
Juurikasankeroinen pinta- ja pohjamaassa

Juurikkaan kysta-ankeroisen (Heterodera schachtii) runsas
esiintyminen alentaa merkittävästi normaalin juurikaslajikkeen
satoa. Ankeroisia sietävän juurikaslajikkeen satoon ne vaikuttavat
vähemmän. Määrittämällä lohkon ankeroistaso voidaan arvioida
ankeroisen vaikutusta satoon tulevina vuosina.

Kuva 1. Maan keskilämpötila 10 cm:n syvyydessä ja lämpötilasumma (maan 
keskilämpötila C miinus 8 °C) vuonna 2016. Kyseinen kesä oli Suomessa lämmin ja 
mittaustulosten perusteella kaksi kysta-ankeroissukupolvea on ehtinyt kehittyä 
kasvukauden aikana (siniset nuolet = 1. sukupolvi kehittynyt kun maan 
lämpötilasumma on 465C  ja 2. sukupolvi kun maan lämpötilasumma 930 C.

Menetelmät
Kokeessa selvitettiin juurikaslohkojen pinta- (0−30 cm) ja
syvämaan (31−60 cm) ankeroistaso. Kuivatuista näytteistä
määritettiin munien ja toukkien lkm/100 g maata, mikä kuvaa ko.
lohkon ankeroistasoa. Lisäksi maan lämpötila mitattiin 10 cm:n
syvyydeltä keskilämpötilan ja lämpötilasumman laskemista
varten.

Verrattaessa ankeroistilannetta lohkoilla vuonna 2010 ja 2015
(Kuva 2) havaitaan, että korkeimmissa ankeroisluokissa III–V
ankeroistasot ovat alentuneet merkittävästi ja hieman myös
luokassa II. Kehitys johtuu siitä, että tilat, joilla on ollut korkea
ankeroistaso, ovat aloittaneet ankeroislohkoilla monipuolisen
viljelykierron ja saneerauskasvien käytön. Sitä vastoin alhaisissa
luokissa on havaittavissa ankeroismäärän nousua, mitä voi
selittää se, että näillä tiloilla ankeroistilannetta ei ole
tiedostettu.

Kaikissa ankeroisluokissa löytyi lohkoja, joiden pohjamaassa oli
ankeroista (Kuva 3). 17 lohkon pohjamaassa ei esiintynyt
ankeroista. Korkeimmat pohjamaan ankeroismäärät olivat
ankeroisluokissa IV ja V. Luokassa 0 pohjamaan ankeroismäärä
oli suurempi kuin pintamaan.

Vertailtaessa lohkojen lukumääriä eri ankeroisluokissa (Taulukko
1) havaitaan, että viidessä vuodessa eniten vähentymistä on
tapahtunut korkeimmissa ankeroisluokissa.

Kuva 2. Pintamaan ankeroistaso eri ankeroisluokissa vuonna 2010 (lähtötilanne) ja  
viiden vuoden kuluttua. Näytteet on otettu samoilta lohkoilta.

Taulukko 1. Lohkojen lukumäärät eri ankeroisluokissa vuonna 2010 (lähtötilanne) 
ja  vastaavasti viiden vuoden kuluttua.

Tulokset

Kuva 3. Pinta- ja pohjamaan ankeroismäärät (munaa ja toukkaa/100 g maata) vuoden 
2010 (lähtötilanne) mukaisissa ankeroisluokissa. 

Johtopäätökset
Tulosten perusteella tiloilla, joilla ankeroistaso on aikaisemmin
ollut korkea, asia on tiedostettu: viljelykiertoa on
monipuolistettu ja saneerauskasvit on otettu mukaan viljelyyn.

Juurikasmaiden ankeroistilannetta on tarkkailtava, vaikkei
selviä ongelmia lohkolla esiintyisikään. Kun torjunta aloitetaan
varhain, vältetään syvämaan reservin muodostuminen ja
tilannetta pystytään hallitsemaan monipuolisella
viljelykierrolla.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että pintamaan
ankeroismäärä ei anna täydellistä kuvaa pellon
ankeroistilanteesta. Mikäli syvämaahan on päässyt
muodostumaan ankeroisreservi, viljelykiertoon suositellaan
ankeroisenkestävää öljyretikkaa, joka syväjuurisena kasvina
pystyy saneeraamaan myös syvämaata.

Luokka

0 0 5 5

I 1-250 9 22

II 251-500 5 7

III 501-1000 7 5

IV 1001-2500 10 5

V yli 2500 8 0

44 44

Luokkien ankeroismäärät 

(munaa ja toukkaa/100 g) v. 2010 v. 2015


