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GLYFOSAATIN TILANNE 
 

Eija-Leena Hynninen 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 

 

Yhteenveto 

 

Glyfosaatiin EU-hyväksyminen on voimassa vuoden 2017 loppuun. EU:n komissio tarkensi viime 

heinäkuussa glyfosaatin käytön ehtoja siten, että glyfosaattivalmisteet eivät saa sisältää POEA (po-

lyetoksiloitua talialkyyliamiinia) apuainetta. Lisäksi komissio antoi suosituksen, että jäsenvaltioiden 

tulee kiinnittää huomiota glyfosaattivalmisteiden käyttöön herkillä alueilla, erityisesti viljelemät-

tömillä alueilla, julkisilla alueilla ja leikkipuistoissa. Lisäksi glyfosaattivalmisteiden käyttöä ennen 

puintia suositellaan rajoitettavaksi.  

 

Tukes on kieltänyt POEA apuaineita sisältävät glyfosaattivalmisteet ja komission edellyttämä herk-

kien alueiden suojelu on otettu huomioon hyväksyttäessä uusia glyfosaattivalmisteita. Kaikki gly-

fosaattia sisältävät kasvinsuojeluaineet tullaan tarkastelemaan uudelleen sen jälkeen kun glyfosaa-

tin luokituspäätös on valmistunut ja komissio tehnyt glyfosaatin uudelleen hyväksymistä koskevan 

päätöksen. Glyfosaattivalmisteiden käyttö kasvuston pakkotuleennuttamiseen (kuivattamiseen) ei 

ole Suomessa sallittua eikä ennen puintia käyttöä leipäviljalla sallita ollenkaan. Sen sijaan gly-

fosaattivalmisteiden käyttö juolavehnän torjuntaan rehuohra-, rehukaura-, rypsi- ja rapsiviljelyksil-

tä ennen puintia on sallittua. 

Taustaa 

Maailman terveysjärjestön (WHO) alainen Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC julkaisi gly-

fosaattia koskevan raportin vuonna 2015. Sen mukaan glyfosaatti tulisi luokitella todennäköisesti 

ihmiselle syöpää aiheuttavaksi (IARC-luokitus 2A). Elinympäristössä esiintyy myös muita yhdisteitä, 

jotka kuuluvat samaan luokkaan. Ihmiselle yksiselitteisesti syöpää aiheuttaviksi eli ryhmään 1 kuu-

luvia aineita ovat asbesti, puupöly, tupakansavu sekä alkoholijuomat. 

 

Tehoaineiden arviointityö on jaettu EU:ssa jäsenmaiden tehtäväksi. Glyfosaatin hyväksymisen uu-

simista varten Saksa on valmistellut arviointiraportin, jossa ei tullut esille vakavia huolia glyfosaatin 

terveysriskeistä. Samaan tulokseen päätyi Euroopan elintarviketurvallisuus-viranomainen EFSA. 

Saksa on tehnyt Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA:lle) glyfosaatin luokitusehdotuksen, minkä 

mukaan glyfosaattia ei tulisi luokitella syöpävaaralliseksi. Glyfosaatin luokitusehdotuksen käsittely 

on alkanut joulukuussa 2016 ECHA:ssa ja jatkuu tänä keväänä. Luokituspäätöksen on määrä val-

mistua tämän vuoden kuluessa, minkä jälkeen glyfosaatin hyväksyttävyys on esillä Euroopan ko-

missiossa. Komission on tehtävä hyväksymistä koskeva päätös vielä tämän vuoden aikana. 

 

 

Tukesin glyfosaattipäätökset 

 

Kasvinsuojeluainerekisterissä on yhteensä 54 glyfosaattivalmistetta, joista 13 valmistetta sisältää 

POEA apuainetta (Barclay Gallup, Clinic 360 SL, Glyfokem 360, Glyfokem 360 I, Glyfonova 360 SL, 
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Glyphogan 480 SL, Keeper Spray, Keeper Tiiviste, Rambo 360, Ranger, Rodeo, Roundup, Roundup 

Max). Tukes teki näitä valmisteita koskevat kieltopäätökset syyskuussa 2016. Valmisteiden myyn-

nille ja jakelulle myönnettiin siirtymäaikaa 31.3.2017 asti ja olemassa olevien varastojen hävittämi-

selle, varastoinnille ja käytölle 31.3.2018 saakka, jolloin valmisteet poistetaan kasvinsuojeluainere-

kisteristä. 

 

Valmisteiden myyntipäällyksen tekstiin on nykyisin lisätty käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät, jolloin 

valmisteen osto ja käyttö edellyttää kasvinsuojeluainetutkinnon suorittamista. Tutkintoa on edel-

lytetty marraskuusta 2015 lähtien. Ammattikäyttöön ja Kuluttajakäyttöön tarkoitetut kasvinsuoje-

luaineet voi hakea Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä hakusanalla ammattikäyttö tai kuluttaja-

käyttö (https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/). Kuluttajakäyttöön tarkoitettuja glyfosaattivalmistei-

ta on rekisterissä 25 kpl. 

 

Tukes on rajoittamassa glyfosaattivalmisteiden käyttöä herkillä alueilla. Uusien markkinoille tule-

vien glyfosaattivalmisteiden käytön rajoituksiin tulee maininta: "Valmisteen käyttö on kielletty 

lasten leikkipaikoilla ja leikkipuistoissa sekä päiväkotien ja koulujen pihoilla. Julkisilla alueilla ruis-

kutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota käsittelyn turvallisuuteen ihmisille ja eläimille". 

Lisäksi glyfosaattivalmisteiden käyttöä rajoitetaan viljelemättömilla alueilla siten että myyntipääl-

lykseen tulee maininta "Valmistetta ei saa käyttää päällystetyillä/kivetyillä alueilla". 

 

 

Glyfosaatin käyttö ja myynti 

 

Glyfosaattivalmisteita on hyväksytty käytettäväksi rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutar-

hoissa, pelloilla, metsänviljelyssä ja viljelemättömillä alueilla. Glyfosaatti on eniten myyty kasvin-

suojelussa käytettävä tehoaine Suomessa. Glyfosaattia on käytetty Suomessa vuodesta 1976 lähti-

en, myynti kasvoi tasaisesti 2000-luvun alusta lähtien aina vuoteen 2010 jolloin se oli 912 tonnia 

tehoaineeksi laskettuna, vuonna 2013 myynti oli 550 tonnia. Sen jälkeen glyfosaatin myynti on 

jälleen kääntynyt nousuun. Vuonna 2015 myynti oli 860 tonnia tehoaineeksi laskettuna. 

 

 

Onko glyfosaatille vaihtoehtoja? 

 

Glyfosaatille ei ammattikäytössä ole korvaavaa ainetta. Ei-kemiallisia vaihtoehtoja ovat liekitys, 

kitkeminen sekä pienten alueiden peittäminen muovilla. Viime aikoina lehdissä on kirjoitettu 

muun muassa luonnonmukaisesta "sokerivaahtomenetelmästä". Kyseessä on kuuma vaahdotettu 

sokeri (maissisokeria ja kuumaa vettä), jonka teho perustuu kuumennukseen. Rikkakasvien päälle 

levitetty kuuma vesi vahingoittaa kasvien solurakennetta, ja eristävä vaahto pitkittää kuumuuden 

vaikutusta. Tämä torjuntamenetelmä ei edellytä Tukesin hyväksymistä, koska menetelmän vaiku-

tus on fysikaalinen.
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Glyfos II -hanke 

 

Jaana Uusi-Kämppä  

Luke, Luonnonvarat ja biotuotanto 

(jaana.uusi-kamppa@luke.fi) 

 

 

Glyfosaatti eli N-(fosfonometyyli)glysiini (C3H8NO5P) on totaaliherbisidi, jota käytetään kaikkien 

vihreiden kasvien, etenkin juolavehnän sekä heinämäisten ja syysitoisten rikkakasvien torjuntaan. 

Suomessa glyfosaatin käyttö alkoi vuonna 1976 ja se on kasvanut jatkuvasti. Vuonna 2015 myyn-

timäärä oli 859 tehoainetonnia. Peltoviljelyn lisäksi glyfosaattia käytetään mm. metsätaimitarhoil-

la, kaupunkiympäristöissä ja kotipuutarhoissa. Pitkäaikaisen ja jatkuvasti lisääntyneen käytön on 

epäilty aiheuttavan haittaa ihmisille ja ympäristölle. Luonnonvarakeskuksessa (Luke, aiemmin 

MTT) on tutkittu glyfosaatin hajoamista maassa sekä kulkeutumista valumavesien mukana (Laiti-

nen 2009). Laitisen väitöskirjassa keskityttiin lähinnä karkeisiin kivennäismaihin, kun meneillään 

olevissa hankkeissa on pääasiassa lounaissuomalaisia savimaita.  

 

 

GlyFos-hanke 

 

Glyfosaatin sekä sen hajoamistuote 3-aminometyylifosfonihapon (AMPA) sitoutumista savimaahan 

sekä kulkeutumista salaoja- ja pintavalunnan mukana tutkittiin Kotkanojan valumakentällä Jokioi-

sissa vuosina 2011–2013. Osa koealueesta kynnettiin syksyllä ja osa jätettiin sängelle. Keväällä 

ohra tai kaura kylvettiin kylvömuokattuun maahan (kyntö) tai suorakylvönä sänkeen (suorakylvö). 

 

Suorakylvölohkoilla glyfosaatin ja AMPAn pitoisuudet kyntökerroksesta otetuissa maanäytteissä 

olivat suurempia kuin kyntölohkoilla. Tämä selittynee suurelta osin sillä, että suorakylvölohkoja 

jouduttiin käsittelemään glyfosaattia sisältävillä valmisteilla useammin kuin kyntölohkoja. Maan 

kyntäminen ja kylvömuokkaus pitivät juolavehnäkasvustoja paremmin kurissa kuin suorakylvö, 

jossa maata ei muokattu. Suorakylvössä suurimmat jäämäpitoisuudet mitattiin maan pintakerrok-

sesta (0–2,5 cm), ja ne laskivat syvempiin kerroksiin mentäessä. Kyntö ja kevätmuokkaus sekoitti-

vat glyfosaatin ja AMPAn kyntökerrokseen (22 cm). Maasta mitatut jäämät (1.04–2.70 kg/ha) oli-

vat suuria verrattuna vuosittain ruiskutettuihin glyfosaattimääriin (1,1–2,0 kg/ha). Yleensä maassa 

oli enemmän AMPAksi hajonnutta glyfosaattia kuin hajoamatonta glyfosaattia. Jos ruiskutus teh-

dään myöhään syksyllä, osa glyfosaatista ja AMPAsta saattaa säilyä pitkään suomalaisessa savi-

maassa. Laboratoriossa tehdyssä kokeessa todettiin myös, että maan fosforipitoisuuden kasvu 

vähensi systemaattisesti glyfosaatin ja AMPAn sitoutumista maahan ja suurempi osa kemikaaleista 

pysyi liukoisessa muodossa. Täten maan korkea fosforitila voi lisätä glyfosaatin ja AMPAn kulkeu-

tumisesta valumavesiin.  

 

Suorakylvö- ja kyntömaan valumavesissä glyfosaatin (5–35 µg/l) ja AMPAn (0,5–4,5 µg/l) keski-

määräiset pitoisuudet olivat suuria syyskuun lopulla 2012 tehdyn ruiskutuksen jälkeen. Suuriin 

pitoisuuksiin oli syynä myöhäinen ruiskutusajankohta sekä käsittelyn jälkeinen suuri sademäärä. 

Pitoisuudet eivät kuitenkaan ylittäneet ruotsalaisiin myrkyllisyystesteihin perustuvaa raja-arvoa 

mailto:jaana.uusi-kamppa@luke.fi
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100 µg/l. Suorakylvössä pitoisuudet olivat suurempia kuin kynnetyllä maalla. Yleensä pintavalun-

nassa pitoisuudet olivat suurempia kuin salaojavalunnassa, jos maata ei muokattu. Tästä huolimat-

ta myös salaojavalunnan mukana kulkeutui melko paljon glyfosaattia ja AMPAa, koska salaojava-

lunnan osuus oli suuri kokonaisvalunnasta.  

 

Tulokset herättivät keskustelua myös viljelijöiden keskuudessa glyfosaatin käyttäytymisestä savi-

maalla. Niin käynnistyi MMM:n rahoittama jatkohanke (GlyFos II), jossa mm. mitataan maan gly-

fosaatti- ja AMPA-pitoisuuksia lounaissuomalaisten viljelijöiden pelloilla. 

 

 

GlyFos II -hankkeen esittely 

 

Kaikkiaan 18 peltolohkolta kerättiin maanäytteitä (0–2,5 cm ja 2,5–25 cm) vuonna 2016. Näyt-

teenottoajankohdat olivat keväällä ennen glyfosaattikäsittelyä, vuorokausi keväällä tai syksyllä 

tehdyn käsittelyn jälkeen sekä marraskuun alussa. Mukana oli sekä suorakylvö että muokattuja 

lohkoja, joista yksi sijaitsi pohjavesialueella. Peltomaan lisäksi näytteitä otettiin pohjavesialueella 

sijaitsevan Suonenjoen metsätaimitarhan ympäristöstä (ei glyfosaattikäsittelyä, käsittely keväällä 

2016 ja käsittely vuonna 2012). Luke määrittää maanäytteistä talven 2016–2017 aikana glyfosaatin 

ja AMPAn pitoisuudet, joita verrataan aikaisemmin Kotkanojan huuhtoutumiskentällä mitattuihin 

pitoisuuksiin. Suomen ympäristökeskus (Syke) hyödyntää koealueilta saatuja tuloksia mallinnuksis-

saan. Lisäksi Ruissalossa Turun yliopiston puutarhassa on koealue, jossa kasvoi vuonna 2016 ryp-

siä, kauraa, härkäpapua ja perunaa. Osa alasta oli käsitelty glyfosaattivalmisteella ennen kylvämis-

tä tai istutusta. Kokeessa selvitettiin maassa olevan glyfosaatin epäsuoria vaikutuksia kasveihin ja 

ei-kohde-eliöihin. Lukessa on myös meneillään laboratoriokoe, jossa selvitetään glyfosaattikäsitte-

lyn vaikutuksia lierojen aktiivisuuteen. Lisätietoa hankkeesta löytyy nettisivuilta 

https://www.luke.fi/projektit/glyfos-ii/. 
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https://www.luke.fi/projektit/glyfos-ii/
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IPM Kasvinsuojelu sokerijuurikkaalla 
 

Otso Heikola 

Viljelijä, Kokemäki 

 

 

Tilan tiedot 

 

Viljelytekniikka: 

Kyntö, pintaäastys, äestys jne. 

Karjanlanta, lisäsannoitus kasvukaudella 

Kasvivuorottelu, 2-3 max lumi välikasvina 

 

 

Ankeroiset / peltohygienia 

 

Peruna- ja juurikasankeroiset, 2 välivuotta 

Koneiden huolellinen pesu puhtaiden ja saastuneiden lohkojen välissä 

 

 

Pellon käyttö 

 

6 % leipävilja 

14 % tärkkelysperuna 

36 % rehuvilja 

44 % sokerijuurikas 

 

 

Sokerijuurikkaan kasvinsuojelu 

 

Peitattu siemen, Cruiser, Poncho Beta, Gaucho 

Rikkaruiskutukset 2-3 kertaa 

 

Torjunta-aine: Etufumesat,l Metamitrol,l Fenmedifam,l Safari,g Sunoco,l 

I 0,25 1 1 x 1 

II 0,15 0,5 0,5 0,12 0,4 

III 0,15 x  0,7 0,12 0,4 

 

 

Juuririkkakasvit 2 kertaa 

 Tarvittaessa, 

ohdakkeet Matrigon 72 SG 2 x 80 g 

 juolavehnä Agil 100 EC 2x 1l 

 

Ramularia 

 

Tarvittaessa Tilt 0,5 l + Amistar 0,5 l, uusitaan 3 vko:n kuluttua 
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IPM, integrated pest management) 

 

 

Rutiininomainen kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen 

 viljelykierto / rikkakasvipankki 

 ajankohta / olosuhteet 

 

 

Vaihtoehtoiset menetelmät 

 

 pienet pesäkkeet reppuruiskulla 

 riviruiskutus / haraus 

 

 

Riviruiskutus juurikkaalla 

 

 Ensimmäinen kierros hajalleen 

 

 Toinen ja kolmas riville, 75l/ha 

 Puolet pinta-alasta, puolet torjunta-aineista 

 Kustannussäästö 

 Ajonopeus 8 km/h, tuntisaavutus 3-5 ha tunnissa 

 

 

Juurikkaan haraus 

 

 2 – 3 kertaa kasvukaudella 

 Hara säädetty 15 cm leveään palkkiin 

 Työsyvyys 1-2 cm 

 Ajonopeus 5-8 km/h, tuntisaavutus 3-5 ha tunnissa 

 

 

 G:\Valokuvat varmuuskopiot 4.1.2012\Otson puhelin 26.7.2016\20160620_183838.mp4 
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Ajankohtaista tärkkelysperunan kasvinsuojelusta  

 

Kimmo Pusa 

Finnamyl Oy 

 

 

Onnistunut tärkkelysperunan kasvinsuojelu ei tarkoita sitä, että torjuntatoimenpidekertoja on suo-

ritettu tietty määrä. Kasvinsuojelu lähtee liikkeelle hyvin suunnitellusta viljelykierrosta. Hyvin 

suunnitellulla ja varsinkin vielä toteutetulla viljelykierrolla voidaan laskea kasvitautipainetta, sekä 

torjua ja ennaltaehkäistä ongelmarikkakasvien ja maalevintäisten kasvitautien lisääntymistä loh-

kolla.  

 

Peruna on tehokas ravinteiden käyttäjä, mutta samalla se on myös erittäin vaativa kasvi. Mahdolli-

set ravinteiden- ja vedenpuute aiheuttavat perunalle stressitiloja, jolloin kasvuston kestävyys kas-

vitauteja kohtaan heikentyy. Huolehtimalla tasapainoisesta lannoituksesta ja vedensaannista, voi-

daan edesauttaa kasvuston säilymistä terveenä. 

 

Tärkkelysperunantuotannon perusteena on hyvälaatuinen siemen. Siemenperunan peittauksen 

tulisi olla vakiotoimenpide. Peittauksen merkitys korostuu, koska tuotannossa olevat lajikkeet ovat 

pääosin myöhäisiä ja tämän johdosta istutus pyritään suorittamaan mahdollisimman aikaisin. Peit-

taus voidaan suorittaa lajittelun yhteydessä rullapöydällä, tai istutuksen yhteydessä. Istutusko-

neessa suoritetun peittauksen tasaisuus ei valitettavasti kaikissa olosuhteissa ja laitteilla ole riittä-

vän tasainen, jotta peittausaine saataisiin menemään itukuoppaan. 

 

Kasvisuojelun suunnittelun tulee perustua oikeiden tuotteiden valintaan, sekä ohjeissa annettujen 

käyttömäärien noudattamiseen.  Kasvinsuojeluaineita valittaessa tulee miettiä lohkon historiaa 

myös kasvitautien osalta. Viimevuosina esimerkiksi lehtipolte on lisääntynyt siinä määrin, että siitä 

on tullut paikoin erittäin merkittävästi satoa alentava kasvitauti. Lohkoilla joissa on aiempina vuo-

sina esiintynyt lehtipoltetta, tulee torjuntaan valmistautua neljä viikkoa taimettumisen jälkeen. 

Perunarutontorjunta on ollut hallinnassa jo vuosia, mutta nyt on havaittavissa, että myös ruton 

esiintyminen on aikaistunut ja niiden torjunnan aloittamisessa on myöhästytty. Maalevintäistä 

ruttoa on havaittu viime aiempaa enemmän ja tällaisilla lohkoilla tulisikin kiinnittää erityishuomio-

ta viljelykiertoon.  

 

Tuholaisvioitukset (kirvat, kaskaat, luteet) perunakasvustoissa ovat paikon olleet hyvinkin voimak-

kaita. Kokeissa on huomattu, että pahoin tuholaisten vioittama kasvusto tuleentuu aikaisemmin ja 

tämän johdosta sadonmenetykset voivat olla suuriakin. Tehtyjen havaintojen mukaan tuholaistor-

junnalla saatu satovaste on ollut jopa yli 1500 kg tärkkelystä/ha. Tuholaistorjunta voidaan suorit-

taa joko kasvustoruiskutuksin tai peittaamalla. Kasvustoruiskutuksissa ajoitus riippuu paljon kas-

vukauden sääolosuhteista. Tuholaistorjuntaruiskutuksia suositellaan tehtäväksi 3 kertaa ja ne voi-

daan suorittaa esimerkiksi kasvitautiruiskutusten yhteydessä. Käytettäviä valmisteita tulee vaih-

della kasvukauden aikana. 
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Finnamyl Oy on laatinut yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa sopimusviljelijöilleen ohjeistuk-

sen tärkkelysperunan kasvinsuojelusta. Ohjeistuksella on pyritty huomioimaan erilaiset riskitekijät, 

sekä niiden kustannustehokas torjunta. 
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BIOHAJOAVAT KATTEET – vaihtoehto rikkakasvien torjuntaan vihannesviljelyksillä 
 
Jukka Salonen, Kari Tiilikkala, Terhi Suojala-Ahlfors 
Luke 
etunimi.sukunimi@luke.fi 
 
 

Rikkakasvien torjunta on yksi avomaan vihannestuotannon haastavimmista kasvinsuojelun ongel-
mista. Rikkakasvien torjuntaan tarvitaan integroidun torjunnan (IPM) keinoja, joista katteiden 
käyttö on tehokas vaihtoehto vihannesten riviviljelyyn.  
 
Rikkakasvien torjuntaan perinteisesti käytetyt muovikatteet ovat käytön kannalta helppoja, kestä-
viä ja tehokkaita, mutta niiden poistaminen pellosta ja hävittäminen jätteenä on työlästä ja kallis-
ta. Muovia korvaavilla biohajoavilla katteilla tarkoitetaan tuotteita, jotka hajoavat kohtuullisessa 
ajassa bakteerien entsyymitoiminnan tai hydrolyyttisen hajoamisen seurauksena.  
 
Uuden kehitetyn innovaation, biohajoavan paperipohjaisen katteen soveltuvuutta vihannesvilje-
lyyn, tehoa rikkakasvien torjunnassa sekä vaikutuksia monien vihannesten kasvuun on testattu 
koekentillä ja käytännön tiloilla 2011-2016. Biohajoavia katteita vertailevissa kenttäkokeissa on 
ollut mukana markkinoilla olevia tärkkelyspohjaisia tuotteita (biokalvoja), tuotekehitysversioita 
paperikatteista ja verranteena kattamaton penkki ja musta muovi. Kotimainen biohajoava Bioska-
maatalouskalvo on ollut markkinoilla vuodesta 2003 (Aaltonen 2004), ja vastaavia ulkomaisia vaih-
toehtoja on nyttemmin tullut Suomen markkinoille. 
 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) ja nykyisen Luonnonvarakeskuksen (Luke) 
osallistuminen biohajoavien katteiden tuotekehitykseen on perustunut laajempaan tavoitteeseen 
hyödyntää pyrolyysitekniikalla puusta tuotettuja tisleitä erilaisiin kasvinsuojelutarkoituksiin, tässä 
tapauksessa paperipohjaisiin katemateriaaleihin.  Tislenestettä lisäämällä pystytään säätelemään 
katepaperin hajoamisnopeutta. Yhteistyö suomalaisten paperinvalmistajien kanssa on jatkunut 
monta vuotta, mutta läpimurto markkinoilla on vielä saavuttamatta. Tuotekehitys on ensisijaisesti 
yritysten vastuulla, ja ratkaisuja etsitään muillakin konsepteilla kuin tisleitä hyödyntämällä. Helsin-
gin yliopiston ja VTT:n vetämä projekti (2010-2013) on ollut yksi mittavista hankkeista, joissa koti-
maisten biohajoavien papereiden erilaisia versioita on testattu laajamittaisesti pelloilla (Haapala 
ym. 2014, Korpela ym. 2014).  
 
LuomuPuutarha-hankkeen (MMM/Makera, 2013-2016) kenttä- ja havaintokokeissa on saatu vaih-
televia kokemuksia paperipohjaisten biohajoavien katteiden soveltuvuudesta. Haasteet paperin 
käytön osalta ovat liittyneet sekä katteen kestävyyteen levitysvaiheessa että kestoon kasvukauden 
edetessä. Suosittelemme paperille uuden teknologian levityskoneita. Tärkkelyspohjaiset katteet 
ovat olleet levityskestävyydeltään lähes muovikatteen luokkaa. Biomuovien valikoimissa on le-
veydeltään, paksuudeltaan ja kestävyydeltään erilaisia tuotteita käyttökohteen mukaan.   
 
Vihannespenkeissä perinteinen muovikate, mansikkamuovi, on kestävyydeltään omaa luokkaansa 
ja sen alla maan lämpötila kohoaa korkeammalle kuin biomuovien alla. Paperikatteiden alla maan 
lämpötilan nousu on kaikkein vähäisintä kattamattomaan penkkiin verrattuna. Tällä on merkitystä 
esimerkiksi nopeakasvuisten, lämmöstä hyötyvien vihannesten kuten salaatti kehityksessä, mikä 
pitää ottaa huomioon salaattierien sadonkorjuun ajoitussuunnitelmissa.   
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Ehjänä säilyessään kaikki katemateriaalit ehkäisevät rikkakasvien kasvua hyvin. Taimiaukot ovat 
kuitenkin rikkakasvien taimettumisväyliä, ja rikkakasvien kitkentä on yleensä tarpeen vähintään 
kerran kesässä hitaasti kehittyvillä ja huonosti peittävillä vihanneksilla kuten selleri tai sipuli. Kat-
teita käytettäessä sekä sadon määrä että laatu paranevat.  
 

 
 
Kuva 1. Rikkakasvien kuiva-ainesato jäävuorisalaatin eri katteissa, Piikkiö 2016. 
 
Yksivuotiset käyttökohteet (vihannekset) näyttävät lupaavilta, mutta monivuotisten kasvien, esim. mansik-
ka, osalta varsinkin paperipohjaisten katteiden kehittely on varsin haastavaa. Parhaiten biohajoavat katteet 
soveltuvat vihanneksille, joilla on nopea alkukasvu ja hyvä peittävyys, esimerkkeinä taimina istutettavat 
salaatti ja keräkaali. Katteiden kestoa voi turvata myös kateharsoilla tai hyönteisverkoilla, jotka vähentävät 
merkittävästi tuulirepeymiä.  
 
Katteiden käyttö soveltuu sekä luomutuotannon että tavanomaisen viljelyn rikkakasvintorjunnan tarpeisiin. 
Tavanomaisessa vihannesviljelyssä rikkakasvien kemiallisen torjunnan vaihtoehdot niukentuvat koko ajan ja 
tarve IPM-ratkaisuille on ilmeinen. Biohajoavat katteet on hinnoiteltu varsin kilpailukykyisiksi muoviin ver-
rattuna.  
 
KIITOKSET 
Luken tutkimusryhmä kiittää biohajoavien katteiden testaus- ja tutkimustoimintaa tukeneita tahoja, joita 
olivat Maa- ja metsätalousministeriö (Makera-rahoitus), Apetit Oyj, Avagro Oy, BioBag Finland Oy, Stora 
Enso Oyj ja Walki Oy. Viljelijäyhteistyötä on tehty erityisesti Esko ja Hanna Holman kanssa.  
 
JULKAISUJA:  
Aaltonen M. Biokalvo kattaa vihannesmaan. Koetoiminta ja käytäntö. Liite 13.12.2004, 61. vuosikerta, nro. 4, s. 10. 
Haapala, T., Palonen, P., Korpela, A., Ahokas, J. 2014. Feasibility of paper mulches in crop production – a review. Agri-

cultural and food science 23: 60-79.  
Korpela, A., Ahokas, J., Asikainen, J., Pitkänen, M., Vikman, M., Kujanpää, M., Mikkola, H. & Tamminen, A. 2014.  AG-

RIPAP – Executive summary. VTT Research Report VTT-R-00555-14, 37 s. 

Salonen, J., Tiilikkala, K, Suojala-Ahlfors, T., Kemppainen, R. & Eskola, A. 2017. Biohajoavien katteiden kehit-
tely vihannesten rikkakasvintorjuntaan. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus x/2017. (ladattavissa ilmes-
tyttyään keväällä 2017: www.luke.fi/julkaisut).  
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VILJALAJIKKEEN TAUDINKESTÄVYYS JA KASVITAUTIEN TORJUNTA 
 

Marja Jalli1), Patrik Erlund2), Leena Pietilä3) 
1) Luke, Kasvinterveys, 2) Nylands Svenska Lantbrukssällskap, 3) Boreal Kasvinjalostus Oy 

 

 

Lajikkeen taudinkestävyys on osa viljelyvarmuutta, ja se ilmenee lajikkeissa eri tavoin. Taudinkestävyys voi 

olla täydellistä kestävyyttä, jolloin taudinaiheuttajan eteneminen kasvissa estyy ja kasvi jää lähes oireetto-

maksi. Kestävyys voi olla myös ns. kenttäkestävyyttä, jolloin oireita esiintyy mutta niiden ilmeneminen ja 

taudin leviäminen on hitaampaa kuin alttiissa lajikkeessa. Taudinkestävä lajike hyödyntää tehokkaasti ravin-

teita ja fungisidien tarve on vähäisempi. Kestävän lajikkeen viljely lisää tuotannon kannattavuutta sekä ym-

päristöystävällisyyttä. Lajikkeen ominaisuuksien tunteminen mahdollistaa viljelytoimien suunnittelun lajik-

keen tarpeiden mukaisesti. 

 

Lajikkeiden taudinkestävyys on jalostuksen myötä parantunut. Kehitys on tulosta määrätietoisesta ja jatku-

vasta työstä taudinkestävyyden edistämiseksi haitallisimpia taudinaiheuttajia vastaan. Virallisissa lajikeko-

keissa testataan lajikkeiden taudinkestävyyttä, ja Suomessa yleisille taudinaiheuttajille alttiita lajikkeita ei 

suositella kansalliseen lajikeluetteloon. Luken testausten mukaan 1970-luvulla jalostetuista ohralajikkeista 

90 % oli erityisen alttiita verkkolaikulle, kun 2010-luvulla kansalliselle lajikelistalle hyväksytyistä lajikkeista 

vastaava luku on 10 %.  Taudille selvästi alttiit lajikekandidaatit karsiutuvat monesti jo jalostusvaiheessa. 

 

Luken tutkimusten mukaan verkkolaikku aiheuttaa alttiilla ohralajikkeella vuosittain keskimäärin 350 kg / 

ha, rengaslaikku 205 kg /ha ja härmä 54 kg / ha satotappion. Tässä on huomioitu taudinaiheuttajien esiin-

tymisrunsaus eri vuosina. Merkittävimmät esiintymisrunsauteen vaikuttavat tekijät ovat sääolosuhteet ja 

viljelyhistoria. Voimakkaassa tautipaineessa aggressiiviset lehtilaikkutauti- ja jyvän täyttymisvaiheeseen 

osuvat ruostetartunnat voivat aiheuttaa kolmanneksen sadonmenetyksen. Vaikutukset ovat merkittävim-

mät rehevissä, hyvän satopotentiaalin kasvustoissa. 

 

Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Boreal Kasvinjalostus Oy ja Luke ovat yhteistyössä testanneet uusim-

pien kevätvehnä-, mallasohra- ja kauralajikkeiden vastetta fungisideille pitkäaikaisissa kenttäkokeissa. Ko-

keet ovat sijainneet Loviisassa, Inkoossa ja Jokioisilla. Kokeissa ovat olleet mukana sekä fungisidikäsitellyt 

että käsittelemättömät lajikkeet. Jokaisessa kokeessa on kolme kerrannetta. Lajikkeet vaihtuvat jonkun 

verran vuosittain. 

 

Vuosien 2009-2016 tulosten keskiarvona saatiin fungisidikäsitellyillä kevätvehnälajikkeilla 10 %, mallasohra-

lajikkeilla 4 % ja kauralajikkeilla 3 % suurempi sato kuin käsittelemättömillä lajikkeilla. Lajikkeiden välillä oli 

merkittäviä eroja fungisiditorjunnalla saatuun sadonlisään käsittelemättömään verrattuna. Jokaisella lajik-

keella oli merkittäviä eroja fungisiditorjunnalla saatuun sadonlisään käsittelemättömään verrattuna eri 

koepaikkojen ja vuosien välillä. Fungisidien käytön optimoinnissa yhdistyvät lajikkeen taudinkestävyyden ja 

tautiriskin tuntemus. 
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Kaalikoiden pyretroidiresistenssi 
 

 

Marika Rastas ja Erja Huusela-Veistola 

Luke kasvinterveys 

marika.rastas@luke.fi 

 

Kesällä 2016 kaalikoiden esiintyminen oli erittäin runsas ja laaja. Eteläiset ilmavirtaukset kuljettivat 

kaalikoipilviä jo toukokuun lopulla ja alkukesän sää oli lisääntymiselle suotuisa. Kaalikoiden määrä 

seuranta-ansoissa ja kasvustoissa nousikin ennätyksellisen suureksi. 

 

Kaalikoi ei talvehdiSuomessa ja ensimmäiset yksilöt saapuvat ilmavirtausten mukana alkukesästä. 

Kaalikoi onmeillä normaalisti melko vähäpätöinen tuholainen öljykasveilla ja se saadaan yleensä 

myös kaaliviljelmillä hyvin hallintaan. Kaalikoi lisääntyy tehokkaasti mutta Suomen olosuhteissa 

sukupolvia ehtii kehittyä yleensä 1-3. 

 

Kaalikoiden torjunta osoittautui viime kesänä hankalaksi ja ongelmia esiintyi torjuntaruiskutuksista 

huolimatta niin ristikukkaisilla öljykasveilla kuin kaaliviljelmilläkin. Kaalikoilla on muualla maail-

massa todettu kestävyyttä lähes kaikkia tehoaineryhmiä vastaan, joten resistenttien kantojen kul-

keutuminen myös tänne haluttiin selvittää. 

 

Torjunta-aineresistenssin tutkimiseksi kerättiin elokuussa 2016 kaalikoinäytteitä kaalin ja rapsin 

viljelmiltä Avenan ja MTK:n rahoittamassa hankkeessa. Tässä vaiheessa kannat olivat jo alkaneet 

hiipua, joten vain kolmelta kaaliviljelmältä löydettiin riittävästi kaalikoiyksilöitä resistenssitestejä 

varten. Rapsilta kerätyistä kaalikoitoukista kuoriutui loispistiäisiä, joten yksi syy kantojen hiipumi-

seen löytynee luontaisista vihollisista. Verranteena testissä oli kotipuutarhasta kerätty kanta. 

 

Kokeissa selvitettiin lambda-syhalotriini-pyreteroidin (Karate) ja indoksakarbin (Steward) tehoa 

kaalikoiden toukkiin. Testauksessa oli mukana 0,5-, 1- ja 2-kertainen annos käyttöohjeenmukaises-

ta käyttöväkevyysdestä. Testaus suoritettiin käsittelemällä kiinankaalin lehtikiekot testattavalla 

aineella ja asettamalla pienet kaalikoin toukat lehdelle.  

 

Tuloksissa havaittiin, että indoksakarbin teho oli hyvä ja laimeinkin väkevyys tappoi n. 90 % toukis-

ta. Sen sijaan pyretroidikäsittelyissä kuolleisuus oli vaihtelevampaa.  Kotipuutarhassa ja yhdellä 

kaaliviljemistä kuolleisuus normaalilla käyttöväkevyydellä oli yli 70 %. Kahdella viljelmällä teho oli 

heikompi, toisessa normaalilla käyttöväkevyydellä kuolleisuus oli 30 % ja toisessa vain 5 %. 

 

Tulokset viittaavat mahdollisuuteen, että massainvaasion mukana levisi myös resistenttejä kanto-

ja. Aineisto on kuitenkin pieni, joten siitä ei voi päätellä resistenssien esiintymisen laajuutta. Tor-

junnan vaikeuteen vaikutti viime kesänä todennäköisesti myös se, että aikuisia perhosia leviää 

helposti lisää kertaalleen käsitellyille alueille, kun kaalikoita on runsaasti. Kaalikoin pienet toukat 

ovat usein lehden alapinnalla ja kasvuston suojassa, jonne kosketusvaikutteisilla tehoaineita on 

hankala saada. Oikeaan ajoitukseen ja ruiskutustekniikkaan on kaalikoin torjunnassa kiinnitettävä 

erityistä huomiota.  
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Tuomikirvaennuste 2017- kirvakanta alamaissa 

 

Erja Huusela-Veistola 

Luke Kasvinterveys 

erja.huusela-veistola@luke.fi 

 

 

Juuri valmistuneen tuomikirvaennusteen mukaan kirvatuhojen riski on jäämässä vähäiseksi ensi 

kesänä. Vuosittaisen talvimunalaskennan perusteella kotimainen tuomikirvakanta on romahtanut 

selvästi viime vuodesta. 

 

Tuomikirvamäärät vaihtelevat vuosittain ja alueittain hyvinkin paljon. Vuonna 2015 kirvoja ei juu-

rikaan havaittu, kesällä 2016 torjuntakynnys sen sijaan ylittyi monin paikoin. Kotimaisen kirvakan-

nan arvioinnissa ja ennakoinnissa käytetään apuna vuosittaista tuomikirvaennustetta. 

 

Valtakunnallinen tuomikirvaennuste perustuu kirvojen talvimunien laskentaan. Näytteenotto teh-

dään edellisvuoden marras-joulukuussa. Oksanäytteet kerätään 3-5 pellon läheisyydessä kasvavas-

ta tuomesta ja tuomikirvan talvimunat lasketaan kustakin puusta vähintään 100 silmusta.  

 

Munien talvehtiminen ja elossasäilyvyys vaihtelevat alueittain, mikä huomioidaan tuloksessa. Jos 

kuoriutumiskykyisten talvimunien määrä jää alle 15 kpl /100 silmua, tuhoriski on pieni. Jos määrä 

on 15 - 40 kpl /100 silmua, tuhot ovat mahdollisia. Jos munia löytyy yli 40 kpl /100 silmua, tuhoris-

ki on suuri. 

 

Vuoden 2017 tuomikirvaennusteeseen tuomenoksia saatiin noin 50 paikasta. Missään näytepis-

teessä tuomikirvariski ei ylittänyt edes mahdollisten tuhojen alarajaa (15 talvimunaa /100 silmua). 

Eniten kuoriutumiskelpoisia talvimunia löytyi Sipoosta (keskimäärin 5 kpl), Seinäjoen Ylistarosta 

(4), Isostakyröstä (3) ja Haapajärveltä (3). Noin kolmanneksessa näytteistä kirvojen talvimunia ei 

löytynyt lainkaan.  

 

Vaikka kotimainen kirvakanta on nyt alamaissa, kirvatarkkailua orasvaiheessa ei kannata kuiten-

kaan kokonaan unohtaa. Tuomikirvoja voi tulla edellisvuosien tapaan myös tuulten mukana kau-

kokulkeumana maan rajojen ulkopuolelta, jolloin kirvatuhoriski voi yllättäen nousta ainakin paikal-

lisesti. Kirvakannan jatkokehitys riippuukin paljon kevään ja kesän olosuhteista sekä mahdollisten 

kirvakaukokulkeumien laajuudesta ja ajoittumisesta. Kannattaakin seurata kasvinsuojelun ajan-

kohtaistiedotteita www.luke.fi/kasper ja varautua tarvittaessa lohkokohtaiseen kevätviljakasvusto-

jen kirvatarkkailuun. 

 

http://www.luke.fi/kasper
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Kuva 1. Tuomikirvaennustekartta on nyt yksivärinen ja kotimainen tuomikirvakanta pieni koko 

maassa (kuva: Hannu Ojanen).  
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Härkäpavun suklaalaikku ja sen torjunta 
 

 
Frederick Stoddard 

Helsingin Yliopisto 

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos 

frederick.stoddard@helsinki.fi> 

 

 

Härkäpavusta on tullut tärkein palkovilja Suomessa kuten monissa muissa maissa, jossa soijan tuo-

tanto ei onnistu. Suklaalaikku on härkäpavun tärkein kasvitauti koko maailmassa.  

 

Sieni Botrytis fabae aiheuttaa taudin, ja B. cinerea ja B. fabiopsis myös osallistuvat siihen. Itiöt ovat 

kevyitä ja kulkeutuvat kauas. Pienet, suklaaväriset vioittumat levittäytyvät lehtien pinnoilla. Kukki-

en terälehdet ovat erityisesti alttiita, ja torjunnan kannattaa alkaa ajoissa. Kun lämpötila on noin 

20 - 22°C, suhteellinen kosteus on yli 95%, ja lehtipinta pysyy märkänä, sieni muuttuu ”aggressiivi-

seksi” ja koko kasvusto voi kuolla kahdessa vuorokaudessa.  

 

Suklaalaikun leviämiselle otolliset olosuhteet tunnettaan hyvin, viljelykierto auttaa ja integroitu 

hallinta on tehokasta. Torjuntaan sopivat Amistar, Switch sekä näiden rinnakkaisvalmisteet. Här-

käpavun suklaalaikunkestävyysjalostus etenee, vaikkakin hitaasti. 

 

  

mailto:frederick.stoddard@helsinki.fi
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Härkäpavun viljelykokemukset 

 

Samuel Jussila, maatalousyrittäjä 

 

 

Käytännön vinkkejä härkäpavun viljelyyn: 

 

- Kylvöön soveltuu parhaiten melko aikainen, hyvän vesitalouden ja viljavuusarvot sekä vähäisen 

siemenrikkapankin omaava lohko 

- Kylvö mahdollisimman aikaisin, sopivan kosteaan maahan (vältä tiivistymistä) 

- Sopiva kylvötiheys 60-70 kpl/m3, riippuen maalajista ja multavuudesta (multavampi harvem-

paan) 

- Kylvö mahdollisimman syvään 6-10 cm 

- Typpeä startiksi n. 25 kg + kaikki sallittu P ja K + mahdolliset hivenet 

- Kaikki kylvömenetelmät ok. 

- Kerääjäkasvien kylvö varauksella 

- Seuraa itämistä ja kehittymistä maan alla 

- Ruiskuta rikkakasvit glyfosaatilla (+mahd. Fenix) juuri ennen pavun pintaantuloa, n. 14 vrk kylvön 

jälkeen (taimettumisen kesto erittäin sääsidonnaista) 

- Mahdollinen hukkakaura- / erillinen juolavehnäruiskutus varrenkasvun alkaessa 

- Kasvuston seurantaa -> mikäli aikainen suklaalaikku, mahdollinen torjunta kasvuston ollessa alle 

80 cm korkeaa 

- Puinti koko kasvuston tummuttua + kastuttuaan vaatii pari sateetonta päivää kuivuakseen 

- Puimurista kelan kierrokset mahdollisimman alas, varstasilta ja seulat reilusti auki, tuuli täysille, 

silppurin vastaterät auki, mahdollinen jälkipuintikela ja varstasillan jatke höllälle 

- Kuivaus alhaisella lämmöllä n. 45-astetta, esipuhdistaja täysillä 

- Vältä ylikuivausta ja korkeita tiputuksia pavun kuivuttua tai käsittelyä pakkasessa (halkeilee ja 

menettää itävyyttä) 

- Jätä tarpeettomat välikädet ruokkimatta sadon markkinoinnissa (yhteistyö kotieläintilojen kans-

sa, suoramyynti yms.) 

- Hyödynnä viisaasti pavun esikasviarvo 
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Rikkakasvien ja kasvitautien resistenssiongelmat maailmalla 
 
 
Jussi Knaapi 
knaapijussi@gmail.com 
 
Nykymuotoinen moderni maatalous on jälleen eräänlaisessa taitekohdassa. Fossiilisiin tuotanto-
panoksiin pohjautuva nykymaatalous joutuu samanaikaisesti ratkomaan sekä kannattavuuteen, 
että tuotantotapaan liittyviä ongelmia. Tämän ohella ympäristökysymykset ja ruoan laatu ja ruoka-
turvallisuus ovat syystäkin nousseet esiin. 
 
Resistenssiongelmat ovat globaalisti katsoen räjähtämässä käsiin. Paitsi rikkaruohojen, myös kasvi-
tautien ja tuholaisten tämä on kasvava ongelma, eikä Suomikaan ole näistä osaton.  
 
Meidän onni on, että maailmalta kantautuvista kokemuksista voidaan ottaa oppia ja mahdollisesti 
välttää virheitä, joita muualla on tehty. Olemmeko riittävän viisaita, että osaamme hyödyntää näitä 
kokemuksia ja sovittaa oman maataloutemme kuosiin, jossa pohjoinen sijaintimme kääntyykin 
voimavaraksi? 
 
Kun ajatellaan pääteemaamme – viljelyn haasteita koskien rikkaruohojen ja kasvitautien torjuntaa 
– voimme tiivistää teeman sanoen, että kilpailutilanne (rikkojen, tautien ja tuholaisten suhteen) 
pellossa määräytyy hyötykasvin ja koko ekosysteemin kilpailukyvyn mukaan.  
 
Lisäksi viljelytavan kokonaisuus ratkaisee. Jos ongelmia esiintyy, voimme joko keskittyä niiden aihe-
uttaminen oireiden torjuntaan tai ongelmien ennaltaehkäisyyn. 
 

Viimemainittu tilanne on ehdottomasti sekä parempi, että myös taloudellisesti mielekkäämpi. Jos 
kasvustossa on ongelmia, ei niiden varsinaisena syynä useinkaan ole viljelytapa sinällään (es. Kyntö 
vs. Notill), vaan se että emme hallitse pellon ekosysteemin toimintaa.  
 

Kasvi joutuu kohtaamaan ja kamppailemaan erilaisten stressitekijöiden kanssa. Ne voidaan jakaa 
kahteen ryhmään – bioottisiin ja abioottisiin. 
Abioottiset ympäristö(stressi)tekijät ovat maan rakenteeseen, kemialliseen koostumukseen, ilmas-
toon jne liittyviä asioita. 
Bioottiset ympäristö(stressi)tekijät ovat puolestaan erilaisiin biologisiin tekijöihin liittyviä rikkakas-
vi, kasvitauti ja tuholaisongelmia. 
 

Kolmiyhteys – biologia – kemia – fysiikka kuvaa, miten nämä tekijät ovat tiiviissä vuorovaikutuk-
sessa keskenään. Ja näiden tekijöiden tasapaino, sekä haitallisten prosessien poistaminen tai aina-
kin minimointi ovat avainasemassa, kun mietitään, miten ympäristöystävällinen viljely pitäisi hoi-
taa. 
 

Nimityksensä mukaisesti Ca-viljely – suorakylvö, kasvinvuorotus ja IPM-ajattelu keihäänkärkinä – 
pyrkii nimenomaisesti hallitsemaan pellon koko ekologiaa tavalla, jossa parhaimmillaan lähesty-
tään luonnossa alun alkaen vallitsevaa tasapainoa.  
 
Käytännön tasolla viljelijät näyttävät jakaantuvan kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään 
kuuluvat ne, jotka luottavat edelleenkin nykyiseen ns. moderniin tai tieteelliseen viljelyn tyyliin. 
Tähän kuuluu ajatus tuotantokustannusten jatkuvasta laskusta rationalisoinnin ja yksikkökokojen 
kasvattamisen kautta. Ongelma ratkotaan ajattelumallilla, jossa hoidetaan seurauksia, ei syitä. Mal-
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lissa luotetaan uusiin teknologioihin, josta Pohjois-Amerikka viljelytapoineen on hyvä esimerkki. 
Tehokkuus, monokulttuuri, GMO-kasvit ja kova kemia ovat työkalupakin sisältönä. 
 
Viljelijöiden toiseen ryhmään kuuluvat esimerkiksi Ca- ja Luomuviljelijät, mutta myös suuri joukko 
muita ns tavanomaista tuotantoa harjoittavia. Tässä ryhmässä nähdään paljon epäilyä nykytyylin 
mielekkyydestä ja asenne on enemmänkin ongelmien syitä hakeva.  
 
Jako ryhmien välillä ei tietenkään ole mustavalkoinen ja pääkysymys onkin, miten onnistumme 
suuntaamaan kehitystä niin, että lopputulema olisi mahdollisimman ongelmaton? 
 
Ihmetystä herättää, miksi tällainen ns. ”Suomi-malli” ei ole voimakkaammin esillä, vaikka oikean-
suuntaisia avauksia onkin jo nähty. 
 
Lopuksi haluan heittää ilmaan kysymyksen, miksi esimerkiksi Ca-viljelyn tutkimukseen ei löydy 
voimavaroja. Onko syy nykyisessä tutkimuksen rahoitusmallissa, jossa projektipohjaisiin hankkeisiin 
on aina löydettävä yritysrahoitusta? Koska Ca-viljely ei ole ”yritys”, on sen uusien käytäntöjen tut-
kimus voitava edelleenkin  rahoittaa jollain tavalla. 
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Rikkakasvit vievät ravinteita viljoilta 

 

Janne Laine 

Bayer Oy 

 

 

Bayerin ja Yaran Kotkaniemessä tehtyjen kokeiden mukaan sekä juolavehnä että kaksisirkkaiset 

rikkakasvit ottavat pellosta huomattavia määriä typpeä, fosforia ja kaliumia. Kukinnalle tärkeää 

booria rikat kuluttivat jopa enemmän kuin itse viljelykasvi.  

 

Kokeissa ruiskuttamattomista alueista mitattiin rikkojen ottamat ravinnemäärät heinäkuun aikana 

hyödyntäen Yara Megalab –kasvianalyysi. Ensimmäisessä kokeessa 2-sirkkaiset rikkakasvit kulutti-

vat hehtaaria kohti typpeä 21 kg, fosforia 5,9 kg ja kaliumia 42,6 kg. Itse viljelykasvi ohra otti typ-

peä 120 kg, fosforia 21,8 kg ja kaliumia 94 kg. Toisessa kokeessa, jossa juolavehnä oli päärikkakas-

vi, itse viljelykasvi (kevätvehnä) otti typpeä vain 45,8kg/ha kun taas juolavehnä otti typpeä 58,7 

kg/ha. Samassa kokeessa viljelykasvi otti fosforia 7,7 kg/ha kun taas juolavehnä kulutti fosforia 6,9 

kg/ha. 

 

2-sirkkaiset rikkakasvit kuluttivat 15 % typestä ja 31 % kaliumista sekä yli 20 % fosforista omaan 

kasvuunsa. Juolavehnä kulutti yli puolet typestä ja noin puolet fosforista. Pääravinteiden lisäksi 

esimerkiksi 2-sirkkaiset rikat kuluttivat hivenravinteita huomattavia määriä - jopa enemmän kuin 

ohra. Booria rikat kuluttivat hehtaaria kohti 35,8 g, kun ohra käytti 22,8 g.  Rikkiä rikat ottivat 2,9 

kg ja mangaania 149,9 g , kun ohra kulutti kasvuunsa rikkiä 9,3 kg ja mangaania 201,7 g hehtaaria 

kohti.  

 

Toiselle kokeista tehtiin torjuntakäsittely. Ruiskutetulla koealueella rikat torjuttiin Sekator 75 

ml/ha + Sitoplus 0,1 l/ha. Sekator-torjunnan teho oli 95 %, joten tällä alueella ohra pystyi hyödyn-

tämään ravinteet tehokkaasti. Ruiskutetun alueen sato oli hehtaaria kohti 525 kg  suurempi kuin 

ruiskuttamattoman, jonka sato oli 5195 kg. Koelohkon viljavuusarvot ovat hyvät, esim. fosforiluok-

ka on korkea. Lohkolla, jonka viljavuusarvot ovat alhaisemmat, viljelykasvi saa vähemmän käyt-

töönsä maasta vapautuvaa fosforia ja typpeä. Tällöin rikat voivat kuluttaa suuremman osan käy-

tettävissä olevista ravinteista, mikä voi näkyä vielä suurempana satotappiona.  

 

 

Saunakukka kuluttaa eniten 2-sirkkaisista rikoista 

 

Eri rikkakasvit kuluttavat eri määrän ravinteita - kooltaan suurimmat ja juuristoltaan vahvimmat 

rikkakasvit ottavat eniten ravinteita. Vehnäkokeessa ainoa tutkittu rikka juolavehnä oli oletetusti 

paha ravinnesyöppö. Ohrakokeessa saunakukka osoittautui pahimmaksi ravinnerosvoksi 2-

sirkkaisista rikoista. 

Saunakukka otti kasvuunsa typpeä 7,6 kg ja fosforia 1,5 kg hehtaaria kohti. Savikka otti typpeä 4,6 

kg ja fosforia 1 kg. Kooltaan pienikokoinen orvokki otti typpeä 1,0 kg ja fosforia 0,3 kg. Erikoista oli, 

että savikka käytti kaikista rikoista selkeästi eniten mangaania, minkä vuoksi viljelykasville jäi käy-

tettäväksi 30 % vähemmän mangaania. 
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Kokeet osoittavat juolavehnän vievän paljon ravinteita, mutta tavalliset kaksisirkkaiset rikkakasvit 

ottavat myös ravinteita tehokkaasti. Lannoitteessa annetut ravinteet ja pellon omat ravinteet voi-

vat kulua hukkaan, jos rikat pääsevät valtaamaan lohkon. Siksi rikkaruiskutus ei saa esimerkiksi 

myöhästyä liikaa. On erityisesti huolehdittava, etteivät ongelmarikat, kuten saunakukka tai juola-

vehnä, pääse valtaamaan peltoa.  

.  
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Herbisidien tehoerot viljojen rikkakasvitorjunnassa 
 
Heikki Jalli. Tapio Kujala 
Luke 
etunimi.sukunimi @luke.fi 
 
Rikkakasvien kasvun säätely kemiallisesti perustuu pellon rikkakasvilajiston tuntemiseen niin, että 
tarkoitukseen sopivan herbisidin ja sen käyttömäärän valinta on mahdollista.  
Tässä nevonnallisessa herbisidien tehokkuuskokeessa oli Jokioisilla 17 eri käsittelyä, jotka olivat 
kokeeseen tarjonneet Nufarm, Agrimarket, BASF, Bayer CropScience ja Dow Agrosciences. Ylista-
rossa ei ollut Dow Agrosciences -yhtiön koejäseniä. Luken puolesta kokeissa oli käsittelemätön ja 
yksi verrannevalmiste 
 
Jokioisilla koe käsiteltiin 2. ja 6. kesäkuuta viljan pensomisen alussa (BBCH 21) ja lopulla (BBCH 30) 
erilaisissa olissa, ensimmäisellä kerralla oli käsiteltäessä 23 astetta lämmintä mutta jälkimmäisellä 
vain 10 astetta. Kummankin käsittelyajan suhteellinen kosteus oli noin 50 %. Ylistarossa käsittelyt 
tehtiin 6. kesäkuuta viljan pensomisen alussa (BBCH 21–23), paitsi Tripali -käsittely 10. kesäkuuta 
(BBCH 22–24). Lämpötila kummassakin käsittelyssä oli 10–11 astetta, suhteellinen kosteus oli en-
simmäisessä 37 % ja jälkimmäisessä 74 %.  
 
Jokioisilla herbisidit eivät vioittaneet vehnää. Ylistarossa Express ja Ratio käsittelyt vaalensivat 
vehnää. Ration vioitus hävisi nopeasti, mutta vielä neljän viikon päästä Express vaalensi ja lyhensi 
kasvustoa. Tripali vioitti Ylistarossa vehnää eniten, niin että vielä 3,5 viikon päästä käsittelystä näh-
tiin selvää vaalenemista ja 20 %:n lyhenemien. Viiden viikon kuluttua käsittelystä ei ollut enää vaa-
lenemista, mutta kasvusto oli 5-15 cm lyhyempää kuin muissa käsittelyissä. 
 
Rikkakasvitulokset Jokioisilla 
 
Tutkittavien valmisteiden tehoerot joihinkin rikkakasveihin olivat suuria. Seuraavassa esitetään 
valmisteiden tehot 7,5 viikkoa ensimmäisestä käsittelyajasta. 
 
Jokioisilla olivat peltomatara ja pillike tärkeimmät rikkakasvit. Valmisteet torjuvat erinomaisesti 
peltomataran, vain koejäsenien Sekator OD+K-MCPA-neste 82 %, Tooler+Viljelyohjelma-kiinniteen 
(69 %) ja Lancelot + Premium Classic + Siton (80 %) tehot olivat osittain riittämättömiä. 
 
Ariane S torjui heikoiten pillikettä, teho oli 83 %. Mustang Forte oli toiseksi heikoin 93 % teholla. 
Muiden käsittelyjen teho pillikeeseen oli 97-100 %. 
 
Käsittelyjen teho pihatähtimöön oli parempi kuin 96 % paitsi käsittelyillä Tooler + Viljelyohjelma-
kiinnite 40 % ja Sekator OD + K-MCPA-neste 70 %. 
 
Cleave, Tooler + Viljelyohjelma-kiinnite, ja Sekator OD + K-MCPA-neste torjuivat peltoemäkin 56, 
71, ja 74 %. Muiden teho oli 90 - 100 %. 
 
Sekator OD+K-MCPA-nesteen teho on peippiin oli 55 %. Myös Mustang Forten ja Ariane S:n teho 
oli heikko: 71 ja 79 % ja Biathlon 4D + Sito Plus:n teho hivenen parempi 83%.  
Jokioisten jauhosavikkateho olivat erinomaiset 95 - 100 % paitsi Cleave käsittelyllä 30 % ja Pixxaro 
+ Primius seoksella 76 %. 
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Talvehtinut voikukka alkoi tuleentua kolme viikkoa ensimmäistä käsittelystä ja kaikkien käsittelyjen 
teho saavutti 90 %. 
Resistenssi 
 
Tooler + Viljelyohjelma -kiinnite on puhdas sulfonyylilurea eikä se torjunut Jokioisilla pihatahtimöä 
riittävästi. Kuitenkin Tripalilla, joka on kolmen sufonyyliurean seos, oli 100 % teho pihatähtimöön. 
Viljelijä on käyttänyt pellolla eri herbisidiluokkia eikä ole huomannut herbisidiresistenssiä. 
 
Jokioisten vehnäsato 
 
Käsittelemättömän koejäsenen sato oli Jokioisilla 4260 kg/ha ja kaikkien käsittelyjen sato oli yli 
5000 kg/ha. Herbisidikäsittelyillä saatiin 21–31 % suurempi sato eli 890–1330 kg/ha. Hehtolitra-
paino suureni 0,4–1,0 kg ja tuhannen siemenen paino 1,7 – 2,7 g/1000 siementä käsittelemättö-
män koejäsenen satoon verrattuna. 
 
Herbisidien teho Ylistarossa 
 
Ylistarossa pillike ja jauhosavikka olivat tärkeimmät rikkakasvit. Ylistaron kokeesta puuttuivat käsit-
telyt Ariane S, Zyphar, Pixxaro+Primus ja Lancelot+Primus SX+ Sito. Ylistarossa seitsemän viikkoa 
käsittelystä tehot olivat yli 90 % paitsi Tooler+Viljelyohjelma-kiinnite pilliketeho 88.8 % sekä Clea-
ven pilliketeho 90 % ja jauhosavikkateho 88.8 %. Kiertotatarta torjuttaessa Tooler+Viljelyohjelma-
kiinnite oli heikoin: 90 % teho 
 

Peltomatarateho Jokioisilla 2016 7,5 viikkoa ensimmäisestä käsittelyajasta.

 
 

  



27  

Kasvinsuojelupäivä 17.1.2017 Risto Ryti–Sali   Kasvinsuojeluseura.fi 
 

 

Pilliketeho Jokioinen + Ylistaro 2016. Vain Jokioisilla olleista käsittelyistä Ariane S: teho oli 83 % ja 
muiden 99 - 100 %. 
 

 
 

Jauhosavikkateho Jokioinen + Ylistaro 2016. Vain Jokioisilla olleista käsittelyistä Ariane S:n ja Lan-
celor+Primus SX seoksen tehot olivat 100 %, Zyphar 96 % ja Pixxaro+Primus seos 76 %.  

 



28  

Kasvinsuojelupäivä 17.1.2017 Risto Ryti–Sali   Kasvinsuojeluseura.fi 
 

Pihatähtimöteho Jokioinen + Ylistaro 2016. Vain Jokioisilla olleiden käsittelyjen tehot olivat 98 –
100 % 

 
 
 
Peltoemäkki tehot Jokioisilla 2016 7,5 viikkoa ensimmäisestä käsittelyajasta. 

 

.  
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Peippiteho Jokioisilla 7,5 viikkoa ensimmäisestä käsittelyajasta. 
 

 
 

Voikukkateho neljä viikkoa käsittelystä. Kaikkien käsittelyjen teho oli 6,5 viikkoa ensimmäi-
sestä käsittelystä yli 90 %. 
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Vehnäsato Jokioisilla 2016 (kg/ha). 

 
 

Kiertotatarteho Ylistarossa 2016. 
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Kasvinsuojeluaineiden varastointi ja säilyvyys 

 
Eero Heinola 
ProAgria 
eino.heinola@proagria.fi 
 
 
Varastoi kasvinsuojeluaineet lukollisessa tilassa, erillään elintarvikkeista, rehuista ja sosiaalitiloista.  
Muistetaan lapsiturvallisuus. Varaston tulee olla ilmastoitu, valaistu, kuiva, viileä ja auringolta suo-
jattu. Aurinko haurastuttaa pakkauksia ja voi vaikuttaa kemiallisten yhdisteiden ominaisuuksiin. 
Varastossa ei saa olla lattiakaivoa. Tasainen, tiivis pohja helpottaa puhtaanapitoa ja kynnys estää 
mahdollisten valumien leviämisen muihin tiloihin. Varastossa tulee olla jotain imeytysainetta: pu-
rua, turvetta, hiekka tms. 
 
Useimmat torjunta-aineet tulee varastoida yli 0 asteen lämpötilassa eli varastoon pakkasvahti, 
jotta vältytään jäätymiseltä. Vanha pakastin tai jääkaappi on ihan hyvä varasto, kun se varustetaan 
lukolla ja suljetaan sulatusputki.  
 
Jos varastossa on paljon torjunta-aineita, vaarallisimmat säilytetään alimmaisina. Käytöstä poiste-
tut säilytetään erillään käytettävistä aineista ja toimitetaan aika ajoin ongelmajätteeksi. Poistuvat 
valmisteet kannattaa tarkastaa Tukes:n kasvinsuojeluainerekisteristä. Säilytä aineet alkuperäispak-
kauksissa. 
 
Lämpötilan suhteen on poikkeuksia molempiin suuntiin. Useimmat glyfosaatti-valmisteet kestävät 
-15 astetta pakkasta, Lentagran WP (rikat vihannesviljelmiltä ja kuminalta) ei kestä ollenkaan pak-
kasta. Se kiteytyy ja pitää sulattaa haaleassa vedessä, jonka jälkeen se on käytettävissä ja liuos 
kaadetaan suodattimen läpi ruiskuun. Acrobat WG (perunarutto, sipulin naattihome) taas säilyte-
tään käyttöohjeen mukaan kuivassa + 10 - + 15 asteen lämpötilassa.  
Kasvinsuojeluaineet aineet ovat monen eri painoisen kemiallisten aineiden yhdistelmiä/ liuoksia, 
joten sekoita liuokset aina huolellisesti ennen käyttöä. Tämä korostuu OD-formulaateissa. Samoin, 
jos liuos on päässyt jäätymään, liuoksen annetaan sulaa ja sekoitetaan huolellisesti. Jos se on tasa-
laatuista, voidaan käyttää. 
 
Liian kuumassa kemialliset aineet kaasuuntuvat ja haihtuvat eli varastointi alle + 30 asteessa, poik-
keus Acrobat. 
 
Kasvinsuojeluaineet säilyvät yleensä ainakin kaksi vuotta. Jotkut valmistajat merkitsevät parasta 
ennen päivämäärän, johon asti taataan tuotteen ominaisuudet. Tavoitteena voi olla kiertonopeu-
den lisääminen, teho ei välttämättä häviä? 
 
Monia torjunta-aineita suositellaan sekoittamaan esim. ämpärissä ennen ruiskuun laittoa. Tällöin 
sekoitusastian materiaalin tulee olla sama kuin ruiskun tai torjunta-ainepakkauksen. Glyfosaatti-
valmisteet reagoivat galvanoitujen astioiden kanssa synnyttäen herkästi syttyviä kaasuja. 
Lue torjunta-ainepakkauksesta myyntipäällysteksti. Siinä on kerrottu säilytys- ja käyttöohjeet. Se-
koita kaikki aineet aina ennen käyttöä. 
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Mekaaninen rikkakasvintorjunta ja jankkurointi  

 

Tuomas Mattila 

Tutkija/viljelijä 

 

Herbisidien käyttörajoitukset ja lisääntyvä resistenssi ovat lisänneet mielenkiintoa mekaanisille 

vaihtoehdoille rikkakasvien torjunnalle. Torjunta jakautuu kolmeen eri päätyyppiin: rikkakasvien 

irrotus ja kuivatus, hautaus ja kasvupisteen irrotus juuristosta. Mekaanisesti tämä voidaan tehdä 

hyvin kevyin välinein rikkakasvien taimivaiheessa, tai järeämmin keinoin varttuneempien yksivuo-

tisten tai monivuotisten kasvien kanssa.  

 

Esityksessä käydään läpi mekaanisen rikkakasvintorjunnan hyvät käytännöt ja esitellään joitain 

Suomessa uusia laitteita kestorikkakasvien torjuntaan. Kaikkien menetelmien toimivuuden edelly-

tyksenä on viljelykasvin hyvä kilpailukyky ja voimakas kasvu.  

 

Maan tiivistyminen on yleistyvä riski kasvintuotannolle, mikä heikentää viljelykasvien kasvua ja 

parantaa joidenkin rikkojen kilpailukykyä. Oikein toteutettuna jankkuroinnilla voidaan parantaa 

viljelykasvien kasvua ja kilpailua ja lisäksi vahingoittaa joitain kestorikkakasveja merkittävästi (pel-

to-ohdake, peltokorte). Syväkuohkeutuksen toteutus vaatii kuitenkin hiukan ennakkoperehtymis-

tä, väärällä tekniikalla aiheutetaan tiivistymiä entistä syvemmälle maakerroksiin. Esityksessä käy-

dään läpi myös jankkuroinnin käyttö ja sen parhaat käyttöajankohdat viljelykierrossa maaperän ja 

rikkakasvitorjunnan kannalta.   
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LIBRAX 
 
Hannes Höykälä 
BASF 
 
(Tiedot perustuvat valmisteen rekisteröintihakemukseen, rekisteröintiä odotetaan alkuvuodesta.) 
 
Uutta kemiaa viljojen kasvintautien torjuntaan 
- Uusi tehokas ratkaisu viljojen kasvitauteihin 
- Poikkeuksellisen systeeminen vaikutustapa 
- Vahva kuratiivinen teho (parantava) 
- Tehoaa myös punahomeeseen 
 
Ominaisuudet: 
Librax tuo uuden vaikutustavan (SDHI) viljojen kasvitautien torjuntaan, joka antaa tehokkaan ja 
pitkäkestoisen suojan kasvitauteja vastaan. Molemmat tehoaineet Xemium ja metkonatsoli ovat 
systeemisiä vaikutustavaltaan, suojaten tehokkaasti uutta kasvua kasvissa, kulkeutuen myös lehti-
en alapinnoille. Suojaavan vaikutustavan lisäksi Xemiumilla ja metkonatsolilla on vahva parantava 
(kuratiivinen) vaikutus jo kasvia saastuttaneiden kasvitauti-itiöiden kasvun pysäyttämisessä. Paras-
ta teho saadaan luonnollisesti ennaltaehkäisevällä käsittelyllä. 
 
Xemiumin uuden vaikutustavan ansiosta valmisteen käyttö ehkäisee tehokkaasti kasvitautien re-
sistenssien kantojen muodostusta olemassa oleville tehoaineryhmille, kuten strobiluriinit ja triat-
solit. Tankkiseoksissa esim. Comet Pro’n kanssa saadaan jopa 3 eritavalla vaikuttavan aineenseos.  
 
Vaikutustapa: 
Xemium on poikkeuksellisen systeeminen tehoaine. Se estää kasvitautisienen energiantuotanto 
prosessin mitokondrioissa, jolloin taudin kehitys pysähtyy. Metkonatsoli kuuluu triatsolien teho-
aineryhmään.  
 
Käytössä huomioitavaa: 
Punahomeen torjuntateho saadaan täyden kukinnan aikaisella käsittelyllä. 
 
Vesimäärä: 200-300 l/ha     Sateenkesto: 0,5 tuntia    Varoaika: 35vrk 
 
Tehoaineet: Xemium (Fluksapyroksadi) 62,5 g/l Metkonatsoli 45,0 g/l 
 
Pakkauskoko / tukkupakkaus: 10 l / 2 kpl 
 
Kasvi Ajankohta / kasvuaste BBCH Annos l/ha 

Ohra, vehnä, kaura, ruis, ruisvehnä 
Laikkutautien torjunta: 
Lippulehtivaihe - kukinnan alku, BBCH 40-60 

1,33* 

Ohra, vehnä, kaura, ruis, ruisvehnä 
Laikkutautien torjunta, jaetulla käsittelyllä: 
Lippulehtivaihe - kukinnan loppu, BBCH 40-
69 

1,0 + 1,0 

Ohra, vehnä, kaura, ruis, ruisvehnä 
Punahomeen torjunta: 
Kukinnan alku - kukinnan loppu, BBCH 61-69 

2,0 

*=seoksissa riittää pienempi käytömäärtömäärä 
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Cleravo 
 
HöykäläHannes  
BASF 
 
(Tiedot perustuvat valmisteen rekisteröintihakemukseen, rekisteröintiä odotetaan tammikuun 
alussa.) 
 
Uutuus Clearfield kevät- ja syysrapsi sekä –rypsilajikkeiden rikkakasvien torjuntaan  

- Laajatehoinen herbisidi Clearfield rapsi-ja rypsilajikkeille 
- Joustavilla käsittelyajankohdilla 
- Muokkausmenetelmästä riippumaton teho 

 
Ominaisuudet: 
Cleravo on uusi laajatehoinen Clearfield tuotantomenetelmän herbisidi. Vahvalla lehtivaikutteisel-
la teholla leveälehtisiin rikkakasveihin (myös ristikukkaisiin rikkakasveihin), jääntiviljaan, hukka-
kauraan ja se torjuu myös juolavehnää. Juolavehnä jää käsittelyn ansiosta kitukasvuiseksi öljykas-
vikasvuston varjostuksen alle. 
 
Tuotteen teho on pääasiassa muokkausmenetelmästä riippumaton.  
 
Cleravoa käsittelyajankohtien suhteen joustava 2-8-lehtiasteella kevät- ja syyskäsittelyt. Syysrapsil-
le on mahdollista tehdä kevätkäsittely, katso ohjeistus tarkemmin etiketistä. 
 
Tuotteella on hyvät tankkiseos mahdollisuudet, esim. Juventus, Kestac. Laajan tehon ja tank-
kiseosmahdollisuuksien ansiosta voidaan säästä ajokertoja ja valita ruiskutusajankohta jousta-
vammin kuin perinteisillä valmisteilla. Näiden ominaisuuksien ansiosta Clearfield menetelmä antaa 
varmuutta viljelyssä onnistumiseen ja vähentää työmäärää. 
 
Vaikutustapa: 
Molemmat tehoaineet ovat systeemisesti vaikuttavia tehoaineita. Imatsamoksi on pääasiassa leh-
tivaikutteinen, mutta kvinmerakki vaikuttaa sekä lehtien että maankautta. 
 
Vesimäärä:100-400 l/ha  Sateenkesto:1 tunti 
Tehoaineet: Imatsamoksi 35 g/l Kvinmerakki 250 g/l 
Pakkauskoko / tukkupakkaus: Cleravo 5l / 2kpl + Dash 5l / 2kpl yhdistelmä pakkaus 
 
Kasvi Ajankohta / kasvuaste BBCH Annos l/ha 

Clearfield (CL) kevätrapsi ja -
rypsilajikkeet 

Taimettuminen - 8-lehtiaste, 
BBCH 10-18 

0,8-1 + 
1* l/ha Dash 

Clearfield (CL) syysrapsin la-
jikkeet 

Taimettuminen - 8-lehtiasteella syksyllä,  
BBCH 10-18 

0,8-1 + 
1* l/ha Dash 

Clearfield (CL) syysrapsin la-
jikkeet 

Pituuskasvun alku – lehtien peittämät nuput 
ovat näkyvissä keväällä**, BBCH 30-50 

0,8-1 + 
1* l/ha Dash 

*= Ilma-avusteisella ruiskulla ja pienellä vesimäärällä, katso Dash annostus etiketistä.  
**= Syksyllä itäneet rikat eivät saa olla suurempia kuin 4-6-lehtiasteella.  
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NEUTRALIZE  
 
Hannes Höykälä 
Basf 
 
 
Uusi laadukas ruiskutuskaluston pesuaine sisä-ja ulkopuoliseen pesuun 
 
- Erittäin väkevä ja riittoisa ruiskun pesuaine 
- Tehokas myös ruiskutuskaluston ulkopuolisessa pesussa 
- ”Hajuton”, ammoniakki ja kloori vapaa   
 
Ominaisuudet: 
Neutralize on uusi innovatiivinen ruiskunpesuaine gramma-aineiden ja muiden kasvinsuojelu-
ainejäämien pesuun kasvinsuojeluruiskusta. Valmiste on johtavien kasvinsuojeluaine valmistajien 
hyväksymä ja suosittelema. Soveltuu hyvin uusien pesuohjelmaa- ja/tai huuhtelusuutinta hyödyn-
tävien ruiskujen pesuun ja perinteiseen ruiskunpesuun. 
 
Pesuaine liuottaa, hajottaa ja lukitsee kasvinsuojeluainejäämät tehokkaasti säiliöstä, suodattimis-
ta, putkista, puomistosta ja suuttimista. Pitkälle kehitetty väkevä formulaatti sisältää kolmen eri-
tyyppisiä ainesosia: pinta-aktiivisia aineita, pesuaineyhdisteitä sekä kompleksinmuodostajia. Ai-
nesosat ovat turvallisia ruiskun komponenteille, kuten tiivisteille ja kalvoille, eikä aiheuta kor-
roosiota metalliosille.  
 
Neutralize toimii tehokkaasti ruiskutuskaluston ulkopuolisessa pesussa tehokkaiden liuotus omi-
naisuuksiensa ansiosta. 
 
Vaikutustapa: 
Pinta-aktiiviset aineet irrottavat tehokkaasti ja estävät epäpuhtauksia tarttumasta pintoihin kiinni 
uudelleen. Pesuaineyhdisteet liuottavat ja hajottavat jäämiä tehokkaasti. Kompleksinmuodostaja 
lisäaineet muodostavat sidoksia molekyylien välillä ”lukiten” tehoaineita ja parantavat pesun 
huuhtelua ominaisuuksia. 
 
 
Vaikuttavat aineet: Bentseenisulfonihappo <50%, Tetranatrium (1-hydroksietyylideeni) bisfosfa-
naatti <5%, Etoksoitu alkoholi <5%  
 
Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l /4 kpl 
 
Käyttö Ohjeet menekin laskemiseksi Annos litraa 

Pesuohjelmat Ruiskun valmistajan pesuohjelman mukainen 
vesimäärä, ellei mainittu vesimäärä 10% säi-
liötilavuudesta 

0,25 l/100 l 
vettä 

Huuhtelusuutinta 
käyttäen 

Vesimäärä 10% (1/10) säiliön kokonaistila-
vuudesta 

0,25 l/100 l 
vettä 

Perinteinen pesu 
"säiliö täyttäen" 

Koko säiliö vedellä täyttäen 
0,25 l/100 l 
vettä 

Ruiskun osien 
pesu  

Ruiskun komponenttien pesu: suuttimet, 
sihdit,… 

0,025 l/10 l 
vettä 
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Refine® Super SX®. - DuPont SX® uutuus kaudelle 2017 

 

Anne-Maj Grimm 

DuPont 

 

 

Refine® Super SX® valmisteen tehoaineet ovat tribenuroni-metyyli 250 g/kg ja tifensulfuroni-

metyyli 250 g/kg. Käyttötarkoitus rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätru-

kiilta, ruisvehnältä, syys- ja kevätohralta ja kauralta sekä apilattomien nurmien suojaviljoilta. Api-

lan suojaviljalla sitä ei saa käyttää.  

 

Käyttömäärä syysviljoilla keväällä 25-30 g/ha + kiinnite ja kevätviljoilla 20-30 g/ha + kiinnite. Suu-

rinta käyttömäärää käytetään kun rikkakasvipaine on suuri, sekä torjuttaessa pelto-orvokkia. Pie-

nempää käyttömäärää käytetään kaurassa, lisäksi DuPont ei suosittele käyttöä Matilda-kauralla. 

Saa käyttää pohjavesialueilla, ei rajoita seuraavan vuoden kasvilajivalintaa.  

 

Refine® Super SX® on systeeminen rikkakasviaine ja se imeytyy nopeasti lehtien kautta. Rikkakasvi-

en kasvu pysähtyy muutaman tunnin sisällä ruiskutuksesta ja vaikutukset nähdään 1-3 viikon sisäl-

lä. Refine® Super SX®
 
tehoaa myös alhaisissa lämpötiloissa,  jos rikkakasvi on kasvuvaiheessa yksit-

täiset hallayöt ei vaikuta rikkakasvitehoon. Optimaalisin teho saadaan jos lämpötila on yli +10°C ja 

rikat hyvässä kasvussa.  Sateenkestävä 2 tunnin kuluttua kun ruiskutusneste on kuivunut lehtiin.  

 

Refine® Super SX® tehoaa erittäin hyvin > 90 % seuraaviin rikkakasveihin:  

pihatähtimö, pillikkeet, jauhosavikka, pihatatar, kiertotatar, linnunkaali, peltohatikka, peltolem-

mikki, ukontatar, peipit, lutukka, saunakukka, ruiskaunokki, voikukka, peltohatikka, hanhentatar, 

peltoretikka, peltosinappi, poimuhierakka, peltotaskuruoho, nokkonen, tarhasaurikki, pihasaunio, 

peltopähkämö, peltivillakko, siankärsämö, niittyleinikki, unikot, aitohukanputki, ristikukkaiset. 

 

Hyvä teho 70-90% seuraaviin rikkakasveihin: pelto-orvokki, peltoemäkki, peltovalvatti, pelto-

ohdake (ruiskutushetkellä tulee olla 5-10 cm), persiantädyke, tummarusokki, pujo (ruiskutushet-

kellä tulee olla 5-10 cm), leskenlehti, piharatamo. 

 

Mataraan Refine® Super SX® ei tehoa, mataraan tehoavaa tankkiseospartneria on lisättävä.  

    

Täysin liukeneva SX® – formulaatio   

DuPont™ kehittämä ja patentoima ainutlaatuinen SX®-formulaatio liukenee täydellisesti  ruisku-

tusveteen, näin ollen kaikki tehoaine saadaan hyödynnetyksi. Tämä on selvä parannus perinteisiin 

ja geneerisiin valmisteisiin, joista aina osa tehoaineista jää liukenematta. Täysin liuennut tehoaine 

imeytyy tehokkaasti ja nopeasti rikkakasvien lehtiin.  
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Oheisessa kuvassa näkee, että SX® valmiste on liuennut täydellisesti veteen, kun taas perinteiset 

WG ja DF formulaatiot ovat jääneet sameiksi, eli kaikki tehoaine ei ole liuennut, eikä ole hyödyn-

nettävissä.  
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StaraneTM 333HL  

 

Päivi Peltovuori 

Dow AgroScieces 

 

 

Uusi rikkakasvien torjunta-aine myöhäiseenkin rikkojen torjuntaan 

StaraneTM 333 HL on uusi innovatiivinen fluroksipyyri-valmiste, joka sisältää enemmän tehoainetta 

ja uusia ominaisuuksia Starane 180:stä tuttujen lisäksi.   

 

Enemmän tehoainetta merkitsee vähemmän kannuja avattavaksi ja ruiskuun täytettäväksi, mutta 

enemmän ruiskutettuja hehtaareja kannua kohti.    

 

StaraneTM 333 HL antaa luotettavan tehon myöhäänkin ruiskutettuna pihatähtimön ja mataran 

torjuntaan. Starane 333 HL formulaatiota voi ruiskuttaa viljelykasville turvallisesti aina kasvuas-

teelle BBCH 45 eli siihen asti kun lippulehden tuppi on turvonnut. Starane 333 HL ei rajoita seuraa-

van viljelykasvin valintaa ja sitä voidaan käyttää myös pohjavesialueilla.  Starane 333 HL on rekiste-

röity viljojen lisäksi käytettäväksi myös maissille.   

 

Starane 333 HL:n voi sekoittaa useimpien muiden kasvinsuojeluaineiden kanssa.  

 Viljoilla erinomainen seoskumppani pienannosaineiden kanssa  

 Erinomainen teho pihatähtimöön ja mataraan 

 Uusi pidempi käyttöaika 

 Entistä enemmän tehoainetta  

 Nyt myös maissin rikkakasvien torjuntaan 

 Tehoaine: Fluroksipyyri 333 g/l 

 

 

Käyttömäärä ja ruiskutusaika 

Syysviljat BBCH 23-29: 0,25 l/ha 

BBCH 30-39: 0,36 l/ha 

BBCH 40-45: 0,40 l/ha 

Kevätviljat BBCH 13-19: 0,10 l/ha 

BBCH 20-29: 0,25 l/ha 

BBCH 30-45: 0,30 l/ha 

Maissi BBCH 13-16: 0,15 l/ha 

 

 

Valmistaja:   
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ZYPAR TM 

 

Päivi Peltovuori 

Dow AgroScieces 

 

Uusi rikkakasvientorjunta-aine, joka sisältää uutta ArylexTM -tehoainetta. 

 

Zypar sisältää täysin uutta Arylex-tehoainetta sekä ennestään Primuksesta tuttua florasulaamia. 

Zyparin käyttö on ainutlaatuisen joustavaa. Lämpötila ei vaikuta merkittävästi tuotteen tehokkuu-

teen, joten  se soveltuu erinomaisesti Suomen vaihteleviin sääolosuhteisiin. Ruiskutus voidaan 

aloittaa jo aikaisin keväällä, ja sitä voidaan jatkaa aina kasvuasteelle BBCH45, kun viljan lippuleh-

den tuppi on turvonnut. Zyparin käyttöaika onkin erittäin joustava. Zyparin koostumuksen ansiosta 

ensimmäiset merkit tehosta näkyvät rikkakasveissa jo hyvin pian ruiskutuksen jälkeen.  

 

Zypar antaa ainutlaatuisen laajan tehon merkittävimpiin rikkakasveihin kuten mataraan, sauna-

kukkaan, jauhosavikkaa, pihatähtimöön, peippiin ja pillikkeeseen sekä moniin muihin peltojemme 

rikkakasveihin. Tehoaa myös pienannosaineita kestäviin rikkakasvikantoihin.  

 

Zypar on hyvin joustava tankkiseosten suhteen ja se voidaankiin sekoittaa useimpien rikkakasvi-, 

tuholais- ja tautiaineiden sekä kasvunsääteiden ja hivenlannoitteiden kanssa. Zypar on käyttöval-

mis seos ja ei tarvitse kiinnitettä.  

 

Käyttökohde Käyttöaika ja käyttömäärä  

Syysvehnä, syysohra, ruis ja 

ruisvehnä  

BBCH 23-29: 0,5 – 0,75 

BBCH 30-45: 0,5 – 1,0 

Ohra ja kevätvehnä 
BBCH 13-29: 0,5 

BBCH 30-45: 0,5 – 1,0 

 

 Sisältää täysin uutta Arylex TM -tehoainetta  

 Laajatehoinen leveälehtisten rikkakasvien torjuntaa mm. matara, pihatähtimö, savikka, pil-

like, saunakukka, punapeippi ja lutukka  

 Ohralle, vehnälle, rukiille ja ruisvehnälle 

 Lehtivaikutteinen 

 Teho näkyy pian käsittelyn jälkeen 

 Käyttöaika kasvuasteelle BBCH 45 

 Toimii alhaisissakin lämpötiloissa, + 2 asteesta alkaen 

 Ei pohjavesi- , peräkkäiskäytön -  tai  jälkikasvirajoituksia  

 

Valmistaja:   
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PixxaroTM Pro  

 

Päivi Peltovuori 

Dow AgroScieces 

 

 

Uutuus rikkakasvien torjuntaan, joka sisältää uutta Arylex - tehoainetta 

 Ohralle, vehnälle ja rukiille 

 Tehoaa kaikkiin keskeisiin leveälehtisiin rikkakasveihin mukaan lukien kestävät rikkakasvi-

kannat 

 Erinomainen ja luotettava teho myös vaihtelevissa sääolosuhteissa 

 Erittäin laaja käyttöaika – kasvuasteelle BBCH 39 asti 

 Teho näkyy pian ruiskutuksen jälkeen 

 Hyvä sekoitettavuus muiden rikkakasvi-, tauti- ja tuholaisaineiden kanssa sekä kasvunsää-

teiden ja hivenravinteiden kanssa 

 Hajoaa nopeasti maassa ja kasvisolukossa mahdollistaen joustavan viljelykierron 

 Ei pohjavesi-, peräkkäiskäytön- eikä jälkikasvirajoitusta 

PixxaroTM Pro on uusi tuplapakkaus, joka sisältää kahta tuotetta: Pixxaro EC:tä ja Primusta. Pixxaro 

sisältää täysin uutta Arylex-tehoainetta ja fluroksipyyriä ja Primuksessa tuttua florasulaamia.  

Pixxaro Pro:n käyttö on ainutlaatuisen joustavaa. Ruiskutuslämpötilalla ei ole merkittävää vaiku-

tusta tuotteen tehokkuuteen,  joten  Pixxaro PRO soveltuu erinomaisesti Suomen vaihteleviin sää-

olosuhteisiin. Pixxaro Pro:n ruiskutus voidaan aloittaa aikaisin keväällä, ja sitä voidaan jatkaa aina 

lippulehtivaiheelle asti, BBCH39,  tehon pysyessä ennallaan. 

Pixxaro Pro:n Käyttömäärät 

● Pixxaro EC 0,25 l/ha + Primus 0,075 l/ha 

● Erittäin suuret rikat/myöhäinen käyttö Pixxaro EC 0,35 l/ha + Primus 0,075 l/ha 

Pixxaro Pro:n kolme tehoainetta takaavat ainutlaatuisen laajan tehon peltojemme tärkeimpiin 

rikkakasveihin kuten mataraan, jauhosavikkaan, pihatähtimöön, peippiin, peltoemäkkiin, lutuk-

kaan, tatar-lajeihin sekä moniin muihin rikkakasveihin. 

 

PixxaroTM Pro on leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan suunniteltu aine, joka on erittäin tehokas 

myös pienannosaineita kestävien rikkakasvikantojen torjunnassa ja ensimmäiset merkit tehosta 

näkyvät rikkakasveissa jo muutaman päivän kuluttua ruiskutuksesta.  

 

Pixxaro Pro:n tehoaineet hajoavat nopeasti maassa ja kasvisolukossa, joten se ei rajoita seuraavien 

viljelykasvien valintaa. Tuotteella ei myöskään ole pohjavesi- tai peräkkäiskäytön rajoitusta. Pixxa-

ro Pro on hyvin joustava tankkiseosten suhteen ja se voidaankiin sekoittaa useimpien rikkakasvi-, 

tuholais- ja tautiaineiden sekä kasvunsääteiden ja hivenlannoitteiden kanssa.  

 

Valmistaja:   
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Elatus™ Plus    
 

Antti Jaakkola 

Syngenta Nordics A/S 

 

• Uusi SDHI-tehoaineluokan tautiaine vehnälle, ohralle, rukiille ja ruisvehnälle 

• Pitkäkestoinen ja laaja teho tauteja vastaan – suojaa terveet vihreät lehdet 

• Toimintavarma eri olosuhteissa 

• Tehoaa myös ohran pantterilaikkuun (Ramularia) 

 

Elatus™ Plus vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ja suojaa kasvin tauteja vastaan, sekä pysäyttää alku-

vaiheessa olevan tautitartunnan leviämisen. Tasainen levittäytyminen lehden ulkopintaan, vaha-

kerrokseen ja solukkoon sekä tehoaineen voimakas tauteja ehkäisevä vaikutus antavat pitkäkes-

toisen suojan tauteja vastaan. Tehoaa mm. seuraaviin tauteihin Vehnän lehtilaikku, ruskolaikku, 

syysvehnän harmaalaikku ja vehnän ruosteet. Ohranverkkolaikku, pantterilaikku, rengaslaikku ja 

ohran ruosteet. Rukiin rengaslaikku ja ruskearuoste. 

 

Tankkiseos toisen vaikutustavan omaavan valmisteen, esim. triatsoli-valmisteen kanssa, syventää 
tehoa tauteja vastaan ehkäisee resistenttien tautikantojen muodostumista. Tuote tulee myyntiin 
yhteispakkauksessa Zenit® -valmisteen kanssa. Suositeltava käyttömäärä on Elatus™ Plus 0,5 l/ha + 
Zenit 0,5 l/ha 
 

Käyttömäärät ja ajankohdat: 

 

Viljalaji Käsittelyajankohta Käyttömäärä l/ha 

Syys- ja kevätvehnä Korrenkasvun alusta kukinnan loppuun (BBCH 

31-69) 

0,38 – 0,75 l/ha 

Syys- ja kevätohra Korrenkasvun alusta kukinnan alkuun (BBCH 

31-59) 

0,38 – 0,75 l/ha 

Ruis Korrenkasvun alusta kukinnan loppuun (BBCH 

31-69) 

0,38 – 0,75 l/ha 

Ruisvehnä Korrenkasvun alusta kukinnan loppuun (BBCH 

31-69) 

0,38 – 0,75 l/ha 

  

Käytön rajoitukset:  
Valmistetta ei saa käyttää pohjavesialueille (pohjavesiluokat I ja II).  
Suojaetäisyys vesistöihin 20 m. 
Korkeintaan yksi käsittely / kasvukausi. 
Pakkauskoko: 5 L + 5 L 
Tehoaine: Solatenol™ 100 g/l 

 
Valmistaja Syngenta Crop Protection AG  
Markkinointi: Hankkija 
™ ja ® rekisteröity tavaramerkki: Syngenta Group Company 
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Ascra Xpro 
 
Janne Laine 
Bayer Oy 
 
• SDHI-valmiste, jolla on pitkä suoja-aika tauteja vastaan viljoilla 
• Sisältää kolmea huippuluokan tehoainetta – erinomaiset tehot kaikkiin keskeisiin 

lehtilaikkutauteihin 
• Valmis ratkaisu yhdessä purkissa, ei tarvetta seoskumppaneille 
• Eri toimintatapa kuin strobeilla ja triatsoleilla – hyvä työkalu myös resistenssin hallin-

taan 
• Huippuluokan sateenkesto ja käytettävyys 
Käyttö: 
Ohra: 0,3-1,2 l/ha lippulehtivaiheessa. Käyttösuositus 0,6-1,0 l/ha. 
Vehnä ja ruis: 0,4-1,5 l/ha tähkälle tultaessa. Käyttösuositus 0,7-1,2 l/ha. Rukiilta voi tarvittaessa 
torjua taudit jo lippulehtivaiheessa. 
Kaura: 0,3-1,2 l/ha. Käyttösuositus 0,5-0,75 l/ha lippulehtivaiheessa. 
 
 
Käytössä huomioitavaa: 
 
Ascra Xpro soveltuu viljojen tautien torjunnan päävaiheeseen lippulehtivaiheessa ohralla ja kaural-
la sekä tähkälle tultaessa vehnällä. Valmistetta voi käyttää vielä kukinnan alussa. Valmiste on uusi 
standardi viljojen tautitorjunnassa. Jatkossa resistenssin hallinnan kannalta on järkevää käyttää 
strobien ja triatsoleiden seoksia sekä SDHI-aineita monipuolisesti. Vehnällä valmistetta saa käyttää 
korkeintaan kahdesti kasvukauden aikana, muilla viljoilla yhden kerran. 15 minuutissa saadaan jo 
70 % teho, jos ruiskutuksen jälkeen tulee 10 mm sadekuuro. 
Ei saa käyttää pohjavesialueilla. Peräkkäisinä vuosina valmistetta saa käyttää samalla lohkolla. 
Tuoteominaisuudet: 
 
• Tehoaineet:     Biksafeeni 65 g/l, fluopyraami 65 g/l, protiokonatsoli 130 g/l 
• Olomuoto:       Nestemäinen, EC-formulaatti 
• Vaikutustapa:  Lehtivaikutteinen 
• Sateenkestävyys: 0,5-1 h 
• Varastointi:     Kuivassa paikassa, pakkaselta suojattuna; sulje avattu pakkaus hyvin 
• Tukkupakkaus/Pakkauskoko: 4 × 5 l  
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Siltra Xpro 
 
Janne Laine 

Bayer Oy 
 
 
• Suomen ensimmäinen SDHI-valmiste tautien torjuntaan viljoilla 
• Valmis ratkaisu yhdessä purkissa 
• Laajatehoinen 
• Sopii resistenssin hallintaan 
 
Käyttö: 
Ohra: 0,25-0,75 l/ha lippulehtivaiheessa. Käyttösuositus 0,5-0,75 l/ha. 
Vehnä ja ruis: 0,25-0,75 l/ha tähkälle tultaessa. Käyttösuositus 0,5-0,75 l/ha. Rukiilta voi tarvittaes-
sa torjua taudit jo lippulehtivaiheessa. 
Kaura: 0,25-0,75 l/ha. Käyttösuositus 0,4-0,5 l/ha lippulehtivaiheessa. 
 
 
Käytössä huomioitavaa: 
 
Siltra Xpro soveltuu viljojen tautien torjunnan päävaiheeseen lippulehtivaiheessa ohralla ja kaural-
la sekä tähkälle tultaessa vehnällä. Valmistetta voi käyttää vielä kukinnan alussa (BBCH 61) kauralla 
ja ohralla sekä vehnällä, rukiilla ja ruisvehnällä kukintaan (BBCH 69) saakka. Jatkossa resistenssin 
hallinnan kannalta on järkevää käyttää strobien ja triatsoleiden seoksia sekä SDHI-aineita moni-
puolisesti. Vehnällä ja ohralla valmistetta saa käyttää korkeintaan kahdesti kasvukauden aikana, 
jolloin käsittelyiden välillä on oltava 15 vrk väli. Kauralla ja rukiilla valmistetta saa käyttää yhden 
kerran kasvukauden aikana.  
 
Ei saa käyttää pohjavesialueilla. Peräkkäisinä vuosina valmistetta saa käyttää samalla lohkolla. 
Tuoteominaisuudet: 
 
• Tehoaineet:     Biksafeeni 60 g/l, protiokonatsoli 200 g/l 
• Olomuoto:       Nestemäinen, EC-formulaatti 
• Vaikutustapa:  Lehtivaikutteinen 
• Sateenkestävyys: 0,5-1 h 
• Varastointi:      Kuivassa paikassa, pakkaselta suojattuna; sulje avattu pak-
kaus hyvin 
• Tukkupakkaus/Pakkauskoko: 4 × 5 l 
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Buctril* 
 
 
Janne Laine 
janne.laine@bayer.com 
 
 
Tuotteen valmistajat: Bayer Oy 
 
• Rikkakasvien torjuntaan kaikilla viljoilla 
• Kattava teho yleisimpiin rikkakasveihin, myös orvokkiin ja vesiheinään 
• Sopii hyvin seoksiin pienannosaineiden kanssa 
• Ehkäisee pienannosaineita kestävien rikkakasvikantojen muodostumista, esim. vesi-
heinä 
• Soveltuu myös syysrikkatorjuntaan syysviljoilla – tehoaa mm. saunakukkaan 
• Valmisteella haetaan minor use-lupaa sipulin rikkatorjuntaan 
• *Valmiste tulee markkinoille myyntiluvan saatuaan 
 
 
  
Käyttö: 
   0,35-0,7 l/ha kevätviljoilla ja 0,5-0,7 l/ha syysviljoilla seoksena pienannosaineiden kanssa. 
   0,35-0,7 l/ha syyskäsittelynä syysviljoilla. 
   Ruiskutetaan viimeistään viljojen korrenkasvun alussa. 
 
 
Käytössä huomioitavaa: 
Tehoaa parhaiten, kun rikkakasvit ovat pieniä. Ei rajoita seuraavan vuoden viljelykasvien viljelyä. 
Voi sekoittaa mm. kasvunsääteiden, kasvitautiaineiden, hukkakauran torjunta-aineiden ja hivenra-
vinteiden kanssa. Tehoaa jo + 2 °C. 
 
Rikkakasvitehot: 
Buctril tehoaa hyvin tai erinomaisesti mm. savikkaan, saunakukkaan, pillikkeeseen, tatar-lajeihin, 
peippiin, emäkkiin, orvokkiin ja vesiheinään. 
 
Tuoteominaisuudet: 
 
• Tehoaineet:      Bromoksiniili 225 g/l  
• Olomuoto:        Nestemäinen 
• Vaikutustapa:   Lehtivaikutteinen 
• Sateenkestävyys:  1 h 
• Varastointi:      Kuivassa paikassa, pakkaselta suojattuna; sulje avattu pak- 
   kaus hyvin 
• Tukkupakkaus/Pakkauskoko: 12 × 1 l 

mailto:janne.laine@bayer.com

