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Kasvintuhoojat muuttuvassa 

maatalousympäristössä

Erja Huusela

Luke Kasvinterveys

etunimi.sukunimi@luke.fi

Maatila 2030-koulutus 24.11.2021 

Onko kutsumattomia vieraita pellolla?
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Kasvintuhoojat muuttuvassa maatalousympäristössä 

• Peltokasvien tuhoeläimet nyt ja tulevaisuudessa

• Muutokset lajikoostumuksessa ja  eri lajien merkityksessä

• Uudet lajit  yleensä tulokaslajeja

• Muutosajurit:

• Ilmastonmuutos

• Viljelyn muutokset

• Viljelykasvien viljelyala

• Viljelykasvin vakiintuneisuus alueella

• Viljelykierto

• Viljelymenetelmät

• Kasvinsuojelu nyt ja tulevaisuudessa

• Kasvinsuojeluainevalikoiman supistuminen, resistenssi

• Vaihtoehtoiset hallintakeinot tarpeen

Maatila 2030-koulutus 24.11.2021/Huusela



Peltokasvien kasvintuhoojapaineen muutokset
• Kasvintuhoojien esiintymiseen vaikuttavat tekijät

• Peltokasvien viljelyalat

• Viljelymenetelmien muutokset

• Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt

• Olosuhteet

• Kasvintuhoojan biologia

• Vuorovaikutukset (isäntäkasvit, pedot ja loiset)

• Tuhojen ilmaantumiseen ja tuholaislajien 

merkitykseen vaikuttavat tekijät

• Kasvintuhoojan runsaus

• Esiintymisajankohta

• Viljelykasvin kasvuvaihe

• Talvehtiminen

• Käytettävissä olevat hallintakeinot

Fenologia

Synkronia



Tuhoeläinmäärien muutokset
• hyönteisille tyypillistä suuri vuosittainen vaihtelu

• lämpötila vaikuttaa kehitysnopeuteen ja lisääntymiseen

• kasvukausien ero korostuu pohjoisissa olosuhteissa

• talvehtiminen kriittinen tekijä

• suurta paikallista vaihtelua
– esim. kirvat, kirpat, rapsikuoriainen

yleisyys (satunnainen/säännöllinen) 

tuhojen laajuus (suppea-alainen/laaja-alainen)

• muutoksia näkyvissä
• hyönteismigraatioiden yleistyminen: tuomikirva, kaalikoi, gammayökkönen

• 2000-luvulla Suomessa havaittu viljakasvustoissa sellaisten tuhohyönteisten vioituksia, joista 
aiemmin ei juurikaan haittaa

• viljakukko, kirpat, luteet, kaskaat, ripsiäiset, hesseninsääski, perhos- ja pistiäistoukat, vaaksiaiset,…

• viirukaskas (WDV vehnän kääpiökasvuvirus)

• kalvasekoyökkönen

➔➔Pidempiaikaisten muutosten ja kannanvaihteluiden arviointi hankalaa



Tuhohyönteisten esiintymisrunsauteen vaikuttavat

• elinkierto

• talvehtiminen 

• kehitysnopeus

• sukupolvien määrä

• leviämiskyky

• vallitsevat olosuhteet

• viljelytoimet (kylvöaika, muokkaus)

• viljelykasvien ja pellonkäytön muutokset

• isäntäkasvin runsaus, viljelykierto

• monet muut tekijät (mm. lohkon kunto & sijainti, 

aiemmat kasvinsuojeluongelmat ja -toimenpiteet)

viirukaskaan
elinkierto



Käytössä oleva maatalousmaa 2021 (ennakko 14.7.2021)

Luke/Tilastot

1 000 ha %
Viljat 1 062,5 46,8

Nurmet alle 5 vuotta 796,8 35,1

(rehunurmet, laidun, siemenheinä)

Nurmet yli 5 vuotta 20,7 0,9

(ml. luonnonniitty ja laidun, 

suojavyöhykkeet ja -kaistat) 

Kesantoala 214,3 9,4

Muut viljelykasvit 171,1 7,5

Muu maatalousmaa 4,6 0,2



Käytössä oleva maatalousmaa 2021 / Peltokasvit ei nurmet 

ennakko 2021

Luke/Tilastot

1000 ha %

Ohra 448,2 20

Kaura 317,4 14,1

Kevätvehnä 162,8 7,3

Syysvehnä 54,8 2,4

Syysruis 18,0 0,8

Kevätruis 0,4 <0,1

seosvilja 41,1 1,8

muut viljat 4,7 0,2

Tattari 1,0 <0,1

Rypsi 29,7 1,3

Rapsi 8,2 0,4

Öljy-ja kuitupellava 0,7 <0,1

Herne 22,8 1,0

Härkäpapu 12,4 0,6

Kumina 18,5 0,8

Peruna 20,4 0,9

Sokerijuurikas 11,3 0,5



Peltokasvien tärkeimmät tuhoeläimet

Viljat
• tuomikirva (viljakirva)

• kahukärpänen

• tähkäsääski (vehnäsääski)

• (hesseninsääski)

• (kaskaat virusvektoreina)

• (kirpat)

• (etanat)

Öljykasvit
• aaltojuovakirpat

• rapsikuoriainen

• kaalikoi

• (gammayökkönen)

• (etanat)

• (rapsikärsäkäs, litusääski)

• rapsipistiäinen?

Palkokasvit
• juovahernekärsäkäs

• hernekääriäinen

• (hernekirva, papukirva)

• (gammayökkönen)

• härkäpapupiilokas?

Kumina
• kuminakoi

• kuminanrengaspunkki

• (kirvat)



Uusia ja uusvanhoja tuhoeläimiä peltokasveilla
Tuhoeläin Isäntäkasvi 1. tuhohavainto Merkitys Lähde

Depressaria daucella 

kuminakoi  

kumina (1956) 1990 kuminan tärkein tuholainen 

yleistynyt kuminanviljelyn 

laajenemisen myötä

Vasarainen ym. 2000

Aceria carvi   

kuminanrengaspunkki

kumina (1940) 2004 erityisen runsaasti  v. 2011  

merkitys vaihtelee

Liro 1943                                               

Huusela-Veistola 2006, 2013

Balclutha rhenana  

(kaskas)

ruokohelpi 1990 siementuotannon tuholainen Vasarainen ym. 2000

Anoecia vagans             

(kirva) kevätvehnä 1999

uusi isäntäkasvi, juuristoherbivori Huusela-Veistola & 

Vasarainen 1999

Trigonotylus caelestialium 

halmekeilapää (lude)

ohra 2003 vioituksia suorakylvölohkoilla  

uustulokas rannikkoalueella

Huusela-Veistola 

Stenocranus minutus  

(kaskas)

syysvehnä 2005 vähäistä imentävioitusta        

runsastunut 1990-

Huusela-Veistola 

Oulema melanopus 

viljakukko

syysviljat (1935-1937) 2002 yleinen laji, tuhoja vain lämpiminä 

kesinä Huusela-Veistola 2002

Mayetiola destructor 

hesseninssääski 

syysvehnä  

(kevätvehnä) 

(1909)    1990- päällekkäisviljelyssä ja aikaisin 

kylvetyillä syysviljoilla

Huusela-Veistola ym. 2001

Amphipoea fucosa 

kalvassekoyökkönen kevätvehnä 2020

yleinen laji, ankaria tuhoja ensi 

kerran viljalla Huusela 2020

Autographa gamma 

gammayökkönen 

härkäpapu 

ym. kasvit  (1922)   2018

erityisen runsaasti v. 2018, 

vioituksia monilla kasveilla Huusela 2018

Bruchus rufimanus 

härkäpapupiilokas härkäpapu 2021 ensihavainto ja vioituksia pellolla Huusela 2021

Athalia rosae 

rapsipistiäinen

ristikukkaiset 

öljykasvit

(1897 1955-56 ) 

2018

erityisen runsaasti v. 2021,  

vioituksia myös kevätöljykasveilla

Reuter 1898 Vappula 1964 

Huusela 2021

➔

➔



Erityisiä tuholaisongelmavuosia

Vuosi Tuhoeläin Kasvi

2018 gammayökkönen palko-ja öljyk. ym.

tuomikirva kevätviljat

kahukärpänen syysviljat

Macrosteles -kaskaat? syysviljat , nurmet

2019 kaalikoi öljykasvit

kirpat öljykasvit

rapsikuoriainen öljykasvit

2020 kalvassekoyökkönen kevätviljat

varsikirpat kevätviljat

2021 tuomikirva kevätviljat

kahukärpänen kevätviljat

varsikirpat kevätviljat

rapsipistiäiset öljykasvit

vaaksiaiset sokerijuurikas, sv

Vuosi Tuhoeläin Kasvi

1999 kahukärpänen syysvilja

2002 viljakukko                   

tuomikirva

syysviljat   

kevätviljat

2004 viirukaskas & WDV syysvehnä

2007 kirpat öljykasvit

2010 kaalikoi                                  

timoteikääriäinen                        

öljykasvit                    

timotei

2011 kuminanrengaspunkki kumina

2012 tuomikirva kevätviljat

2013 kaalikoi                                  

kahukärpänen                         

öljykasvit   

syysviljat

2014 kahukärpänen syysviljat

2015 etanat syysviljat 

syysöljykasvit

2016 kaalikoi                                  

tuomikirva

öljykasvit   

kevätviljat

2017 etanat            

juurikaskärpänen

syysviljat & -öljyk.  

sokerijuurikas



Mahdolliset uudet  peltokasvien tuholaiset
Alien invertebrate pests ( Vänninen et al. 2010)

2. Self-organizing map (SOM) method (Worner & Gevrey, 2006)
Risk index class Species Family (order) Risk index Habitat

0.7-1

Scolytus multistriatus              Scolytidae (Col.) 0,87983 Forest, orn. Trees, parks (vector of Dutch 

elm disease)

Eriosoma lanigerum                  Pseudococcidae (Hem.) 0,87144 Orchards

Ostrinia nubilalis                  Noctuidae (Lep.) 0,82236 Field (maize)

Parthenolecanium persicae           Diaspididae (Hem.) 0,79870 Orchards, woody ornamentals, nurseries

Phyllotreta cruciferae              Nitidulidae (Col.) 0,79433 Field (Brassica crops)

Scolytus scolytus                   Scolytidae (Col.) 0,73152 Forest, orn. Trees, parks (vector of Dutch 

elm disease)

Locusta migratoria                  Acrididae (Orth.) 0,72276 Field (various)

Leptinotarsa decemlineata           Chrysomelidae (Col.) 0,71079 Field (potato)

0.5-0.69 Cephus pygmeus                      Cephidae (Hym.) 0,67837 Field (cereals)

Euproctis chrysorrhoea              Lymantriidae (Lep.) 0,65984 Orchards, woody ornamentals, nurseries

Bemisia tabaci                      Aleyrodidae (Hem.) 0,65868 Greenhouses

Hippotion celerio                   Sphingidae (Lep.) 0,63645 Field (various)

Diaspidiotus perniciosus            Diaspididae (Hem.) 0,60750 Orchards, woody ornamentals, nurseries

Scrobipalpa ocellatella             Gelechiidae (Lep.) 0,60310 Field (sugar beet)

Hyphantria cunea                    Arctiidae (Lep.) 0,59295 Orchards, woody ornamentals, nurseries

Viteus vitifoliae                   Phylloxeridae (Hom.) 0,58517 Field, greenhouse (vine)

Cnephasia longana                   Tortricidae (Lep.) 0,55541 Field (cereals, strawberry)

Mythimna unipuncta                  Noctuidae (Lep.) 0,55050 Field (oats, maize, Brassica vegetables)

Zeuzera pyrina                      Cossidae (Lep.) 0,54828 Orchards 

Liriomyza huidobrensis              Agromyzidae (Dipt.) 0,53964 Greenhouses

Epidiaspis leperii                  Diaspididae (Hem.) 0,53815 Orchards, woody ornamentals, nurseries

Grapholita molesta                  Tortricidae (Lep.) 0,53194 Orchards (Rosaceae)

Mythimna loreyi                     Noctuidae (Lep.) 0,50841 Field (maize, sugar beet, Agrostis; rice, 

sugarcane)

Ceresa alta                         Membracidae (Auch.) 0,50280 Orchards (apple)

0.3-0.49 Sphaerolecanium prunastri           Coccidae (Hem.) 0,49506 Orchards (plum)

Siphoninus phillyreae               Aleyrodidae (Hem.) 0,49129 Woody ornamentals

Thrips simplex                      Thripidae (Thys.) 0,48853 Greenhouses, field (Gladiolus, Crocus, 

Freesia)

Ips cembrae                         Scolytidae (Col.) 0,48821 Field (orn conifers  Larix, Pinus cembra)

Schizaphis graminum                 Aphididae (Hem.) 0,48505 Field (wheat)

Lobesia botrana                     Tortricidae (Lep.) 0,47664 Orchards (Prunus, Ribes, vine)

Otiorhynchus rugosostriatus         Curculionidae (Col.) 0,47165 Orchards, woody ornamentals, nurseries

Sitophilus zeamais                  Curculionidae (Col.) 0,46143 Field (maize)

Liriomyza trifolii                  Agromyzidae (Dipt.) 0,45960 Greenhouses

Agromyza frontella                  Agromyzidae (Dipt.) 0,44380 Field (alfalfa)

Diabrotica virgifera virgifera      Chrysomelidae (Col.) 0,43867 Field (maize, cucurbits, Poaceae, 

Fabaceae)

Bothynoderes punctiventris          Curculionidae (Col.) 0,43285 Field (sugar beet)

Dyspessa ulula                      Cossidae (Lep.) 0,43189 Field (garlic)

Pseudaulacaspis pentagona           Diaspididae (Hem.) 0,42449 Orchards, woody ornamentals, nurseries

Etiella zinckenella                 Pyralidae (Lep.) 0,42356 Field (pea, beans)

Orthezia insignis                   Ortheziidae (Hem.) 0,41916 Greenhouses

Trichoplusia ni                     Noctuidae (Lep.) 0,41897 Field (cabbage)

Bruchophagus roddi                  Eurytomidae (Hym.) 0,41806 Field (alfalfa)

Saturnia pyri                       Saturniidae (Lep.) 0,41473 Orchards (Corylus avellana)

Diuraphis noxia                     Aphididae (Hem.) 0,39787 Field (cereals)

Cacoecimorpha pronubana             Tortricidae (Lep.) 0,38577 Greenhouses (flowers)

Curculio elephas                    Curculionidae (Col.) 0,34647 Woody ornamentals (chestnut)

Nipaecoccus nipae                   Pseudococcidae (Hem.) 0,34515 Field , greenhouse (orn plants, palms)

Aphis spiraecola                    Aphididae (Hem.) 0,34228 Orchards, woody ornamentals, nurseries

Acanthiophilus helianthi            Tephritidae (Dipt.) 0,33759 Field (safflower)

Chaetosiphon fragaefolii            Aphididae (Hem.) 0,33118 Field, greenhouse (strawberry)

Amphimallon majalis                 Scarabeidae (Col.) 0,32588 Field (cereals, Fabaceae, Poaceae, 

turfgrasses)

Otiorhynchus armadillo              Curculionidae (Col.) 0,31760 Field, greenhouse (woody ornamentals, 

orn trees)

Helicoverpa armigera                Noctuidae (Lep.) 0,30609 Field, greenhouse (tomato; maize, cotton)

Antigastra catalaunalis             Crambidae (Lep.) 0,30485 Field (sesame)

Lampides boeticus                   Lycaeniidae (Lep.) 0,30457 Field (Fabaceae)

Pests of field crops

olkikorsiainen

koloradonkuoriainen

maissikoisa

”kirppa”



Kaalikoin ennätyksellinen massavaellus 2016

• Varhain kasvukaudella

• Toukokuun lopulla kaalikoin 

ennätyksellinen massavaellus idästä

• Muutamia vaelluksia jo aiemmin, 

myöhemmin vielä lisää

• Poikkeuksellisen suuria määriä

• Määrät moninkertaisia edellisiin 

huippuvuosiin verrattuna

• Laajalle alueelle

• käytännössä koko Suomeen

• Sääolot suosivat lisääntymistä alkukasvukaudella

• Kaalikoipaine ja tarkkailutarve jatkui pitkään
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Gammayökkönen kesän 2018 yllättäjä
• Toukat aiheuttivat heinäkuussa 2018  ankaria tuhoja etenkin härkäpavulla ja öljykasveilla, myös 

herneellä , sokerijuurikkaalla, salaatilla, perunalla ja kylvövuoden kuminalla ym.

• Tuhot painottuivat Etelä- ja Kaakkois-Suomeen 

• Tukes myönsi pikaisesti poikkeuslupia torjuntaan

Gammayökkönen  Suomessa

• yleinen vaeltajalaji

• vaeltaa Suomeen alkukesästä

• meillä kehittynyt sukupolvi vaeltaa Suomesta loppukesästä

• esiintyy koko Suomessa

• suurta runsauden vaihtelua

• Vappulan (1962)  mukaan aiheuttanut tuhoja viljelykasveilla v. 1922 ja 1946

o moniruokainen, yli 300 isäntäkasvia; 2-sirkkaiset kasvit kelpaavat

o pienet toukat lehden alapinnalla

o isot toukat syövät lehtiin reikiä ja katkovat lehtiruoteja 

o lämmin sää erityisen suosiollinen toukkien kehitykselle

Kuva: Aki Niemelä



Hyönteismigraatio-olosuhteet / lämpimät eteläiset tuulet 

keväällä 
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Peltonen-Sainio et al. 2016

Peltonen-Sainio, P., Pirinen, P., Mäkelä, H.M., Hyvärinen; O., Huusela-Veistola, E., Ojanen, 

H. & Venäläinen, A. 2016. Spatial and temporal variation in weather events critical for 

boreal agriculture: I Elevated temperatures. Agricultural and Food Science 25: 44-56

• tuulensuunta 90-270 astetta

• keskilämpötila > 0 ºC

• päivän ylin lämpötila  5 ºC normaalin yläpuolella

todennäkoisyys (1 vrk) sopivien päivien lkm
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Viljat: kalvassekoyökkönen uusi tuhonaiheuttaja 2020

• Elimäellä kevätviljoissa ankaraa tuhoa 2020 (2021)

• Kasvustosta löytyi yökköstoukkia ja koteloita

• Kalvassekoyökkönen Amphipoea fucosa

• yleinen yökköslaji E- ja K-Suomessa

• toukka elää heinäkasveilla

• ei raportoitu aiemmin tuhonaiheuttajana

• aikuinen muunteleva; lennossa heinäkuun 

alkupuolelta syyskuun alkuun

• yksi sukupolvi vuodessa

• talvehtii munana

• toukat kuoriutuvat keväällä

• ei hyväksytty kemiallisia torjuntavalmisteita

‒ aikuisia yökkösiä ei kannata lähteä torjumaan ja 

korren sisällä eläviin toukkiin on vaikea saada tehoa

• viljelymenetelmien vaikutuksista ei tarkkaa tietoa

‒ muokkaus, viljelykierto, tehostettu tarkkailu
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Uusi tuholainen 2021: Härkäpapupiilokas (Bruchus rufimanus)

• Härkäpavun tuholainen, myös muilla palkokasveilla

• Toukka piilottelee siemenen sisällä

• Vioitus: selkeät pyöreät reiät (pienempi juuri kuoriutuneen toukan 

sisäänmenoreikä ja suurempi aikuisen ulostuloreikä)

• vaikuttaa sadon määrään ja laatuun 

• vähentää siementen itämistä

• lisää kasvitautiriskiä

• Ruotsissa v. 2008 alkaen laajenevassa määrin tuholaisena  

• Härkäpavun viljelyn yleistymisen myötä odotettavissa myös Suomeen. 

• Kesän poikkeuksellisen kuiva ja lämmin sää edesauttoi kehitystä 

• Muninta vaatii lämpimät sateettomat olosuhteet.

• Optimilämpötila on yli +20 astetta

• Talvehtii pääosin aikuisena, mutta myös siemenen sisällä 

keskenkasvuisena toukkana (leviää  saastuneen kylvösiemen mukana)

• Torjunta hankalaa 

26.11.2021

Kuva: Anne Nissinen

Kuva: Erja Huusela

Maatila 2030-koulutus 24.11.2021/Huusela



Kuminan  viljelyalan kasvu ja kasvinsuojelutarve

• Erikoiskasvi, vientikasvi 

• Viljelyala kasvanut nopeasti

• Useampi sato samasta kasvustosta, 

monivuotiset kasvustot

Haasteita 

kasvinsuojelulle



Kuminan viljelyalan kasvu ja kasvinsuojelutarve

Kuminan viljelyn kasvu& vakiintuminen

Kasvintuhooja-

ongelmien 

ilmestyminen

Kasvinss.seura: 

Ajankohtaisia 

kasvinsuojeluohjeita

ProAgria: 

Peltokasvien 

kasvinsuojelu

rikkakasvit

kuminakoi

pahkahome

rengaspunkki

versolaikku
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Herneen viljely laajentunut - Hernekääriäisriski voi kasvaa
• Hernekääriäisongelmien todennäköisyys on sidoksissa herneen viljelyalan laajuuteen ja riski

kasvaa herneen viljelyn yleistyessä

• Vuoden 2021 suuri herneenviljelyala voi lisätä hernekääriäisriskiä tulevana vuonna
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minimietäisyys edellisvuoden hernelohkoon (km)

vuosi 2002

vuosi2003

Huusela-Veistola & Jauhiainen 2006

• Alueellinen viljelykierto tarpeen - viljelyn eriyttäminen paikallisesti ja/tai ajallisesti niin, 

että edellisvuoden kääriäiskanta kärsii seuraavana vuonna ravintokasvien puutteesta 

• Aikainen kylvö ja aikaiset lajikkeet vähentävät hernekääriäisriskiä

• Fermonipyydystarkkailu ja oikein ajoitettu kemiallinen torjunta
• tarkkaillaan aikuisia kääriäisiä, torjutaan toukkia

• feromonipyydykset ajoissa pellolle, tarkastus parin päivän välein

• lämpösumma vaikuttaa torjunnan ajoitukseen (toukkien kuoriutumisajankohta)



Viljelymenetelmien muutokset: Päällekkäisviljely

Hesseninsääski

• Vioittaa aikaisin kylvettyjä syysviljoja, 

joskus myös kevätvehnää 

• Ongelmia erityisesti päällekkäisviljelyssä 

• USA:ssa kestäviä lajikkeita

• Kemiallinen torjunta hankalaa

• ei selkeää lentohuippua

Päällekkäisviljely  (relay intercropping)

• Syysvilja kevätviljan aluskasvina

• Kevätviljan sadonkorjuu ensimmäisenä vuonna, 

syysviljan seuraavana vuonna

• Etuina: ajan ja energian säästö,  kasvipeitteisyys, 

maaperäominaisuuksien paraneminen, varmemmat 

kylvöolosuhteet

• Yllättävinä haittoina: ankarat hesseninsääskivioitukset

Kuvat: Pirjo Kemppainen



Viljelymenetelmien muutokset

Peltoetanat hyötyvät muokkauksen vähenemisestä

Peltoetana Deroceras agreste Valepeltoetana D. reticulatum

• Pelloilla, niityillä ja puutarhoissa esiintyviä n. 4-5 cm pituisia 
vaaleanharmaita tai ruskehtavia etanoita

(valepeltoetana: verkkomainen tummempi kuviointi)

• syövät tuoretta ja lahoavaa kasviainesta

• tuhoja etenkin syysviljoilla

• toukat syövät jyviä, aikuiset oraita

• viihtyvät kosteassa ja lämpimässä, eivät vaadi valoa

• hyötyvät siitä, että maata ei muokata

• perinteinen muokkaus torjuntakeinona

• kemiallinen torjunta rautafosfaatti -valmisteilla



Mitkä tuhoeläimet voivat hyötyä suorakylvöstä?

Viljelymaassa ja oljessa säilyvät tuhoeläimet
• tähkäsääski ja vehnäsääski

• viljakukko

• hesseninsääski

• ripsiäiset

• kaskaat (viljakaskas)

• monet luteet

Rikkakasveista ja jääntiviljasta hyötyvät lajit
• kirpat, peltolude, etanat

• hesseninsääski, kahukärpänen, viirukaskas

Viljelykierron merkitys kasvaa suorakylvössä



Viljelymenetelmien muutokset 

Miten tuhoeläinriski voi pienentyä suorakylvössä?

• kasvijäte voi vähentää tuholaisten leviämistä 

kasvustoon

• kirvoja vähemmän suorakylvetyissä kasvustoissa

• (pienentää myös BYDV-riskiä)

• muokkaamattomuus ja kasvijäte voi lisätä 

luontaisten vihollisten merkitystä ja määrää

• rapsikuoriaisen loispistiäinen

• moniruokaiset petoniveljalkaiset 

• maakiitäjäiset ja hämähäkit

• hyönteispatogeenit

• entomopatogeeniset sienitaudit & nematodit



Ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset 

tuhoeläimiin

Riippuu kunkin lajin sopeutumiskyvystä

• Tuhoeläimet hyviä sopeutujia

• Leviämiskyky

• Lisääntymisnopeus

• Moniruokaisuus, useita isäntäkasveja

• Muuntelu

Vuorovaikutukset ratkaisevat

• Isäntäkasvit

• Kilpailijat

• Luontaiset viholliset



Sään ääri-ilmiöt ja kasvintuhoojat

• eri  kasvintuhoojariskien suuruuteen vaikuttavat erilaiset 

olosuhteet

o kuivuus

o kosteus

o lämpötila

o tuuli

• herkät kasvuvaiheet

o taimivaihe

o kukinta

o jyvien täyttyminen

• sään ääri-ilmiön  toistuvuus * kasvintuhoojasta 

aiheutuva satotappio     => haitallisuus
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ankaruus, kesto, toistuvuus



Merkittävimmät sään ääri-ilmiöihin liittyvät 

tuhoeläinriskit

Kevätviljat

o Tuomikirva & kääpiokasvuviroosi (BYDV)

Syysviljat

o Kahukärpänen

Öljykasvit

o kirpat

o kaalikoi

Peltonen-Sainio, P., Venäläinen, A., Mäkelä, H.M., Pirinen, P., Laapas, M., Jauhiainen, L., Kaseva, J., 

Ojanen, H., Korhonen; P, Huusela-Veistola; E., Jalli, M. , Hakala, K., Kaukoranta,T. & Virkajärvi, P. 

2016. Harmfulness of weather events and the adaptive capacity of farmers at high latitudes of 

Europe. Climate Research 67: 221–240
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Peltoetanat yleisiä - Espanjansiruetana yleistyvä vieraslaji
Olosuhteet:

• riippuvaisia kosteudesta, sateisina kesinä

• yöaktiivisia (myös pilvisinä & sumuisina päivinä)

• leudot talvet helpottavat talvehtimista

• kuivuus ja pakkanen rajoittavat populaation kokoa

• rehevät kasvustot, aluskasvit, katteet, suojakaistat

• hoitamattomat joutoalueet

• Moniruokaisia; aiheuttavat tuhoja viljelykasveilla

• Pellolla vioituksia etenkin syysviljat & syysöljykasvit, peruna;  joskus 

myös kumina, apila, nurmet, säilörehupaalit

• Puutarhakasveilla vioituksia etenkin salaatti, kaalit, lehtivihannekset, 

basilika, mansikka, koristekasvit

• Ennaltaehkäisy:

• kyntö/muokkaus (kasvijätteen silppuaminen ennen muokkausta)

• tasainen kylvöalusta, jyräys

• rivivälien pitäminen puhtaana rikkakasveista

• suojakaistojen ja joutoalueiden säännöllinen niitto

• leikattu nurmikko

• vältettävä kasvien ja maa-aineksen siirtelyä saastuneilta alueilta

• Torjunta ja leviämisen ehkäisy:
• keruu

• rautafosfaattivalmisteet



Ilmastonmuutos ja uudet viljelykasvit

Viljelykasvilajiston muutokset heijastuvat tuholaisyhteisöön 

Uusi viljelykasvi uusi resurssi, jolle käyttäjiä löytyy

• esim. kuminakoi ja kuminanrengaspunkki 

Syysmuotoiset viljat ja öljykasvit

Valkuaiskasvit esim. härkäpapu

Viherpeittävyys, kerääjäkasvit

Erikoiskasvit

Maissi

• Kahukärpänen

• Tuomikirva

• Maissikoisa (menestyy Suomessa siinä vaiheessa, kun laajempi maissin viljelykin mahdollista)



Tuhoeläinten hallinta peltokasveilla; IPM
Lohkokohtainen viljelykierto ei yleensä riitä, alueellinen viljelykierto esim. hernekääriäinen 

Kylvöaika vaikuttaa (kahukärpänen), viljelymenetelmien ja ilmaston muuttuessa ajankohdat 

voivat muuttua; synkronia

Perinteinen muokkaus torjuntakeinona (etanat, viirukaskas)

Ennusteiden ja tiedotteiden seuranta (tuomikirva ym.)

Lohkokohtainen tarkkailu

Kasvinsuojeluaineiden tarpeenmukainen ja oikea-aikainen käyttö, 

resistenssin hallinta

Vaihtoehtoisia hallintamenetelmiä tarvitaan

Luontaisten vihollisten tehokkuuden parantaminen

• Rajoittavien/haitallisten tekijöiden vähentäminen

• Toimintaedellytysten parantaminen elinympäristöä hoitamalla

Torjuntapäätöksen edellytyksinä

✓ tunnistaminen

✓ tarkkailutiedot

✓ tuhoennusteet

✓ kynnysarvot

✓ torjuntaohjeet
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Tuomikirvojen määrä vaihtelee –

ennakointina tuomikirvaennuste
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Tuomikirvaennuste kertoo kotimaisen talvehtivan

tuomikirvakannan suuruudesta

• perustuu tuomikirvojen talvimunien laskentaan edellisenä 

syystalvena (marras-joulukuussa)

• näytteitä kerätään eri puolelta Suomea 3-5 tuomesta / paikka

• talvimunat lasketaan 100 silmusta

• huomioidaan elossasäilyvyys, mikä vaihtelee alueittain (10 - 45 %)

• tuhoriski riippuu kuoriutumiskelpoisten talvimunien määrästä 

• < 15munaa / 100 silmua pieni  tuhoriski

• 15-40 munaa / 100 silmua tuhot mahdollisia

• > 40 munaa / 100 silmua tuhoriski suuri

• ennusteen kattavuus ja luotettavuus riippuu näytepisteiden 

määrästä

Kasvinsuojelupäivä 2021  Erja Huusela
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Tuomikirvaennuste 2022 – näytteenottoaika nyt!

• Tuomikirvaennuste kertoo kotimaisen kannan suuruuden

• sitä luotettavampi, mitä kattavampi otanta

• perustuu tuomikirvojen talvimunien laskentaan

• Oksa/silmunäytteet marraskuussa

• keruu menossa, toimita näyte

• 3-5 tuomesta / paikka

• talvimunat lasketaan 100 silmusta

• ohjeet: maatalousinfo.luke.fi/fi/kasvinterveys/ajankohtaistiedotteet

• Vuoden 2022 ennuste valmis tammikuussa

Kuvat: Erja Huusela



Tuhoeläinten tarkkailu peltokasveilla 

Ajallista ja paikallista vaihtelua tuholaismäärissä paljon

Monia lajeja, eri viljelykasveilla

Ennusteiden ja tiedotteiden seuranta

Maatalousinfo.luke.fi

Lohkokohtainen tarkkailu välttämätöntä
✓ tarkkailumenetelmät

✓ tunnistus

✓ torjuntakynnys

• painottuu herkkiin kasvuvaiheisiin

• taimivaihe

• kukinta

• sadonmuodostus
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• Luken yläpitämä kansalaishavainnointiin perustuva ilmainen mobiilisovellus

• rikkakasvi-, kasvitauti- ja tuhoeläintiedon tallennukseen

• helpottaa ajankohtaistiedon välitystä ja kasvintuhoojien tarkkailua

• tietokortit auttavat kasvintuhoojien tunnistamisessa

• vilja- ja palkokasvit, kumina, öljykasvit, kaalikasvit ja porkkana

• ajankohtaistiedotteet tulevat automaattisesti käyttäjälle valitun rooli mukaisesti 

https://maatalousinfo.luke.fi/



Hyötyniveljalkaiset ja biotorjunta
Luontaiset viholliset (natural enemies)

– luontaisessa elinympäristössään toista eliölajia haittaavat ja 

rajoittavat eliöt

• moniruokaiset petoniveljalkaiset

– maakiitäjäiset, lyhytsiipiset, hämähäkit

• spesialistipedot ja loiset

– esim. kirvoilla leppäkertut, kukkakärpäset, harsokorennot ja 

loispistiäiset 

– merkitys vähentynyt torjunta-aineiden käytön, viljelyn 

tehostumisen ja elinympäristöjen yksipuolistumisen myötä

Suojeleva biologinen torjunta (conservation biological control CBC)

– biologisen torjunnan strategia, joka perustuu luontaisten vihollisten 

suojelemiseen ja toiminnan tehostamiseen elinympäristöä hoitamalla

• vähemmän haittaa viljelytoimenpiteistä

• enemmän vaihtoehtoravintoa/saalista, suoja- ja talvehtimispaikkoja 

35



36

Varautua pitää yleisiin ja harvinaisempiin tuhoojiin

• Tuhoeläinten määrä vaihtelee ajallisesti ja paikallisesti

• Riski riippuu lisäksi kylvöjen ajoittumisesta, 

kasvustojen kehitysnopeudesta ja etenkin

kasvukauden olosuhteista

• Peltokasveille tuholaisennusteita ei ole 

tuomikirvaennustetta lukuunottamatta

• Hyönteismigraatioista saa vinkkiä säätutkista, mutta

ei kattavaa seurantaa tai varoitusjärjestelmää

• Tarkkailu tarpeen joka tapauksessa

26.11.2021

Kuvat: Erja Huusela



Kiitos!




