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Haasteellisin kasvukausi 

vuosikymmeniin ? 



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti 

Kolea ja kuiva startti kasvukauteen, 

hidas peltojen kuivuminen 

 Kylvöille kuitenkin ajallaan 

 Myöhäisempien kylvöjen 

orastuvuus epätasaisempaa, 

viileys hidasti kasvua 

 

 Rikat taimettuivat hyvin 

 Marjapensaat, omenat, mansikka: 

silmujen kehitys hidas 

 Rikkaruiskutukset onnistuivat km. 

hyvin 
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• Viileä jakso hidasti kehitystä ja ajoi tuholaiset kasvien 

tyviosiin, missä torjunta ei tavoita hyvin 
o pyretroidit (esim. Decis, Kestac ja Fastac) kosketusvaikutteisia → 

riittävä vesimäärä ja paine, jotta aine saadaan kasvuston alaosiin 

o dimetoaattivalmisteet tehoavat paremmin, koska ovat kulkeutuvia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Viljelijähavainnot ovat tärkeitä !! 

 

  

Tuholaiset vaativat aktiivista seurantaa 
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Öljykasvien alkuunlähtö oli hidasta 

• Rypsi- ja rapsikasvustoja normaalia vähemmän ja 

niiden kehitys oli hidasta 

• Rikat pyrkivät ottamaan valtaa nopeasti, mikäli 

rikkatorjunta ei onnistunut.  

• Merkittäviä tuholaisvaurioita ei kuitenkaan ollut 

viileissä oloissa 

• Kesän säät olivat viileät. Heinäkuussa noin 1,5-2 

viikkoa jäljessä 

• Elokuussa kasvustojen valmistumisen ehtiminen 

arvioitiin haastavaksi öljykasveilla 
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Öljykasvien alkuunlähtö oli hidasta 

Mansikkaa myyntiin vasta heinäkuun 

toisella viikolla 

• Satokausissa 

suuria vaihteluja 

• Kasvukauden sää 

– Kasvu,kehitys, 

tuholais- ja 

tautipaine 

• Talvehtiminen 
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Rukiin puinnit käynnistyivät elokuun 

toisella viikolla ja syysviljojen myös 

• Aikaiset monitahoiset ohrat 

• Aikaiset vehnät syyskuussa 

• Kumina 

• Siemennurmet 

• Sitten säät viilenivät  

    ja sateet alkoivat 
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Viljojen ensimmäisten näytetietojen mukaan 

hometoksiineita viime vuotta vähemmän 

On tärkeää että: 

• Viljaerä kierrätetään kuivurissa huolellisesti  

• Huolellinen kuivaus alle 14 %:n  

• Pui huonot kohdat erikseen ja säilytä erät 

erillään.  

• Laatua voi parantaa lajittelulla. Myöhäisimmillä 

lajikkeilla suurin riski 

• Hyvin sääriippuvainen, jolloin voidaan mallintaa 

sääennusteista 

• Kärryn seisottaminen kasvattaa fusariumin 

määrää, kuivassa viljassa ei enää levintää 

• Aikaisen tartunnan lajittelu auttaa. 

• Hometoksiinien mittaus 

ennakkosatonäytteestä oikein ! 

Määrällisesti satotaso hyvä, laatu ei 
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Nurmi kasvoi suojaviljan läpi  – 

viittaa epäonnistuneeseen 

satokasviin 
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Runsaat sateet lokakuussa hidastivat puinteja → maan 

kasvukunnon arviointi → oikeat kunnostustoimenpiteet 

käyttöön 

Maan vedenläpäisykyky koetuksella jälleen 
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Kyntää vai 

eikö kyntää ? 
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Syyskylvökset onnistuneet hyvin 
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Mitä opittavaa? 

• Ennakointi: ennusteet, tarkkailu ja seuranta 

• Nopea tiedonvälitys 

 

• Sään ääri-ilmiöt arkipäivää → varautuminen 

• Peltojen vesitalous! 

• Maan rakenne! 

 

• Riskeihin varautuminen, riskien jakaminen 

• Monipuolinen kasvivalikoima (viljelykierto!) 

• Useampia lajikkeita, kylvöjen hajauttaminen 
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Resistenssi  
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• Ryhmittely* helpottaa ainevalintaa: 

• Herbisidit – rikka-aineet 

• HRAC (Herbicide resistance action committee)  

– http://www.hracglobal.com/Education/ClassificationofH

erbicideSiteofAction.aspx 

*ks. esim. Peltokasvien kasvinsuojelu 2016, ProAgria Keskusten 

Liitto, Sari Peltonen  

 

http://www.hracglobal.com/Education/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx
http://www.hracglobal.com/Education/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx
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Resistenssin hallinta 

Ympäristöriskit 2015 18 

• Valmistetta saa käyttää enintään 4 kertaa 
kasvukauden/vuoden (käyttökohteesta riippuen) 
aikana. 

• Resistenssin ehkäisemiseksi on tärkeää, että 
valmistetta käytetään käyttöohjeen mukaisesti 
(käyttömäärä, -kerrat ja -ajankohta) minimoimalla 
käyttökertojen määrä. 

• Vaikutusmekanismiltaan samanlaisia valmisteita 
(tehoaineryhmä 4 A neonikotenoidit) ei pidä käyttää 
useita kertoja peräkkäin, vaan valita valmiste 
toisesta tehoaine/vaikutustaparyhmästä.  
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Vaikutustaparyhmittely- 

merkintöjä oppaassa 

Pestisidit – rikka-aineet Fungisidit - tautiaineet 

Insektisidit - tuholaisaineet 

19 Ympäristöriskit 2015 
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Kiitos! 


