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Kasvinsuojelusuunnittelu monipuolisessa viljelykierrossa  

 
 
Kasvinsuojelun suunnittelu ja viljelykierto 
 
Tony Hyden, Osuuskunta Lapinjärven farmarit 
 
 
Tavoitteet  
 

• Maan rakenne on parannettava. 
• Lisää humusta 
• Vesitalous/ läpäisevyyttä parannettava 
• Matojen määrä lisättävä 
• Tuottaa biomassa 
• Väli/aluskasvien viljely 

 
Viljelyyn tehdään ainakin seuraavat muutokset  
 

1. Blokki viljely 
2. Viljelykierto kiinnitetty 
3. Enemmän syys/talvehtivia kasveja 
4. Väli- aluskasvien viljely 
5. Kasveja ja kasvijätteitä pellon pinnalla myös talvisin 
6. Pellolla ajetaan vähemmän 

 

Yllä olevat tavoitteet ja viljelyyn tehdyt muutokset on otettu käyttöön vuonna 2016. Kahte-
na vuotena olen seurannut ja tehnyt havaintoja tarkemmin.  
 
Muutoksen jälkeen korostuvat viljelyn suunnittelu ja viljelykierto sekä kasvinsuojelu suunni-
telma. Kasvisuojelun suunnitelman teen heti alkuvuodesta niin, että voin tilata vuodeksi 
tarvittavat aineet ennakkomyyntihintaan. Kaikki käyttämäni kasvinsuojeluaineet ovat varas-
tossa viimeistään huhtikuussa. Havaintojeni mukaan kasvinsuojelu aineita tarvitaan vähem-
män kun viljelykierto on kunnossa, muun muassa siksi viljelykierto on kiinnitetty. Kasvukau-
della tehdään myös havaintoja jättämällä ns. nollaruutuja ja pellolla käydään toteamassa 
ruiskutuksen vaikutukset niin viljelykasviin kuin torjunnan kohteeseen, esimerkiksi rikkakas-
viin. Kunakin vuonna lopullinen kasvinsuojelu toimenpiteen vaikututusta ja kannattavuutta 
verrataan aina koetoiminnassa saatuihin tuloksiin. Koetoiminnan tulokset ovat mielestäni 
erittäin arvokkaita, koska ne ovat myös perustana, kun valitsen kasvinsuojeluaineita seuraa-
valle vuodelle. Puolueetonta ja tieteellisesti tehtyjä kokeita tarvitaan jatkossa paljon, varsin-
kin aluskasvi- välikasviviljelyssä herää enemmän kysymyksiä kun saa vastauksia. 
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Syyskasvialan lisääntyessä uusia haasteita ja mahdollisuuksia 
 
Ilmari Hunsa, viljelijä Nousiaisista 

 
Viljelen kasvinviljelytilaa Turun pohjoispuolella Nousiaisissa. Kasvivalikoimaan on kuulunut 
seitsemän kasvilajia, jotka ovat syysvehnä, ruis, mallasohra, rapsi, ruokaherne, härkäpapu ja 
sokerijuurikas. Jatkossa härkäpapu vaihtuu kuminaan lisäämään syyskasvi pinta-alaa sekä 
tuomaan lisää esikasvi mahdollisuuksia syysviljoille. Kasvilaji ja olosuhteet määrittävät vilje-
lytapani aina tapauskohtaisesti suorakylvöstä kyntöön ja kaiken sen väliltä. 
 
Kun on useita kasvilajeja, se vaatii eri kasvinsuojelu valmisteiden tuntemusta laajalti. itsel-
länikin on kasvukaudella käytössä helposti noin 40 eri pestisidiä suojatakseni viljelykasvien 
kasvun. Kasvinsuojeluaineiden lisäksi käytän paljon myös harausta yhtenä kasvinsuojelun 
keinona. Monipuolisessa Kasvivalikoimassa kahden ruiskuyksikön taktiikka tuo minulle mah-
dollisuuden saada torjunta-ajankohdat mahdollisimman kohdalleen. 
 
Syysmuotoisten kasvilajien viljely tuo kasvinsuojeluun uusia haasteita, mutta myös mahdol-
lisuuksia. Syyskasveille yleisin ja pahin rikkakasvi on usein talvehtiva saunakukka. Toinen 
lisääntyvä ongelma syysviljoilla on kylänurmikka. Syksyisin kylänurmikka on tarpeeksi pieni 
torjuttavaksi, kun keväällä siihen ei tehoja saada. Olen saanut mahdollisuuden tehdä syys-
rikkatorjuntaa jo muutamana vuona ja olen siitä saanut uusia mahdollisuuksia hallita esi-
merkiksi saunakukkaa. lisäksi torjunta-ajankohtiin olen saanut syysrikkatorjunnalla suuria 
joustomahdollisuuksia. 
 
Monipuolisella viljelykierolla saan erinomaisia esikasvivaikutuksia seuraavaan viljelykasviin. 
Olenkin useasti tautitorjunnan ajankohdat myöhästyttänyt mahdollisimman paljon olosuh-
teiden sen salliessa. Alkukasvukaudella strobi-valmisteet ovat lähinnä ”viherryttämistä” ja 
sen jälkeen vasta tähkille tulee ajettua tautiaineita suojaamaan loppu kasvukautta.  
 
Syysviljoilla kasvinsuojeluruiskun kanssa tehtävien ajokertojen määrä on helposti lähem-
mäksi viisi kertaa. Kaikki ajokerrat eivät välttämättä suorita ollenkaan rikka- tai tautitorjun-
taa. Joskus on ajettu pelkästään lannoittaminen ja korrensäätö mielessä. Omassa toiminnas-
sa yhden tai kahden ajokerran kasvinsuojeluruiskutus alkaa olla historiaa. 
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Tuloksia SDHI - tehoaineista viljan tautitorjunnassa 
 
Patrik Erlund, Nylands Svenska Lantbrukssällskap  
 
SDHI-tehoaineryhmän ensimmäiset tuotteet kehitettiin jo neljä vuosikymmentä sitten. Uu-
den sukupolven SDHI-valmisteet ilmestyivät 2010-luvulla ja näistä ensimmäiset kasvustoon 
ruiskutettavat valmisteet hyväksyttiin Suomen markkinoille vuonna 2016. Vuodelle 2017 oli 
jo useita SDHI-valmisteita käytettävänä (Taulukko 1).  
 
Lyhenne SDHI viittaa vaikutustapaan, Succinate DeHydrogenase Inhibitors eli Sukkinaattide-
hydrogenaasinestäjät. SDHI-valmisteet vaikuttavat solun hengitykseen samoin kuin strobilu-
riinit, mutta vaikutusmekanismi on erilainen, joten ne muodostavat oman resistenssiryh-
mänsä (FRAC 7). Näin ollen ne tuovat oikein käytettyinä uuden työkalun resistenssin muo-
dostumisen hallintaan. SDHI-tehoaineilla riski resistenssin muodostumiselle on arvoitu ole-
van kohtalainen. Tästä johtuen kyseisiä valmisteita saa Suomessa käyttää kerran kasvukau-
dessa ja aina seoksessa toiseen resistenssiryhmään kuuluvan valmisteen kanssa.  
Taulukko 1. Vuonna 2017 Suomen markkinoilla olleet SDHI-valmisteet 
Tuote SDHI-tehoaine Teshoaine 2 Tehoaine 3 Käyttökohde 

Librax Fluksapyroksadi    62,5 g/l Metkonatsoli 45 g/l  Kevätviljat 
Ascra Xpro Biksafeeni 65 g/l Fluopyraami 65 g/l Protiokonatsoli 130 g/l Viljat 
Siltra Xpro Biksafeeni: 60 g/l Protiokonatsoli 200 g/l  Viljat 

Elatus Plus + 
Zenit Bentsovindiflupyyri 100 g/l Fenpropidiini 450 g/l Propikonatsoli 125 

g/l Viljat, ei kaura 

     
Efilor Boskalidi 133 g/l Metkonatsoli 60 g/l  Rypsi, rapsi 

 
SDHI-valmisteilla on todettu esim. Ruotsissa ja Tanskassa olevan hyvä teho harmaalaikkuun 
vehnässä sekä myös verkkolaikkuun, rengaslaikkuun ja pantterilaikkuun ohrassa, sekä ruos-
teisiin. Tämä johtunee osittain siitä, että monella taudinaiheuttajilla on muodostunut resis-
tenssi lähinnä strobiluriinivalmisteita kohtaan. 
 
SDHI-valmisteita on Suomessa testattu mm. Nylands Svenska Lantbrukssällskapetin sekä 
Luken toimesta neuvonnallisissa kokeissa vuosina 2016 sekä 2017. Koesuunnitelmat (valmis-
teet/ainemäärät) ovat vuosittain muuttuneet, joten vertailu yli vuosien ja koepaikkojen ei 
ole ollut mahdollista. Taulukkoon 2 on koottu näistä kokeista eri tehoainetyyppeihin pohjau-
tuvien tautientorjuntakäsittelyjen teho- sekä sadonlisäysvaihtelut. Yksittäiset kokeet kuiten-
kin osoittavat, että SDHI-valmisteilla tehdyt käsittelyt tehoavat yhtä hyvin tai hieman pa-
remmin kuin strobiluriineilla ja/tai triatsoleilla tehtävät käsittelyt, taudista ja tautipaineesta 
riippuen. SDHI-valmisteet tuovat siten mielenkiintoisen lisän kemialliseen tautientorjuntaan 
Suomessa. 
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Taulukko 2. Neuvonnalliset tautientorjuntakokeet 2016 ja 2017 Inkoossa ja Jokioisilla. Yh-
teenveto tehosta lehtilaikkutauteihin sekä vaikutuksista satoon. Ohrakokeissa käsittelyaika 
oli 37-39 ja kevätvehnäkokeissa BBCH 47-55.  
Ohra 2016   2017 
  Teho %   Teho % 
  Inkoo Jokioinen   Inkoo Jokioinen 
Tauti Verkkolaikku Verkkolaikku   Verkkolaikku Verkkolaikku 
SDHI1 66-68 96-98   82-89 97-98 
Muut2 35-48 83-98   70-82 83-97 
  Sadonlisäys %   Sadonlisäys % 
  Inkoo Jokioinen   Inkoo Jokioinen 
SDHI1 24-28 26-30   30-55 40-47 
Muut2 16-24 18-27   15-28 26-42 

      Kevätvehnä 2016   2017 
  Teho %   Teho % 
  Inkoo Jokioinen   Inkoo Jokioinen 
Tauti Pistelaikku Pistelaikku   Lehtilaikut Pistelaikku 
SDHI1 16-37 87-88   68-81 83-92 
Muut2 16-34 55-67   55-68 76-91 
  Sadonlisäys %   Sadonlisäys % 
  Inkoo Jokioinen   Inkoo Jokioinen 
SDHI1 13-22 6-7   11-18 9-13 
Muut2 12-20 4-10   11-14 5-9 
1) = Käsittelyt pohjautuvat SDHI-valmisteiden seoksiin triatsolien/strobiluuriinien kanssa 
2) = Käsittelyt pohjautuvat Strobiluriineihin ja/tai triatsoleihin ja/tai niiden seoksiin 
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Glyfosaatin ja AMPAn kertyminen pintamaahan suorakylvössä 
 
Jaana Uusi-Kämppä, Sari Rämö ja Heikki Jalli 
Luonnonvarakeskus (Luke) 
 
Glyfosaatti on totaaliherbisidi, jonka tärkein käyttökohde on juolavehnän sekä muiden hei-
nämäisten ja monivuotisten kestorikkakasvien torjunta. Glyfosaatin käyttö alkoi Suomessa 
vuonna 1976, ja siitä asti käyttö on kasvanut. Vuoden 2015 myyntimäärä oli 859 teho-
ainetonnia. Glyfosaattivalmisteilla tai niiden lisäaineilla on todettu olevan haittavaikutuksia 
ympäristössä, vaikka itse glyfosaattia onkin pidetty melko haitattomana. Maailmanlaajuises-
ti lisääntyneen käytön takia ympäristö- ja muita vaikutuksia on syytä tutkia. 
 
Lukessa on tutkittu glyfosaatin hajoamista maassa 3-aminometyylifosfonihapoksi (AMPA), 
glyfosaatin ja AMPAn pidättymista maahan sekä niiden kulkeutumista valumavesien muka-
na. Laitisen (2009) väitöskirjassa käsiteltiin lähinnä karkeita maita. Sen jälkeen tutkittiin gly-
fosaatin ja AMPAn kulkeutumista savimaalle perustetulla Kotkanojan huuhtoutumiskentällä 
(2011–2013). Osa pellosta kynnettiin syksyllä ja osa oli suorakylvössä. Meneillään olevassa 
GlyFos II -hankkeessa selvitetään glyfosaatin ja AMPAn pitoisuuksia hämäläisillä ja lounais-
suomalaisilla pelloilla. Kokeessa on mukana kaikkiaan 18 lohkoa, joista 13 on suorakylvössä 
ja 5 kevytmuokattu. Maanäytteet (0–2,5 cm ja 2,5–22 cm) otettiin vuonna 2016. Tuloksia 
verrataan aikaisemmin Kotkanojan kentällä saatuihin tuloksiin. 
 
GlyFos II -hankkeen viljelijät ruiskuttivat suorakylvölohkot keväällä (540–1260 g glyfosaat-
tia/ha) ja muokatut lohkot yhtä lukuun ottamatta syksyllä (1260 g gyfosaattia/ha). Lisäksi 
viisi suorakylvölohkoa ja yksi muokattu lohko saivat kaksi käsittelyä (≈2340 g glyfosaat-
tia/ha). Viljelijät päättivät käsittelyajankohdat ja torjunta-aineen käyttömäärät. Luke kävi 
ottamassa maanäytteet, ja viljelijät toimittivat lohkotiedot. Näytteet otettiin keväällä ja syk-
syllä ennen glyfosaattikäsittelyä (tausta), 1–2 vrk käsittelyn jälkeen sekä marraskuussa. Mar-
raskuun näytteestä selvisi, paljonko maahan jäi talveksi glyfosaatti- ja AMPA-jäämiä. Tässä 
esitetään alustavia tuloksia glyfosaatti- ja AMPA-pitoisuuksista maassa. Kaikki pitoisuustu-
lokset on esitetty milligrammoina kilossa (mg/kg) kuivaa maata (kuiva-aineprosentti 100). 
 
Tuloksia 
 
Glyfosaatti 
Suurimmat glyfosaattipitoisuudet olivat suorakylvömaan pintakerroksessa (0–2,5 cm), koska 
pintamaa ei sekoittunut alempiin maakerroksiin. Keväällä pitoisuudet olivat 0,18–0,93 
mg/kg, mutta keväällä tehdyn ruiskutuksen jälkeen 0,16–3,78 mg/kg ja marraskuussa 0,27–
2,74 mg/kg. Kasvukaudella kaksi käsittelyä saaneilla lohkoilla pitoisuus oli toisen käsittelyn 
jälkeen 0,91–6,05 mg/kg ja marraskuussa 0,79–5,91 mg/kg. Pintakerroksen alapuolelta ote-
tuissa näytteissä (2,5–22 cm) pitoisuus vaihteli 0,01–0,52 mg/kg. 
Kevytmuokatuilla lohkoilla pintamaan glyfosaattipitoisuus oli 0,04–0,40 mg/kg ennen käsit-
telyä, 0,92–2,61 mg/kg käsittelyn jälkeen ja 0,43–1,87 mg/kg marraskuussa. Pintakerroksen 
alapuolella pitoisuus oli 0,04–0,6 mg/kg. 
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AMPA 
 
Myös suurimmat AMPA-pitoisuudet mitattiin suorakylvöruutujen pintamaasta. Kevätnäyt-
teissä ne olivat 1,24–5,89 mg/kg, keväällä ruiskutuksen jälkeen 1,11–5,21 mg/kg, syksyllä 
ruiskutuksen jälkeen 1,15–3,77 mg/kg ja marraskuussa 0,71–5,22 mg/kg. Syvemmältä ote-
tuissa näytteissä AMPAa oli 0,14–1,61 mg/kg. 
Muokatuilla lohkoilla AMPAn pitoisuus maan pinnassa oli 0,27–1,39 mg/kg ja syvemmältä 
otetuissa näytteissä 0,18–1,04 mg/kg. 
 
Hankkeen tuloksia tullaan julkaisemaan nettisivuilla https://www.luke.fi/projektit/glyfos-ii/  
Tulokset tukivat Kotkanojan huuhtoutumiskentältä saatuja tuloksia. AMPAn pitoisuudet oli-
vat yleensä suuremmat kuin glyfosaatin pitoisuudet. Glyfosaattipitoisuudet kasvoivat käsit-
telyjen jälkeen. Muokkaus sekoitti pintamaata alempaan maakerrokseen, ja samalla pinta-
maan glyfosaatti- ja AMPA-pitoisuudet pienenivät verrattuna suorakylvölohkoihin. Gly-
fosaatti- ja AMPA näyttävät säilyvän kohtuullisen hyvin savimaassa ja kylmissä olosuhteissa. 
Uusimpien tutkimusten mukaan viljelymaan jäämillä saattaa olla vaikutuksia myös viljely-
kasveihin (esim. heikentynyt ravinteidenotto). Glyfosaattivalmisteiden kuten muidenkaan 
torjunta-aineiden ’liiallinen käyttö’ ei ole järkevää. Käyttö tulee suunnitella niin, että mah-
dollisimman vähäisellä käytöllä saadaan riittävän hyvä tulos. 
 
Kirjallisuus 
Laitinen, P. 2009. Fate of the organophosphate herbicide glyphosate in arable soils and its 
relationship to soil phosphorus status. Doctoral Dissertation. MTT Science 3.  
 
  

https://www.luke.fi/projektit/glyfos-ii/
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Kylvösiementilanne ja siemenlevintäiset taudit 
Siemenen laatu, siemenlevintäisten tautien testaus sertifioidusta siemenestä 
 
Hanna Ranta, Evira, kasvianalytiikka, siemenlaboratorio 
 
Eviran kasvianalytiikkayksikön siemenlaboratoriossa tutkitaan näytteet kaikista suomessa 
tuotetuista, sertifioiduksi tarkoitetuista siemeneristä. Lisäksi tutkitaan siemenpakkaamoiden 
raakaeränäytteitä sekä viljelijöiden oman siemenen näytteitä. 

Vaikka kasvukausi 2017 oli haasteellinen myös siementuotannon kannalta, on myös hyvin 
itäviä eriä tulossa markkinoille. Viljoista heikoin keskimääräinen itävyys on kevätvehnällä. 
Timotein ja nurminadan kesimääräinen itävyys näyttää vuodenvaihteeseen mennessä satu-
jen tulosten perusteella keskimääräiseltä. Herneen ja härkäpavun joukossa on enemmän 
ongelmallisia eriä, mutta myös näistä lajeista on saatu hyvin itävää siemensatoa. Pakkaa-
moiden raakaeränäytteiden ja suoraan viljelijöiltä tulleiden viljanäytteiden tulosten keskiar-
vot ovat selvästi alhaisempia kuin sertifioitavaksi tarkoitettujen erien näytteet. Joukossa on 
runsaasti erittäin alhaisia itävyyksiä. Itävyystilastoja voi seurata Eviran nettisivulla 
www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/siemenet/tilastot/siementen-laatutilastot/. 

Korjuukausi alkoi myöhään ja jatkui pitkälle syksyyn. Korjuun viivästyessä tähkäidännän riski 
kasvaa huomattavasti. Itäneet jyvät kevenevät ja niitä poistuu lajittelussa, mutta niitä näkyy 
silti idätettävissä näytteissä. Satokauden 2017 viljanäytteissä on todettu melko runsaasti 
homeiden ja mekaanisen rikkoutumisen aiheuttamia vioituksia. Jyvän alttius puintivaurioille 
riippuu pääasiassa korjuukosteudesta. Jyvä kestää parhaiten, kun sen kosteus on 18-22 %. 
Kuivempi jyvä murtuu herkästi, jolloin syntyy näkyviä lohkeamia ja säröjä. Kosteampi jyvä 
saa helpommin sisäisiä vaurioita. Ohra kestää kovan kuorensa ansiosta viljoistamme parhai-
ten kosteana puintia. Hyvin itävää siementä voi saada vielä yli 30 %:n kosteudessa puidusta 
ohrasta. Tavoitteena tulisi olla, että puinti aloitetaan vasta, kun kosteus on laskenut 25 
%:iin. 

Puintivioitus altistaa homevioitukselle. Homevioitukset syntyvät nopeasti kosteana puidussa 
viljassa, sillä mikrobit lisääntyvät voimakkaasti ja iskeytyvät erityisesti vaurioituneisiin jyviin. 
Myös viljaerä, jossa on kypsymättömiä jyviä, on altis homevioitukselle. Viljan lämpötilan 
nousu kertoo alkaneesta pieneliötoiminnasta. Yli vuorokauden välivarastointi on jo haitallis-
ta, jos puintikosteus on yli 25 %. Evirassa tehdyissä tutkimuksessa selvisi että siemennäyt-
teiden itävyyskokeissa esiintyvien homevaurioiden esiintymisessä on isoja eroja vuosien ja 
maantieteellisten alueiden välillä. Erot johtuvat paljolti ilmasto- ja säätekijöistä, sekä kasvus-
tojen kehitysvaiheesta. Punahomeet (Fusarium) voivat vioittaa siementä kasvukauden ja 
varastoinnin aikana. että punahomeiden tuottamat DON-toksiinit ovat yhteydessä alentu-
neeseen normaalisti itäneiden siementen osuuteen. Peittaus tehoaa punahomeisiin ja pa-
rantaa itävyyttä myös kauralla, mutta jos siemenen DON-toksiinipitoisuus on korkea, voi olla 
että itävyys ei paranevaikka itse homekasvusto kuolee. 

Puintipäivien kiireet näkyvät idätyskokeissa kuumenemisvioituksina. Harvalukuisina puinti-
päivinä on pitänyt puida kaikki, mitä ennätetään, ja viljaerät ovat ehkä joutuneet odotta-
maan kuivausta ja päässeet kuumenemaan. Kuivurien kapasiteetti on ollut lujilla ja kuivaus-
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lämpötilaa on saatettu nostaa läpimenon nopeuttamiseksi. Siemenviljalle sopii vanha sään-
tö; itävyyden kannalta turvallinen kuivausilman lämpötila on 90 °C miinus viljan kosteuspro-
sentti. Viljan vaurioitumisalttius nousee hyvin jyrkästi, kun kuivausilman lämpötila on yli 70 
°C. 

Oman siemenen laadun tarkastaminen on tärkeää sekä oikean kylvömäärän laskemiseksi 
että peittaustarpeen arvioimiseksi. Suosituimpien lajikkeiden sertifioidun siemenen saanti 
voi vaikeutua kevättä kohti. Ohjeet näytteen lähettämisestä, hinnoista, hyväksytyistä peit-
tausaineista, kylvömäärän laskemisesta jne löytyvät Eviran verkkosivulta 
www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/siemenet/analyysipalvelut-viljelijoille/ 

Markkinoilla oleva sertifioitu siemen on varma valinta. Jokaisesta siemenerästä on varmis-
tettu kenttäkokeissa, viljelystarkastuksessa ja virallisesti otetuista näytteistä laboratorioko-
kein, että erä on ilmoitettua lajiketta, siinä ei esiinny hukkakauraa eikä siemenlevintäisiä 
kasvitauteja ja itävyys on kunnossa. Sertifioidun siemenen jokaisessa pakkauksessa on va-
kuustodistus. 

Siemenlevintäisten tautien testaus sertifioidusta siemenestä 

Ohranlentonoki sekä ohranviirutauti ja siemenlevintäinen ohranverkkolaikku määritetään 
kaikista ohralajikkeista ja siemenluokista. Kauranavonoki määritetään kaikista lajikkeista 
kaikista perussiemenluokista (B1, B2 ja B3).  

Jos koko viljaerä aiotaan myydä viirutautiin ja/tai nokitauteihin tehoavalla peittausaineella 
peitattuna, voidaan kyseiset tautimääritykset jättää lain mukaisesti tekemättä. Nykyään val-
taosa viljaeristä markkinoidaan peitattuna. Näytteitä ohran lentonoki- ja viirutau-
ti/verkkolaikkumäärityksiä varten tulee Eviran siemenlaboratorioon vajaa 200 vuodessa ja 
kauran avonoen määrityksiä varten vain kymmenisen kappaletta.  

Luomusiemen voidaan peitata siemenlevintäisiä kasvitauteja vastaan luomutuotantoon hy-
väksytyillä peittausvalmisteilla. Nokitauteihin tehoavia valmisteita ei ole hyväksytty luomu-
tuotannossa. Jos luomusiemenessä esiintyy ohranlentonokea 1 % tai enemmän, on markki-
nointi sallittu ainoastaan tavanomaisena siemenenä, joka on peitattu ohranlentonokeen 
tehoavalla valmisteella. Siemenlainsäädännössä olevat siemenlevintäisten tautien laatuvaa-
timukset koskevat myös luomusiementä 

Haisunokea ei saa esiintyä vehnänsiemenessä. Pakollista laboratoriotutkimusta ei kuiten-
kaan ole, vaan taudin esiintymistä tutkitaan viljelystarkastuksen yhteydessä. 

Hampulle, auringonkukalle ja pellavalle tehdään tautimääritykset laboratoriossa kaikista 
lajikkeista ja siemenluokista. Kotimaisen siementuotannon vähäisyyden takia tutkittavaksi 
tulee käytännössä vain muutamia kymmeniä hamppu- ja pellavanäytteitä. Hampusta tutki-
taan Botrytis cinerea ja pellavasta lisäksi Alternaria linicola, Colletotrichum lini, Ascochyta 
linicola ja Fusarium spp. 

Ohran lentonoki tutkitaan erottamalla ja kirkastamalla alkiot, minkä jälkeen tumma rihmas-
to näkyy alkion sisällä preparointimikroskoopilla. Kauran avonoen itiöt huuhdotaan jyvien 
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päältä vesiliuokseen ja ne lasketaan mikroskoopin ja laskentakammion avulla. Ohran viiru-
tauti ja verkkolaikku, sekä pellavan ja hampun taudit kasvatetaan siemenistä ulos kasvatus-
maljalla ja tunnistetaan mikroskoopin avulla. 

Torajyvä ei kuulu pakollisiin kasvitautimäärityksiin vaan se on osa puhtausmääritystä. Laatu-
vaatimus on viljoille lukuun ottamatta rukiinhybridiä perussiemen enintään 1 kpl/500 g, ser-
tifioitu siemen enintään 3 kpl/500 g torajyviä tai torajyvän palasia. Ruishybridillä se on pe-
russiemenessä enintään 1 kpl/500 g, sertifioidussa siemenessä enintään 4 kpl/500 g.  
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Tankkiseokset turvallisesti ja maltilla 
 
Marja Turakainen, Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus 
 
 
Kasvinsuojelutoimenpiteet vaikuttavat viljelykasvien kasvuun ja satotasoon. Sokerijuurik-
kaalla rikkakasvintorjunta on erityisen tärkeää, koska sen alkukehitys on hidasta ja se ei pär-
jää kilpailussa rikkakasvien kanssa. Oikean torjuntapäätöksen tekemisen ja optimaalisen 
torjunnan kannalta on välttämätöntä käydä havainnoimassa mitä rikkakasvilajeja tai tuholai-
sia pellolla on, missä kasvuvaiheessa rikkakasvit ovat ja millaiset ovat olosuhteet. Koska juu-
rikas on kahden ensimmäisen rikkakasviruiskutuksen aikaan pieni, se on herkkä ruiskutusvi-
oituksille. Siksi on oltava varovainen ja huomioitava erityisesti ruiskutusolosuhteet. Jos kasvi 
on stressaantunut, esim. kuivuuden, hallan tai taimipoltteen takia ruiskutusta on siirrettävä 
tai käsittely tehdään jaetulla annoksella vioituksen vähentämiseksi. Liian iso öljyn määrä 
lisää myös vioitusriskiä ja sen määrää tankkiseoksessa vähennetään hellekautena tai jos kas-
vi on stressaantunut.  
 
Sokerijuurikkaalla yksivuotiset rikkakasvit torjuntaa neljän valmisteen tankkiseoksella. Teho varmis-
tetaan lisäämällä öljy. Suurin osa rikkakasveista taimettuu heti keväällä. Käytetty tankkiseos valitaan 
rikkakasvilajiston ja olosuhteiden mukaan. Ensimmäisen ruiskutuksen on tehottava mahdollisimman 
moniin rikkakasveihin. Paras tulos saadaan, kun rikkakasvit ovat pääsääntöisesti sirkkalehtivaiheessa. 
Paras ruiskutusajankohta on aamulla, auringon noustessa, jolloin suhteellinen kosteus on korkea ja 
ilma on tyyni. Jos on kuivaa, rikkakasvit muodostavat paksun vahakerroksen ja torjuntatulos voi jää-
dä heikoksi. Tässä tapauksessa suositellaan suurempien ainemäärien käyttöä. Rikkakasviruiskutukset 
vioittavat aina jonkin verran juurikasta. Vioitus näkyy kasvun hidastumisena tai joskus lehtioireina. 
 
Juurikkaan kasvinsuojeluun on tulossa pitkästä aikaa jotain uutta. Bayer CropScience ja KWS SAAT 
ovat kehittäneet sokerijuurikkaan rikkakasvien torjuntaan CONVISO SMART -viljelysysteemin. Siihen 
kuuluu CONVISO SMART -kestävä sokerijuurikaslajike ja uusi, jo Suomessa rekisteröity torjunta-aine 
Conviso One.  
 
Suositeltu vesimäärä rikkakasviruiskutuksissa on yleensä 150-200 l/ha, valmisteesta riippuen. Tauti-
aineiden kanssa suositus vesimääristä on em. suurempi. Käytännön kasvinsuojeluruiskutuksissa käy-
tetään vettä vähemmän ja näin ruiskutettua isommat alat. 
 
Ruiskutuksissa on syytä kiinnittää huomiota ruiskutusveden laatuun. Veden pH sekä kovuus voivat 
vaikuttaa merkittävästi kasvinsuojeluaineiden tehoon. Veden pH vaikuttaa siihen, miten nopeasti 
tehoaine alkaa hajoamaan. Esimerkiksi juurikkaalla käytetty fenmedifaamin puolittumisaika on vain 
10 minuuttia, kun veden pH on 9. Tämä tarkoittaa sitä, että 10 minuutissa häviää puolet tehoaineen 
määrästä ja teho alenee samalla. Lähes kaikille kasvinsuojeluaineille sopivin ruiskutusveden pH on 5-
7. Myös veden kovuus alentaa tehoaineiden tehoa.  
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Ilmaston lämpeneminen ja rikkakasvit 
 
Matti Erkamo 
 
Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa rikkakasveihin siten, että siementen kypsymiseen vaadit-
tu lämpösumma täyttyy peräkkäisinä vuosina, ja rikkakasvit pystyvät muodostamaan pysy-
vän siemenpankin viljelyksille. Usean, etelämpänä harmillisen, rikkakasvin vaatima läm-
pösumma on niin korkea, että aiempina vuosina itäneet siemenet eivät ole pystyneet muo-
dostamaan itäviä siemeniä ainakaan toistuvasti. Moni nyt uhkana oleva rikkakasvi on löyty-
nyt pelloilta yleisesti jo aikaisemmin, mutta ilmastomme on estänyt pysyvän siemenkannan 
syntymisen. 
 
Eteläisen Suomen tehoisa lämpötilasumma on keskimäärin 1100-1300 astetta, joskin par-
haina vuosina se on ollut jopa yli 1500 astetta. Ilmaston lämmetessä summa nousee ehkä 
tasolle 1500-1700, mikä vastaa jo Itämeren eteläosien olosuhteita ja siellä nyt menestyvien 
rikkakasvien lämpövaatimuksia. Tämä taso saavutetaan jo seuraavan 20-30 vuoden kulues-
sa. 
 
Miten uudet rikkakasvit saapuvat Suomeen? Osa saapuu ulkomailla viljeltyjen siemenerien 
mukana, merkittävä osa linnunsiementen ja riistapeltojen siementen mukana yms. Osa ri-
koista on levinnyt itsestään ja syynä saattaa osaksi olla lintujen mukana kulkeutuneet sie-
menet. Liikennevälineet ja kuormalavat voivat edesauttaa siementen leviämistä. 
 
Merkittävimmät uudet tai jo sillanpääaseman saavuttaneet rikkakasvit on syytä oppia tun-
nistamaan jo alkuvaiheessa, koska reagoimatta jäänyt rikkaongelma saattaa aiheuttaa tule-
vaisuudessa suuria kustannuksia ja jopa viljelyn lopettamisen. Ainakin rikkapuntarpää, ka-
nanhirssi ja viherrevonhäntä olisi tunnettava, koska ne lisäävät suuresti torjuntakustannuk-
sia ja voivat myös alentaa sadon arvoa ylimääräisinä lajittelukustannuksina. Moni rikkakasvi 
muodostaa hyvin pitkäikäisen siemenpankin, mikä aiheuttaa torjuntatarpeen jopa vuosi-
kymmeniksi eteenpäin ja sitä kautta suuria ylimääräisiä kustannuksia, joita ei voida saada 
pois tuotteen hinnassa. Joillakin rikkakasveilla on kehittynyt torjunta-aineresistenssi, mistä 
syystä niiden torjunta on haasteellista etenkin kun torjunta-ainevalikoima on supistumassa. 
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Miksi torajyvä iski viime kesänä? 
 
Marja Jalli 
Kasvinterveys, Luke 31600 Jokioinen, marja.jalli@luke.fi 
 
Kasvukaudella 2017 ruista viljeltiin liki 32 000 hehtaarilla. Luken ennakkotilastojen mukaan ruis-
sato kasvoi edellisvuodesta 32 % ja oli suurin vuoden 1990 jälkeen.  Ruissadon laatua heikensi 
kuitenkin kasvustoihin keskimääräistä yleisemmin iskeytynyt torajyvä. Merkittävänä tekijänä sie-
nitartunnoille olivat kasvukauden sääolot. 
 
Torajyvä säilyy rihmastopahkana kasvukauden yli maan päällä, maassa tai kylvösiemenen joukos-
sa. Maassa torajyvä säilyy tartuntakykyisenä noin vuoden, siemenentavaran joukossa varastoti-
loissa torajyvä voi säilyttää tartuntakykynsä pidempään.  
 
Ennen kasvuston kukintaa maassa olevat torajyvät itävät ja muodostavat itiöemiä, joiden itiöt 
leviävät tuulen ja sateen avulla avonaisiin kukintoihin. Torajyvä voi tartuttaa kaikkia nurmiheiniä 
ja viljakasveja (isäntäkasveja yhteensä noin 200). Noin vuorokauden sisällä itiöt infektoivat pölyt-
tymistä odottavan emin ja aloittavat rihmaston- ja itiönmuodostuksen. Tartunnan saanut kukinta 
alkaa muodostaa tahmeaa sokeripitoista mesikastetta. Mesikaste sisältää torajyvän itiöitä, joita 
mesikasteen houkuttelemat hyönteiset levittävät edelleen. Kasvukauden kuluessa tartunnan 
saanut kukinto kehittyy torajyväksi. Torajyvä korvaa tummalla, purppuranmustalla soikealla pah-
kallaan kehittyvän terveen jyvän. 
 
Torajyvätartunta voi tapahtua vain, kun torajyväitiöillä on pääsy kukintoon ja kun kukinto ei ole 
täysin pölyttynyt. Ristipölytteisillä kasveilla, kuten rukiilla ja timoteilla, kukinta on aina avointa ja 
altistuminen on itsepölytteisiä kasveja suurempaa. Itsepölytteiset torajyvän isäntäkasvit, kuten 
ohra, vehnä ja kaura, altistuvat torajyvälle vain, jos kukinta tapahtuu poikkeuksellisesti avoimesti.  
 
Kukinnan aikainen kostea ja viileä sää pidentää kukinta- ja samalla altistumisaikaa. Näissä olosuh-
teissa siitepölyn muodostuminen on vajaampaa ja sen elinkyky on normaalia heikompi. Vastaavat 
sääolot edesauttavat torajyvien itämistä ja itiöiden edelleen leviämistä. 
 
Torajyvälle ei ole kemiallista torjuntaa ja viljeltävistä viljalajikkeista ei löydy torajyvänkestävyyttä, 
joka perustuisi aktiiviseen sienen kasvun estoon lajikkeessa. Hybridilajikkeissa torajyvän esiinty-
mistä on pystytty vähentämään Pollen Plus –lajikkeilla, joissa siitepölyn tuotanto on muita run-
saampaa ja altistuminen sienelle vähäisempää. 
 
Torajyväriskiä voi vähentää viljelyteknisillä toimilla, viljelykierrolla ja kynnöllä. Piennarheinien 
niitto ennen kukintaa sekä rikkaheinien torjunta kasvustosta vähentävät tartuntariskiä. Torajy-
västä puhdas kylvösiemen estää tartunnan tulon siemenen kautta. 
 
Mahdollisimman tasainen, nopea ja täydellinen kukinta on tehokas keino ehkäistä kasvien 
torajyvätartuntaa. Tätä edesauttavat muun muassa maan hyvä kasvukunto, tasapainoinen 
lannoitus, rukiin riittävän aikainen kylvö. Tarpeen on myös minimoida ajourien poikkeuksel-
listen kasvuolojen vaikutukset kokonaissatoon. 

mailto:marja.jalli@luke.fi
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Pahkahomeen monet isäntäkasvit 
 
Asko Hannukkala, Luonnonvarakeskus, Luke; Helsingin yliopisto 
 
Pahkahome (Sclerotinia sclerotiorum) on hyvin moni-isäntäinen sienitauti, joka vaurioittaa 
ainakin 350 eri kasvilajia. Suomessa tauti aiheuttaa merkittäviä satotappioita öljykasveille, 
monille avomaan vihanneksille kasvukaudella sekä erityisesti varastoitaville vihanneksille ja 
juureksille. Satunnaisemmin pahkahometuhoja esiintyy perunalla, kuminalla, erilaisilla yksi- 
ja monivuotisilla palkokasveilla ja pellavalla. Kotipuutarhoissa tauti voi iskeytyä moniin koris-
tekasveihin ja pienissä kasvihuoneissa kasvatettaviin kurkkukasveihin ja tomaatteihin. Viljat, 
heinät, sipulit ja puuvartiset kasvit ovat kestäviä pahkahometta vastaan. 
 
Pahkahome muodostaa sairastuneissa kasveissa tummanruskeita rihmastopahkoja, joiden 
koko ja muoto vaihtelevat isäntäkasvin mukaan. Tyypillisesti pahkat ovat pitkulaisia, läpimi-
taltaan 0,5–1,5 cm, mutta mehevissä kasvinosissa niistä voi kasvaa paljon suurempia. Sato-
jätteistä maahan päätyneet rihmastopahkat säilyvät hengissä 3–5 vuotta. Seuraavina vuosi-
na maan pintakerroksessa (<5 cm) olevat pahkat itävät ja tuottavat torvimaisia itiöemiä, jos 
maa on tasaisen kosteaa noin 3 viikkoa. Itiöemien yläpinta nousee noin 0,5 cm maanpinnan 
yläpuolelle ja siinä muodostuu suuri määrä tautia levittäviä koteloitiöitä. 
 
Kun ilman kosteusolot ovat otolliset itiöiden leviämiselle, itiöemän laukaisumekanismi lau-
kaisee samanaikaisesti valtavan määrän itiöitä tuulten vietäväksi. Sopivissa oloissa itiöt voi-
vat levitä useiden kilometrien päähän syntypaikastaan. Päätyessään oikeaan aikaan sopi-
vaan isäntäkasviin ne itävät ja aiheuttavat tartunnan. Pahkahometartunta siis voi olla lähtöi-
sin hyvinkin kaukaa varsinaiselta viljelylohkolta. Maassa olevat rihmastopahkat voivat tartut-
taa myös suoraan sienirihmastolla pahkojen lähietäisyydellä kasvavia isäntäkasveja. 
 
Pahkahome aiheuttaa Suomessa useimmiten tuhoja kevätrypsille ja -rapsille, mutta sitä voin 
esiintyä myös syysmuotoisissa öljykasveissa. Oireet ilmaantuvat 2–3 viikkoa kukinnan jäl-
keen kasvien varsiin aluksi vetistävinä, myöhemmin ruskeina kuoliolaikkuina. Tiheässä ja 
lakoutuneessa kasvustossa tauti leviää herkästi kasvista toiseen ja tauti näkyykin usein pe-
säkkeinä. Sairastuneet varret katkeilevat ja kasvien lituja tuottava osa painuu maahan. Pa-
himmillaan koko kasvusto mätänee. Öljykasveilla tautia voidaan torjua kasvustoruiskutuksin 
täyskukinnan aikaan. 
 
Perunalla, kuminalla, herneellä, pellavalla ja vihanneskasveista kurkulla ja kurpitsalla pahka-
home aiheuttaa samantapaisia oireita kuin öljykasveilla. Tuhot eivät yleensä ole yhtä laaja-
mittaisia kuin öljykasveilla. Seuduilla, joilla monia pahkahomeen isäntäkasveja viljellään jat-
kuvasti samoilla peltoaukeilla, pahkahome on kuitenkin merkittävä riskitekijä. Monet viher-
lannoitus- ja kerääjäkasveiksi viljeltävät kasvilajit ovat pahkahomeen isäntäkasveja. Pahka-
home ei yleensä ehdi iskeytyä niihin, jos kasvusto murskataan ennen kukintaa. Monivuoti-
sissa palkokasveissa pahkahome sitä vastoin voi lisääntyä. 
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Varastoitavilla vihanneksilla pahkahome tuhoaa nopeasti varastoitavia kasvinosia. Oireita 
voi näkyä jo pellolla, mutta yleensä tuhot ilmaantuvat muutaman viikon varastoinnin jäl-
keen. Pahimmillaan pahkahome voi levitä varastossa erittäin nopeasti kasvista toiseen ja 
niiden pinnalla kasvaa pumpulimaista rihmastoa, jossa kehittyy tummanruskeita pahkoja. 
Pahkahomeen pahkat ovat sisältä valkoisia, kun harmaahomeen pahkat ovat kokonaan rus-
keita. Pahkahome muuttaa kasvien solukot kauttaaltaan vetistäväksi massaksi eikä pahka-
homeen vioittamia kasveja pysty kauppakunnostamaan.  
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Tuomikirvaennuste 2018 – kirvoihin kannattaa taas varautua 
 
Erja Huusela-Veistola 
Luke Kasvinterveys 
 
Tuomikirvojen runsaus ja niiden aiheuttamat tuhot vaihtelevat erittäin paljon vuosittain ja 
alueittain. Vuonna 2016 kirvoja oli yllin kyllin, mutta vuonna 2017 niistä ei aiheutunut hait-
taa. Kotimaisen kirvakannan arvioinnissa ja ennakoinnissa käytetään apuna vuosittaista 
tuomikirvaennustetta, joka antaa melko luotettavan kuvan kotimaisen tuomikirvakannan 
suuruudesta. Juuri valmistuneen ennusteen perusteella tulevana kesänä tuomikirvan aihe-
uttamat tuhot ovat taas todennäköisiä ainakin monin paikoin. 

Talvimunamäärä kertoo tuhoriskin 

Tulevan kesän tuomikirvaennuste perustuu marras-joulukuussa tehtävään kirvojen talvimu-
nien laskentaan, jonka avulla arvioidaan talvehtivien tuomikirvojen runsautta. Talvimunia 
lasketaan eri puolilta maata kerätyistä tuomenoksanäytteistä. Tuomikirvaennusteen katta-
vuus ja luotettavuus riippuu näytepisteiden määrästä. Vuoden 2018 tuomikirvaennustee-
seen tuomenoksia saatiin jälleen noin 50 paikasta eli ennusteen kattavuus on samaa luokkaa 
kuin edellisvuosinakin.  

Ohjeen mukaan näytteet otetaan 3-5 tuomesta tai tuomirykelmästä, jotka kasvavat pellon 
läheisyydessä. Tuomikirvan talvimunat lasketaan Lukessa vähintään 100 silmusta, kustakin 
puusta erikseen. Munien talvehtiminen ja elossasäilyvyys vaihtelevat alueittain: Talvimunis-
ta säilyy kuoriutumiskelpoisina Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueilla keskimäärin 10 %, Ete-
lä-Pohjanmaan rannikkoalueilla 25 %, Etelä-Suomen rannikkoalueilla 35 % sekä muualla 
Suomessa 45 %. Rannikkoalue yltää tässä tapauksessa 80 km:n päähän merestä.  

Elossasäilyvyysarvion perusteella korjattua kuoriutumiskelpoisten talvimunien määrää ver-
rataan kirvatuhoriskiä kuvaaviin raja-arvoihin. Jos talvikuolleisuuden huomioiva munamäärä 
jää alle 15 munaa/100 silmua, tuhoriski on pieni. Jos määrä on 15 -40 munaa/100 silmua, 
tuhot ovat mahdollisia. Jos kuoriutumiskelpoisia munia löytyy yli 40 kpl/100 silmua, tuhoris-
ki on suuri. 

Ensi kesänä kirvatuhot taas todennäköisiä 

Loppuvuodesta 2017 tehdyn laskennan perusteella kotimainen tuomikirvakanta on taas 
noussut ja tuhoriski ensi kesänä on paikoin suuri. Suuren tuomikirvariskin raja (yli 40 elävää 
talvimunaa /100 silmua) ylittyi kahdeksalla paikalla. Eniten kirvoja keskimäärin löytyi Tam-
melan Saaresta/Venesillalta (154). Runsaasti tuomikirvan talvimunia löytyi myös Jokioisten 
Ojaisilta (108), Hauholta (95), Kokemäeltä (69), Riihimäeltä (60), Rengosta (52), Tammelan 
Mustialasta (45) ja Hausjärveltä (45). Lähelle suuren tuhoriskin rajaa (40 munaa/100 silmua) 
päästiin myös Ylistarossa (38). Myös muutamissa muissa yksittäisissä näytteissä suuren tu-
horiskin raja ylittyi, mutta paikkakohtaiset keskiarvot jäivät tämän alle. Kaiken kaikkiaan 
noin puolessa näytteistä tuhoriski oli mahdollinen eli löytyi keskimäärin yli 15 elävää talvi-
munaa /100 silmua. Vain Alajärveltä tulleesta toisesta näytteestä kirvoja ei löytynyt lain-
kaan, toisessa niitä oli niukasti. Vaihtelua talvimunamäärissä oli hyvin paljon, joskus jopa 
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lähellä toisiaan olevien näytepaikkojen välillä. Ennusteen perusteella tuomikirvatuhot ovat 
kuitenkin ensi kesänä monin paikoin mahdollisia, jopa todennäköisiä.  

Täydennystä voi tulla vielä tuulten mukana  

Tuomikirvariskiä lisäävät meille maanrajojen ulkopuolelta ilmavirtausten mukana kulkeutu-
vat kirvat. Tuomikirvoja on viime vuosina tullut etelästä ja kaakosta melko säännöllisesti 
varsinkin alkukasvukaudesta. Ulkomaisista kirvoista aiheutuvan tuhoriskin suuruus riippuu 
kaukokulkeuman runsaudesta ja ajoittumisesta sekä paikallisista sääolosuhteista ja viljojen 
kehitysasteesta. Jos kirvainvaasio ajoittuu viljojen orasvaiheeseen, tuhoriski kasvaa huomat-
tavasti. Kaukokulkeumariski on suuri etenkin etelärannikolla ja Kaakkois-Suomessa. 

Torjuntaa aina vain tarpeen mukaan 

Tuomikirvojen kemiallinen torjunta on yleisesti tarpeen vain ns. kirvavuosina. Talvimunaen-
nusteen perusteella tuomikirvariski tulevana kesänä on paikoin suuri, mutta vaihtelua esiin-
tyy paljon. Lisäksi ilmavirtausten mukana tulevat kirvamigraatiot ovat vaikeasti ennustetta-
vissa Kaukokulkeuman vuoksi kirvojen torjuntatarve voi muuttua nopeasti, eivätkä ennus-
teet korvaa tuomikirvojen lohkokohtaista tarkkailua, jota on tehtävä etenkin viljojen oras-
vaiheessa. Tuomikirvan torjuntakynnys orastumis- ja versontavaiheessa täyttyy, jos kirvoja 
löytyy vähintään joka viidennestä kasvista. Kasvuston kehittyessä pidemmälle torjuntakyn-
nys kasvaa. Paras torjuntateho saadaan, kun kirvat torjutaan heti niiden siirryttyä kasvus-
toon ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa vioitusta. Lisätietoa kirvatilanteesta kasvukaudella saa 
kasvinsuojelun ajankohtaistiedotteista www.luke.fi/kasper. 

 

Kuva 1. Tuomikirvaennustekartta 2018 (Luke/Hannu Ojanen) 
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Kasvinsuojeluaineiden kuormitusindikaattori 
 
Katri Siimes, Emmi Vähä, Matti Joukola 
 
Suomen ympäristökeskus, PL 140, 00251 Helsinki, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 
 
Pintavesien kasvinsuojeluainepitoisuuksia on selvitetty vesinäytteiden avulla Maa- ja metsäta-
louden vesistökuormituksen seuranta –hankkeessa (MaaMet) vuodesta 2007 lähtien, mutta tois-
taiseksi ei ole tiedetty, ovatko seurantapaikat olleet suomalaisittain keskimääräisen vai korkean 
kasvinsuojeluainekuormituksen alueilla. Lisäksi uusien seurantapaikkojen valintaan oli tarve ke-
hittää riskiperusteinen selkeä menetelmä. Valuma-aluepohjainen kuormitusindikaattori päätet-
tiin kehittää helpottamaan uusien seuranta-alueiden valintaa ja auttamaan vanhojen tulosten 
alueellisen yleistettävyyden arvioinnissa. 
 
Indikaattori perustuu lohkokohtaiseen viljelykasviaineistoon, valuma-alueisiin sekä kertoimiin, 
jotka kuvaavat kasvinsuojeluaineiden käyttöä (tehoainekohtaisesti) ja käytettyjen aineiden haital-
lisuutta. Lähtöaineistona on käytetty SYKEssä valmisteilla olevan uuden valtakunnallisen valuma-
aluejaon vuonna 2014 laadittua luonnosta, jotta on saatu aikaan kooltaan vähintään 10 km2 va-
luma-alueet. Kasvit ryhmiteltiin 21 ryhmään vuoden 2015 viljelykasviaineiston perusteella. Valu-
ma-alueille laskettiin kunkin kasviryhmän viljelyalat luomulohkot poislukien.  
 
Kasviryhmille on arvioitu tyypillinen kasvinsuojeluaineiden käyttö tehoainekohtaisesti (tehoainei-
ta mukana 128). Käyttömääräarvio on perustunut pääosin vuoden 2013 käyttötilastoon. Käyttö-
määrien arvioinnissa on käytetty viljelyoppaita ja vertailtu arvioituja käyttömääriä valtakunnalli-
siin myyntimäärätilastoihin. Lopulta eri aineiden haitallisuutta on painotettu kertoimilla ja paino-
tettu tehoaineiden kokonaiskäyttömäärä on jaettu valuma-alueen maapinta-alalla.  
 
Indikaattorin avulla on mahdollista visualisoida todennäköistä kasvinsuojeluainekuormitusta 
karttoina. Sen avulla voi etsiä alueet, joilla kasvinsuojeluaineet saattavat aiheuttaa ongelmia ve-
sistössä, ja alueita, joilla ongelmia ei todennäköisesti ole. Kuormitusindikaattorin tulokset kerto-
vat, missä viljely on intensiivisintä ja millä alueilla viljellään paljon erikoiskasveja. Tarkoitus on 
myös tiivistää tiedot kasvinsuojeluaineiden vesistövaikutusten kannalta yhteismitalliseksi arvoksi. 
Nyt tutkijoilla on käytössään ensimmäinen versio indikaattorista. Sen kertoimia pitää vielä tarkas-
taa ja tarvittaessa korjata. Indikaattori ei toistaiseksi huomioi eri aineiden erilaista huuhtoutu-
misalttiutta. Se ei myöskään ota huomioon vuosien välisiä eroja, eikä yksittäisen viljelijän teke-
miä päätöksiä kasvinsuojeluaineiden käytöstä. Silti jo tämä raakileversio on osoittautunut käyttö-
kelpoiseksi ja tarpeelliseksi työkaluksi. 
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Tehoaineiden hyväksymiskriteereihin muutoksia: vaikutukset kasvintuotan-
toon Suomessa 
 
Asiamies Mari Raininko 
Kasvinsuojeluteollisuus ry KASTE 
 
 
Tukes päättää kasvinsuojeluaineeksi tarkoitettujen valmisteiden hyväksymisestä ja käytön 
ehdoista Suomessa ja pitää yllä rekisteriä hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista. Ainoastaan 
kasvinsuojeluainerekisterissä olevia kasvinsuojeluaineita saa myydä ja käyttää. 
 
Kasvinsuojeluaineiden tehoaineet taas arvioidaan yhteisesti EU:ssa. Päätös tehoaineen hy-
väksymisestä perustuu riskinarvioon ja se perustuu yhä enenemässä määrin altistumisen 
riskitekijöiden tunnistamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa hyväksynnän ehtojen tiuken-
tumista. Vaikka sama tehoaine olisi käytössä esimerkiksi kasvinsuojeluaineena, biosidina ja 
lääkkeenä, niin hyväksymisprosessi ja sen lopputulos ovat erilaiset. 
 
Mikäli nyt käytössä olevat hyväksymiskriteerit muuttuvat EU:n kaavailujen mukaisesti, niin 
on arvioitu, että 75 EU:ssa nykyisin käytössä olevaa tehoainetta on vaarassa poistua markki-
noilta. Käytännössä uudet kriteerit vaikuttavat valikoimiin sitä mukaa kun valmisteita uudel-
leen rekisteröidään jäsenvaltioissa. Kaikkiaan hyväksyttyjä tehoaineita EU:ssa on nyt noin 
400 kpl.   
 
Jos useita tehoaineita ja tehoaineryhmiä poistuu käytöstä uusien hyväksymiskriteereiden 
vuoksi, aiheuttaa se merkittäviä ongelmia eurooppalaiselle kasvintuotannolle. Korvaavia 
aineita tai muita tapoja tautien, tuholaisten ja rikkakasvien torjuntaan ei välttämättä ole 
saatavilla. Pienentynyt ainevalikoima ja vaihtoehtoiset keinot nostavat suoraan tai epäsuo-
raan tuotantokustannuksia. 
 
Uusien tehoaineiden kehittäminen on hidasta ja kallista puuhaa. Kehitystyö kestää keski-
määrin 11 vuotta ja kustannukset ovat keskimäärin 280 miljoonaa dollaria. Kasvinsuojeluai-
neita kehittävälle teollisuudelle tutkimukseen panostaminen on hyvin riskialtista, sillä uuden 
aineen kehitystyön alussa ei tarkkaan tiedetä minkälaiset säännöt ja poliittiset virtaukset 
kymmenen vuoden kuluttua vallitsevat. 
 
Euroopan kasvinsuojeluteollisuus on yhteistyössä konsulttitoimisto Steward Redqueenin 
kanssa selvittänyt, mitä vaikutuksia saatavilla olevien tehoaineiden vähentyminen voi aihe-
uttaa Euroopan kasvintuotannolle. Aiemmin selvitys on tehty kahdeksassa Euroopan suu-
rimmassa maassa. Tällä hetkellä selvitystyössä on mukana myös pieniä maita: mm. Suomi, 
Ruotsi ja Tanska.  Selvityksessä kartoitetaan että mitä riskiryhmässä olevien aineiden mah-
dollinen poistuminen käytöstä vaikuttaa kasvintuotantoon, viljelijöiden tulotasoon ja tuo-
tannon kannattavuuteen. Mukana selvitystyössä ovat viljelijöiden edustajat, neuvonta, tut-
kimus jne. 
Alustavien tulosten perusteella arvioidaan, että jos uhka kaikkien riskiryhmässä olevien ai-
neiden poistumisesta toteutuisi, johtaa se Suomessa – niin kuin muissakin maissa - merkit-
täviin satotason pienentymisiin ainakin lyhyellä tähtäimellä. Esim. kauralla satotaso vähen-

http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/Kasvinsuojeluainerekisteri/
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tyisi 18 %:lla, ohralla 34 %:lla, vehnällä 28 %:lla, rukiilla 17 %:lla, perunalla yli 50 %:lla ja öljy-
kasveilla lähes 2/3:lla. 
Tehoaineiden vähentymisellä olisi vaikutusta niin tautien, tuholaisten kuin rikkakasvienkin 
torjuntaan. Se aiheuttaisi ongelmia niin juolavehnän, hukkakauran kuin leveälehtisten rikka-
kasvienkin torjunnassa. Myös esimerkiksi viljan nokitautien, punahomeiden ja laikkutautien 
torjunta hankaloituisi. Öljykasveilla ongelmia tulisi myös rapsikuoriaisten, kirppojen ja pah-
kahomeen torjunnassa. Lehtipoltteen ja perunaruton torjunta perunalla olisi varsin hanka-
laa, ellei jopa mahdotonta. Erikoiskasveilla kuten vihanneksilla ja marjoilla tulee ongelmia 
ensimmäiseksi laadun ja sen jälkeen määrän kanssa. 
 
Rikas Eurooppa voi sietää kasvintuhoojien aiheuttaman sadonalennuksen tuomalla kasvi-
tuotteita EU:n ulkopuolelta. Se on pitemmän päälle kuitenkin pois jonkun toisen ruokapöy-
dästä ja siksi voi kysyä onko se moraalisesti oikein. Lisäksi WTO-sopimussääntöjen mukaan 
EU ei voi kieltää sellaisten kasvisten tuontia, joilla on käytetty EU:ssa kiellettyä tehoainetta.   
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BroadwayTM Star UUTUUS! 
 
Päivi Peltovuori, DOW AgroSciences 
 
Leveälehtisten ja heinämäisten rikkakasvien torjuntaan vehnältä ja rukiilta.  

- Enemmän tehoa juolavehnään, hukkakauraan, luohoon sekä eri kattaralajeihin 
- Tehoaa erinomaisesti myös saunakukkaan, pihatähtimöön, jauhosavikkaan ja mataraan 
- Toimii myös viileässä 

 
Broadway Star on edeltäjäänsä kehittyneempi ratkaisu vehnä- ja ruisviljelysten laajatehoi-
seen rikkakasvien torjuntaan. Käyttövalmiilla seoksella on mahdollista torjua viljelyksen hei-
nämäiset sekä leveälehtiset rikat laajatehoisesti. Broadway Starin korkea pyroksulaamipitoi-
suus varmentaa tehoa erityisesti heinämäisiin rikkakasveihin; juolavehnään, hukkakauraan, 
luohoon sekä rikkapuntapäähän, samalla teho leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan pysyy 
erinomaisena mm. saunakukkaan, pihatähtimöön, savikkaan, orvokkiin, ruiskaunokkiin sekä 
kiertotattareen.    
Vaikutustapa: 
BroadwayTM Star on lehtivaikutteinen valmiste, jota voit joustavasti käyttää viileissäkin olo-
suhteissa (+6oC) silloin kun rikkakasvit ovat kasvussa ja pieniä. Tehoaa vain ruiskutushetkellä 
taimella oleviin hukkakauroihin. Rikkakasvien kasvu pysähtyy välittömästi ja lopullinen teho 
voidaan havainnoida muutaman viikon kuluttua ruiskutuksesta.  
Käytössä huomioitavaa: 
Tehon varmistamiseksi ruiskutusnesteeseen lisätään Dassoil –kiinnitettä 0,5 l/ha. Vioitus-
vaaran vuoksi ei saa ruiskuttaa trineksapakkia, fenoksaproppia, proheksadionia tai etefonia 
sisältävien valmisteiden kanssa tai nestemäisten typpilannoitteiden kanssa. Broadway Star-
valmisteella on kortta lyhentävä vaikutus. Voidaan käyttää kaikilla maalajeilla, kevyillä maa-
lajeilla ja kuivissa olosuhteissa saattaa aiheuttaa ohimenevää vaalenemistä.  
Tehoaineet: Pyroksulaami 70,8  g/kg ja florasulaami 14,2 g/kg  
Vesimäärä: 100-200 l/ha 
Sateenkesto 1 h 
Käyttökohteet Käyttöajankohta Käyttömäärä 
Kevätvehnä Pensomisen alku - korren-

kasvunalku 
150 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha 

Syysvehnä, ruis, ruisvehnä Pensomisen alku - korren-
kasvunalku 

160 -265 g/ha 

 
 
Tuote odottaa rekisteröintiä. Tarkista tuotteen käyttö etiketistä rekisteröinnin jälkeen.  
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Tombo 
 

Päivi Peltovuori, DOW AgroSciences 
 
 

• Laaja tehoinen tuote heinämäisten ja leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan vehnältä 
ja rukiilta 

• Erittäin tehokas mm. saunakukkaan, mataraan, savikkaan, pihatähtimöön sekä juola-
vehnään, luohoon, hukkakauraan sekä muihin heinämäisiin rikkakasveihin  

• Lisää vain kiinnite Dassoil 
 

 
 Leveälehtisten ja heinämäisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta ja 
ruisvehnältä. 

 
Tombon käyttömäärä on syysviljoilla 0,1-0,2 kg/ha ja kevätvehnällä 0,1-0,15 kg/ha. Valmis-
teeseen suositellaan lisättäväksi Dassoil-kiinnitettä 0,5 l/ha. 
 
Tombo on lehtivaikutteinen valmiste, joka tehoaa sekä heinämäisiin että leveälehtisiin rik-
kakasveihin. Tombo tehoaa mm. hukkakauraan, luohoon, saunakukkaan, mataraan, ruis-
kaunokkiin ja pihatähtimöön sekä tehoa löytyy myös valvattiin ja ohdakkeeseen. Raemainen 
formulaatio sekoittuu helposti veteen, ja siihen tarvitsee lisätä vain kiinnite. Käyttöaika pen-
somisen alusta aina korrenkasvun alkuun saakka. Tombolla on myös kasvunsäädevaikutusta, 
minkä vuoksi sekoittamista kasvunsääteisiin ei suositella. Ei saa käsitellä seosviljoja, jotka 
sisältävät palkokasveja (apilaa, hernettä tai mailasta) tai heiniä. Lue käyttöohje tarkasti seu-
raavan vuosien viljekasvirajoitusten osalta.  
 
 
Käytön rajoitukset:   
Valmisteella on pohjavesirjoitus, mutta ei peräkkäiskäytön rajoitusta. Suojaetäisyys vesis-
töön 3 metriä. Tombolle herkkien kasvien viljely on kielletty käsittelys 14 kk aikana: Peruna 
ja muut koisokasvit, sokerijuurikas, sipuli, porkkana ja muut sarjakukkaiset kasvit,  24 kuu-
kautta: Herne, härkäpapu, lupiini ja muut palkokasvit. Kurkku, salaatti ja muut mykerökuk-
kaiset kasvit. Lanta joka sisältää Tombolla käsiteltyjä kasvinosia tulee muokata maahan 7 kk 
ennen herkän kasvin viljelyä.  
 
Tuoteominaisuudet: 
• Tehoaine: pyroksulaami 50 g/kg, florasulaami 25 g/kg ja aminopyralidi 50 g/kg 
• Olomuoto: Rae 
• Vaikutustapa: Pääasiassa lehtien kautta, myös maavaikutusta 
• Sateenkesto: 1 h 
• Varastointi. Suojattava pakkaselta 
• Pakkauskoko: 1 kg 
• Valmistaja: Dow Agro Sciences 
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Stop kasvitaudeille - nopea teho heti ruiskutuksen jälkeen 
 
Minni Tapola, Bayer CropScience 
 
Propulse FX on uusi ratkaisu erityisesti ohran tautien torjuntaan 
Laadukkaan rehuohran tärkeä resepti on tehokas tautitorjunta, joka pitää kovassakin tauti-
paineessa lehtilaikkutaudit kurissa ja lopulta kasvusto tuleentuu tasaisesti ja ajoissa. 
Propulse FX on uusi tautiainepaketti juuri tähän tarkoitukseen.  Paketin hinta-laatusuhde on 
kohdillaan, koska hehtaarikustannus on maltillinen tehon kuitenkin ollessa hyvä ohran tar-
peisiin. Teho kestää kolme-neljä viikkoa, ja teho on erittäin hyvä verkko- ja rengaslaikkua 
vastaan. Viime kesän kovissa olosuhteissa Propulse FX toimi tehokkaasti ohran ja vehnän 
tautikokeissa sekä tiloilla joilla valmistetta  testattiin koetoimintaluvalla. Kasvustot lähtivät 
tuleentumaan ajoissa ohjeistuksen käyttömäärillä ja sadonlisä esimerkiksi Ylistaron Luken 
kokeessa oli yksi parhaimpia. 
Propulse FX on helppo käyttää eri tankkiseoksissa ja sillä ei ole pohjavesi-tai peräkkäiskäytön 
rajoituksia. 
 
2017 vuoden koetulosten tietoja: 
OHRAN TAUTIKOKEET :Propulse FX 0,3 + 0,3 l/ha annoksella keskimääräinen sadonlisä 4 
kokeessa (Luke Ylistaro, Luke Jokioinen, Västankvarn ja Kotkaniemi) 729 kg/ha verrattuna 
käsittelemättömään. Muihin tautiaineisiin verrattuna Propulse FX pärjäsi erinomaisesti ja 
erottautui ohralla hyvän tautisuojan lisäksi tasaisena ja aikaisempana tuleentumisena ver-
rattuna strobiluriini-valmisteisiin. 
VEHNÄN TAUTIKOKEET: Kotkaniemen kokeessa Propulse FX 0,4 + 0,4 l/ha annoksella sadon-
lisä oli 832 kg/ha ja oli esimerkiksi pari sataa kiloa parempi kuin Amistar-yhdistelmä ja 400 
kg/ha parempi kuin markkinoilla oleva strobi-SDHI-seos samoilla käyttömäärillä.  
 
Nopea teho ruiskutuksen jälkeen 
Fluopyraami imeytyy ja liikkuu kasvin lehdessä nopeasti, nopeammin kuin useat muut kas-
vinsuojeluaineet. Fluopyraamin ansiosta Propulse pysäyttää jo iskeneen taudin etenemisen 
estäen sienirihmaston kasvua lehdissä. Protiokonatsoli vaikuttaa hitaammin, mutta sillä taas 
on pidempi suoja-aika. Ohran taudit iskevät kosteissa oloissa nopeasti ja tämän vuoksi lippu-
lehtiruiskutus propulse FX-ratkaisulla antaa nopean suojan koko kasville ja estää jo aikai-
semmin iskeneen sienirihmaston leviämisen lehdissä. 
 
Propulse on yksi käytetyimpiä rapsin tautiaineita Euroopassa 
Propulse sopii erittäin hyvin rapsin ja rypsin tautien torjuntaan. Teho useita lehtilaikkutaute-
ja sekä pahkahometta vastaan on erittäin hyvä. Pakkauksen tuotteet voi käyttää usealla eri 
tavalla; joko yhdessä tankkiseoksessa kuten viljoilla tai sitten Folicur Xpertin kukkavarren 
kasvun aikana kasvunsääteenä ja Propulsen myöhemmin kukinnan aikana pahkahomeen 
torjuntaan.  
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Mikä Propulse?  
Propulse FX-tautiaineratkaisu on kaikille viljoille sekä rypsille ja rapsille soveltuva kasvitau-
tien torjunta-ainepaketti. 
Se sisältää kaksi eri valmistetta: uuden Propulse-valmisteen sekä Folicur Xpert-valmisteen. 
Propulsessa on kaksi eri tehoainetta, SDHI-tehoaineiden ryhmään kuuluvaa fluopyraamia 
sekä triatsolien ryhmään kuuluvaa protiokonasolia. Propulse tehoaa hyvin tai erittäin hyvin 
useimpiin ohran ja vehnän kasvitauteihin. Öljykasvien pahkahomeeseen sillä on erinomainen 
teho.Propulse FX tulee Hankkijan myyntiin vuoden 2018 alusta. 
Propulse FX-pakkaus: 
5 L Propulse (fluopyraami 125 g/l, protiokonatsoli 125 g/l), Folicur Xpert (tebukonatsoli 160 
g/l, protiokonatsoli 80 g/l). 
Ei pohjavesirajoitusta ja saa käyttää perättäisinä vuosina. Vesistöön jätettävä yhdistelmällä 
10 m suojaetäisyys viljoilla ja syysöljykasveilla, kevätöljykasveilla 20 m. 
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Elatus™ Era           
 
Antti Jaakkola, Syngenta Nordics A/S 
 
(Tiedot perustuvat valmisteen rekisteröintihakemukseen, rekisteröintiä odotetaan alkuvuo-
desta)  
• Uuden SDHI-tehoaineluokan tautiaine vehnälle, ohralle, rukiille, ruisvehnälle ja kauralle 
• Pitkäkestoinen ja laaja teho tauteja vastaan – suojaa terveet vihreät lehdet 
• Toimintavarma – Neuvonnallisten kasvinsuojelukokeiden paras tautiaine 2016 ja 2017 
• Kahden tehoaineen käyttövalmis seos  
 
Elatus™ Era on kahden tehoaineen seos samassa purkissa, jossa ovat mukana SDHI-tehoaine 
Solatenol ja triatsoleihin kuuluva protiokonatsoli. Elatus™ Era suojaa kasvin tauteja vastaan 
ja pysäyttää taudin leviämisen, sekä parantaa alkuvaiheessa olevan tautitartunnan. Tasainen 
levittäytyminen lehden ulkopintaan, vahakerrokseen ja solukkoon sekä tehoaineen voima-
kas tauteja ehkäisevä vaikutus antavat pitkäkestoisen suojan tauteja vastaan. 
 
Suositeltu käyttömäärä tautipaineesta riippuen on 0,5 l/ha – 0,75 l/ha. Vehnä suositellaan 
ruiskuttamaan joko tähkän tullessa esiin (T3-vaihe) tai lippulehtivaiheessa (T2-vaihe). Lippu-
lehtivaiheen käsittelyä voidaan täydentää myöhäisen T3-vaiheen ruiskutuksella Fusarium-
homeita vastaan siihen hyväksytyllä valmisteella. Muut viljat suositellaan ruiskutettavaksi 
lippulehtivaiheessa (T2-vaihe). 
 
Käyttömäärät ja ajankohdat: 

Viljalaji Käsittelyajankohta Käyttömäärä l/ha 

Syys- ja kevätvehnä Korrenkasvun alusta kukinnan lop-
puun (BBCH 31-69) 

0,5 – 1,0 l/ha 

Syys- ja kevätohra Korrenkasvun alusta kukinnan alkuun 
(BBCH 31-59) 

0,5 – 1,0 l/ha 

Ruis Korrenkasvun alusta kukinnan lop-
puun (BBCH 31-69) 

0,5 – 1,0 l/ha 

Ruisvehnä Korrenkasvun alusta kukinnan lop-
puun (BBCH 31-69) 

0,5 – 1,0 l/ha 

Kaura Korrenkasvun alusta kukinnan alkuun 
(BBCH 31-59) 

0,5 – 1,0 l/ha 

Käytön rajoitukset:  
Valmistetta ei saa käyttää pohjavesialueille (pohjavesiluokat I ja II).  
Suojaetäisyys vesistöihin 3 m. 
Korkeintaan yksi käsittely / kasvukausi 
 
Pakkauskoko: 5 L 
Tehoaineet: Solatenol™ 75 g/l, Protiokonatsoli 150 g/l   
Valmistaja Syngenta Crop Protection AG  
Markkinointi: Hankkija 
™ ja ® rekisteröity tavaramerkki: Syngenta Group Company     
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Tripali®  UUTUUS 
 
Anne-Maj Grimm, FMC 
 
Triplasti tehoa rikkoihin yhdellä ruiskutuksella 

• Laajatehoinen kolmen tehoaineen seos kevät- ja syysviljoille 
• Luotettava ratkaisu ongelmarikkojen torjuntaan, mataraan ja saunakukkaan 
• Joustava käyttää, toimii tehokkaasti myös viileässä  
• Hyvät tankkiseosmahdollisuudet 

Ominaisuudet 
Tripali® on kolmen tehokkaan tehoaineen valmiiksi mietitty seos syys- ja kevätviljoille. Tripa-
li® seoksella on laaja ja vakuuttava teho sekä hankaliin rikkoihin että perusrikkakasveihin jo 
yhdellä ruiskutuksella. Tripali® sopii erittäin hyvin myös syysviljoille erinomaisen saunakuk-
katehon ansiosta. Tripali® on joustava käyttää, toimii alhaisissa lämpötiloissa 4-6 °C ja sopii 
kaikille maalajeille. Tripali® tehoaa nopeasti, kuuden tunnin kuluttua ruiskutuksesta rikka-
kasvien kasvu pysähtyy. Muutamassa päivässä rikat vaalenee ja kellastuu, lopullinen teho 
näkyy 1-3 viikon sisällä.  
Rikkatehot 50 g/ha + kiinnite 0,05% 
Erinomainen teho > 95 %  
Pelto-ohdake, pelto-valvatti, saunakukka, pelto-emäkki, peipit, pillikkeet, lemmikki, lutukka, 
kiertotatar, hanhentatar, rikkasinappi, pihatähtimö, peltotaskuruoho, persiantädyke 
Erittäin hyvä teho 85-94 % 
Kierumatara, peltomatara, pelto-orvokki, pihatatar, jauhosavikka, linnunkaali, ukontatar, 
peltohatikka, ruiskaunokki, rapsi, viisisädetyräkki 
Käyttömäärät ja käyttöaika 
Syysviljat: 1 käsittely 35 – 50 g/ha, lippulehtiasteelle asti, BBCH 39 
Kevätviljat: 1 käsittely 25 – 50 g/ha, lippulehtiasteelle asti, BBCH 39 
HUOM:  
Kaurassa suurin käyttömäärä on 25 g/ha, ei suositella käyttöä Matilda-lajikkeessa.  
Viimeisin käyttöajankohta syysohrassa ja kaurassa on korrenkasvuun asti, BBCH 30.  
Käytössä huomioitavaa 
Optimaalinen käyttöajankohta on kun rikat ovat pieniä, 2-6 lehtiä ja hyvässä kasvussa. Isom-
paa käyttömääriä 50 g/ha kannatta käyttää jos rikoilla on enemmän kuin 4-lehteä, tai jos 
pellossa on runsaasti peltomatara, peippiä, saunakukkaa, lemmikkiä, tatarta, peltovalvattia, 
persian tädykettä tai pelto-orvokkia. Parhaan tehon saamiseksi Tripali® on käytettävä Sito 
Plus tyyppisen kiinniteaineen kanssa.   
Seuraavana keväänä voidaan kylvää viljaa, myös nurmen/apilan suojaviljaa, kevätöljykasve-
ja, perunaa, herneitä, härkäpapuja, maissia ja pellavaa. Sokerijuurikasta voidaan kylvää kä-
sittelyä seuraavana keväänä, mikäli Tripali® käyttömäärä on edellisenä vuonna ollut enin-
tään 35 g/ha. 
Käytön rajoitukset 
Valmisteella on pohjavesirajoitus ja vesistöihin 3 m suojaetäisyys. 
Vesimäärä 100 – 200 L/ha 
Tuoteominaisuudet 
Tehoaineet: florasulaami 105 g/kg, metsulfuroni-metyyli 8,3 g/kg, tribenuroni-metyyli 8,3 
g/kg 
Resistenssiryhmä: HRAC B 
Olomuoto: Raemainen WG 
Vaikutustapa: Systeeminen rikkakasviaine joka imeytyy pääsääntöisesti lehtien kautta, lisäk-
si jonkin verran maavaikutusta.  
Sateenkestävyys 2h  
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Viljelijöillä tärkeä rooli rikkakasvikartoituksen partnerina (Posteriesitys) 
 
Jukka Salonen1, Merel Hofmeijer (DE), Livija Zarina (LV), Roman Krawczyk (PL),  
Theo Verwijst (SE) & Bo Melander (DK) 
 
1)Luonnonvarakeskus (Luke), Jokioinen 
 jukka.salonen@luke.fi 
 
 
PRODIVA-hankkeen (”Crop diversification and weeds”, 2015-2018,Core Organic Plus –
ohjelma) tutkimusryhmät ovat keränneet yhdessä viljelijöiden kanssa tietoa, miten eri mais-
sa noudatettavat luonnonmukaisen tuotannon viljelykäytännöt vaikuttavat rikkakasvilajis-
toon ja rikkakasveista aiheutuviin haittoihin. Kartoitus tehtiin kuudessa Itämeren ympärys-
valtiossa (Latvia, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska) kasvukausina 2015-2016. Siihen osal-
listui 7-20 tilaa kustakin maasta.  Yhteensä kartoitettiin yli 200 kevätviljapellon rikkakasvila-
jisto ja viljelytoimet. 

Rikkakasvilajiston ja viljelymenetelmien ohessa selvitettiin, mitä viljelijöiden mielestä pitäisi 
tutkia haitallisimpien rikkakasvilajien kurissa pitämiseksi integroidun torjunnan keinoin. Ta-
voitteena oli myös lisätä tiedonvaihtoa viljelijöiden ja neuvojien kanssa rikkakasviseuranto-
jen tuloksista ja niiden pohjalta laadittavista ohjeista ja suosituksista. 

Yhteistyötiloja oli helppo löytää neuvontajärjestöjen (Suomessa ProAgria) avustuksella ja 
aiempien hankekontaktien pohjalta. Yhteistyö viljelijöiden kanssa oli antoisaa. Tietotarjon-
nan lisäksi nautimme vieraanvaraisuudesta tilakäyntien yhteydessä. Viljelijät arvostivat tut-
kimusta, jossa luonnonmukainen viljely oli pääosassa eikä vain tavanomaisen viljelyn ver-
rokkina. Monet viljelijät olivat halukkaita osallistumaan jatkossakin hankkeisiin, joissa tutki-
taan rikkakasvien hallintaa luomuviljelyssä.  

Viljelijöillä oli tarkka käsitys peltolohkojensa kasvuoloista ja haitallisimmista rikkakasveista. 
Useimmilla tiloilla monivuotiset rikkakasvilajit koettiin haasteellisimmiksi. Kartoituksessa 
saatiin kattavasti tietoa toteutuneista viljelytoimista ja rikkakasvien torjuntakeinoista. Tulok-
sista tullaan tiedottamaan hankkeen kotisivuilla*, ammattilehdissä ja viljelijätilaisuuksissa. 

Koska kaikkea kasvintuhoojiin liittyvää tutkimusta ei voida toteuttaa tutkimuslaitosten omil-
la pelloilla, on yhteistyö ja avoin tiedonvaihto viljelijöiden kanssa tärkeää. Lisäksi tarvitaan 
taas myönteisiä rahoituspäätöksiä noin kymmenen vuoden välein Suomessa toteutetulle 
kevätviljapeltojen rikkakasvillisuuden pitkäaikaisseurannalle. 

Lisää aiheesta: 
*PRODIVA ”Crop diversification and weeds”: http://coreorganicplus.org/research-
projects/prodiva/ 
 
Salonen, J. 2017. Pitkäjänteistä rikkakasvien torjuntaa luomutiloilla. Kasvinsuojelulehti 50: 
114-117  

mailto:jukka.salonen@luke.fi
http://coreorganicplus.org/research-projects/prodiva/
http://coreorganicplus.org/research-projects/prodiva/
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Soveltuuko kierrätyslannoite ammoniumsulfaatti tankkiseoksiin herbisidien 
kanssa? (Posteriesitys) 
 
Pentti Ruuttunen1), Petri Kapuinen2) 

1)Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat, 31600 Jokioinen 
2Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat, 20520 Turku 
 
Luonnonvarakeskuksessa Jokioisissa tutkittiin vuonna 2017 kolmessa kenttäkokeessa nes-
temäisen ammoniumsulfaatin (AMS) soveltuvuutta tankkiseoksiin viljoilla yleisesti käytettä-
vien rikkakasvien torjunta-aineiden (herbisidien) kanssa. AMS:in on eräissä tutkimuksissa 
havaittu jopa parantavan glyfosaatin tehoa. AMS:ia on saatavilla nestemäisenä tai kiteisenä, 
ja kiteisenkin voi helposti liuottaa veteen. Nestemäisenä tuote voidaan levittää kasvinsuoje-
luruiskulla, ja rikkakasvien torjuntaan yhdistettynä lannoitus ei lisäisi ajokertoja. Kenttäko-
keet liittyvät Nesteravinne -hankkeeseen (2017-2019), jossa tutkitaan erityisesti kierrätysty-
pen käyttöä maataloudessa nestemäisinä lannoitevalmisteina.  
 
Keväällä 2017 testattiin nestemäisen AMS:in (350 g/kg) teknistä soveltuvuutta tankkiseok-
siin glyfosaattivalmiste Roundup Bion ja yhdeksän muun viljanviljelyssä yleisesti käytetyn 
herbisidivalmisteen sekä kahden kiinniteaineen kanssa. Roundup Bio, K-Trio-neste ja Ariane 
S soveltuivat AMS-liuoksen kanssa sekoitettaviksi ja kasvinsuojeluruiskulla levitettäviksi. 
Pienannosvalmisteet Tooler, Logran 20 WG, Express 50 SX ja Biathlon 4D soveltuivat myös, 
mutta ennen AMS-liuokseen sekoittamista ne oli liuotettava pieneen määrään vettä. K-
MCPA-neste, Primus ja Starane XL sekä kiinnitteet Sito Plus ja Dash eivät liuenneet AMS -
liuokseen. 
Suorakylvetyllä kevätvehnällä ennen kylvöä levitetyt AMS:in ja glyfosaatin seokset tehosivat 
rikkakasveihin lähes kuten Roundup Bio + Sito Plus –verranne (3.0 + 0.5 l/ha). AMS:in kanssa 
pieninkin Roudup Bio –määrä 1.0 l/ha torjui n. 90 % juolavehnän maanpäällisestä kasvustos-
ta. Tiheä juolavehnä tukahdutti vehnän täysin koejäsenissä ilman glyfosaattia. Vehnäsato jäi 
heikoksi glyfosaattiruuduissakin, mikä johtunee harvahkosta vehnästä ja mahdollisesti juo-
lavehnän juurakoiden allelopaattisista ja mekaanisista vaikutuksista. Vaikutukset maan ja 
vehnäsadon glyfosaattijäämiin tutkitaan tammikuussa 2018.  
 
Kasvustoruiskutuksissa ohralla ja kauralla AMS lisäsi viljelykasvivioituksia K-Trion ja Ariane 
S:n kanssa ja heikensi hieman pienannosvalmisteiden Tooler ja Logran 20 WG tehoa rikka-
kasveihin, erityisesti jauhosavikkaan. Tehon heikkeneminen tosin johtunee osaksi siitä, että 
AMS:in ja pienannosvalmisteiden tankkiseoksissa ei ollut mahdollista käyttää Sito Plus -
kiinnitettä. Käsittelyjen vaikutukset viljasatoihin olivat pieniä. Kenttäkokeita tehdään vielä 
2018 ja 2019. 
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Viljelyn monipuolistuminen voi tuoda uusia kasvintuhoojia  (Posteriesitys) 

Erja Huusela-Veistola, Marja Jalli, Heikki Jalli 
Luke Kasvinterveys 
 
Erikoiskasvit monipuolistavat viljapainotteista viljelykiertoa ja maatalousmaisemaa. Lisäksi 
kukkivista kasvustoista on hyötyä pölyttäjille ja tuholaisten luontaisille vihollisille. Monipuo-
linen kasvilajisto myös ensisijaisesti vähentää kasvintuhoojista aiheutuvia vahinkoja. Kasvin-
tuhoojariskien hillitsemiseksi viljelykierron suunnittelussa on kuitenkin huomioitava lä-
hisukuiset viljelykasvit ja rikkakasvit. 
Tutkittua tietoa Suomessa esiintyvien erikoiskasvien kasvintuhoojista ja hallintakeinoista on 
vähän muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kasvintuhoojien esiintymisessä on suurta 
paikallista ja ajallista vaihtelua ja sääolot ovat merkittävässä asemassa niiden esiintymisrun-
sauden vaihtelussa.  
Erikoiskasvien viljelyn yleistyessä ja laajentuessa kasvisuojeluongelmat usein yleistyvät ja 
niihin kannattaa varautua. Riskit lisääntyvät, kun kasvilajia viljellään useammin samalla loh-
kolla tai lähellä edellisvuoden lohkoa. Rikkakasvien torjunnassa suurin ongelma on erikois-
kasvien niukka herbisidivalikoima. Torjunnan onnistuminen edellyttää monipuolista torjun-
taa, jossa huomioidaan kasvien kilpailukyky, torjunta välivuosina ja mekaaninen torjunta. 
Kasvitaudeista suurin riski on moni-isäntäisillä kasvitaudeilla kuten pahkahomeella, harmaa-
homeella ja Fusarium-sienten aiheuttamilla tyvitaudeilla. Tuhoeläimet voivat aiheuttaa on-
gelmia etenkin jo laajasti viljellyillä erikoiskasveilla kuten kuminalla, öljykasveilla ja palko-
kasveilla. 
Luke teki kasvukaudella 2016 yleishavaintoja erikoiskasvien rikkakasveista, tuhoeläimistä ja 
kasvitaudeista viljelijöiden pelloilla. Havaintojen perusteella pellava-, kvinoa-, öljyhamppu- 
ja sinilupiinipelloilla ei esiintynyt juurikaan tuhoeläimiä, mutta rikkakasveja oli paikoin run-
saasti. Jääntiviljaa löytyi pieniä määriä lähes kaikilta havaintopelloilta. Lisäksi hampusta, 
härkäpavusta, sini- ja keltalupiinista, tattarista ja öljypellavasta määritettiin tarkemmin tyviä 
ja versoja vioittavat kasvitaudit. Kasvukaudella 2016 ei näytteissä esiintynyt lainkaan pahka-
hometta, harmaahometta sen sijaan esiintyi kaikilla kasvilajeilla, mutta ei kaikilla lohkoilla. 
Fusarium-lajeista yleisin oli Fusarium avenaceum. 
Kasvukaudella 2017 härkäpapua oli kylvössä ennätysmäärä, yli 22 000 ha. Kasvustoissa ha-
vaittiin yleisesti lehtihometta. Lehtihomeen ensioireet näkyvät harmahtavina läiskinä, mutta 
lehdet ruskettuvat melko nopeasti. Taudinaiheuttaja säilyy maassa useita vuosia, joten leh-
tihomeen hallinnassa riittävä viljelykierto on tärkeää. Kuminakasvuistoissa pahkahome ja 
kuminakoi ovat jo säännöllisesti esiintyviä kasvintuhoojia. Erikoiskasvien viljelyn laajentumi-
sen myötä on todennäköistä, että niiden kasvinsuojeluongelmat lisääntyvät. Mahdollisten 
kasvintuhoojaongelmien ennakointi ja tehostettu tarkkailu onkin tärkeää etenkin erikoiskas-
vilohkoilla. Monipuolisessa viljelyssä korostuu kokonaisuuksien hallinta. Kasvinsuojelututki-
muksen haasteena on kestävien hallintakeinojen kehittäminen ja testaus osana laajempaa 
viljelykokonaisuutta. 
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KasKas-mobiilisovellus avuksi kasvintuhoojien tarkkailuun ja tiedonvälityk-
seen (Posteriesitys) 
 
Nelli Piekkari (Helsingin yliopisto), Erja Huusela-Veistola (Luke), Marja Jalli (Luke), Hanna 
Huitu (Luke), Heikki Jalli (Luke), Hannele Nikander (Luke), Anne Nissinen (Luke), Kalle Ohra-
lahti (Luke), Tuula Piri (Luke), Marika Rastas (Luke), Pauli Saarenketo (Luke), Marjo Seger-
stedt (Luke), Kari Suomi (Luke), Titta Tapiola (Luke) 
 
 
Kasvintuhoojariskien ennakoidaan lisääntyvän. Samanaikaisesti tuotannon kannattavuus on 
heikentynyt. Viljelijän tulee noudattaa kasvintuhoojien tarkkailuun, tarpeenmukaiseen tor-
juntaan ja dokumentointiin perustuvia IPM-menetelmiä. Yhtenäistä ja selkeää kasvintuhoo-
jien seuranta-, dokumentointi- ja tiedonvälitysmenetelmää ei Suomessa tällä hetkellä ole 
käytössä. 
Nykyteknologia mahdollistaa uusien työkalujen käytön viljelyssä. Eri sidosryhmiä voidaan 
osallistuttaa havaintojen tekemiseen ja tiedon tuottamiseen. Tiedon jakaminen parantaa 
kasvintuhoojien aiheuttamien ongelmien ennakointia sekä aktivoi tarkkailuun ja toimenpi-
teisiin oikeaan aikaan. Tarkentuneella ja tarpeenmukaisella kasvinsuojelulla saavutetaan 
sekä taloudellisia hyötyjä viljelijälle että vähennetään kemiallisen kasvinsuojelun haittavai-
kutuksia. 
KasKas-hankkeen (Reaaliaikainen ja digitaalinen kasvintuhoojatiedon keruu ja välitys 2016-
2018) tavoitteena on rakentaa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kansalaishavainnointia 
hyödyntävä helppokäyttöinen sovellus, joka mahdollistaa peltokasvien, puutarhakasvien ja 
metsän kasvitautien, tuhohyönteisten ja rikkakasvien esiintymistiedon tallentamisen sekä 
jakamisen reaaliaikaisesti. Sovellus mahdollistaa sekä tiedon keräämisen että välityksen. 
Tavoitteena on helpottaa ja tukea tarpeenmukaista kasvinsuojelua. 
Kasvukaudella 2017 sovellus oli testikäytössä ryhmällä, johon kuului eri maatalousalan toi-
mijoita: viljelijöitä, neuvojia, tutkijoita sekä alan opiskelijoita. Kirjautuneita käyttäjiä oli mu-
kana 80. Sovelluksen kautta oli mahdollista saada Luken ja ProAgrian lähettämiä kasvinter-
veyden ajankohtaistiedotteita haluamiinsa viljelykasveihin liittyen. Tiedotteita lähetettiin 
kasvukaudella keskimäärin 3-4 kertaa viikossa. Käyttäjät pystyivät myös tekemään omia 
paikkatietoon sidottuja kasvintuhoojahavaintoja. Havaintojen tekemistä tukivat sovellukses-
ta löytyvät kasvintuhoojien kuvaukset ja esimerkkikuvat. Omia sekä muiden tekemiä tuhoo-
jahavaintoja oli mahdollista tarkastella karttapohjalta. Omat havainnot sai myös ladattua 
sovelluksesta taulukkolaskentaohjelmaan. Sovellusta kehitetään edelleen testikäytöstä saa-
dun palautteen perusteella. 
Yhteistyössä: Luke Kasvinterveys, Profium Oy, ProAgria, Maaseudun Tulevaisuus, Tilaisiemen 
Oy, Kaupan Maataloussäätiö/Lantmännen koetila, HAMK 
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