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Kasvinsuojeluaineiden 

ja tehoaineiden 

hyväksyntä

 Kasvinsuojeluaineet

 TUKES päättää kasvinsuojeluaineeksi 

tarkoitettujen valmisteiden 

hyväksymisestä ja käytön ehdoista 

Suomessa

 Pitää yllä kasvinsuojeluainerekisteriä

 Ainoastaan rekisterissä olevia 

kasvinsuojeluaineita saa myydä ja 

käyttää Suomessa

 Kasvinsuojeluaineiden tehoaineet

 Arvioidaan yhteisesti EU:ssa

 Päätös perustuu riskinarvioon ja yhä 

enenemässä määrin altistumisen 

riskitekijöiden tunnistamiseen = 

ehtojen tiukentuminen



Tehoaineiden 

vähentyminen

 Mikäli nyt käytössä olevat hyväksymiskriteerit 
muuttuvat EU-kaavailujen mukaisesti, niin 75 
nykyisin käytössä olevaa tehoainetta voi poistua 
markkinoilta. Kaikkiaan tehoaineita tällä hetkellä 
n. 400. 

 Tehoaineet poistuisivat käytöstä sitä mukaan, 
kun valmisteita rekisteröidään uudelleen 
jäsenmaissa

 Tämä voisi aiheuttaa merkittäviä ongelmia 
eurooppalaiselle kasvintuotannolle

 Korvaavia aineita tai muita tapoja tautien, 
tuholaisten ja rikkakasvien torjuntaan ei 
välttämättä ole saatavilla

 Pienentynyt ainevalikoima nostaa 
tuotantokustannuksia

 Uusien tehoaineiden kehittäminen on hidasta ja 
kallista

 Km. 11 vuotta ja 280 milj. dollaria

 Kehitystyö yrityksille riskialtista: pitäisi 
pystyä ennakoimaan minkälaiset säännöt ja 
poliittiset virtaukset vallitsevat 10 vuoden 
päästä. 



Selvitystyö 

tehoaineiden 

vähentymisen 

vaikutuksista

 Euroopan kasvinsuojeluteollisuus 

selvityksen teettäjänä

 Selvitys tehty kahdeksassa maassa

 Tällä hetkellä selvitystyö meneillään 

mm. Suomi, Ruotsi, Tanska

 Suomen tulokset valmistuvat kevään 

aikana

 Kartoitetaan , mitä riskiryhmässä 

olevien aineiden mahdollinen 

poistuminen käytöstä vaikuttaa 

kasvintuotantoon, viljelijöiden 

tulotasoon ja tuotannon 

kannattavuuteen

 Mukana selvitystyössä ovat viljelijöiden 

edustajat, neuvonta, tutkimus jne. 



Esimerkkejä riskiryhmässä olevista 

tehoaineista: kasvitaudit

 syprokonatsoli

difenokonatsoli

 fluatsinami

hymeksatsoli

 iprodioni

mankotsebi

mandipropamidi

manebi

metkonatsoli

penkonatsoli

propikonatsoli

prokloratsi

 tebukonatsoli

 tiofanaatti-metyli

 triademenoli



Esimerkkejä riskiryhmässä olevista 

tehoaineista rikkakasvit ja tuholaiset

Rikkakasvit

 etofumesaatti

 fluatsifoppi-butyyli

 fluoroksipyyri

 glyfosaatti

 klopyralidi

 metributsiini

 pendimetaliini

 pikloraami

 pinoksadeeni

 trisulfuroni

Tuholaiset

 abamestiini

 beta-syflutriini

 deltametriini

 dfimetoaatti

 esfenvaleraatti

 imidaklopridi

 klotianidiini

 lambda-syhalotriini

 spirotetramaatti

 tiaklopridi

 tiametoksaami



Alustavia arvioita vaikutuksesta Suomen 

satotasoon lyhyellä tähtäimellä 

Ohra

-34 %
Ruis

-17 %

Kaura

-18 %

Öljy-
kasvit 

-62 %

Porkkana 
suuri

Mansikka  
-43 %

Vehnä 
-28 %

Peruna

-52 %



Alustavia 

arvioita 

Suomessa

 Alustavien arvioiden perusteella arvioidaan, 
että jos uhka kaikkien riskiryhmässä olevien 
aineiden poistumisesta toteutuisi, johtaa se 
merkittäviin satotason vähentymisiin 

 Tehoaineiden vähentymisellä olisi vaikutusta 
niin tautien, tuholaisten kuin rikkakasvienkin 
torjuntaan

 Se aiheuttaisi ongelmia niin juolavehnän, 
hukkakauran kuin leveälehtisten 
rikkakasvienkin torjunnassa 

 Myös esim. viljan nokitautien, 
punahomeiden ja laikkutautien torjunta 
hankaloituisi

 Öljykasveilla ongelmia tulisi myös 
rapsikuoriaisten, kirppojen ja 
pahkahomeen torjunnassa. 

 Lehtipoltteen ja perunaruton torjunta 
perunalla olisi varsin hankalaa, ellei jopa 
mahdotonta

 Erikoiskasveilla kuten vihanneksilla ja 
marjoilla tulisi ongelmia ensin laadun ja 
sitten määrän kanssa


