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Luontainen biologinen torjunta

• Monimuotoinen kirjo kasveja, kasvinsyöjiä, petoja, loisia, pölyttäjiä, 
hajottajia peltoympäristön ravintoverkossa -> saalistusta, loisintaa, 
kilpailua, yhteishyötyjä

• Luontaista torjuntaa tekevät lukemattomat eliölajit ravintoverkoissa: 
patogeeniset sienet, sukkulamadot, petoniveljalkaiset jne.

• Erikoistuneita ja moniruokaisia lajeja, erilaisen elinkierron omaavia lajeja

• Yleispedot puskurina, erikoistuneet lajit täsmätorjujina

• Haasteena usein riittämätön teho nykyisissä viljelyjärjestelmissä: 
toiminnallinen yksipuolistuminen, ajallinen ja paikallinen vaihtelu, 
tuholaiset etulyöntiasemassa

• Luontaisen biologisen torjunnan potentiaali ja merkitys

• Suorien kasvinsuojelutoimien väheneminen -> taloudellisia ja 
ympäristöllisiä vaikutuksia

• Arvokas ekosysteemipalvelu tuhoeläinten ennakoivaan hallintaan

Kuva: Sari Himanen



Keinovalikoimaa luontaisten vihollisten tukemiseen

• Monimuotoinen maisemarakenne, elinympäristöt peltolohkon 

ympärillä

• Pientareet, peltolohkon monimuotoistamistoimet

• Viljelykasvit, -menetelmät ja –toimet sekä niiden ajoitus voi

vaikuttaa myös luontaisiin vihollisiin

• Viljelysuunnittelu huomioiden myös luontaisten vihollisten 

elinkiertoja, elinolosuhdevaatimuksia ja resurssitarpeita

• SNAP: Shelter, nectar, alternative prey, pollen

• Minimoidaan haitat ja maksimoidaan tuki, jotta voidaan 

ylläpitää hyötyhyönteisten kantoja sekä lisätä luontaisten 

vihollisten siirtymistä ympäröiviltä alueilta satokasveille

Piirroskuvat: Ville Heimala
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Kukkakaistat luontaisten vihollisten tukemisessa 
avomaavihanneksilla

• Tavoite tukea keskeisiä luontaisia vihollisia räätälöidyillä, 
monilajisilla suoja- ja ravintokasvustoilla

• Houkuttelu lohkolle ympäristöstä ja kasvustoon lohkon 
reunoilta

• Meden ja siitepölyn tarjoaminen kasvukauden läpi

• Vaihtoehtoisen saaliin tarjoaminen

• Suojan tarjoaminen

• Mihin voivat vaikuttaa?

• Maata pitkin kulkevat saalistajat (maakiitäjäiset, 
hämähäkit, lyhytsiipiset kovakuoriaiset)

• Lentävät saalistajat ja loispedot (leppäpirkot, 
kukkakärpäset (toukat), petoluteet, loispistiäiset, 
loiskärpäset ym.)

• Pölyttäjähyönteiset

• Tuhohyönteiset

Kuvat: Sari Himanen
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Kukkakaistakasvien valinnassa huomioituja seikkoja

• kehitysrytmi, kilpailukyky rikkakasveja vastaan

• houkuttelevuus, meden ja siitepölyn määrä ja laatu, kukintojen ulkopuolisen meden 
tuotanto, kukinnon rakenne, kukintojen määrä, kukinnan ajoittuminen ja kesto

• kasvupaikan olosuhteet, mahdollisuus yksivuotiseen vs. monivuotiseen kasvustoon

• sijoittelu ja käytännön toteutettavuus: kaistoina, kasvustoina, heikkotuottoisille alueille, ei 
vähennetä luonnonkasvien tuottamaa tukea tai hankaloiteta viljelyä

Kuvat: Sari Himanen



Käytännön kokeiluja vihannestiloilla: 
yksivuotiset kukkakaistat

• Seurattiin keskeisimpien luontaisten vihollisten ryhmien 

esiintymistä vihanneslohkoilla ja kaistojen kasvua

• Arvioitiin yleispetojen aktiivisuutta lohkon sisällä: kaistoilla, 

satokasvikasvustossa kaistan vieressä tai lohkon keskellä

• Havainnoitiin onko kaistoilla merkitystä sadolle tai sen laadulle 

Kuvat: Sari Himanen



Maakiitäjäisten aktiivisuus luomukaalilohkolla, jossa härkäpapu-

hunajakukkakaistoja

Ansoja kukkakaistalla, kukkakaistan vieressä kaalipenkissä ja keskellä kaalilohkoa 

kaalipenkissä 22.-28.7.2021
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Kukkakaistoilla Kukkakaistojen vieressä kaalilla Kaalikasvustossa

Lohkolla 12 maakiitäjäislajia

Kaalilla runsain aktiivisuus, runsaasti 

saalistajalajeja

Harvekiitäjäisiä vain kaalikasvustoissa

Hyrräkiitäjäisiä etenkin 

kukkakaistoilla ja niiden lähellä 

Piilokiitäjäisiä vain kukkakaistoissa



Kukkakaistat luomulehtikaalilohkon reunoilla 2022

Kuva: Henna Niemi

Ruiskaunokki-veriapilaseos 7-7 kg/ha
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Kukkakaistoilla Kukkakaistojen vieressä lehtikaalilla Lehtikaalikasvustossa

Lohkolla 9 maakiitäjäislajia
Kukkakaistoilla runsain lajikirjo ja suurin aktiivisuus
Lehtikaalilla lohkon keskellä vain 3 lajia



Kukkakaistaseosten testausta 2021 ja 2022 
Luke Mikkelin koepellolla

2021:

1: Härkäpapu-hunajakukka-rehuvirna-ruisvirna (150-10-25-25 kg/ha)

2: Veriapila-persianapila-sinimailanen-rehumailanen-ohra (10-10-10-10-40 kg/ha)

3: Kevätrypsi-valkosinappi-keltamaite-valkoapila (5-12-5-5- kg/ha)

4: Tattari-valkoapila (40-5 kg/ha)

5: MMP Kukkaniitty (jäykkänata niittynurmikka keltamaite westerwoldinraiheinä hunajakukka ruiskaunokki 

päivänkakkara unikko siankärsämö keltasauramo kumina sikuri rehumailanen isopäivänkakkara) 20 kg/ha

2022:

1: Ruiskaunokki-veriapila (7-7 kg/ha)

2: Sinimailanen-rehumailanen (talvehtineet)

3: Keltamaite-valkoapila (talvehtineet)

4: Kevätrypsi-auringonkukka (4-7 kg/ha)

5: MMP Kukkaniitty (talvehtineet)



Kukkivien seoskasvustojen kukinta-ajat 2021 ja 2022

Kylvöajankohta: 3.6.2021

Hidas kasvuun lähtö -> rikkakasvit (mm. jauhosavikka) pääsevät valtaan

Talvehtineet

kasvustot

Kylvetty 

20.5.2022



Maakiitäjäisten aktiivisuus kukkakaistoilla 2021: kuoppa-ansatulokset

✓ Siementen syöjiä etenkin MMP Kukkaniitty –kaistoilla (kaistalla pääasiassa ruiskaunokki ja 

hunajakukka)

✓ Saalistajia etenkin kevätrypsi-valkosinappi-keltamaite-valkoapila-kaistoilla, joilla myös liikkui 

kaikkiaan eniten kiitäjäisiä



Maakiitäjäislajisto kukkakaistoilla 2021

MMP-Kukkaniitty:
13 lajia

Siemenkiitäjäiset: 4 lajia

Harvekiitäjäiset: 1 laji

Hyrräkiitäjäiset: 1 laji

Sysikiitäjäiset: 2 lajia

Aitokiitäjäiset: 1 laji

Kampakiitäjäiset: 1 laji

Värisysikiitäjäiset: 1 laji

Kurekiitäjäiset: 1 laji

Mäyräkiitäjäinen

Härkäpapu-hunajakukka-
rehuvirna-ruisvirna:
6 lajia

Siemenkiitäjäiset: 1 laji

Harvekiitäjäiset: 1 laji

Sysikiitäjäiset: 2 lajia

Kampakiitäjäiset: 1 laji

Värisysikiitäjäiset: 1 laji

Veriapila-persianapila-
sinimailanen-
rehumailanen-ohra:
10 lajia

Siemenkiitäjäiset: 1 laji

Harvekiitäjäiset: 1 laji

Hyrräkiitäjäiset: 3 lajia

Sysikiitäjäiset: 2 lajia

Kampakiitäjäiset: 1 laji

Värisysikiitäjäiset: 1 laji

Vähämyyräkiitäjäinen

Kevätrypsi-valkosinappi-
keltamaite-valkoapila:
13 lajia

Siemenkiitäjäiset: 1 laji

Harvekiitäjäiset: 2 lajia

Hyrräkiitäjäiset: 1 laji

Sysikiitäjäiset: 2 lajia

Aitokiitäjäiset: 2 lajia

Kampakiitäjäiset: 1 laji

Värisysikiitäjäiset: 2 lajia

Kurekiitäjäiset: 1 laji

Kirjokätkökiitäjäinen

Tattari-valkoapila:
10 lajia

Siemenkiitäjäiset: 2 lajia

Harvekiitäjäiset: 1 laji

Hyrräkiitäjäiset: 1 laji

Sysikiitäjäiset: 2 lajia

Aitokiitäjäiset: 1 laji

Kampakiitäjäiset: 1 laji

Värisysikiitäjäiset: 1 laji

Kurekiitäjäiset: 1 laji

Kuvat: Sari Himanen



Maakiitäjäisten aktiivisuus kukkakaistoilla 2022: kuoppa-ansatulokset

✓ Siementen syöjiä etenkin ruiskaunokki-veriapila-kaistoilla ja MMP Kukkaniitty –kaistoilla

✓ Saalistajia etenkin auringonkukka-kevätrypsi-kaistoilla

✓ Vähiten maakiitäjäisiä liikkui talvehtineilla mailas-kaistoilla ja keltamaite-valkoapila-kaistoilla



Maakiitäjäislajisto kukkakaistoilla 2022

Auringonkukka-kevätrypsi: 
11 lajia

Siemenkiitäjäiset: 5 lajia

Harvekiitäjäiset: 1 laji

Sysikiitäjäiset: 1 laji

Kampakiitäjäiset: 1 laji

Värisysikiitäjäiset: 1 laji

Peltokurekiitäjäinen

Luhtasyrvekiitäjäinen

Sinimailanen-
rehumailanen:
6 lajia

Siemenkiitäjäiset: 1 laji

Sysikiitäjäiset: 2 lajia

Kampakiitäjäiset: 1 laji

Hyrräkiitäjäiset: 1 laji

Luhtasyrvekiitäjäinen

MMP-Kukkaniitty:
10 lajia

Siemenkiitäjäiset: 2 lajia

Harvekiitäjäiset: 2 lajia

Sysikiitäjäiset: 1 laji

Värisysikiitäjäiset: 1 laji

Aitokiitäjäiset: 1 laji

Piilokiitäjäiset: 1 laji

Luhtasyrvekiitäjäinen

Kirjokätkökiitäjäinen

Keltamaite-valkoapila:
5 lajia

Siemenkiitäjäiset: 1 laji

Harvekiitäjäiset: 1 laji

Sysikiitäjäiset: 1 laji

Värisysikiitäjäiset: 2 lajia

Ruiskaunokki-veriapila:
7 lajia

Siemenkiitäjäiset: 3 lajia

Harvekiitäjäiset: 1 laji

Sysikiitäjäiset: 1 laji

Kampakiitäjäiset: 1 laji

Hyrräkiitäjäiset: 1 laji

Kuvat: Sari Himanen



Keltamaite-valkoapila (talvehtinut kasvusto): 
haavinäytteiden tulos

✓ Haavintanäytteet otettiin heinäkuun alussa

✓ Eniten loispistiäisiä verrattuna muihin kukkiviin kaistoihin

✓ Muokkaamaton kaista tarjoaa talvehtimismahdollisuuden?

Kuva: Anne Nissinen
Kuva: Anne Nissinen



Kuva: Anne Nissinen

Auringonkukka-kevätrypsi: haavinäytteiden tulos

✓ Haavintanäytteiden oton aikaan heinäkuun puolivälissä kaistoilla kukki 

vain rypsi ja edellisenä vuonna peltoon kylväytynyt tattari

✓ Eniten kovakuoriaisia (rapsikuoriainen)



Kuva: Anne Nissinen

Sinimailanen-rehumailanen: haavinäytteiden tulos

✓ Kasvusto pääasiassa sinimailasta

✓ Haavintanäytteet otettiin heinäkuun puolivälissä

✓ Eniten luteita, ei kovin paljoa Lygus-suvun, mutta kyllä muita 

kasvinsyöjäluteita



Ruiskaunokki-veriapila: haavinäytteiden tulos

Kuva: Anne Nissinen

✓ Haavintanäytteet otettiin heinäkuun lopulla

✓ Eniten ripsiäisiä ja luteita



Kasvilaji Hinta, €/kg (alv 0) Huom

MMP-kukkaniittyseos 20,80

Härkäpapu 0,79-0,99 luomu

Hunajakukka 6,9-8,50

Rehuvirna 2,25 luomu

Ruisvirna 3,55 luomu

Veriapila 5,50 luomu

Persianapila 4,25

Sinimailanen 5,50

Rehumailanen 12,90

Kevätrypsi 5,60

Valkosinappi 3,05

Keltamaite 8,80

Valkoapila 5,70

Tattari 2,05

Auringonkukka 21,00

Ruiskaunokki 30,00

Kasvilajiseos Siemenmäärä kg/ha
MMP-Kukkaniittyseos (15 eri lajia) 20

Härkäpapu-hunajakukka-rehuvirna-ruisvirna 150;10;25;25 

Veriapila-persianapila-sinimailanen-rehumailanen-ohra 10;10;10;10;40

Kevätrypsi-valkosinappi-keltamaite-valkoapila 5;12;5;5

Tattari-valkoapila 40;5

Kevätrypsi (Synthia)-auringonkukka (DS Dukat) 4;7

Ruiskaunokki (Blue Ball)-veriapila (kardinal) 7;7

Käyttämiemme siementen hintoja ja siemenmääriä

Kuva: Pirjo Kivijärvi
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Päähavaintoja tilakokeista

• Eri kasvilajeilla erilaisia ominaisuuksia ja siten 
vaikutuksia eri hyönteisryhmiin: seosten etu

• Ajallinen täydentävyys keskeistä: eri hyönteisryhmät ja 
niiden sisällä lajit aktiivisia kasvukauden eri vaiheissa

• Seos voi tarjota vaihtoehtoista ravintoa ja saalista 
luontaisille vihollisille, mettä ja siitepölyä pölyttäjille

• Yksivuotisiin seoksiin mukaan jokin nopeasti kehittyvä 
laji (rikkakasvipaine)

• Vaikutusta satoon ja sen laatuun ei voitu todentaa

• Yksivuotiset kukkakaistat, monivuotiset monilajiset 
muokkaamattomat kaistat, pientareet, 
monimuotoisuuspellot, sekaviljely täydentävät toisiaan

• Lisätietoa tarvitaan mm. kukkakaistojen kasvilajien ja -
lajikkeiden ominaisuuksista ja vaikutuksista, peto-
saalissuhteista

Kuva: Sari Himanen



Työ jatkuu: tulossa

KASVIS-hankkeen loppuraportti 

keväällä 2023

https://www.luke.fi/fi/projektit/kasvis

Tietotaitoa ennakoivaan 

kasvinsuojeluun Etelä-Savon maa- ja 

puutarhatiloille (ENSKA) -

tiedonvälityshanke 2023-2024

https://www.luke.fi/fi/projektit/enska Lähde: https://www.ecobotix.com/products/trapview

https://www.luke.fi/fi/projektit/kasvis
https://www.luke.fi/fi/projektit/enska
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Kiitos!

14.3.2023

• Kestävät kasvinsuojeluratkaisut 
ja monimuotoisuuden 
edistäminen kasvistuotannossa 
(KASVIS)

• Luontaista biologista torjuntaa ja 
pölytystä tukevat 
monimuotoistamismenetelmät
(LUMOTTU)

• Tutkittua tietoa ja käytännön 
malleja regeneratiivisen
luomuviljelyn kehittämisen 
tueksi (Luomu 2.0)

Rahoittajat:
Maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto ja Maiju ja Yrjö 
Rikalan Puutarhasäätiö
Suomen Kulttuurirahasto
Luonnonmukaisen tuotannon 
edistämissäätiö


