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Esityksen sisältö

• Uusia rikkakasvilajeja Suomessa
• Vieraslajeja vai tulokaslajeja?
• Euroopan lajisto vs. Suomen lajisto
• Olosuhteiden vaikutus rikkakasvien

menestymiseen
• Kananhirssi ja sen hallinta
• Koisokasvit ja niiden hallinta
• Pantaheinät ja niiden hallinta
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Uusia peltojen rikkakasvi(vieras)lajeja Suomessa

• Kananhirssit, Echinochloa crus-galli -ryhmä
• Mustakoiso, Solanum nigrum
• Kehtokoiso, Solanum nitidibaccatum
• Pantaheinät, Setaria spp.
• Viherrevonhäntä, Amaranthus retroflexus
• Hietakattara, Bromus sterilis
• Rikkapuntarpää, Alopecurus myosuroides
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Vieraslajeja vai tulokaslajeja?

Vieraslajit.fi –sivusto
• Sisältää varsinaiset EU:n ja kansalliset vieraslajit
• Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä 

luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai 
tarkoituksella edesauttanut. Vieraslaji on siis ihmisen myötävaikutuksella 
ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston, ja 
levinnyt alueelle, minne se ilman ihmisen apua ei olisi vielä luontaisesti 
levinnyt.

Tulokaslajit tulevat maahamme omin voimin luonnollisesti leviämällä, ilman 
ihmisen apua. Lajit, jotka luontaisesti leviävät Suomeen esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen seurauksena, ovat tulokaslajeja eikä vieraslajeja, eivätkä ne 
siten kuulu vieraslajisäädösten piiriin.

20.2.2023

https://vieraslajit.fi/


Täällä pohjan perukoilla olemme turvassa…

Vai olemmeko?



Glemnitz et al. 2006

Lajirunsaus kasvaa etelään mennessä

Etelään mennessä on 
enemmän myös:

• Lämpöä
• Kasvukautta
• Viljelykasveja
• Syysviljoja
• Kalkkipitoisia maita
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Rikkakananhirssi 
Nykyään puhutaan rikkakananhirssiryhmästä 
Echinochloa crus-galli
• Englanniksi barnyardgrass, ”tallinpiharuoho”
• Rikkakananhirssi Echinochloa crus-galli
• Lännenkananhirssi Echinochloa muricata
• Tunnistustarkkuus, nimistö ja siksi myös 

levinneisyystiedot eri maissa vaihtelevat 
Kananhirssin havaintokartta (vieraslajit.fi): 
https://vieraslajit.fi/havainnot?taxonId=MX.40656
Ilmoita havainnoista Laji.fi –palveluun helpoiten 
iNaturalist –kännykkäsovelluksen avulla
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https://vieraslajit.fi/havainnot?taxonId=MX.40656
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Rikkakananhirssi
• 1-vuotinen C4-heinä
• Vaatii 14 – 15 ˚C keskilpt kasvaakseen
• Taimettuu siksi meillä myöhään, kesä-heinäkuun 

vaihteessa
• Herkkä varjostukselle! 

=>Menestyi heikoissa kevätviljoissa kuumana kesänä -21
=>Menestyy myös valoisilla riviviljelyksillä!

• Tuleentuu 15 ˚C keskilpt:ssa 90 päivässä (?)
• Voi kasvaa 1 – 2 m korkeaksi
• Yksi kasvi tuottaa 1000 – 2000 siementä (jopa 40 000)

20.2.2023
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Rikkakananhirssin leviäminen

• Leviää vain siemenistä, jotka säilyvät itämiskykyisinä 5 – 10 vuotta
• Kylvösiementen mukana: esim. porkkana, nurmikonsiemenet, 

aluskasvi-, maisema-, viherlannoitusseokset
• Linnunsiemenet
• Muuttolintujen ulosteet?
• Pellolta toiselle koneiden mukana
• Siemen voi säilyä itämiskykyisenä säilörehussa tai eläinten 

ruuansulatuselimistön läpi 
• Todennäköisesti menestyy erityisen hyvin valoisilla ja lämpimillä 

puutarhaviljelyksillä
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Rikkakananhirssin hallintakeinot

• Kyntö tai suorakylvö, ei kevytmuokkausta
• Tiheät, tasaiset viljakasvustot
• Yksittäisten kasvien kitkentä ennen 

siementen muodostumista
• Koneiden puhtaanapito, työjärjestys!
• Kiertoon syyskylvöisiä kasveja ja nurmea
• Glyfosaatti on hyödytön sekä ennen 

kylvöä että puinnin jälkeen
• Muu kemiallinen torjunta =>

20.2.2023
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Kananhirssin kemiallinen torjunta
• Käytä (vähintään) kahden eri 

vaikutustaparyhmän aineita herbisidikierrossa
resistenssin ehkäisemiseksi!

• A-ryhmä: ACCase, rasvahapposynteesin esto
• B-ryhmä: sulfonyyliureat; 

asetolaktaasisynteesin (ALS) esto

• Ajoitus: mahdollisimman myöhään 
(käyttöohjeen puitteissa), kun mahdollisimman 
moni yksilö taimettunut

20.2.2023

VILJAT (ei kaura!)
•    Axial (A)
•    Avoxa (A)
•    Puma/ Foxtrot (A)
•    Attribut C (B) (vain vehnä)
•    Hussar Plus (B) 

ERIKOISKASVIT
•    Select Plus (A)
•    Agil/Zetrola (A)
•    Focus Ultra/Stratos Ultra (A)
•    Targa Super (A)
•    Titus (B)
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Mustakoiso ja kehtokoiso
• Mustakoiso, Solanum nigrum (muinaistulokas), yksivuotinen
• Kehtokoiso, Solanum nitibaccatum (S. physalifolium) 

(myöhäisempi tulokas), yksivuotinen
• (Punakoiso, Solanum dulcamara, alkuperäislaji, monivuotinen)
• Kuuluvat samaan koisokasvien heimoon kuin peruna, tomaatti, 

paprika, munakoiso, tupakka
• Mustakoiso on esiintynyt peruna- ja porkkanamailla jo 2000-luvun 

alkupuolelta saakka, yleistyi ilmeisesti linuronin kieltämisen jälkeen
• Kehtokoiso on uudempi mutta haitallisempi laji (perunaruton isäntä)
• Koisojen myrkkymarjat tuoreherneen viljelyn haitta

20.2.2023
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Kehtokoiso porkkanapellolla ja hernemaalla Satakunnassa 2021

20.2.2023

Kuvat: Marjo Hokka/PETLA
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https://atlas.roslin.pl/plant/7980 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solanum_nigrum_Nep.jpg

(Solanum physalifolium)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solanu
m_dulcamara_(5386574212).jpg

Punakoiso Mustakoiso

Kehtokoiso

Marjo Hokka / PETLA Marjo Hokka / PETLA

https://atlas.roslin.pl/plant/7980
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Kuinka erotat mustakoison ja kehtokoison?
Kehtokoiso
• 1-vuotinen, 20-80 cm
• Vaaleanvihreä
• Karvoitus tiheämpää, 

pidempää ja siirottavampaa 
kuin mustakoisolla

• Varsi liereä
• Verhiö jo kukintavaiheessa 

pidempi kuin mustakoisolla, 
-> kehittyy ”kehto” marjan 
ympärille 

• Marja kypsänä 
voimakaskiiltoinen

20.2.2023

Mustakoiso
• 1-vuotinen, 20-80 cm
• 2 alalajia (kalju ja 

karvainen)
• Violettiin vivahtavan 

vihreä
• Lähes kalju - karvainen 
• Varsi heikosti särmikäs
• Marja himmeä tai 

heikkokiiltoinen
• (Suomessa satunnainen 

amerikankoiso
muistuttaa 
mustakoisoa)

Kuvat: Lars Andersson/SLU
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Koisojen hallinta

• Viljoja peruna- ja vihannestilojen viljelykiertoon: viljat kilpailevat hyvin 
ja viljojen herbisidit tehoavat koisoihin

• Huom. Perunatiloilla erityisesti kehtokoisot pitää torjua välikasveilta, 
koska ylläpitävät ja jopa lisäävät perunaruttoa (munaitiöitä) maassa

• Perunalla ilmeisesti Proman ennen perunan taimettumista tehoaa
• Porkkanalla ja herneellä ilmeisesti Centium 36 C:llä paras teho
• Luomuviljelyssä mekaaniset keinot: siemenlevinnän estäminen

20.2.2023
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Koisoja koskeva uusi tutkimushanke
PERUNAN KUORIROKON AIHEUTTAMIEN RISKIEN VÄHENTÄMINEN JA HALLINTA 
(MMM/Makera)
• Luke, HY, Petla, ProAgria
• Tutkitaan perunan kuorirokon leviämistä ja hallintakeinoja
• Tutkitaan mustakoison, kehtokoison ja punakoison yleisyyttä ja mahdollista roolia 

kuorirokon väli-isäntinä
• Vetovastuussa Lea Hiltunen / Luke Oulu, mukana Tervo Hyvönen + Petteri Karisto / Luke 

Jokioinen
• Koisonäytteitä kerätään 2023-24 tautimäärityksiä varten
• Tietoja koisoesiintymistä perunakierrossa olevilta pelloilta otetaan vastaan: 

terho.hyvonen@luke.fi ja petteri.karisto@luke.fi
• Lisäksi kannustetaan kansalaishavainnointiin LukeKasKas-palvelussa 

https://maatalousinfo.luke.fi/fi/cms/kasterveys/lukekaskas

20.2.2023

mailto:terho.hyvonen@luke.fi
mailto:petteri.karisto@luke.fi
https://maatalousinfo.luke.fi/fi/cms/kasterveys/lukekaskas
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Pantaheinät
• Viherpantaheinä, Setaria viridis (vieraslaji)
• Sinipantaheinä, Setaria pumila (vieraslaji)

• Lämpöä ja runsaasti valoa vaativia C4-kasveja
• Luontaisina Etelä-Euroopassa, jossa yleisiä 
• Eivät yhtä suuria ja haitallisia kuin kananhirssi
• Kasvuedellytykset ja torjuntakeinot kuten 

kananhirssillä

20.2.2023

Sinipanta-
heinä

Viherpanta-
heinä



Kiitos!
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