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Viljelykierto ja kasvinsuojelu

- Kasvinsuojelun tarve pienenee

- Torjuntakustannukset alenevat

- Monivuotisten rikkakasvien torjunta helpottuu

- Tautipaine alenee

- Resistenssiriski alenee

- Seuraavaa viljelykasvia valittaessa tulee huomioida mahdolliset 

kasvintuhoojariskit

• IPM
– Viljelykierto on integroidun kasvinsuojelun perusta



Rikkakasvisiemenpankki

Peltosaunio

• Yli 1000-200 000 siementä/kasviyksilö

• Siemenet säilyttävät itävyytensä vuosia

Savikka

• Jopa tuhansia siemeniä/kasviyksilö

• Itävyys säilyy kymmeniä vuosia

Villijuurikas

• keskim. 1500 siementä/kasviyksilö

• Siemenet itäviä vähintään 10 vuotta
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 Lisääntyy maassa jos rikkakasveja ei saada torjuttua



Rikkakasvit haittaavat viljelykasvin kasvua

 Rikkakasvit ottavat ravinteita ja vettä

 Rikkakasvit varjostavat viljelykasvia

 Rikkakasvit ovat isäntäkasveja (taudit, ankeroiset)

Rikkakasvit alentavat sadon laatua



Peltosaunio
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Savikka
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Juurikaspellon monivuotiset rikkakasvit 

Pelto-ohdake, peltovalvatti, -pähkämö, pujo, villijuurikas 

o Helpompi torjua viljakasvustosta (MCPA-valmisteet, Triot)

Juolavehnä

o glyfosaatti-valmisteet 

o nurmen lopetus, sänkikäsittely, ennen suorakylvöä

o Agil, Targa Super, Select, Stratos Ultra, Fusilade Max…

o Monitor, Broadway

o Titus



Monokulttuuri

v. 2014

2012-2014 Juurikas

 Satotaso 35 t/ha

2012 Kaura  

2013-2014  Juurikas

 Satotaso 43,6 t/ha
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v. 2014

Monokulttuuri
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Rypsi-vehnä-vehnä

Juurikas-viherlannoitusnurmi-herne



Huomioitava viljelykierrossa

Juurikasta vioittavat valmisteet

Viljan aineet

• Ally 50 ST, ISOMEXX, Logran 20 WG, Monitor, Mustang Forte, Titus 

WSB (1 v)

• CDQ SX (18 kk)

• Express Gold SX (18 kk)

• Lancelot (14 kk)

Rypsin/rapsin aineet (1 v)

• Cloud 

• Butisan Top

• Clamox 



Resistenssi – kestävät rikkakasvikannat

 Rikkakasvi muuttunut kestäväksi jollekin torjunta-

aineelle

• Yhtä tehoainetta vastaan 

• Sama tehoaineryhmä, sama vaikutustapa (Tooler, Express, 

Ally…)

Syntyy kun käytetään 

 samaan tehoaineryhmään kuuluvia aineita
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Resistenssiriski suuri

Tehoaineryhmä B: ALS-inhibiittorit 

• Yksivuotiset rikkakasvit

• Gratil, Tooler, Monitor, Ally…

• Glamox

• Safari

Tehoaineryhmä A: ACCase-inhibiittorit

• Juolavehnä- ja hukkakaura  

• Puma Extra, Axial, Gratil …

• Agil, Targa Super, Focus Ultra, Select Plus… 
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Resistenssin ehkäisy 

 Viljelykierto

 Tarpeenmukainen torjunta

 Vaihtele eri tehoaineita

 Vaihtele tehoaineryhmää

 Tarkista teho
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Kestävien rikkakasvilajien määriä Euroopassa
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Suomessa todettu kestävyyttä 

• Express ja Ratio
• Ohra, kevätvehnä Pihatähtimö ja jauhosavikka



Viljelykierron vaikutus sokerijuurikkaan 

kasvitauteihin



Yksipuolinen viljely vaikeuttaa juurikkaan 

kasvinsuojelua

• Taimipolte, ramularia ja rhizoctonia säilyvät maassa ja 

kasvinjätteissä kasvukaudesta toiseen

=> heikentää yhden välivuoden merkitystä niiden hallinnassa

• Niiden määrä ja tuhot voivat moninkertaistua muutamassa vuodessa

• Torjumattomat rikkakasvit ylläpitävät myös tautikantoja



Taimipolte – Yleisin juurikkaan kasvitauti

Nuoret taimet 

 juuren yläosa tummuu ja ohenee 

kasvi kuolee tai selviää heikolla 

kasvulla 

Vioittunut kasvi altis muille 

ympäristö stresseille

 Juurikkaissa syksyllä 

epämuodostumia ja kuroutumia





Taimipolte

• Suomessa pahimmat taimistotuhot 
aiheutuvat taimipoltteesta

• Aiheuttavat maassa elävät 
Aphanomyces-, Pythium-, Fusarium-, 
Rhizoctonia- ja Alternaria –sienet

• Sienet säilyvät maassa itiöinä ja 
kasvijätteessä rihmastona

• Aphanomyces Suomessa yleisin 
taimipoltesieni
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• Juurikkaalla eivät leviä siemenen mukana

• Leviää maa-aineksen mukana (koneet, tuuli, vesi, kasvimateriaali) 

• Hidas taimettuminen edistää
• Peittaus suojaa, mutta ei aina riitä tarpeeksi pitkään

• Viileä/kostea kevät – Pythium

• Lämmin/kostea kevät - Aphanomyces

• Leuto talvi lisää sienten viihtyvyyttä

• Maan kuorettuminen lisää tautia
• Hapettomuus, kosteus

• Kasvuvoima heikkenee

• Maan alhainen pH ja Ca-pitoisuus lisää tautia

• Ankeroispellot ovat alttiita myös sienitaudeille
• Ankeroisen vioitus helpottaa sienen infektiota

Taimipolte sienten esiintymiseen 

vaikuttavat…
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Rhizoctonia solani - juurilaho

• Juurikkaalla AG2-2IIIB 

• Sieni vioittaa juurikasta pääasiassa keskikesällä

• Vioitukset näkyä juurissa pinnalla tai koko juuressa
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• Rhizoctonia solani- sientä kaikissa 
juurikasmaissa

• Ongelmana huonokuntoisissa maissa
– Maa on tiivistynyt, ilmavuus huono

– Pellot kuivavat hitaasti

– Pelloilla kosteita alueita (lähteet, pohjavesi 

korkealla)

– Runsaat sateet – vesi seisoo pellolla pitemmän 

aikaa

– Pohjavesi korkealla

• Kevytmuokkaus saattaa lisätä tautipainetta 

– maan lpt. noustessa hitaasti 

– vähäravinteinen kasvijäte muokkauskerroksessa

– Kosteusolot epävakaat vuodesta riippuen SjT 2017



• Rhizoctoniaa esiintyy juurikasankeroisen vaivaamissa 
maissa
– ankeroinen avaa Rhizoctonia solani- sienelle tien juuren sisään 

– Esiintyy lähes kaikilla ankeroispelloilla, myös hyväkuntoisissa maissa

• Enemmän monokulttuurilohkoilla 
– Sairas kasvijäte lisää taudin määrää ja ankaruutta

– Isäntäkasveja 

• juurikas, punajuurikas, maissi, pavut, hunajakukka, raiheinät

• savikka, revonhäntä 



Juurisairauksien torjunta

• Viljelykierto vähentää tautipainetta

• 3-5 välivuotta

• Saneerauskasvit kiertoon, vähennetään ankeroisen määrää

• Ei viljellä ankeroisen isäntäkasveja 

• Torjutaan rikkakasvit kierron kaikilta kasveilta

• Toimiva salaojitus

• Vältetään maan tiivistämistä 

• Hyvä vedenläpäisy

• Riittävä pH ja Ca

• Maan orgaanisen aineksen määrä 
• Nopeasti hajoava orgaaninen aines esim. hyvin palanut lanta

• Leviämisen ehkäiseminen  Nostojärjestys, yhteiskoneiden 

puhdistaminen
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Ca vaikutus taimipoltteeseen

Kg/ha Ca kg/ha

Siemenymppäys alle 1 Alle 1

Ca-pulveri 64 18

Calsiprill 600 220

Kipsi 6000 1380



Juurisairauksien torjunta…

Lajikkeet

• Kestävät lajikkeet jalostuksessa

• Ei helposti jalostettavia ominaisuuksia

• Esi-idätys

• Peittaus (Tachigaren/Thiram)
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Bakteerivioituksia

• Muistuttaa Rhizoctoniaa

• Anaerobisia ja aerobisia 

bakteereja => lima-

muodostumaa (leikkaus-pinta 

alkaa tihkua limaista nestettä) 

• Jos juurikas joutuu seisomaan 

vedessä pitemmän aikaa 

nopean kasvun vaiheessa 

(heinä-elokuu), alkaa juuren 

mätäneminen
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Rupi

• Streptomyces -sädesieni

• Juurikkaan pinnassa rupilaikkuja

• Lisää multapitoisuutta

• Aumatessa riskialtis

homesienille

• Ei heikennä sadon laatua

• Muita isäntäkasveja peruna ja 

porkkana



Ramularia - lehtilaikkutauti

• Ramularia beticola -sieni säilyy maassa

• Viljelyalueiden, lohkojen ja vuosien välillä merkittäviä eroja 
taudin määrässä

• Viihtyy 16-18 °C, sateinen loppukesä

• Alueellinen tautiriski   ilmastollinen tilanne + pellon 
tautimäärä
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Ramularia vuosina 2000-2016 SjT:n käyttösiemenkokeissa



http://www.sbreb.org/brochures/cercospora/figure2.jpg
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Ramularia – lehtilaikkutauti

Esikasvin vaikutus

• Juurikasalue: 5 vuotta 

peräkkäin juurikkaalla

• Vilja-alue: vilja 2002, 

juurikas 2003, vilja 2005-

2007

• Juurikasalueella 

ramularia vioitus 3-kertaa 

enemmän kuin vilja-

alueella

Juurikas 

5 vuotta

Vilja 

3 vuotta

Ramularia-

vioitus

0-100 %

90-100 30-40

Sokeri-% 16,01 17,06

Juurisato, 

t/ha

46,4 60,2

Sokerisato 7429 10270

Satoero + 2841

Amino-N 18,0 13,5
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Lehtisairauksien torjunta

• Viljelykierto pienentää maan itiöpankkia

• Esikasvilla vaikutus tautipaineeseen

• Jos lajike altis tautipaineessa, ruiskutus

• Tarkkailu

• Ruiskutus ajoissa



Muita juurikkaan lehtisairauksia

Cercospora beticola

• 25 °C ja sateista



Stephylium beticola Verticillium dahliae



Ei vielä meillä…

• Rhizomania

– Hyvin paha ja yleinen satoon vaikuttava virus-

sairaus Euroopassa

– Suomessa kestäviä lajikkeita, ei onneksi tauti 

havaintoja

– Viljelykierto vähintään viisi vuotta

• Rhizoctonia crocorum

– Rhizoctonia solanin sukulainen

– Kutsutaan Euroopassa ”punamädäksi”

– Esiintyy Euroopassa kalkkipitoisilla mailla

– Pohjoismaissa ei havaintoja taudista 
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Kiitos 

mielenkiinnosta!


