
Ilmasto lämpenee

uudet rikkakasvit uhkana



Kuinka rikkakasvit saapuvat

Kylvösiementen mukana kun lisäys 

ulkomailla, etenkin riviviljelykasvit

Linnunsiemenet

Turistien tuomiset, tahalliset ja tahattomat

Taimien ja kasvinosien tuonti

Riistapeltojen siemenet 

Taimikauppa

Itselevintä, linnut,tuuli, kulkuvälineet, lavat



Mitä rikkakasveja odotettavissa

lähivuosina

rikkapuntarpää

kananhirssi

pantaheinät

viherrevonhäntä

mustakoiso



Rikkapuntarpää

• Alopecurus myosuroides

• Syysviljoilla

• Kasvaa jo paikoin Lounais-Suomessa

• Kestää useita herbisidejä

• Voi tuottaa 600 siementä/kasvi

• Rikkapuntarpään siemenet on vaikea 

lajitella koiranheinästä, raiheinästä ja 

nadasta











Rotanhäntänata 

• Vulpia myuros

• Syysyksivuotinen rikkaheinä

• Yleinen Tanskan siemenviljelyksillä

• Allelopaattinen

• Siemenpankissa kolme vuotta

• Voi levitä eläinten turkissa







Hietakattara

• Anisantha sterilis (B. sterilis)

• Syysviljoilla, kevyillä mailla

• Hyötyy kevennetystä muokkauksesta

• Siemenet leviävät tuulen ja eläinten 

mukana

• Yleinen Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa, 

mutta ilmaston lämmetessä levinnee 

Suomeen









Kananhirssi

• Echinochloa grus-galli

• Haitallisimpia rikkaheiniä, C4-kasvi

• Lisääntynee ilmaston lämmetessä

• Kasvaa jo vakinaisesti Suomessa

• Linnunsiemenseoksissa

• Yksivuotinen

• Siemenpankki 3-7 vuotta









Pantaheinät

• Setaria sp. Viherpantaheiä, sinipantah.

• Haitallisimpia rikkaheiniä

• Hyötyy ilmaston lämpiämistä

• Kasvaa jo Baltiassa

• Yksivuotinen, siementuotanto suuri

• linnunsiemenseoksissa





Viherpantaheinä



Viherrevonhäntä

• Amaranthus retroflexus

• Haitallinen vieraslaji

• Hyötyy ilmaston lämpenemisestä, C4

• Linnunsiemenissä

• Siemenpankissa yli 10 vuotta

• Valtava siementuotanto

• Kasvaa jo Suomessa







Mustakoiso

• Solanum nigrum

• Yksivuotinen, myrkyllinen

• Hyötyy ilmaston lämpenemisestä

• Kasvaa jo Suomessa

• Siemenpankissa joitakin vuosia







Lämpenemisen vaikutukset

Kasvukausi pitenee

Kevät aikaistuu

Maa lämpenee aikaisemmin

Tehokas lämpösumma kasvaa

C3 ja C4 -kasvit

Rikkakasvit ehtivät kypsyttää siemenensä
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Kasvin perimän muutokset

Kasvin tuottamissa siemenissä eroja

Osa kasveista tuottaa siemeniä muita 

yksilöitä aikaisemmin

Vain kypsyneet siemenet voivat jatkaa 

sukua

Pitkän ajan kuluessa lyhyen kasvuajan 

vaativat kasvit runsastuvat

Kyntämättä viljely nopeuttaa kehitystä





Rikkanenätti

• Rorippa sylvestris

• Monivuotinen

• Lisääntyy lähinnä maavarren kappaleista

• Tekee harvoin siementä

• Kulkeutuu taimien mukana

• Erittäin harmillinen rikkakasvi








