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Sisältö

• Juurikkaan rikkakasvintorjuntaan vaikuttavat tekijät

• Vioitusriski

• Tankkiseokset

• Ruiskutusveden laatu

• Uusi Conviso Smart -viljelysysteemi
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• Sokerijuurikkaan alkukasvu hidasta
• Rivivälit sulkeutuvat 

=> hyvät kasvuolosuhteet => juhannuksen tienoilla
=> heinäkuun alussa
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Valmisteiden käyttömäärä valitaan

Rikkakasvilajisto

Rikkakasvien 
kehitysaste

Sääolosuhteet

Käyttöehdot

Muut valmisteet

Rikkakasvipaine



Sääolosuhteiden 
vaikutus

• Hyvät olosuhteet (sadetta, 15-20 °C)

– Normaalit aine- ja öljymäärät

• Jos hellettä

– ruiskutus aamuyöstä, RH% korkea

– vähennetään öljyn määrää

• Jos kylmää 

– ruiskutus päivällä

– Suurimmat ainemäärät

– Lisätään öljyn määrää 

• Jos kuivaa

– Suurimmat aine- ja määrät 

• Sateen jälkeen

– Kasvit herkkiä, maavaikutteiset 
valmisteet



Stressitekijät vaikuttavat

Jos kasvit kärsivät jostain stressistä

• Taimipolte, ankeroinen, halla

• Ruiskutusta on siirrettävä

• Jaettu ruiskutuskäsittely 



Rikkakasvien kasvuaste 
vaikuttaa ainemäärään

Rikkakasveissa sirkkalehdet

• Normaalit ainemäärät ja öljy

Rikkakasveissa 1. kasvulehdet

• Suuremmat ainemäärät

• Enemmän öljyä
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Ruiskutusvioitus
• Rikkakasviruiskutus vaikuttaa myös 

juurikkaaseen

• Suuremmat ainemäärät => isot rikat

• Lievä vioitus hidastaa juurikkaan 
kasvua

• Lievä vioitus →Hyvä torjuntatulos

• Juurikkaalla eniten vioituksia
• Helle ruiskutusten jälkeen
• Kosteaa 



Rikkakasviruiskutukset tankkiseoksella
Laajempi teho yksivuotisiin rikkakasveihin

. 

Rikkakasviruiskutus 

1) Goltix + Betanal + Tramat + öljy

2) Safari + Goltix + Betanal + Tramat + öljy

3) Safari ja/tai Goltix + Betanal Expert + Betanal + öljy

+ tuholaisten torjunta-aine, jos kirppoja paljon

+ lehtilannoite
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Sirkkalehtiasteella

 +++ = erinomainen teho (yli 90 %)

 ++ = hyvä teho (80-90 %) 

 +  = tyydyttävä (70-79 %)

 –  = huono teho (alle 70 %)

Lyhenteet: FEN=Betanal SE, Betasana 2000, Medifam 320 SC

EFU = Tramat 500 SC 

 MET = Goltix WG, Goltix 700 SC, Metafol 700 SC

Progress  = Betanal Progress SE

1-vuotinen rikkakasvi
FEN+ 

MET

EFU+FEN/ 

Progress

FEN+EFU+MET/ 

Progress+MET

FEN+ 

Safari
Safari+Progress/

Savikat, svinmålla +++ +++ +++  +++ +++

Maltsat, gråmålla +++ +++ +++  +++ +++

Sauniot, baldersbrå ++ +/-  ++(+)  +++ +++

Matarat *, måror - +++  ++(+)  ++  ++(+)

Pihatähtimö, våtarv +(+) +++ +++  +  ++(+)

Peipit, plister + +(+)  ++(+)  +  ++(+)

Pillikkeet, dån ++ +++ +++  +++ +++

Linnunkaali, harkål + (+)/- +  +++ +++

Lutukka, lomme ++ ++ +++  +++  +++

Pihatatar, trampört + ++ ++  +  ++

Kiertotatar, åkerbinda ++ ++ +++  + +++

Ukontatar, pilört ++ ++ +++  +++ +++

Rautanokkonen, etternässla ++ - +++  +++ +++

Peltoemäkki, jordrök +++ +++ +++  +  ++

Pelto-orvokki, åkerviol ++ ++ +++  +  +(+)

Rypsi, rybs +++ +++ +++  +++  +++

Rapsi, raps + - +  +++  +++

Peltoretikka, åkerrättika ++ ++ ++  +++  +++

Rikkasinappi, åkersenap ++ ++ ++  +++  +++

Peltovillakko, korsört ++ ++ +++  ++  ++(+)

Peltohatikka, åkerspergel +++ +++ +++  ++  +++

Kylänurmikka, vitgröe ++ ++ +++  +++  +++

Mustakoiso, nattskatta ++ ++ +++  +  ++(+)

Taskuruoho, penningört +++ +++ +++  +++  +++

Viherrevonhäntä, svinamarant  +(+) +++ +++  ++ +++

* Matarassa ensimmäinen kasvulehtikiehkura muodostunut SjT 2018



Ruiskutusajankohdat

3-(4) ruiskutuskertaa, kun 
uudet rikat 
sirkkalehtivaiheessa
+ Insektisidi (kirpat)
+ lehtilannoitteita

- 1-2 kertaa Juolavehnä 
- 1- 2 kertaa Ohdake ja  
valvatti

Fungisidi
(Insektisidi)
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Tekijä Matala riski Korkea riski

Viljelytapa Hyvä viljelykierto Monokulttuuri

Viljelymenetelmä Kyntö Vähennetty muokkaus

Rikkakasvitorjunta Eri tavoin vaikuttavat
herbisidit

Samalla tavoin 
vaikuttavat herbisidit

Käyttö Tankkiseoksissa 
toisten tehoaineiden 
kanssa

Yksin

Teho Hyvä Huono

Ajoitus Oikeaan aikaan Myöhässä

Rikkakasvipaine Alhainen Korkea

Tankkiseos vähentää resistenssiriski
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Ennen valmisteiden 
lisäämistä tankkiseokseen 

Varma tieto kasvinsuojeluaineiden soveltuvuudesta 
tankkiseoksiin

=> Useamman valmisteen käyttö voi lisätä vioitusriskiä 
=> Suuri ainemäärä voi lisätä vioitusriskiä
 Sakkautuminen
 Nesteet voivat erottua

Jos olet vähänkään epävarma valmisteiden sekoittamisesta
- sekoita valmisteet ämpärissä ennen kuin sekoitat    

ne ruiskun säiliöön

Ota yhteyttä valmistajaan tai markkinoijaan



Tarkista kasvikohtaisista sekoitustaulukoista

Lantmännen Agro

Viljelijä Berner



Juurikas: tankkiseoksen täyttöjärjestys

Ruisku täytetään puoliksi vedellä 

Käynnistetään säiliön sekoitus 

• SE-formulaatti (=suspensioemulsio)

• WG-formulaatti (=rakeinen tuote)

• EC-formulaatti (=emulsiokonsentraatti)

• Lehtilannoitteet

• Lopuksi öljy 
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Viljat: Tankkiseoksen täyttöjärjestys

Ruisku täytetään puoliksi vedellä 

Käynnistetään säiliön sekoitus 

Lisätään 

• liukopussit, gramma-aineet tai raemaiset valmisteet

• nestemäiset tauti- ja tuholaisaineet

• nestemäiset rikkakasviaineet (viljoilla kasvunsääteet, 
klormevattikloridi)

• lehtilannoitteet

• happamat kasvunsääteet (esim. Terpal ja Cerone)

• lopuksi kiinnitteet, öljyt
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Vesimäärä ruiskutuksissa

Kasvinsuojeluaineen levityksessä suositeltava vesimäärä (l/ha) 
ilmoitetaan valmisteen pakkauksen päällyksessä
• Rikkakasviaineet: 100-300 l/ha
• Tautiaineet: 200-500 l/ha
• Tuholaisaineet: 200-400 l/ha

• Käytännössä: 100-150 l/ha
– Saadaan ruiskutettua suurempi pinta-ala
– Vioitusriski? 

• Jos kasvusto on aukkoinen tai matala, vesimäärää voi vähentää
• Jos kasvusto rehevää ja korkeaa ruiskutettaessa käytetään 

suurempaa vesimäärää
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Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet 

• Ruiskutusnesteen pisarakoko on usein suurempi kuin 
käytettäessä tavanomaista viuhkasuutinta

 Suositellaan vesimäärän suurentamista 
kasvinsuojeluaineen valmistajan suosittaman 
vaihteluvälin ylärajalle 

 Peittävyys paranee 
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Ruiskutusveden laatu

pH

• Sopiva 5-7

• Moni tehoaine miedosti hapan => Parempi tunkeutuminen 
rikkakasvien lehtien vahakerroksen läpi

Veden kovuus

• Voi aiheuttaa saostumia, Ca ja Mg

• Porakaivovesi voi sisältää metalli-ioneja
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Veden pH vaikuttaa tehoaineen hajoamiseen

• Medifam 320 SC, Betanal SE, Betasana 

• Niiden tehoaine on fenmedifaami 

Fenmedifaamin puoliintumisaika

• pH-arvo 9 → 7 min  

• pH-arvo 7 → 12 t 

• pH-arvo on 5 → 47 vrk

• Tapahtuuko mMuilla tehoaineilla?

• Huono torjuntatulos?
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X-change, Hankkijan Balance

• Valmisteita, jotka säätävät ruiskutusveden pH 
kasvinsuojeluaineiden kannalta sopivalle tasolle
– Valmiste puskuroi nesteen pH:n tasolle noin 5

• Lisätään ruiskun säiliöön ennen torjunta-aineita

• Käyttömäärä riippuu veden kovuudesta
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Veden kovuus

• Veden kovuus kuvaa sitä, kuinka paljon kalsium- ja 
magnesiumioneja esiintyy vedessä 

• K- ja Mg-ionit eli suolat muodostavat herkästi yhdisteitä tehoaineen 
kanssa => saostumia

• Pehmeä vesi sisältää vähän ioneja ja kova vesi paljon ioneja

• X-change sitoo vedessä vapaana olevia kalsium-, magnesium- ja 
rautakationeja => pehmentää vettä
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Lehtilannoitteet tankkiseoksiin

Jos  lisätään kalsiumia tai magnesiumia sisältäviä lannoitteita

 Ruiskun säiliön pohjaan voi syntyä vajoavia saostumia

 Saostumat/hiutaleet tukkivat suuttimet

• Sakkautumisriskiä seoksissa lisäävät tekijät

• Suuret ravinneliuosmäärät, erityisesti urea

• Humuspitoinen tai liian kylmä vesi (kaivovesi)

• Sekoitus on pois päältä
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Juolavehnäaine liuotti säiliön 
reunoilta viljan aineita

Säiliön pohjalle jäänyt viljan aineita

Ruiskun huolellinen pesu tankkiseoksen ruiskuttamisen 
jälkeen





Foramsulfuroni + tieenikarbatsoni-metyyli  
HRAC-ryhmä B ( ALS-inhibiittori)
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• Tankkiseos tavallisten rikkakasvitorjunta-aineiden kanssa
→ Vähentää kestävien rikkakasvien resistenssin kehittymistä 
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Savikka



Mitä otettava huomioon viljelykierrossa?

Syksyllä syysvehnä, ruis ja ruisvehnä

Käsittelyä seuraavana keväänä on mahdollista kylvää
• kevätvehnää, ohraa, kauraa, rypsiä, rapsia, sokerijuurikasta, hernettä, 

härkäpapua, perunaa, raiheinää, sinappia ja auringonkukkaa 

Huom! Ennen seuraavan viljelykasvin kylvöä maa on kynnettävä 

Jos Conviso One-valmistetta kestävä sokerijuurikas tuhoutuu, on välittömästi 
tämän jälkeen mahdollista kylvää 

– toista Conviso One-valmistetta kestävää lajiketta, maissia, syysvehnää tai 
syysruista 

– Ennen sokerijuurikkaan uusintakylvöä tai maissin kylvöä maa pitää kyntää, 
minimimuokkaus tai suorakylvö ei ole sallittua 
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Kiitos 

mielenkiinnosta


