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Tietoa tarpeeseen 

• Kasvinsuojeluaineiden poistumat  

• Torjunta-aineresistenssi (linkki Norbarag) 

• Käytön rajoitukset ja ympäristöpolitiikat (EU:n direktiivi) 

• Kaupan vastuullisuus ja kuluttajien odotukset 

• Uudet viljelyjärjestelmät (N -sidonta, proteiinin tuotanto, 

kasvipeitteisyys..) 

• Uudet kasvit ja lajikkeet 

• Muuttuva ilmasto 

• Uudet tuhoojat 
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http://www.ingentaconnect.com/content/resinf/opm/2010/00000021/00000005/art00006
http://www.ingentaconnect.com/content/resinf/opm/2010/00000021/00000005/art00006


Kasvinsuojelu=Torjunta-aine  ? Valinnat listalta …….  
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Lista nyt ja jatkossa 
• Peltoja ympäröivän alueen hoito, kukkivat kasvustot> loiset ja 

pedot …. 

• Kasvupaikan valinta, tuulisuus/kasvitaudit…. 

• Tuhoojien pääsyn esto..siemenen ja taimien laatu (alkuperä! 

Vastuu on muuttunut uuden lain myötä !!) 

• Viljelyjärjestelmän muutokset, vuoroviljely (tilalla/alueella) 

alus- ja kerääjäkasvit, typensidontakasvit, talven kasvipeite 

• Kasvin ja lajikkeen valinta, tautikestävyys … 

• Maan hoito, orgaanisen aineen määrä, kasvijätteen käsittely 

• Maan desinfiointi, kasvimassan sekoitus maahan 

• Muokkaus (kesanto !), kastelu ja lannoitus 

• Ojitus, maan rakenne ja biologinen aktiivisuus 

• Ajoitus suhteessa kasvintuhoojien kehitykseen 
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Lista : fysikaaliset/mekaaniset !!!!! 
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 Biohajoavat katteet, tulossa jo ! 

 

 

 

• Hyönteisverkot 

 

 

 

• Rikkakasvien torjuntateknologiat 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kGWNsgttNXk
http://www.youtube.com/watch?v=kGWNsgttNXk
http://www.youtube.com/watch?v=kGWNsgttNXk
http://www.youtube.com/watch?v=kGWNsgttNXk


Rikkakasvien torjuntateknologiaa on paljon 
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…………Biologiset….. 

• Peittausaineet (Mycostop) 

• Tuholaistorjunnan: 

• >Virukset 

• >Bakteerit 

• >Sienitaudit 

• Sukkulamadot 

• Kasviperäiset aineet 

• Pedot 

• Loiset 
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Koivu 

Tisle 

(etikka- 

happo) 



Ekologiset 

• Houkutuskaistat 

• Ympäristönkasvit 

• >  tuholais- ja tautipaine 

• > rikkakasvien siemenet 

•  Ympäristön eläimet 
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Onko kasvinsuojelututkimusta ? 

• Mitä se on ? 

• Se on paljon muuta kuin ruiskutettavien aineiden 

käyttökelpoisuustutkimusta (kemia ei katoa ! Osa IPM 

kokonaisuutta) 

• Kestävän kasvinviljelyn tarpeista lähtevää tutkimusta osana 

viljelyjärjestelmien ja tekniikoiden kehitystä 

• Osa kehitystä, jolla varmistetaan toiminnan ympäristölaatu ja 

hyväksyttävyys 

• KANNATTAVAA LIIKETOIMINTAA ! 

• Osa vastuullisuutta ja jatkuvaa kehitystä 

• Siis mitä tietoa tarvitaan? ? 
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Tietoaukot / IPM matriisityö 

• Mistä asioista on tutkittua tieto ?? 

• Mistä Ei löydy tietoa 

 

• HUOM ! 

• On paljon teknologiaa, jota jo käytetään muualla 

• >> testaus Suomessa ? Räpi ? 

•  IPM -pilottitilojen verkosto  Suomeen  ??? 
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Tietoaukkojen kartoitus .. Työn alla 
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Hankkeen lyhennys MTT:llä: C-IPM-Eranet 

 

Hankkeen koko nimi: Coordinated Integrated Pest Management in Europe 

Hankkeen numero (EU project number): 618110 
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Samoja 

asioita 

Pähkäillään 

Koko Eu:n 

alueella 

 

IPM 

demo 

Tilat 

Suomi 

Pohjoism 

Eurooppa 

  

!!!!! 



Millä rahoituksella ? 
• Ei ole valtion rahoittamaa kasvinsuojelututkimusta – on vain seinät 

(ulkopuolinen raha (58%) sitoi jo budjetin vastinrahana) 

• Rahoitettava yhdessä käyttäen kaikki mahdollisia rahoituslähteitä ja 

kulloinkin ”politiikkateksteihin nousseita avainsanoja” 

• Yhden asian:  rikkakasvilajin, taudin tai tuholaisen torjuntatutkimus 

saa tuskin koskaan rahaa (paitsi perustutkimus) 

• Kasvinsuojelu kehitys kytkettävä laajempiin hankekuvioihin ja siten 

rahoituspohjaa laajentaen 

• Ongelman omistajat tilaavat ja osallistuvat kustannuksiin tavalla tai 

toisella, mutta ratkaisevat myös tutkimuksen ja kehityksen suunnan 

• Luonnonvarakeskuksen rahoituksesta iso osa Suomen Akatemian 

kautta (uusi strategisen tutkimuksen rahoitus 2015) 
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>>LUKE 2015  



Julkisen rahoituksen linjaus 

• Ympäristön kestävä käyttö ! 

• Biotalous ja biomassojen suunnitelmallinen hyvödyntäminen 

• Luonnonmukaisuus 

• Monialaisuus (sosiaalinen kestävyys) 

• Innovatiivisuus 

• Turvallisuus 

• Kansainvälisyys 

• Valtioneuvoston ohjaus !? (vaihtuu 4 vuoden välein) 

• Mutta myös ASIAKASLÄHTÖISYYS 

 

Eli mitä tarvitaan nyt ja heti käytännössä ???????  
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Mitkä ovat heti ratkaistavat kasvinsuojelu 

ongelmat tilallasi? (Ideat kentältä ) 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

• 8 

• Ja mistä rahat: 1,2,3,4,5,6,7,8 ? (ehdotuksia taakse) 
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Yhdessä olemme vahvempia 

 

 

Kiitos ! 

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot 

matkalla Luonnonvarakeskukseen 

4.4.2014 16 


