen. 

 

Tiametoksaamin ja klotianidiinin jäämäpitoisuudet olivat näytteissä erittäin alhaisia, medessä enintään 

muutamia ng/g. Jäämien merkityksen tarkastelu on kuitenkin relevanttia, koska tiametoksaami ja klotiani-

diini ovat mehiläisille myrkyllisimpiä tehoaineita ja jo noin 4-5 ng annos on tappava mehiläiselle. Tutkimuk-

sessa saatuihin jäämätuloksiin sekä työläismehiläisen ruoankulutukseen perustuen laskettiin maksimialtis-

tusta, jolle mehiläinen voi altistua ravinnon kautta. Tiametoksaamin ja klotianidiinin jäämätasot pesänäyt-

teissä ovat niin alhaisia, että akuutti haitta mehiläisille on epätodennäköistä. Jäämäpitoisuudet johtavat 

kuitenkin sellaiseen arvioon altistumistasosta, joka on lähellä kirjallisuudessa esitettyjä kroonisia ja akuutte-

ja subletaaleja riskirajoja. Jäämätulosten perusteella ei voida siis täysin pois sulkea riskiä liittyen esimerkiksi 

lisääntymisen tai suunnistuskäyttäytymisen häiriöihin. Lisäksi jäämien yleisyys ja taso täytyy ottaa huomi-

oon kun arvioidaan mahdollisia yhteisvaikutuksia kun mehiläiset altistuvat esim. muille jäämille, sairauksille 

tai vaativammille olosuhteille. Tässä tapauksessa esimerkiksi rypsinviljelyssä käytettyjen peittausaineiden ja 

ruiskutteiden sisältämien neonikotinoidien yhteisvaikutus on asia mitä ei voida poissulkea tutkimustuloksiin 

perustuen. 

Ruiskutteiden sisältäminen neonikotinoidien (tiaklopridi, asetamipridi) myrkyllisyys on tuhansia kertoa al-

haisempi kuin tiametoksaamin tai klotianidiinin. Johtuen epätasaisemmasta neonikotinoidiruiskutteiden 

käytöstä ja jäämien esiintyvyydestä kasvissa, ruiskutteiden jäämiä esiintyi harvemmin näytteissä kuin peit-
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tausaineiden jäämiä. Mitatut pitoisuudet, korkeimmillaan muutama sata ng/g, ovat erittäin alhaisia suh-

teessa yhdisteiden myrkyllisyyteen. Näin ollen, pelkkien jäämätulosten perusteella ruiskutteista ei ole hait-

taa mehiläisille. Huomioitavaa kuitenkin on, ettei tutkimuksessa todennäköisesti saatu mitattua korkeimpia 

pitoisuuksia johtuen ei-optimaalisista näytteenottoajankohdista suhteessa ruiskutusajankohtaan. Lisäksi, 

tutkimuksessa ei myöskään otettu huomioon muita altistumisreittejä esim. kosketusaltistusta tai altistusta 

ilman kautta, jotka saattavat ruiskutteiden tapauksessa olla merkittäviä altistumisreittejä. 
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KOKEMUKSIA KERÄÄJÄKASVIENVILJELYSTÄ JA KASVINSUOJELUSTA 

 

 

Asmo Saarinen 

Viljelijän Berner 

 

KERÄÄJÄKASVITUKI YLLÄTTI KAIKKI 

 

 100 €/ha 

 250 000 ha kerääjäkasveja 

Talvella viljelijöiden keskuudessa nämä kerääjäkasvit hittipuheenaihe 

- mitä hömppäheinää kylvetään ja paljonko 

- millä koneilla 

- mihin aikaan 

- miten kasvinsuojelu 

Siementoimijat 

- mistä saa riittävästi siemeniä 

- mitä viljelijät haluavat kylvää 

Kasvinsuojelutoimijat 

- ei tutkimustietoa olemassa 

- miten opastetaan 

 

KERÄÄJÄKASVIT TAUSTAA,TAVOITTEET 

 

Yksipuolinen viljely viljatiloilla on köyhdyttänyt eteenkin savimaiden eloperäisen aineen, humuksen määrää ja 

pieneliötoimintaa. Eläintiloilla tilanne on jonkin verran parempi sillä viljelykierrossa on nurmia ja lanta levite-

tään pelloille. 

 

Kerääjäkasvien avulla pyritään parantamaan maan rakennetta; humuspitoisuus kasvaa, pieneliötoiminta el-

pyy, maan rakenne on ilmavampi jolloin viljelykasvit selviytyvät paremmin kuivuuden ja märkyyden aiheutta-

mista ongelmista. 

 

Kerääjäkasveilla estetään myös ravinteiden huuhtoutumista viljelykasvin korjuun jälkeen. Kerääjäkasvi kasvaes-

saan sadonkorjuun jälkeen sitoo itseensä maan ravinteita. Nämä ravinteet ovat seuraavana vuonna uuden kas-

vin hyödynnettävissä eivätkä huuhtoudu syyssateiden mukana vesistöihin. 

 

HYÖDYT 

Kerääjäkasvien avulla maan rakenne pitkällä aikavälillä paranee ja pellon sadontuottokyky kasvaa. Maa läpäi-

see vettä paremmin joka nopeuttaa maan kuivumista kylvökuntoon keväällä. Sateisina kesinä märkyys ei ole 

ongelma pelloilla joilla maan rakenne on kunnossa. 

 

Maan pieneliötoiminnan merkityksestä mm. juuriston kykyyn ottaa maasta ravinteita on paljon tutkimustulok-

sia. Edellisen kasvukauden kasvijätteet (mm oljet) hajoavat paremmin ja niistä vapautuvat ravinteet tulevat 

viljelykasvin käyttöön seuraavalla kasvukaudella. 
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Lierojen elinolosuhteet paranevat eloperäisen aineksen lisääntyessä 

 

HAITAT 

Kerääjäkasvi kilpailee ravinteista ja kasvutilasta viljelykasvin kanssa. Viljelykasvin satotaso alenee 5-10% ja valku-

aisen määrä laskee ensimmäisinä vuosina kun kerääjäkasveja viljellään. Maan rakenteen paranemisen myötä 

satotaso nousee muutaman vuoden kuluessa vähintään alkuperäiselle tasolle 

 

 

Kasvilaji 

Typen  

kerääminen 

maasta 

Biologinen 

typen- 

sidonta 

Juuriston 

määrä 

Maan 

multa- 

vuuden 

lisäys 

Kasvun 

pai- not-

tuminen 

syksyyn 

Kasvu 

seuraavana 

keväänä 

Typen  

tuotto seu-

raaville  

satokasveille 

valkoapila o      o o o o o o o     o o o o o o o o o o 

Puna-apila o       o o o o o o o     o o o o o o         o o o o 

Persianapila o       o o o o o o o - o o o 

italianraiheinä o o o o -    o o o o     o o o o o o o 

timotei o o o -    o o o o o        o o o              o o o o 

nurminata o o - o o o o o o o o 

nurmimailanen o o o o o o o o o 

o o 

- o o o 

Ei vaikutusta - Heikko vaikutus o Kohtalainen o o Hyvä o o o Erinomainen o o o o 

 

PERINTEINEN VILJELY 

RAIHEINÄT (TEHOKKAIMPIA KERÄÄJÄKASVEJA) 

Yksivuotinen italianraiheinä 5 kg/ha kylvön yhteydessä (riski että se kasvaa viljasta läpi?) 

Vaihtoehtona kylvää rikkakasviruiskutuksen yhteydessä tai keskipakolevittimellä kasvustoon 7 kg/ha 

Monivuotinen englanninraiheinä 5 kg/ ha kylvön yhteydessä (hitaammin kasvava kuin it. raiheinä) 

Englannin raiheinä joudutaan lopettamaan glyfosaatilla 

 

 

APILAT (JOKO PUHTAANA TAI SEOKSENA RAIHEINÄN KANSSA) 

Puna- ja valkoapila 3-5 kg/ha kylvön yhteydessä (rajoittaa rikkakasvitorjunnan ainevalikoimaa) 

Puna- ja valkoapila 3-5 kg/ha rikkakasviruiskutuksen jälkeen (enemmän rikka-ainevalikoimaa) 

Eteenkään valkoapila ei ehdi kasvaa suojaviljan varjossa riittävästi jotta se muodostaisi vihermassaa eli sen maa-

ta parantava vaikutus jää heikoksi. Typen sidonta on myös vähäistä 

Apilakasvustot kannattaa lopettaa syksyllä tai keväällä glyfosaatilla 

Apila huono valinta kerääjäkasviksi öljykasvitilalle; pahkahome 
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SUORAKYLVÖ 

APILAT (VARMIN VALINTA SUORAKYLVÖTILOILLE) 

Puna- ja valkoapila 3-5 kg/ha kylvön yhteydessä (rajoittaa rikkakasvitorjunnan ainevalikoimaa) 

Puna- ja valkoapila 3-5 kg/ha rikkakasviruiskutuksen jälkeen (enemmän rikka-ainevalikoimaa) 

Eteenkään valkoapila ei ehdi kasvaa suojaviljan varjossa riittävästi jotta se muodostaisi vihermassaa eli sen maa-

ta parantava vaikutus jää heikoksi. Typen sidonta on myös vähäistä 

Apilakasvustot kannattaa lopettaa syksyllä glyfosaatilla 

Apila huono valinta kerääjäkasviksi öljykasvitilalle; pahkahome 

 

MUITA KERÄÄJÄKASVEJA 

Timotei (Vaatimaton kasvu ja vihermassan tuottokyky. Saattaa muodostua rikkakasviksi) 

Sinimailanen (vaatimaton kasvu. Korkea pH- vaatimus) 

Valkomesikkä (Ei hyväksyttyjä rikkakasviaineita. Saattaa muodostua rikkakasviksi) 

 

Kerääjäkasvit kylvetään viljan kylvön yhteydessä 

 

Heinämäiset kasvit mm. kaikki muut viljalle hyväksytyt valmisteet  

raiheinä, timotei, koiranheinä Paitsi 

 Ally 50 ST 

 Ally Class 

 Sekator 

 Logran 

 Broadway, Attribut Super ja Monitor 

 

Puna-apila, valkoapila, voidaan käyttää vain Classic/Express 

ja persianapila valmisteita 8-11 g/ha + MCPA 0,5 l/ha 

 Basagran SG sopii, mutta on liian kallis 

 

Kerääjäkasvit kylvetään rikkakasvitorjunnan jälkeen 

 

Heinämäiset kasvit Seuraavia valmisteita voi käyttää ja apilat 

 Classic SX Express SX Ratio SX Gratil 

 Gratil + Classic tai Express tai Ratio 

 suositeltavinta käyttää seosta mm 

 mataratehon varmistamiseksi 

 seoksessa Gratilin  

Jos kylvetään vain heiniä käyttömäärä 15 g/ha + kumppanista 

voidaan käyttää samoja, alin/keskimääräinen käyttösuositus 

tuotteita kuin tuotteita kuin  -lisätään Sito Plus –kiinnitettä 0,1 l/ha 

kevätkylvössäkin 
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KERÄÄJÄKASVIT JA HUKKAKAURAN TORJUNTA 

Hukkakauran torjunta ja kerääjäkasvien kylvö 

 

Viljalle 

kylvetty kasvi Puma Extra Axial / Swipe Broadway 

     

- puna-apila, valko-apila, saa käyttää saa käyttää EI persijanapila 

- raiheinät saa käyttää EI EI 

- nurminata, muut nadat saa käyttää EI EI 

- timotei EI EI EI 
- koiranheinä vioittaa x) EI EI 

x) kokeissa puolet koiranheinäkasvustosta tuhoutunut 
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KERÄÄJÄ- JA VIHERLANNOITUSKASVIT KASVITAUTIEN ISÄNTINÄ  

 

 

Asko Hannukkala 

Luonnonvarakeskus (Luke), Jokioinen 

 

Viime vuosina kiinnostus erilaisten kerääjä-, maanparannus- ja viherlannoituskasvien viljelyyn on lisäänty-

nyt sekä integroidussa että luomuviljelyssä. Tavoitteena on monipuolistaa viljelykiertoja, parantaa maan 

rakennetta ja kasvukuntoa. Tavoitteet ovat kaikin puolin kannatettavia, mutta uusiin ja kauemminkin viljel-

tyihin kasvilajeihin liittyy kasvintuhoojariskejä, jotka pitää huomioida viljelykiertojen suunnittelussa. 

 

Kerääjä- ja maanparannuskasveina on kokeiltu erityisesti erilaisia ristikukkaisia kasveja, kuten sinappi- ja 

retikkalajeja. Viherlannoituskasveina käytetään hernettä ja härkäpapua, sekä yksi- ja monivuotisia nurmi-

palkokasveja. Viljatiloille ja perunantuotantoon keskittyneille tiloille kaikki vaihtoehtoiset kasvit tuovat kai-

vattua vaihtelua viljelykiertoihin. Sen sijaan tiloilla, joilla viljellään ristikukkaisia öljykasveja tai vihanneskas-

veja, viherlannoitus- ja kerääjäkasvien valinnassa tulisi huomioida niiden aiheuttamat mahdolliset tautiriskit 

varsinaisille viljelykasveille. 

 

Kaikki ristikukkaiset kasvit lisäävät möhöjuuren riskiä tiloilla joilla viljellään rypsiä tai rapsia, kaaleja tai mui-

ta ristikukkaisia viljelykasveja. Lukessa verrattiin vuonna 2013 muokkausretiisin, valkosinapin (Caliente ja 

Achilles) ja öljyretikan (Ikarus, Farmer, Maximus) möhöjuuren sietokykyä rypsiin verrattuna. Näissä testeis-

sä muokkausretiisi ja valkosinappi olivat yhtä herkkiä möhöjuurelle kuin rypsi. Öljyretikoista Maximus-

lajikkeessa oli hyvin vähän möhöjuurta rypsiin verrattuna, Farmer-lajike oli selvästi kestävämpi kuin rypsi, 

mutta Ikarus-lajikkeessa möhöjuurta oli yhtä paljon kuin rypsissäkin. 

 

Tutkimuksen perusteella öljykasveja ja muita kaalikasveja viljelevillä tiloilla ristikukkaisten kerääjä- ja 

maanparannuskasvien viljelyssä pitää olla varovainen. Pellon möhöjuuritasosta riippuen viljeltävien kaali-

kasvien ja risktikukkaisten kerääjäkasvien viljelyvälin pitäisi olla varmuuden vuoksi vähintään 4–6 vuotta.  

 

Luomupuutarhahankkeessa tutkittiin vuosina 2013–14 lähinnä luomusipulitiloilla viljeltävien kerääjä- ja 

viherlannoituskasvien sekä muutamien rikkakasvien juuristossa esiintyviä taudinaiheuttajia. Ensisijaisena 

tavoitteena oli selvittää, esiintyykö näissä kasveissa samoja Fusarium-lajeja, jotka aiheuttavat merkittäviä 

mätänemishävikkejä sipulinviljelyssä. Useimmista kasvilajeista oli näytteitä vain 1–3 pellolta, joten kasvilaji-

kohtaisiin vertailuihin pitää suhtautua varauksella. 

 

Tärkeimmät sipulia pilaavat lajit ovat F. oxysporum, F. proliferatum, F. solani, F. redolens ja F. tricinctum. 

Kaikista tiloilta tutkituista kasvilajeista löytyi melko runsaasti muita, paitsi F. proliferatum-lajia. Sipulille 

erittäin haitallista F. oxysporum-lajia löytyi eniten palkokasveista. Ristikukkaisissa kerääjäkasveissa sipulin 

Fusarium-lajeja esiintyi melko vähän (Kuva 1). Patogeenisuuskokeissa osa palkokasvien F. oxysporum-

kannoista osoittautui melko haitallisiksi sipulin taimille.  

 

Osassa kerääjä- ja viherlannoituskasveja esiintyi lisäksi melko paljon muitakin Fusarium-lajeja (Kuva 2), jot-

ka voivat sopivissa oloissa vioittaa hyvin monia eri viljelykasvilajeja. 
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Kuva 1. Erityisesti sipulille haitallisten Fusarium-lajien esiintyminen tutkituissa kerääjä- ja viherlan-

noituskasveissa sekä muutamissa rikkakasveissa 

 

 
Kuva 2. Muiden Fusarium-lajien esiintyminen tutkituissa kerääjä- ja viherlannoituskasveissa sekä muutamis-

sa rikkakasveissa 

 

Fusarium-sienten lisäksi viherlannoitus- ja kerääjäkasveista löytyi melko runsaana Rhizoctonia solani-sientä 

ja Pythium-lajeja (Kuva 3). Tietyt Rhizoctonia solani-kannat aiheuttavat taimipoltetta, tyvi ja juuristotauteja 

erityisesti rypsille ja rapsille sekä kaalilajeille. Lisäksi ne aiheuttavat salaattilajeilla seittimätää. Ne voivat 

myös vahingoittaa pahasti sokeri- ja punajuurikasta. Perunalle R. solani aiheuttaa seittirupea ja versolaik-
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kua, sekä monia muita vaurioita. Tässä hankkeessa ei ollut mahdollista selvittää, millaisia R. solani-kantoja 

viherlannoitus- ja kerääjäkasveissa esiintyi. 

 

Pythium-lajit aiheuttavat tyypillisesti taimipolte- ja juuristovioituksia erityisesti juurikkaille. Ne voivat ai-

heuttaa lisäksi porkkanassa erilaisia juuristovioituksia. Myöskään Pythium-lajien patogeenisuutta ei pystytty 

tässä tutkimuksessa selvittämään. 

 

 
Kuva 3. Rhizoctonia solani-sienen ja Pythium-lajien esiintyminen tutkituissa kerääjä- ja viherlannoituskas-

veissa sekä muutamissa rikkakasveissa 

 

Tähänastisten tulosten perusteella viherlannoitus- ja kerääjäkasvit voivat lisätä tai ylläpitää muille kasveille 

haitallisia taudinaiheuttajia maassa. Nämä riskit pitäisi osata huomioida valittaessa sopivia vaihtoehtokas-

veja erityisesti vihannestilojen viljelykiertoihin. Aineisto on kuitenkin rajallinen ja viherlannoitus- ja kerääjä-

kasvien taudeista on julkaistu hyvin vähän tutkimuksia. Tästä syystä olisi hyvin tärkeää selvittää ainakin 

yleisimpien vaihtoehtokasvien tautitilanne laajemminkin ja tutkia myös taudinaiheuttajien patogeenisuutta 

muille kasveille. 
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Herbisidien toimintatavat, tehon varmistaminen 

 
Marja Turakainen 

SjT, Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus 

marja.turakainen@sjt.fi 

 

 

Herbisidit eli rikkakasvien torjunta-aineet ovat joko selektiivisiä eli valikoivia, jolloin ne tehoavat rikkakas-

veihin, mutta viljelykasvi ei vioitu. Ei-selektiiviset herbisidit tuhoavat sekä rikkakasvit että viljelykasvit. Suu-

rin osa meillä markkinoilla olevista herbisideistä on systeemisiä eli voivat kulkeutua rikkakasvissa ylös- ja 

alaspäin. Kasvin soluun päästyään tehoaine lamaannuttaa rikkakasvin elintoiminnalle tärkeän entsyymin 

toiminnan. 

 

Herbisidit luokitellaan eri kemiallisiin tehoaineryhmiin, joka perustuu tehoaineiden toimintatapaan kasvis-

sa. Luokittelu on tehty mukaillen HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) jaottelua. 

 

Herbisidiresistenssi tarkoittaa sitä, että rikkakasvissa tapahtuu perinnöllinen muutos ja se muuttuu kestä-

väksi jotakin torjunta-ainetta vastaan. Kestävyys ilmenee yleensä kaikkia saman ryhmän tehoaineita vas-

taan. Resistenssin syntymisen estämisessä on tärkeää, että käytetään eri tavoin toimivia herbisidejä joko 

yksin tai tankkiseoksina toisten tehoaineiden kanssa. Tehoaineryhmässä B (ALS-estäjät, pienannosaineet) 

resistenssiriski on suuri ja ryhmässä A (ACCase estäjät) sekä ryhmässä C (fotosynteesin estäjät) kohtalaisen 

suuri. Suomessa on löydetty pienannosherbisidejä kestäviä pihatähtimöjä. Epäilyjä on myös pillikkeestä.  

 

Herbisidit ovat lehti tai/ja lehtivaikutteisia. Lehtien kautta vaikuttuvien aineiden tehoon ei maalajilla ole 

juuri vaikutusta. Maavaikutteisten herbisidien teho on paras vähämultaisilla kivennäismailla ja maan ollessa 

kostea.  

 

Rikkakasvitorjunnan onnistumisen kannalta herbisidikäsittelyn oikea-aikaisuus, riittävän suuri annoskoko, 

oikea ainevalinta ja olosuhteet ovat tärkeimmät tekijät. Lehtivaikutteiset herbisidit tehoavat parhaiten 

lämpimällä, tyynellä säällä, kun ilman suhteellinen kosteus on korkea. Suotuisissa sääoloissa rikkakasvit 

kuljettavat ja ottavat systeemisiä herbisidejä paremmin. Aikainen aamuruiskutus on paras ajankohta. Sade 

ruiskutuksen jälkeen voi heikentää lehtivaikutteisten aineiden tehoa, jos valmisteen sateenkesto on lyhyt. 

Maavaikutteiset herbisidit tehoavat rikkakasveihin parhaiten kosteassa maassa. Stressioloissa, kuten mm. 

halla, helle, kova kuivuus, ei herbisidiruiskutusta suositella viljelykasvin vioitusvaaran vuoksi. Kiinnite paran-

taa herbisidien tehoa poistamalla pintajännitystä, jolloin aine levittyy ja kiinnittyy tasaisemmin lehden pin-

nalle. 

  

mailto:marja.turakainen@sjt.fi
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TUULIKULKEUMAA PIENENTÄVÄT SUUTTIMET  
 

 

Heikki Jalli, Sanni Junnila 

Luonnonvarakeskus (Luke), Jokioinen 

 

Tukes ryhtynee soveltamaan rikkakasvien torjuntaan tarkoitetuille valmisteille (herbisidit) riskinarviomenet-

telyä, jolla suojellaan kasvinsuojeluaineiden käsittelyalueen ulkopuolisia kasveja. Tämä on linjassa kansalli-

sen kasvinsuojeluaineiden toimintaohjelman (NAP) kanssa, jonka tavoitteena on kasvinsuojeluaineista ai-

heutuvien haittojen vähentäminen. Viljelyalueen ulkopuolella kasvavien kasvien suojelu toteutetaan jättä-

mällä käsittelemätön vyöhyke pellon laitaan. Ruiskuttamattoman vyöhykkeen vaihtoehdoksi on ehdotettu 

tuulikulkeumaa vähentävien suutinten käyttöä.  

Uusi käytäntö muuttaa rikkakasvillisuuden hallintaan käytettävää välineistöä. Erityisenä huolenaiheena on 

herbisidien biologinen tehokkuus ja käyttökelpoisuus käytettäessä tuulikulkeumaa pienentäviä suuttimia. 

Kasvinsuojeluaineiden biologinen teho ja käyttökelpoisuus on ennen hyväksymistä testattu Suomessa ta-

vanomaisilla viuhkasuuttimilla. 

MMM rahoitti kenttäkokeet, jotka tehtiin Jokioisilla kasvukaudella 2015. Tutkittavana olivat herbisidejä, 

joiden suunnitellut suojaetäisyydet pellon ulkopuoliseen kasvustoon voidaan korvata käyttämällä 75 tai 90 

% tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia. Kokeissa käytetyt vesimäärät olivat 200 ja 300 l/ha 

Käyttömäärät olivat käyttöohjeen pienimmät annokset. Kokeita oli syys- ja kevätvehnä-, sekä kaura- ja her-

nekasvustoissa. Kokeissa torjunnan kohteina olivat viljelykasvien kaksisirkkaiset rikkakasvit ja heinämäisistä 

rikkakasveista juolavehnä. 

 

Taulukossa tehdyt kokeet ja käytetyt suuttimet 

    

Traktoriruisku 200 ja 

300 l/ha   

Koeruuturuisku 200 ja 

300 l/ha     

  

 

90 % tuulikulkeumaa  Tavallinen  90 % tuulikulkeumaa  75 %tuulikulkeumaa Tavallinen  

  

 

pienentävä suutin viuhkasuuin pienentävä suutin  pienentävä suutin viuhkasuuin 

Syysvehnä 

 

x x x x x 

Kevätvehnä 

 

x x x x x 

Kaura 

 

x x x x x 

Herne/juolavehnä x x       

Herne/leveälehtiset rikkakasvit   x x x 

 

Suutinvalinta tai nestemäärän muutos eivät vaikuttaneet vaikuta tehoon 

 

Kahdeksassa kokeessa, joista neljä tehtiin traktoriruiskulla ja toiset neljä koeruiskulla, ei havaittu vesimää-

rän (200 tai 300 l/ha) eikä suutintyypin (normaali viuhkasuutin, 75 % tai 90 % tuulikulkeumaa pienentävä 

suutin) vaikuttavan herbisidien tehoon. 

Koesarjassa saatiin viitteitä siitä, ettei käytännössä saada aina yhtä hyviä tehoja kuin koeruuturuiskulla. 
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SYYSOHRAN KASVINSUOJELU 
 

 

Milla Välisalo, K-maatalouden koetila 

 

Syysohra otettiin K-maatalouden koetilalla viljelykokeiluun vuonna 2013, viljelykokeilut tilamittakaavassa 

alkoivat samana vuonna. Viljelypinta-ala on onnistuneiden satojen ja leutojen talvien myötä lisääntynyt. 

Syysohran erityisiin etuihin verrattuna muihin viljoihin on sen aikainen puintiaika, joka ajoittuu heinäkuun 

lopulta elokuun puoliväliin. Syysohran käyttö mahdollistaa näin viljelykierron esimerkiksi syysöljykasvien 

kanssa ja jakaa puintien ajoittumista, jolloin töiden ruuhkahuippuja voidaan tasoittaa.  

 

Kylvöaikasuositus syysohralle on keskimäärin elokuun puolivälin ja syyskuun ensimmäisen viikon välillä. 

Suomessa syksyn olosuhteiden epävarmuudesta johtuen aikaisempaa kylvöä kannattanee suosia, jos mah-

dollista. Sopiva kylvömäärä esimerkiksi Matros lajikkeelle on 300 – 350 kpl itävää siementä/m2, jos kylvö 

viivästyy, kylvömäärää voi kasvattaa 400 kpl/m2. Rousteelle erityisen alttiita maita kannattaa välttää.  

 

Kylvettäessä syysohraa on suositeltavaa käyttää peitattua siementä, jolla saadaan torjuttua siemenlevintäi-

siä kasvitauteja. Syksyllä kasvinsuojelussa on huomioitava normaalisti kahukärpästen- sekä lumihomeentor-

junta, lisäksi rehevässä kasvustossa saattaa esiintyä jo syksyllä tauteja, jolloin ensimmäisen tautitorjunnan 

aika voi mahdollisesti tulla jo syksyllä. Jos tautioireita ei esiinny, pelkkä lumihomeen torjunta riittää. Kahu-

kärpästen torjuntaan voi käyttää esimerkiksi Kestac valmistetta (alfa-sypermetriini 50g/l). Lumihomeeseen 

ja tautien torjuntaan on koetilalla käytetty mm. Sportak valmitetta (Prokloratsi 450 g/l). Voimakas kasvu 

syksyllä korostaa hivenlannoituksen merkitystä, jos on syytä epäillä esimerkiksi mangaanin puutosta, kan-

nattaa hivenlehtilannoitus tehdä jo syksyllä.  

 

Keväällä on viimeistään tehtävä syksyllä itäneiden rikkakasvien torjunta, vaikka syysohra hyvin perustues-

saan kilpailee hyvin rikkakasvien kanssa. Rikkakasvit torjutaan lohkon rikkakasvien mukaan. Nopean kasvu-

rytmin takia hivenlannoituksesta on myös syytä huolehtia, jos kevään sää estää hivenien hyödyntämisen 

maasta, kannattaa rikkatorjunnan yhteydessä ruiskuttaa myös hiveniä lehtilannoksen muodossa.  

 

Jotta korkea satopotentiaali saadaan toteutumaan, kannattaa syysohralle käyttää kasvunsäädettä, jolloin 

painavat tähkät eivät paina kasvustoa lakoon. Syysohralle rekisteröityjä kasvunsääteitä ovat mm. Terpal 

(Mepikvattikloridi 305 g/l + Etefoni 155 g/l) ja Trimaxx (Trineksapakki-etyyli 175 g/l).  

 

Syysohralla esiintyvät samat kasvitaudit, kuin kevätohrallakin. Nykyiset lajikkeet on jalostettu tautien kestä-

vyydeltään hyviksi mm. härmää vastaan. Tautien torjunta tehdään tarpeen mukaan, kasvustoa seuraamalla 

ruiskutus pystytään ajoittamaan oikein ja hillitsemään tautien etenemistä. Syysohran nopea kasvurytmi 

pitää muistaa tauteja torjuttaessa, jotta ruiskutuksen ajoituksessa ei myöhästytä.  
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TUOMIKIRVAENNUSTE 2016  – KIRVOIHIN KANNATTAA VARAUTUA  
 

 

Erja Huusela-Veistola 

Luonnonvarakeskus (Luke), Jokioinen 

 

Tuomikirvojen runsaus ja niiden aiheuttamat tuhot vaihtelevat erittäin paljon vuosittain ja alueittain. Seu-

raavan vuoden tuomikirvaennuste perustuu marras-joulukuussa tehtävään kirvojen talvimunien laskentaan, 

jonka avulla arvioidaan talvehtivien tuomikirvojen runsautta. Talvimunia lasketaan eri puolilta maata saa-

duista tuomenoksanäytteistä. Munamäärästä vähennetään todennäköinen kuolleisuus. Talvimunaennuste 

antaa melko luotettavan kuvan kotimaisen tuomikirvakannan suuruudesta alkukesällä, mutta kirvamäärien 

jatkokehitys riippuu kesän olosuhteista. Uusimman ennusteen perusteella tulevana kesänä tuomikirvan 

aiheuttamat tuhot ovat todennäköisiä ainakin paikoin. 

 

 

Talvimunat lasketaan tuomen silmuista 

 

Tuomikirvaennusteen kattavuus ja luotettavuus riippuu näytepisteiden määrästä. Vuoden 2016 tuomikir-

vaennusteeseen tuomenoksia saatiin noin 50 paikasta eli ennusteen kattavuus on samaa luokkaa kuin vuot-

ta aiemmin.  

Ohjeen mukaan näytteet otetaan 3-5 tuomesta tai tuomirykelmästä, jotka kasvavat pellon läheisyydessä. 

Tuomikirvan kiiltävän mustat talvimunat lasketaan Lukessa vähintään 100 silmusta, kustakin puusta erik-

seen. Tulos ilmoitetaan kunkin näytteen 100 silmua kohden. Munien talvehtiminen ja elossasäilyvyys vaih-

televat alueittain: Talvimunista säilyy kuoriutumiskelpoisina Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueilla keski-

määrin 10 %, Etelä-Pohjanmaan rannikkoalueilla 25 %, Etelä-Suomen rannikkoalueilla 35 % sekä muualla 

Suomessa 45 %. Rannikkoalue yltää tässä tapauksessa 80 km:n päähän merestä.  

Laskentojen ja elossasäilyvyysarvioiden perusteella saatua kuoriutumiskelpoisten talvimunien määrää ver-

rataan kirvatuhoriskiä kuvaaviin raja-arvoihin. Jos talvikuolleisuuden huomioiva talvimunamäärä on alle 15 

munaa/100 silmua, tuhoriski on pieni. Jos määrä on 15 -40 munaa/100 silmua, tuhot ovat mahdollisia. Jos 

kuoriutumiskelpoisia munia löytyy yli 40 kpl/100 silmua, tuhoriski on suuri. 

 

 

Ensi kesänä tuhot todennäköisiä 

 

Loppuvuodesta 2015 tehdyn laskennan perusteella kotimainen tuomikirvakanta on elpynyt ja tuhoriski ensi 

kesänä on paikoin suuri. Noin puolessa näytepaikoista tuhot ovat mahdollisia. Suuren tuomikirvariskin raja 

ylittyi seitsemällä paikkakunnalla. Vain Tohmajärveltä otetuista näytteistä kirvoja ei löytynyt lainkaan. Eni-

ten kuoriutumiskelpoisia kirvan talvimunia keskimäärin löytyi Laukaasta (180), Lopen Kirkonkylästä (118), 

Hämeenkyröstä (96), Paraisilta (78), Hollolasta (65), Lopen Launosista (63), Tammelan Venesillalta (62) ja 

Inkoosta (55). Suuren tuhoriskin raja ylittyi myös muutamissa muissa yksittäisissä näytteissä, mutta paikka-

kohtaiset keskiarvot jäivät tämän alle. Vaihtelua talvimunamäärissä oli hyvin paljon, jopa lähellä toisiaan 

olevien näytepaikkojen välillä. Keskeisillä viljanviljelyalueilla tuomikirvatuhot ovat kuitenkin kesällä 2016 

mahdollisia, jopa todennäköisiä. 
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Viime vuonna kirvat kasvustoissa pitkään 

 

Vuoden 2015 kirvaennuste lupaili poikkeuksellisen pientä tuomikirvariskiä. Kotimainen tuomikirvakanta oli 

pieni koko maassa ja missään näytepisteessä tuomikirvariski ei ylittänyt edes mahdollisten tuhojen alarajaa. 

Tuomikirvoja tuli kuitenkin viime kesänäkin maahamme tuulten mukana toukokuussa ja kesäkuussa. Kevät-

viljojen kylvöaika oli pitkä ja kesä viileä, minkä seurauksena kasvustot olivat pitkään vihreitä. Tämä edisti 

kirvojen säilymistä kasvustoissa. Tuomikirvoja tavattiinkin myöhäisissä kevätviljakasvustoissa vielä elokuus-

sa. Niitä tuli myös uusissa syysviljakasvustoissa olleisiin tarkkailuansoihin syyskuussa selvästi edellisvuosia 

enemmän. 

 

 

Täydennystä tuulten mukana  

 

Kotimaisen kannan lisäksi tuomikirvariskiä lisäävät meille maanrajojen ulkopuolelta ilmavirtausten mukana 

kulkeutuvat kirvat. Tuomikirvoja on viime vuosina tullut etelästä ja kaakosta melko säännöllisesti alkukas-

vukaudesta. Ulkomaisista kirvoista aiheutuvan tuhoriskin suuruus riippuu kaukokulkeuman runsaudesta ja 

ajoittumisesta sekä paikallisista sääolosuhteista ja viljojen kehitysasteesta. Aikaisin keväällä tulleista kirvois-

ta ei yleensä ole haittaa, koska ravintokasveja on vielä niukasti tarjolla. Jos kirvainvaasio ajoittuu viljojen 

orasvaiheeseen, tuhoriski on ilmeinen. Kaukokulkeuman vuoksi kirvojen torjuntatarve voi muuttua nopeas-

ti, eivätkä ennusteet korvaa tuomikirvojen lohkokohtaista tarkkailua, jota on tehtävä etenkin viljojen oras-

vaiheessa. 

 

 

Torjuntaa vain tarpeen mukaan 

 

Tuomikirvojen kemiallinen torjunta on yleisesti tarpeen vain ns. kirvavuosina. Talvimunaennusteen perus-

teella tuomikirvariski tulevana kesänä on paikoin suuri, mutta vaihtelua esiintyy paljon. Lisäksi ilmavirtaus-

ten mukana tulevat kirvamigraatiot ovat vaikeasti ennustettavissa. Kirvojen määrä voi vaihdella paljonkin, 

joten lohkokohtainen tarkkailu on tarpeen. Tilanne voi myös muuttua äkkiä, koska kirvat lisääntyvät nope-

asti suotuisissa oloissa. Tuomikirvan torjuntakynnys orastumis- ja versontavaiheessa täyttyy, jos kirvoja 

löytyy vähintään joka viidennestä kasvista. Kasvuston kehittyessä pidemmälle torjuntakynnys kasvaa. Paras 

torjuntateho saadaan, kun kirvat torjutaan heti niiden siirryttyä kasvustoon ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa 

vioitusta. 
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KASVINSUOJELUTUTKINTO JA VAIKUTUKSET KÄYTÄNTÖÖN  
 

 

Eija-Leena Hynninen ja Marja Suonpää (Tukes) 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 
Ammattikäyttöön hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden myynti on sallittu vain henkilölle, joka esittää voi-
massaolevan todistuksen kasvinsuojelututkinnosta. Tutkintovelvoite perustuu lakiin kasvinsuojeluaineista 
(1563/2011, 50 § siirtymäsäännökset) ja sitä on sovellettava 26.11.2015 lähtien. Tarkoituksena on vähentää 
kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Tutkintotodistuksen 
esittämisellä ja tarkastamisella ostotilanteessa halutaan varmistaa, että ostajalla ja erityisesti käyttäjällä on 
riittävät tiedot valmisteiden huolelliseen käsittelyyn ja käyttöön. Ostajan tulee esittää oma tai kasvinsuoje-
luaineita käyttävän henkilön tutkintotodistus ja kauppiaan tulee se tarkastaa. Ammattikäyttöön hyväksytty-
jä kasvinsuojeluaineita myyvässä kaupassa pitää vähintään yhdellä myyjällä olla tutkinto. Alkuperäistä pa-
perista tutkintotodistusta ei tarvitse kuljettaa mukana, vaan siitä voi ottaa esimerkiksi kuvan kännykällä. 
Kauppa voi tallentaa asiakasrekistereihinsä tarkastetun tutkinnon voimassaolopäivän tai kopion todistuk-
sesta, jolloin todistusta ei tarvitse esittää jokaisella ostokerralla erikseen. Todistusmalliksi on tehty lompak-
koon sopiva muovikortti, joka on helppo kuljettaa mukana.  
 
Kasvinsuojeluaineiden jaottelu ammatti- ja kuluttajakäyttöön tehtiin luokitusta ja merkintöjä koskevan uu-
distyön (CLP) yhteydessä. Tällä hetkellä työ on loppusuoralla ja 4.1.2016 kasvinsuojeluainerekisterissä oli 
yhteensä 429 valmistetta, joista 48 kpl on hyväksytty kuluttajakäyttöön. Valmisteiden jaottelu käyttäjäryh-
miin löytyy Tukesin nettisivuilla olevasta kasvinsuojeluainerekisteristä hakusanoilla ammattikäyttö ja kulut-
tajakäyttö. Ammattikäyttö on merkitty myyntipäällykseen. Jos merkintää ei ole, valmistetta voidaan käyttää 
ilman tutkintoa eli myös kuluttajakäyttöön. Toistaiseksi rekisteristä siis löytyy asiasanalla ammattikäyttö 
345 valmistetta, vaikka niitä on enemmän, koska joidenkin valmisteiden käsittely on kesken luokitus ja 
merkintäuudistuksen takia tai valmiste poistuu kasvinsuojeluaine-rekisteristä lähiaikoina.  
 
Käyttäjäryhmien jaottelun perustana on Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyönä laaditut kriteerit, 

joita ei kuitenkaan ole harmonisoitu pohjoisella vyöhykkeellä. Näin ollen valmisteiden ryhmittely käyttäjä-

ryhmiin voi poiketa jonkin verran toisistaan pohjoisen vyöhykkeen maissa. Lähtökohtaisesti kuluttajakäyt-

töön hyväksytään valmisteita, joiden käyttö ei edellytä henkilösuojainten käyttöä. Joitakin poikkeuksia tä-

hän sääntöön kuitenkin on vaihtoehtojen niukkuuden takia. Jos valmiste sisältää herkistävää ainesosaa, 

käyttö edellyttää aina kasvinsuojelututkinnon suorittamista. Jos valmisteen käyttötarkoitus on selkeästi 

ammattikäyttö (esim. viljojen tai sokerijuurikkaan rikkakasvien torjunta), luokitellaan valmiste ammattikäyt-

täjät -ryhmään huolimatta siitä, että terveys-/ympäristö-vaikutusten perusteella valmiste voitaisiin hyväk-

syä kuluttajakäyttöön. Esimerkiksi osa glyfosaatti -valmisteista on hyväksytty kuluttajakäyttöön, osa am-

mattikäyttöön valmisteen ominaisuuksista riippuen. Tutkintoon liittyvistä kysymyksistä löytyy tietoa Tuke-

sin verkkolehden artikkelin kysymyksiä - vastauksia palstalta.   
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KASVINSUOJELUTUTKINTO JA VAIKUTUKSET K-MAATALOUDESSA  

 

 

Antti Tuulos, K –Maatalous 

 

Kasvinsuojelututkintovelvoite koskee myös ammattikäyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden myyjiä. 

Kasvinsuojeluaineiden jakelijan on huolehdittava siitä, että kasvinsuojeluaineiden ostajille annetaan riittä-

vät tiedot kasvinsuojeluaineiden asianmukaisesta ja kestävästä käytöstä sekä kasvinsuojeluaineiden käyt-

töön liittyvistä riskeistä ja riskienvähennystoimista. 

 

K-maatalouden myymälähenkilökuntaa on viimeisen kahden vuoden aikana koulutettu siten, että jokaisesta 

myymälästä löytyy tutkinnon suorittanut myyjä. Yhteisiä koulutuksia on pari kertaa vuodessa, jolloin käy-

dään läpi lain ja kasvinsuojeluainerekisterin muutoksia läpi. Lisäksi näistä asioista tiedotetaan K-

maatalouden sisäisessä portaalissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että ammattikäyttöön tarkoitetut 

kasvinsuojeluaineet ovat jatkossakin saatavilla kaikista K-maatalouden toimipisteistä. 

 

K-maatalouden henkilökunta myy ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita vain tutkinnon suorittaneiden 

henkilöiden käytettäväksi. 

 

Käytännössä kasvinsuojeluaineen ruiskuttavan henkilön tutkintotodistus tulee esittää myyjälle oston yhtey-

dessä. Hyväksyttyjä tutkintotodistuksen esitysmuotoja ovat paperi, tutkintokortti, valokuva mobiililaitteella 

sekä kaupalle sähköpostitse toimitettu todistus. 

 

Hyvän palvelun varmistamiseksi tieto tutkintotodistuksen voimassaolosta voidaan tallentaa kaupan asiakas-

tietojärjestelmiin, jolloin tutkintotodistusta ei tarvitse esittää ensimmäisen kerran jälkeen muutoin kuin 

todistuksen voimassaolon umpeuduttua tai ruiskuttajan vaihtuessa. Tieto tutkinnon voimassaolosta näkyy 

myyjälle tilausta tehtäessä. K-maatalous ei ylläpidä erillistä rekisteriä tutkinnon suorittaneista henkilöistä. 

Ei-ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden (mm. jyrsijöiden torjunta-aineiden kuluttajapak-

kaukset) osalta tutkintoa ei kysytä. Kasvinsuojeluaineiden varastointi myymälöissä kattaa nykyisellään lain 

vaatimukset. Normaali valikoima on jatkossakin heti saatavilla myymälöistä. 

 

Tutkintovaatimuksesta on kerrottu asiakkaillemme omassa julkaisussamme Maatilan Pirkassa sekä viljelijä-

tilaisuuksissa. Uskoaksemme tutkinto ei aiheuta ongelmia kunhan viljelijöitä on riittävästi tiedotettu. 
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LUOMUVILJAN RIKKAKASVIT KIINNOSTAVAT TUTKIJOITA, VILJELIJÖITÄ JA NEU-

VONTAA 
 

 

Jukka Salonen 

Luonnonvarakeskus (Luke), Jokioinen 

jukka.salonen@luke.fi 

 

Luonnonvarakeskus (Luke) aloitti 2015 uuden tutkimushankkeen (PRODIVA 2015-2018), jossa perehdytään 

haitallisimpien rikkakasvien hallintaan luomutiloilla. Erityisesti etsitään vaihtoehtoja kasvintuotantotilojen 

viljelytoimiin, joilla (kesto)rikkakasvien haittoja voitaisiin vähentää kustannus-tehokkaasti ja ympäristöystä-

vällisesti. Tutkimuksen tulokset ovat käytännön läheisiä ratkaisuja, joita viljelijöiden lisäksi voivat hyödyntää 

neuvonnan ja opetuksen väki toiminnassaan. Yhteistyötä  tehdään viljelijöiden, alueellisten luomurinkien ja 

ProAgria –luomuneuvonnan kanssa.  

 

PRODIVA-hanke on kuuden Pohjois-Euroopan maan (Latvia, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi ja koordinoiva maa 

Tanska) yhteistyötä, jossa pyritään kasvintuotantoa ja viljelykiertoja monipuolistamalla vaikuttamaan rikka-

kasvillisuuden lajikoostumukseen ja rikkakasvien runsauteen. Samalla vertaillaan, miten viljelijät kussakin 

maassa rikkakasveihin suhtautuvat ja niitä torjuvat.  

 

 

Rikkakasviseurantaa luomutiloilla 

 

Luomuviljelytilojen rikkakasvillisuutta ja rikkakasvien torjuntamenetelmiä kartoitettiin kesällä 2015 15 Ete-

lä-Suomen luomutilalla, yhteensä 22 kevätviljalohkolla.  Vastaava otanta oli käynnissä muissakin PRODIVA-

hankkeen maissa ja se toistetaan kesällä 2016. Tarkoituksena on selvittää luomuviljelysten yleisimmät ja 

haitallisimmat rikkakasvilajit Pohjois-Euroopan eri maissa ja vertailla mm. viljelykierron vaikutusta rikkakas-

vien esiintymiseen.  

 

Suomessa tilat valittiin ProAgrian (Esa Partanen), RaHa-hankkeen (Kari Koppelmäki) ja Luken rikkakasviseu-

rantojen (Jukka Salonen) luomutilapoolista Hämeestä, Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta. Tilakäynnit 

ajoittuivat heinäkuun puoliväliin viikolle 29/2015.  

 

Kullakin havaintopellolla rikkakasvilajit ja niiden kasvutiheydet määritettiin silmävaraisesti kolmelta        2 m 

x 50 m alueelta. Havaintopeltojen viljelyhistoria dokumentoitiin viimeisen viiden vuoden ajalta. Aineistot 

kuudesta maasta käsittelee PRODIVA-hankkeen saksalainen partneri (Rostockin yliopisto, prof. Bärbel Ge-

rowitt).  

 

Kesän 2015 havaintojen perusteella runsaimmat rikkakasvilajit Suomen kevätviljapelloilla olivat  pihatähti-

mö, jauhosavikka, peltoukonnauris, pillikkeet, peltomatara ja peltoemäkki. Yleisimmin ja runsaimpana ha-

vaittu kestorikkakasvi oli peltovalvatti. Sen sijaan juolavehnä oli varsin hyvin kurissa tutkituilla luomukevät-

viljapelloilla. Sateinen kesä oli hyvin haasteellinen kylvön ajoituksen, rikkakasvien mekaanisen torjunnan ja 

viljan kasvun suhteen.  
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Aluskasvikokeita Jokioisilla 

 

Kahdelle Jokioisilla sijaitsevalle Luken luomutuotantopellolle perustettiin keväällä 2015 kenttäkokeet, joissa 

tutkitaan aluskasvien viljelyn merkitystä rikkakasvien hallinnassa. Koekenttien esikasveina ovat olleet kaura 

(2013) ja puna-apila/heinä-nurmi (2014), joka kynnettiin syksyllä 2014. Lamminkylän koekentällä toimitaan 

kasvintuotantotilan viljelyä mukaellen ja perusmuokkausta (kyntö/kevyt) tarkastellen. Lintupajun lohkolla 

on puolestaan kasvinviljelytilan ja karjatilan koeasetelma, jossa karjatilan kasvustot saavat lannoitteena 

lietelantaa, mutta kasvintuotantotilan alueen on tultava toimeen esikasvien ja aluskasvien typpitarjonnan 

avulla. 

 

Viljelykasvina kesän 2015 kenttäkokeissa oli Wolmari-ohra. Alus- ja kerääjäkasvivaihtoehdot olivat seoksia; 

yksinkertaisimmillaan oli vain kaksi samantyyppistä kasvilajia (esim. puna- ja valkoapila). Toisessa ääripääs-

sä oli ensin monen kasvilajin aluskasviseos jota täydennettiin keskikesällä monen kasvilajin kerääjäseoksel-

la. Siemenmäärät olivat melko suuria, jotta saavutettaisiin hyvä teho rikkakasveihin tai typen sitomisessa.  

 

Periaatteena on, että molemmissa kenttäkokeissa eri käsittelyjen tavoitteet, joko typen tuottaminen tai 

keruu, pysyvät samoina koevuosien edetessä. Siemenmääriä ja kylvettäviä lajeja voidaan kuitenkin muuttaa 

harkinnan mukaan. Kasvien siemenet toimitti v. 2015  Naturcom Oy.   

 

Ensimmäisen vuoden kokemuksista on erillinen Posteriesitys ja sen tiivistelmä tässä monisteessa. Kenttäko-

keet jatkuvat syysvehnällä, joka kylvettiin kummallekin koekentälle syyskuun puolivälissä. 

 

Hanketietoa: 

PRODIVA-hankkeella on Core Organic Plus –rahoitus, joka saadaan Suomessa MMM:n (Makera) varoista. 

Rahoitusta on saatu myös Luonnonmukaisen tuotannon edistämissäätiöltä.  

 

PRODIVA ”Crop diversifation and weeds”  http://coreorganicplus.org/research-projects/prodiva/ 

  

http://coreorganicplus.org/research-projects/prodiva/
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CDQ™ SX® - laajatehoiseen rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljoilla 
Uusi CDQ™ SX® tarjoaa erinomaisen tehon kahden tehoaineensa ansiosta  hankaliin rikkakasveihin, esimer-

kiksi syysitoiseen saunakukkaan,  pelto-orvokkiin, pihatähtimöön, jauhosavikkaan, linnunkaaliin, peippeihin, 

pillikkeisiin jne.  

 

 Laaja rikkakasviteho  

 Lehtivaikutuksen lisäksi maavaikutusta, tehoaa myös ruiskutuksen jälkeen 

 Joustava käsittelyaika, tehoaa hyvin alkaen +5°C  

 Hyvät tankkiseosmahdollisuudet 

 Soveltuu pohjavesialueille 

 Ei peräkkäisen käytön rajoitusta 

 Helppokäyttöinen SX® gramma-valmiste, joka liukenee täydellisesti tankkiin 

 

CDQ™ SX® on uusi kahden tehokkaan tehoaineen seos, lehtivaikutteinen tribenuroni –metyyli sekä maa- ja 

lehtivaikutteinen metsulfuroni-metyyli. CDQ™ SX® on hyväksytty rikkakasvien torjuntaan kevätviljoilla; oh-

ra, kaura, ruis, vehnä, ja syysviljoilla; ohra, ruis, vehnä, ruisvehnä. CDQ™ SX® soveltuu myös pohjavesialueil-

le.  SX® formulaationa valmiste liukenee täydellisesti ruiskutusveteen ja helpottaa ruiskun pesua. 

 

CDQ™ SX® on laajatehoinen rikkakasviaine useimpien 2-sirkkaisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvil-

joilta.  Viljat käsitellään keväällä,  2-lehtiasteelta lippulehtivaiheeseen asti, BBCH 12-39. Paras teho saadaan 

rikkakasvien ollessa 2 – 4-lehtiasteella ja hyvässä kasvussa. CDQ™ SX® imeytyy kasveihin lehtien ja juurten 

kautta, ruiskutushetkellä kostea maa parantaa maavaikutusta. CDQ™ SX® pysäyttää heti rikkakasvien kas-

vuun, mutta teho näkyy vasta 1 - 3 viikon kuluttua kasvupisteiden kellastumisena, minkä jälkeen rikkakasvi 

lakastuu. Lakastuminen on nopeampaa kuivissa ja lämpimissä oloissa. CDQ™ SX®:llä on hyvä teho alhaisissa 

lämpötiloissa, alkaen +5° C jos rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa. Muutama hallayö tai sade muutaman 

tunnin kuluttua käsittelystä eivät vaikuta tehoon. 

 

Kuvat. Kellastuneet kasvupisteet 

 
Rikkatehot 

Erinomainen teho > 90 % saunakukka (talvehtiva sekä kevätitoinen),  pelto-orvokki, pihatähtimö, 

peltolemmikki, linnunkaali, peipit, pillikket, ristikukkaiset, jauhosavikka, 

peltohatikka  

Hyvä teho, 70 – 90 % kiertotatar, pihatatar, pelto-ohdake*, peltovalvatti, peltoemäkki, pujo*  

*Pelto-ohdakkeen ja pujon on oltava 5-10 cm ruiskutushetkellä.  

 

CDQ™ SX® valmisteella on heikko teho mataraan. Jos lohkolla esiintyy mataraa pitää CDQ™ SX®  ruiskuttaa  

tankkiseoksena mataraan hyvin tehoavan valmisteen kanssa, esim fluroksipyyri-valmisteiden kanssa. 

Käyttömäärä ja ajankohta 

Syysviljoilla: CDQ™ SX® 27 g/ha + 0,05 l Sito Plus - kiinnitettä/100 l vettä. Syysvilja ruiskutetaan aikaisin ke-

väällä kasvun alkaessa, rikkakasvien ollessa vielä pieniä.  
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Kevätviljoilla: CDQ™ SX® 15 – 27 g/ha + 0,05 l Sito Plus - kiinnitettä/100 l vettä. Kevätviljoilla paras ruisku-

tusajankohta on viljan 1 - 4 – lehtiasteella (BBCH 11-14) rikkakasvien ollessa pieniä.  

Kauralla suositellaan ohjeen alhaisempaa käyttömäärää. 

Vesimäärä on 100 – 300 l/ha. 

 

Käytössä huomioitavaa 

CDQ™ SX® -käsittelyn jälkeen saa jälkikasvina samana vuonna viljellä vain viljaa. Syysrapsia tai syysrypsiä ei 

saa lohkolla viljellä aikaisemmin kuin kuuden kuukauden kuluttua.  Seuraavana vuonna lohkolla voi viljellä 

viljaa (myös suojaviljaa), rapsia, rypsiä, perunaa, herneitä, papuja tai pellavaa. Muita, edellä mainitsemat-

tomia, kasveja saa käsitellyllä lohkolla viljellä aikaisintaan 18 kuukauden kuluttua käsittelystä.  

 

Käytön rajoitukset 

Ei saa käyttää nurmen suojaviljalla. Vain kevätkäsittelyyn.  Suojaetäisyys vesistöön 3 m. 

 

Resistenssin hallinta: 

CDQ™ SX® –valmisteen tehoaineet tribenuroni-metyyli ja metsulfuroni-metyyli ovat sulfonyyliureoita, ja ne 

kuuluvat molemmat vaikutustavaltaan ryhmään ALS-resistenssi, HRAC B. Mikäli pellolla todetaan kestävyyt-

tä CDQ™ SX®:lle, pelto käsitellään mahdollisimman pian toisella valmisteella, toisesta HRAC ryhmästä ja 

jolla on hyvä teho kyseiseen rikkakasvilajiin. Mikäli epäilet resistenssiä, käytä CDQ™ SX® tankkiseoksena 

Starane 180:n tai jonkin muun fluroksipyyri-valmisteen kanssa.  

 

Tuoteominaisuudet 

Tehoaineet: tribenuroni-metyyli 222 g/kg, metsulfuroni-metyyli  111 g/kg 

Olomuoto: rae, DuPontin patentoima SX® teknologia 

Vaikutustapa: imeytyy sekä lehtien että juurien kautta 

Sateenkesto: 2 h 

Varastointi: suojattava pakkaselta 

Pakkauskoot: 10 x 250 gr  

Valmistaja: DuPont 
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UUSI AMISTAR XTRA 
Nimensä mukaisesti tässä tuotteessa on jotakin ekstraa. Jotakin enemmän kuin pelkässä Amistarissa 

Enemmän tehoaineita, jotka täydentävät toisiaan, laajempaa tehoa kasvitauteihin, helpompaa käyttöä. 

Tätä tuo Xtra nimen perässä tarkoittaa. 

 

Miksi tämä tuote tarvitaan? 

 

Amistar tuli markkinoille 2000 luvun alussa. Sen tehoaine atsoksistrobiini oli markkinoille tullessaan yliver-

tainen aine ja on edelleen maailman eniten käytetty kasvitautien torjunta-aine. Sittemmin eräät kasvitaudit 

ovat kehittäneet kestävyyttä eli resistenssiä atsoksistrobiinia ja muita strobiluriineja vastaan. 

Amistarin ja muiden puhtaiden strobiluriini-valmisteiden käyttöohjeessa on jo pitkään sanottu näin: 

”Vehnän härmä on kehittänyt laajalla alueella kestävyyttä strobiluriini-valmisteita vastaan. Ohran härmä 

sekä syysvehnän harmaalaikkutauti (Septoria tritici) ovat myös alkaneet osoittaa kestävyyttä. Kasvinsuoje-

luainekestävyyden (=resistenssin) seurauksena on, että teho menetetään joko osittain tai kokonaan. Jotta 

kestävyys ei leviäisi ja jotta paras mahdollinen teho varmistettaisiin, on tärkeätä noudattaa seuraavia ohjei-

ta käytettäessä strobiluriinivalmisteita viljalla: 1. Käytä Amistaria korkeintaan kaksi kertaa kasvukaudessa. 2. 

Käytä Amistaria ennaltaehkäisevästi tai viimeistään taudin kehityksen alkuvaiheessa. 3. Käytä Amistarin 

kanssa seoksia muulla tavalla tauteihin vaikuttavien kasvinsuojeluaineiden kanssa , jotka tehoavat torjutta-

vaan tautiin. 4. Annostele Amistar ja muut sekoitettavat valmisteet ohjeiden mukaan.” 

Amistar Xtrassa on toisena tehoaineena syprokonatsoli. Se kuuluu vaikutustavaltaan eri ryhmään kuin tuot-

teen toinen tehoaine (syprokonatsoli FRAC:n luokka 3, atsoksistrobiini luokka 11)). 

 

Tällä valmiilla seoksella saadaan tehokkaasti estettyä kestävien tautikantojen syntymistä. 

 

Amistar Xtran käyttömäärä yksinään käytettäessä on 0,5 – 1,0 l/ha. Käyttömäärähaarukka on suuri. Annok-

sen määrään vaikuttaa monet tekijät. Viljeltävän kasvilajin ja -lajikkeen  tautiherkkyys, kesän tautipaine, 

kuinka pitkään aineen suojan halutaan vaikuttaa jne. 

Nyrkkisääntönä voi todeta, että pienemmällä annoksella saadaan lyhyemmän aikaa kestävä suoja. Lyhyen 

kasvuajan lajikkeilla käyttösuosituksen pienemmillä annoksilla pärjää mutta pitkäkasvuisilla lajikkeilla ainet-

ta tarvitaan enemmän. 

 

SOPII HYVIN TANKKISEOKSIIN 

 

Amistar Xtra on tankkiseoksiin hyvin soveltuva valmiste. Se voidaan yhdistää lähes kaikkien rikkakasvien 

torjuntaan käytettävien valmisteiden -myös hukkakauran torjuntaan käytettävien aineiden - kanssa. Ally 

Class on kuitenkin poikkeus tähän sääntöön. Tankkiseokset sen kanssa lisäävät voimakkaasti lehtien poltto-

vioituksia ja siksi niitä ei pidä tehdä. Gramma-aineiden kanssa tankkiseoksessa voidaan kiinnite jättää koko-

naan pois tai kuivissa oloissa käyttää kiinnitteen puolikasta annosta. 

Tankkiseokset tuholaisaineiden ja kasvunsääteiden kanssa ovat myös mahdollisia. Myös yhdistäminen lehti-

lannoitteisiin käy hyvin. 

AMISTAR XTRA KÄY MYÖS RYPSILLE JA RAPSILLE 
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ORIUS 200 EW  TORJUU  KASVITAUDIT  
 

Uusi Orius tuo uusia mahdollisuuksia kasvitautien hallintaan. 

Yksi ja sama aine sopii moneen eri käyttökohteeseen: viljoille, öljykasveille ja siemenheinille. 

Käyttöaikahaarukka on laaja: viljoilla lippulehtiasteelta kukintaan saakka (BBCH 30 – 69). 

Öljykasveilla pahkahomeen torjunnassa kukinnan aikaan ja syysrapsilla myös  syksyllä, jolloin saadaan kasvi-

taudit kuriin ja myös pysäytettyä syysrapsin kasvu haluttuun kokoon. 

 

Orius on aine, jota voi käyttää yksinään tai seoksien toisena osapuolena. 

 

Tehoaine tebukonatsoli  kuuluu vaikutustavaltaan FRAC-ryhmään 3, DMI fungisidit. Riski resistenssin kehit-

tymiselle tällä tehoaineella on keskinkertainen.  

Orius 200 EW tehoaa erityisesti sellaisia kasvitauteja vastaan kuin: härmä, keltaruoste, ohranruoste ja pah-

kahome. Tuotteella on tyydyttävä teho tähkäfusaariota, lehtilaikkua, rengaslaikkua, ohran verkkolaikkua, 

harmaahometta ja taimipoltetta vastaan. 

Laajen tehon saamiseksi yleensä kannattaa Orius ruiskuttaa seoksena esim. Amistar Xtran tai Miradorin 

kanssa seoksena. 

 

Käyttömäärä Oriuksella viljoilla  on enintään 1,25 l/ha. Tämä määrä voidaan antaa kerralla tai jaetussa kä-

sittelyssä jakaa pienempiin annoksiin. Myös tankkiseoksissa Oriuksen määrää alennetaan. 

 

Esimerkkejä Oriuksen käytöstä: 

Kasvi Käyttö yksinään Käyttö seoksissa 

syysviljat 1,25 l/ha tai jaettuna 0,6 + 
0,6 l/ha 

Orius  0,6 l/ Mirador 0,25 – 0,5 l/ha tai Amistar Xtra 
0,3 – 0,5 l/ha 

kevätviljat 1,25 l/ha tai jaettuna 0,6 + 
0,6 l/ha 

Orius  0,6 l/ Mirador 0,25 – 0,5 l/ha tai Amistar Xtra 
0,3 – 0,5 l/ha 

syysrapsi syksyllä 0.8 l/ha  

pahkahome 
öljykasveilla  

kukinnan aikana 1,25 l/ha  

Siemenheinät 1,25 l/ha tai jaettuna 0,6 + 
0,6 l/ha 

 

 

Oriusta voi käyttää samalla lohkolla peräkkäisinä vuosina. Se on helposti yhdistettävissä muihin 

kasvinsuojeluaineisiin. Aine on sateenkestävä jo tunnin kuluttua ruiskutuksesta.  

Valmistaja: Adama 

Markkinoija: Viljelijän Berner 
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Lancelot     

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan 

- Tehokas valmiste kaikille viljoille 

- Torjuu yleisimmät rikkakasvit mm. matara, saunakukka, pihatähtimö, ohdake ja valvatti. 

-  Erinomainen seoskumppani pienannosaineille  

Lancelot on uusi raemainen kaikille viljoille tarkoitettu rikkakasvien torjunta-aine. Valmisteessa on 

kaksi eri tavalla vaikuttavaa tehoainetta, aminopyralidia ja florasulaamia, joiden ansiosta sillä on 

laaja teho leveälehtisiin rikkakasveihin. Lancelotilla ei ole yhtä erityistä vahvuutta, vaan se on olo-

suhteista riippumaton tasaisen varmatoiminen rikkakasvien torjunta-aine.    

Lancelot tehoaa peltojemme yleisimpiin rikkakasveihin kuten mataraan, pihatähtimöön, lutukkaan 

ja saunakukkaan erinomaisesti, tehoa saadaan myös ohdakkeeseen ja valvattiin. Raemaisen Lance-

lotin kanssa tulee käyttää kiinnitettä.    

Lancelotin teho ei ole lämpötilasta riippuvainen vaan ruiskutus voidaan aloittaa, kun ilman lämpö-

tila on +5oC astetta. Lancelot tehoaa pääasiassa lehtien kautta. Käyttömäärä syysviljoilla 15 – 33 

g/ha + kiinnite 0,1 % vesimäärästä ja kevätviljoilla 15 -33 g/ha + kiinnite. Lancelotin ruiskutus tulee 

tehdä  viimeistään viljan korrenkasvun alussa (BBCH 32).   

Lancelot sopiii erinomaisesti seoksiin useimpien kasvinsuojeluaineiden kanssa, seokset pienan-

nosaineiden kanssa ovat jopa suositeltavia.  Lancelotia suositellaan erityisesti kasvinviljelytiloille, 

jossa viljelijään viljakasvien lisäksi öljykasveja. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen läpi ennen 

käyttöä.  

Käytönrajoitukset: Vesistöetäisyys 3 m. Tutustu jälkikasvirajoituksiin huolellisesti käyttöohjeesta 

ennen käytön aloittamista.  

- Tehoaineet: aminipyralidi 300 g/kg ja florasulaami 150 g/kg 

- Vesimäärä: 100 - 300 l/ha 

 

Markkinointi: ViljelijänBerner  

 

Valmistaja: 
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LANCELOT CLASSIC TWIN: LAAJA TEHO VIILEÄLLÄKIN  

 

 

Lancelot Classic Twin on vuoden tärkein uutuustuote viljan rikkatorjuntaan. Etuna on esimerkiksi 

teho ohdakkeeseen ja valvattiin viileälläkin kelillä. Saunakukkatehoa riittää myös talvehtiviin sau-

nakukkiin, joten tuote on hyvä syysviljoillekin. Valmis pakettiratkaisu sisältää Lancelot ja Premium 

Classic SX –tuotteet 10-12,5 hehtaarille.  

 

Lancelotin kaksi tehoainetta 

Lancelot on uusi kaikille viljoille tarkoitettu rikkakasvien torjunta-aine. Valmisteessa on kahta eri 

tavalla vaikuttavaa tehoainetta: aminopyralidia ja florasulaamia. Niiden ansiosta sillä on laaja teho 

leveälehtisiin rikkakasveihin. Lancelotilla ei ole yhtä erityisvahvuutta, vaan se on olosuhteista riip-

pumatta tasaisen varmatoiminen rikkakasvien torjunta-aine. Lancelotin teho rikkoihin on myös 

huomattavan pitkävaikutteinen. 

Lancelot sopii erinomaisesti niin syys- kuin kevätviljojenkin rikkakasvien torjuntaan. Lancelot teho-

aa peltojemme yleisimpiin rikkakasveihin kuten mataraan, pihatähtimöön, lutukkaan ja saunakuk-

kaan erinomaisesti käyttömäärällä 25 g/ha. Lancelotin korkeimmalla 33 g/ha käyttömäärällä tehoa 

saadaan myös ohdakkeeseen ja valvattiin. Raemaisen Lancelotin kanssa tulee käyttää kiinnitettä. 

 

Viisi astetta lämpöä riittää 

Lancelotin teho ei ole lämpötilasta riippuvainen vaan ruiskutus voidaan aloittaa, kun ilman lämpö-

tila on +5oC astetta. Hyvän tehon varmistamiseksi alhaisissa ruiskutuslämpötiloissa on tärkeää ha-

vainnoida, että rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa. Lancelot tehoaa pääasiassa lehtien kautta. Lan-

celotin ruiskutus tulee tehdä viimeistään viljan korrenkasvun alussa (BBCH 32). Lancelot sopiii 

erinomaisesti seoksiin useimpien kasvinsuojeluaineiden kanssa, seokset pienannosaineiden kanssa 

ovat jopa suositeltavia. Hukkakaura-aineiden kanssa tuotetta ei pidä sekoittaa. 

 

Classic SX laajentaa tehon 

Lancelot Classic Twin paketti sisältää 250 g Lancelottia ja 150 g Premium Classic SX:ää. Kompaktin-

kokoinen paketti riittää 10-12,5 hehtaarille riippuen rikkatilanteesta ja olosuhteista. Premium 

Classic SX on tarpeen erityisesti paremman savikkatehon saamiseksi. Syysviljoille korkeampi määrä 

on usein paikallaan. Kevätviljoilla, joilla ei ole erityistä ongelmaa esimerkiksi talvehtineista sauna-

kukista, ohdakkeista tai valvateista voidaan mennä pienemmällä määrällä.  
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posteriesitys 

LUOMUVILJAN RIKKAKASVIT HALLINTAAN ALUSKASVEJA VILJELEMÄLLÄ?  
 

 

Jukka Salonen ja Hannu Känkänen 

Luonnonvarakeskus (Luke), Jokioinen 

jukka.salonen@luke.fi 

 

Rikkakasvit ovat yksi luomuviljantuotannon suurimmista haasteista. Kotimaisissa kevätviljapeltojen rikka-

kasvikartoituksissa 2007-2009 osoitettiin, että rikkakasvien osuus luomuviljakasvuston (vilja+rikkakasvit) 

kokonaismassasta oli keskimäärin noin 20 %. Vastaava osuus tavanomaisesti viljellyillä pelloilla oli 3 %.  

Rikkakasvit aiheuttavat huomattavia satotappioita anastamalla osan pellon ravinteista, valosta ja vedestä. 

Vuonna 2015 sekä suosiota että kritiikkiä saaneet aluskasvit voisivat olla luomutilan viljelykierrossa suotui-

sampia seuralaisia kuin rikkakasvit, sillä aluskasvit vievät kasvutilaa kookkailta rikkakasveilta ja osallistuvat 

pellon ravinnetalouden hallintaan kasvukaudella ja sadonkorjuun jälkeen.   

 

Luonnonvarakeskuksen (Luke) luomupelloilla Jokioisilla aloitettiin keväällä 2015 kaksi kenttäkoetta, joissa 

tarkastellaan erilaisten aluskasvien ja niiden seosten soveltuvuutta rikkakasvien hallintaan viljavaltaisessa 

viljelykierrossa. Koealueiden esikasvina oli apila/heinä-nurmi, joka kylvettiin 2013 kaura-suojaviljaan.  

 

Aluskasvit kylvettiin joko heti Wolmari-ohran kylvön jälkeen tai ohrakasvustoon heinäkuussa. Aluskasveja 

oli yhteensä 16 kasvilajia ja 18 lajiketta. Niitä sekoittamalla saatiin 8 erilaista vaihtoehtoa, joiden tavoittee-

na on joko typen sidonta (palkokasvit) tai keruu (heinät). Seoksina kylvettiin sekä perinteisten (apilat, api-

la/raiheinä) että hieman harvinaisempien lajien yhdistelmiä (mm. nurmimailanen, valkomesikkä, öljyretik-

ka). Siemenmäärät olivat melko suuria, jotta saavutettaisiin hyvä teho rikkakasveja vastaan ja typen sidon-

taan.   

 

Lamminkylän koekenttä Jokioisilla (perusmuokkauksen vertailu): 

 

1   Ohra ilman alus- ja kerääjäkasveja 

2  ”Tavallinen apila-aluskasvi”: Puna- apila 8 kg/ha ja valkoapila 4 kg/ha  

3  ”Yksivuotisten nurmipalkokasvien seos”: Nurmimailanen 6 kg/ha, valkoapila (yksivuotinen lajike)  

      2 kg/ha, persianapila 3 kg/ha ja veriapila 4 kg/ha. Yhteensä 15 kg/ha. 

4  ”Tiheä apila-aluskasvi”: Puna-apila 12 kg/ha ja valkoapila 6 kg/ha  

5  ”Ruis aluskasvina”: Ruis 100 kg/ha 

6  ”Apilaheinä aluskasvina”: Nurmimailanen 20 kg/ha ja italianraiheinä 8 kg/ha  

7  ”Typpeä tuottava kerääjäkasviseos”: Rehuvirna 40 kg/ha, öljyretikka 5 kg/ha ja westerwoldin raiheinä 

      5 kg/ha pintakylvönä heinäkuussa kasvustoon 

8  ”Tehostettu typen tuottaja”: Nurmimailanen 5 kg/ha, valkoapila 1 kg/ha ja valkomesikkä 4 kg/ha  

     aluskasviksi + rehuvirna 40 kg/ha pintakylvönä heinäkuussa 

9 ”Typen sidonta ja keruu”: Nurmimailanen 10 kg/ha, valkoapila 2 kg/ha ja valkomesikkä 8 kg/ha 

     aluskasviksi + öljytretikka 15 kg/ha ja westerwoldin raiheinä 15 kg/ha pintakylvönä heinäkuussa 

Lintupajun koekenttä Jokioisilla (karja- ja kasvinviljelytilan vertailu): 

 

1 Ohra ilman alus- ja kerääjäkasveja 

2 ”Tavallinen apila-aluskasvi”: Puna-apila 8 kg/ha ja valkoapila (monivuotinen lajike) 4 kg/ha  

3 ”Yksivuotisten nurmipalkokasvien seos”: Nurmimailanen 6 kg/ha, valkoapila (yksivuotinen lajike) 

     2 kg/ha, persianapila 3 kg/ha ja veriapila 4 kg/ha.  



40 
Kasvinsuojelupäivä 2016, 19.1.2016 Visamäki, Hämeenlinna, http://www.kasvinsuojeluseura.fi 

4 ”Monivuotisten nurmikasvien ja mesikän seos”: Valkomesikkä 4 kg/ha, puna-apila 3 kg/ha, valkoapila    

1 kg/ha,maa-apila 2 kg/ha,englanninraiheinä 10 kg/ha,timotei 2 kg/ha,nurminata 3 kg/ha,ruokonata 3 kg/ha.  

5 ”Yleisesti käytetty seos”: Valkoapila 8 kg/ha ja italianraiheinä (huonosti talvehtiva lajike) 8 kg/ha.  

6 ”Ravinteidenkerääjäseos”: Öljyretikka 15 kg/ha ja westerwoldinraiheinä 15 kg/ha  

7 ”Typpeä tuottava kerääjäkasviseos”: Rehuvirna 40 kg/ha, öljyretikka 5 kg/ha ja westerwoldinrh 5 kg/ha  

8 ”Apilatypen siirtoseos”: Puna-apila 8 kg/ha ja valkoapila 4 kg/ha aluskasveina + öljyretikka 7 kg/ha ja 

    WR 4 kg/ha pintakylvönä heinäkuussa 

9 ”Tehotyppiseos”: Sama kuin 3 (aluskasviksi) + sama kuin 7 (pintakylvönä)  

 

Aluskasvien toivotaan tehokkaasti vähentävän rikkakasveja, vaikka riskit pääkasvien sadonmenetykseen 

olisivat suuria. Esimerkiksi ruis voi olla tällainen aluskasvi, sekä kilpailunsa että allelopaattisten ominaisuuk-

siensa vuoksi. Kuitenkin tavoitteena on, että aluskasvi ei kovin voimakkaasti rajoittaisi pääkasvin kasvua.  

 

Kostea kasvukausi oli haaste erityisesti ohralle, mutta keväällä 1-2 cm syvyyteen kylvetyt aluskasvit viihtyi-

vät varsin hyvin märässä savipellossa. Sen sijaan heinäkuussa pintakylvetyt kasviseokset lähtivät huonosti 

kasvuun. Kolmesta tuolloin kylvetystä lajista (rehuvirna, westerwoldin raiheinä, öljyretikka) löytyi ennen 

ohran puintia vain rehuvirnaa, ja sitäkin vain ruuduista, joissa ohrakasvusto oli märkyyden vuoksi heikko.  

 

Keväällä kylvetyt apila- ja apila/raiheinä-seokset muodostivat tiheän, ohraa matalamman kasvuston. Alus-

kasvien osuus kasvuston (aluskasvit+rikkakasvit+ohra) kokonaismassasta vaihteli 11-19 % välillä, kun rikka-

kasvit tuottivat biomassasta vain 2-4 %. Puna-apila ja valkoapila pysyivät maltillisen matalina, mutta persi-

anapila ja veriapila venähtivät ohran mittaisiksi. Uutena ilmiönä italianraiheinä tuotti myös tähkiviä yksilöitä 

osoittaen, että lajikkeiden välillä on eroa. 

 

Aluskasvien syyskasvua seurattiin syyskuun alkupuolelle, jolloin koealueet kynnettiin syysvehnän kylvöä 

varten. Aluskasvien vapaa kasvuaika viljan korjuun jälkeen jäi siten ensimmäisenä koevuonna lyhyeksi, mut-

ta erityisesti puna-apila kasvoi rehevästi vielä ohran sängessä.  

 

Aluskasvien pitkäaikainen vaikutus rikkakasvilajistoon, viljelykasvien ravinnehuoltoon ja aluskasvien käytön 

kannattavuuteen tarkentuu, kun koesarja jatkuu tulevina vuosina samalla paikalla kevät/syyskylvöisiä viljoja 

ja palkokasveja viljellen. Hanketta rahoittavat Maa- ja metsätalousministeriö (Core Organic Plus –ohjelman 

PRODIVA-hanke) ja Luonnonmukaisen tuotannon edistämissäätiö. Aluskasvien siemenet toimitti Naturcom 

Oy.      

 

PRODIVA ”Crop diversification and weeds”: http://coreorganicplus.org/research-projects/prodiva 

  

http://coreorganicplus.org/research-projects/prodiva
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posteriesitys 

KASVINJALOSTUS ON EDISTÄNYT OHRAN RAVINTEIDEN KÄYTÖN TEHOKKUUTTA JA 
TAUDINKESTÄVYYTTÄ  
 

 

Marja Jalli, Ari Rajala ja Pirjo Peltonen Sainio 

Luonnonvarakeskus (Luke), Jokioinen 

 

Ohralajikkeiden ravinteiden käytön tehokkuutta ja taudinkestävyyttä tutkittiin vuonna 2015 päättyneessä 

COBRA-hankkeessa (Eranet – Core Organic II rahoitus). Eurooppalaisen Kasvinjalostus luomutuotannon 

monimuotoisuuden turvaajana -hankkeen tavoitteena oli tukea ja kehittää luomukasvinjalostusta ja sie-

mentuotantoa sekä hyödyntää jalostuksessa ja tutkimuksessa aiempaa tehokkaammin perimältään moni-

muotoista vanhemmaisaineistoa. Luonnonvarakeskuksessa (Luke) tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli osal-

taan edistää ohran typen ja fosforin käyttöä sekä siemenlevintäisten kasvitautien kestävyyttä hyödyntämäl-

lä perinnöllisiltä ominaisuuksiltaan poikkeavaa aineistoa jalostusohjelmissa. 

 

 

Ohran ravinteiden käytön tehokkuutta tutkittiin kaksivuotisessa kenttäkokeessa Jokioisilla vuosina 

2011‒2012. Aineistona oli 195 ohragenotyyppiä: 72 maatiaista NordGen-geenipankista ja 123 vuosina 

1916‒2010 lajikelistalle hyväksyttyä lajiketta.  Kokeissa oli kaksi typpitasoa 35 ja 70 kg N / ha. Tutkimusten 

tulosten perusteella kasvinjalostuksella on ollut myönteinen vaikutus ohran typen ja fosforin käytön tehok-

kuuteen. Lisäksi kasvinjalostuksella on ollut selvä positiivinen vaikutus satoon, satokomponentteihin ja kas-

vustorakenteeseen. Tehokas ravinteidenkäyttö korreloi positiivisesti sadon ja negatiivisesti korren pituuden 

kanssaMyös maatiaisissa esiintyy joitain yksittäisiä tehokkaasti ravinteita hyödyntäviä genotyyppejä. Lisäksi 

tutkimuksessa todettiin, että typen ja fosforinotto, hyväksikäyttö ja allokoituminen kasvissa ovat vahvasti 

kytköksissä toisiinsa. 

 

 

Lisäksi ohragenotyypeistä tutkittiin niiden kestävyyttä verkkolaikkua, punahometta, viirutautia sekä lento-

nokea vastaan. Aineiston koko vaihteli kasvitaudeittain. Eniten ohragenotyyppejä (985 kpl) testattiin verk-

kolaikkua vastaan. Genotyyppien verkkolaikun, viirutaudin ja lentonoen kestävyys testattiin kasvihuonees-

sa. Punahometesti toteutettiin pellolla käyttäen keinotekoista tartuntaa. Kaikissa testeissä käytettävät tau-

dinaiheuttakannat olivat suomalaisia.  Uusimmat ohralajikkeet osoittautuivat verkkolaikun kestävimmiksi. 

Lisäksi kestäviä genotyyppejä oli syyrialaisissa maatiaisissa. Pohjoismaisista tutkituista maatiaisista ruotsa-

lainen NGB15162 osoitti kestävyyttä, joka voisi olla käyttökelpoista ohran jalostusohjelmissa. Ohran puna-

homeen kestävyydessä ei ollut selkeitä eroja lajikkeiden ja maatiaisten välillä. Pääosin kaikki testatut ohra-

genotyypit olivat punahomeelle alttiita.  Lajikkeiden ja maatiaisten viirutaudinkestävyydessä oli suurta vaih-

telua. Parhaimmin viirutautia kesti suomalainen maatiaisohra Ylenjoki AP0301 (NGB4413A).  Lajikkeista 

Jyvä ja Harbinger olivat muita viirutaudin kestävämpiä. Maatiaisohra Ljubljana KVL 15 oli testatuista geno-

tyypeistä kestävin lentonokea vastaan. Tämän lisäksi neljä maatiaisohraa NGB13021, NGB16881, NGB9315 

ja NGB9410 osoittivat muita parempaa lentonoen kestävyyttä. 


