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SDHI-tehoaineiden historiallinen kehitys

Lähde: BASF/Lise Nistrup Jørgensen, Aarhus University

Peittaukseen Riisin tauteihin Erikoiskasvit

Viljat

SDHI=Succinate DeHydrogenase Inhibitor
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Tautiaineiden vaikutustavat 2005

DMI-aineet (Zenit, Tilt, Sportak)

estävät soluseinän muodostumista

’tiilejä ei ole tarpeeksi’

morfoliinit (Zenit, Mentor)

estävät soluseinän muodostumista

’betonia ei valmistu tarpeeksi’

strobiluriinit (Amistar, Mentor ym.)

estävät soluhengityksen

’työmaalta katkaistaan sähköt’

Sienisolu (vrt. rakennustyömaa)
aniliinipyrimidit (Stereo, Switch, Unix)

estävät raaka-aineiden saantia ja käyttöä

’työkalut hukassa’

Switch, Celest

solut kehittyvät epämuodostuneina

’piirustukset kateissa’

Dithane

vaik. moneen kohtaan

’rakentajilla maanantai-

päivän krapula’



Tautiaineiden vaikutustavat 2017

DMI-aineet (Zenit, Tilt, Sportak)

estävät soluseinän muodostumista

’tiilejä ei ole tarpeeksi’

morfoliinit (Zenit, Mentor)

estävät soluseinän muodostumista

’betonia ei valmistu tarpeeksi’

strobiluriinit (Amistar, Mentor ym.)

estävät soluhengityksen

’työmaalta katkaistaan sähköt’

Sienisolu (vrt. rakennustyömaa)
aniliinipyrimidit (Stereo, Switch, Unix)

estävät raaka-aineiden saantia ja käyttöä

’työkalut hukassa’

Switch, Celest

solut kehittyvät epämuodostuneina

’piirustukset kateissa’

Dithane

vaik. moneen kohtaan

’rakentajilla maanantai-

päivän krapula’

SDHI-valmisteet

estävät soluhengityksen
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SDHI-tehoaineet

- Muodostavat oman resistenssiryhmänsä (FRAC 7)

- Ei ristikkäisresistenssiä strobiluriinien kanssa erilaisen vaikutustavan

ansiosta

- Riski resistenssin muodostumiselle kohtalainen

- Käyttö kerran kasvukaudessa

- Aina käytettävä seoksessa toisen resistenssiryhmään kuuluvan aineen

kanssa

- Laaja teho, tehoaa mm. harmaalaikkuun, ruskolaikkuun, verkkolaikkuun, 

rengaslaikkuun, ruosteisiin ja pantterilaikkuun

- Sekä ennaltaehkäisevä että kuratiivinen vaikutus
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Verkkolaikku

Pantterilaikku
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Luken ja NSL:n neuvonnalliset tautitorjuntakokeet

- Koepaikat: Inkoo ja Jokioinen

- Kevätvehnä ja ohra

- Käsittelyt kevätvehnässä BBCH 47- 55 ja ohrassa BBCH 37-39

- Koesuunnitelmat (käsittelyt) osittain erilaiset koepaikkojen välillä ja 

ovat muuttunet vuosittain

- SDHI-aineita mukana vuosina 2016 ja 2017

- Ohrassa verkkolaikkua v. 2016 ja 2017

- Kevätvehnässä pistelaikkua 2016 ja 2017, Inkoossa tämän lisäksi

ruskolaikkua ja harmaalaikkua v. 2017



1/17/2018 11

SDHI
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OHRAN NEUVONNALLINEN KOE 2017 LUKE JOKIOINEN

Verkkolaikkuvioitus %, lajike Voitto

SDHI

SDHI

SDHI
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OHRAN NEUVONNALLINEN KOE 2017 LUKE JOKIOINEN

sato kg/ha, lajike Voitto

SDHI

SDHI

SDHI



1/17/2018 14

Muut = Käsittelyt 

pohjautuvat 

Strobiluriineihin ja/tai 

triatsoleihin ja/tai 

niiden seoksiin
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Muut = Käsittelyt 

pohjautuvat 

Strobiluriineihin ja/tai 

triatsoleihin ja/tai 

niiden seoksiin
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SDHI-tehoaineet:

- Tulokset vaikuttavat lupaavilta sekä tehon että

sadonmuodostuksen osalta

- Oikein käytettyinä uusi työkalu resistenssin hallintaan

- Huom!Kemiallinen tautitorjunta on vain osa tautitorjunnan

kokonaisuutta, johon lisäksi kuuluu lajikevalinta, siemenen kunto, 

maanmuokkaus, viljelykierto ja lannoitus

Lopuksi
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Kiitos!


