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Resistenssin hallinta viljalla

Conviso-sokerijuurikkaan kanssa

Etukäteen suunnittelu

Monipuolinen rikkakasvien torjunta-aineiden käyttö

Ideana ennalta ehkäistä ongelmia 

Edullisempi tapa toimia nyt vs. kestävyys jo usealla lajilla

Torjunnan onnistumisen tarkkailu

Pellon sisäinen testaus gramma-ainekestävyyttä vastaan

/// PowerPoint Presentation2



RESTRICTED

Kuinka resistenssi muodostuu?

Just how does herbicide 

resistance develop 

in a field?

• Same herbicide or herbicide class

• No diversity (no crop rotation, etc.)

After continued selection

pressure with same herbicide 

and without any diversity

Resistant populationNormal population
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Ohjeet viljan rikkakasvien torjuntaan

/// PowerPoint Presentation5

1) Suunnittelu rikkakasvien torjumiseksi

- mitkä ovat valtalajeja, onko syväjuurisia ohdakkeita ja valvatteja?

- Suunnittele etukäteen ohjelma, jossa mukana laajatehoinen fenoksiseos tai laajatehoinen fenoksi

gramma-aineen kaverina

2) Monipuolinen torjunta-aineiden käyttö viljalla

- Mukana: fluroksipyyri tai arylex + MCPA  + gramma-aine
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Ohjeet viljan rikkakasvien torjuntaan

/// PowerPoint Presentation6

3) Ennaltaehkäise nyt

- Jos gramma-ainekestävyys usealla lajilla pellolla → joudutaan käyttää suurimpia määriä toisen

tehoaineryhmän aineita, esim. Jos gramma-aineita kestävät savikka + vesiheinä →

8-10 e/ ha gramma-aine

6 e/ha fluroksipyyyri

9 e/ha MCPA  TAI arylex-seos
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Resistenssin testaus pellossa kotikonstein
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1) Jos epäily esim.gramma-aine kestävästä vesiheinästä tai savikasta, tehdään pellon sisäinen testaus

jossa ruiskutetaan ruiskunleveys mahdollisimman tasaisella kohdalla vain gramma-ainetta (valitse

gramma-aine joka toimii kyseistä lajia vastaan, merkkaa alue) ja lisätään tankkiin tämän jälkeen esim. 

Fluroksipyyri tai arylex, MCPA (jos vesiheinä niin Arylex tai fluroksipyyri, jos savikka niin MCPA)

2) Tarkistetaan torjunnan onnistuminen 5, 10 ja 15 päivän jälkeen. Näkyykö kasvupisteen kellertyminen ja

kasvin kuihtuminen? 

3) Jos vesiheinä / savikka kuollut sielllä missä ruiskutettu useampaa tehoainetta, mutta ei ole kuollut, 

testialueella vaan jatkaa kasvuaan, on kanta todennäköisesti gramma-aineita kestävää. 
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Esimerkki viljelykierto
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Viljelykierron rikkakäsittelyt resistenssin estämisen näkökulmasta:

1) Conviso + Betanal 0,5-0,8 l/ha, käytä 0,8-1,0 l/ha Betanalia, jos vesiheinä kestää gramma-aineita

2) Ariane S: vehnä tai ohra

3) Chekker Plus + fluroksipyyri (gramma-aine, 2,4 D + fluroksipyyri): vehnä tai ohra

4) Palkokasvit: Fenix 

5) Conviso + Betanal 0,5-0,8 l/ha

6) Ariane S

7) Arylex + gramma-aine –seos (esim. Twist Combo, Pixxaro Premium)

8) Mateno Duo (aklonifeeni, DFF) syysvehnä tai syysruis syksyllä
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Monipuolinen syväjuuristen ja leveälehtisten rikkojen torjuja

Chekker Plus
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• Vehnälle, ohralle, rukiille ja ruisvehnälle

• Kolmen tehoaineen seos:

• Amidosulfuroni 25 g/l (HRAC ryhmä 2)

• Iodosulfuron 6,23 g/l (HRAC ryhmä 2)

• 2,4 D 433 g/l (HRAC ryhmä 4)

• Kiinnite, esim. Sito Plus

• Ohdake ja valvatti

• Muut leveälehtiset:

• Savikka, pillikkeet, saunakukka, matara, pihatähtimö, 

kiertotatar, ukontatar, lemmikki, linnunkaali, 

ristikukkaiset

• Jos lohkolla esiintyy resistenssi vesiheinää/pihatähtimöä, 

tankkiseokseen suositellaan fluroksipyyrivalmistetta

/// PowerPoint Presentation
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Ohdakkeen torjuntakokeet

Koetuloksia
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• Kahden kokeen koesarja 2020, Jokioinen & Inkoo

• Kaksi käsittelyajankohtaa: BBCH 12-13 vs. BBCH 21-22
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Pääargumentit
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• Monipuolinen leveälehtisten torjunta-aine

• Tehoaa erittäin hyvin ohdakkeeseen ja valvattiin

• Juuristotehoa → vähentää ohdakkeen uudelleen versomista ja leviämistä

• Ei tarvetta lisätä MCPA:ta!

• Savikan ja pillikkeen torjuntaan

• Todettu hyvät tehot tilademoissa ja koeasemakokeissa

/// PowerPoint Presentation
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Bayerin ratkaisut kasvitautien

kestävään hallintaan

Kasvitaudit ja

resistenssin

hallinta
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Pääargumentit

14

• Erityisesti verkkolaikku, pistelaikku ja Septoria (syysvehnän harmaalaikku) 

kehittävät kestävyyden SDHI- ja strobiluriineja vastaan

• Jotta pidämme kärkituotteet tehokkaina myös tulevaisuudessa, tulee niitä

käyttää seoksissa triatsolien kanssa

• Jotta protiokonatsolin teho ei heikkene, sitä ei tule käyttää yksin lehtilaikkuja

vastaan, vaan joko triatsoliseoksessa kuten Input tai esim Propulse tai Ascra, 

jossa se on seoksessa SDHI-tehoaineiden kanssa

/// PowerPoint Presentation
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Input – tuleva standardi T1-ruiskutuksiin ja

punahomeisiin

Miksi Input?

tebukonatsolituotteet häviävät markkinasta 2023-2024

on tärkeää olla tuote, jossa protiokonatsolin lisäksi toinenkin tehoaine

Input tehoaa laajasti eri tauteihin, siinä on kaksi tehoainetta kahdesta eri

tehoaineryhmästä ; triatsoleista protiokonatsoli ja morfoliineista

spiroksamiini

Hyvä lisä strobien ja SDHI-aineiden rinnalle!

15 /// PowerPoint Presentation
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Kasvitautitorjunnan kannattavuus –miksi investoida ja kuinka paljon
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Ascra Xpro tilakokeissa

Virallisissa kokeissa vuosien varrella ohra

Noin 650 kg/ha

Virallisissa kokeissa vuosien verrella vehnä

500-850 kg/ha 

Tilakokeiden keskiarvo

sadonlisä

Nettotulo e/ha (35 e/ha 

Ascra Xpro hinta 0,5-

0,6 l/ha)

Vehnä 1200 kg/ha 205 e (200 e/tn)

Ohra 1300 kg/ha 262 (225 e/tn)
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Kahden SDHI-tehoaineen sekä triatsolin seos
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• Torjuu lehtilaikkutaudit ja ruosteet

• Septoriaan erinomainen teho –Euroopan käytetyin sitä

vastaan! 

• Kasvi yhteyttää pari viikkoa tehokkaammin ruiskutuksen

jälkeen → kasvi kestää paremmin kuivuus- ja

kuumuusstressiä
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Kiitos!


