


Ekologisesti ja taloudellisesti kes-
täviä kasvinsuojeluratkaisuja kar-
toitettaessa on lajikkeen taudinkes-
tävyys yksi perusteltu vaihtoehto.
Kemiallisen kasvitautitorjunnan
tekemättä jättäminen tai torjunta-
kertojen vähentäminen ovat säästö
viljelijälle ja ympäristölle. Toinen
lähestymistapa kasvitautien torjun-
taan on estää taudinaiheuttajien
lisääntyminen ja välttää tilanteita,
joissa viljelykasvi altistuu taudin-
aiheuttajan hyökkäykselle. Tällöin
on kyse ennakoivasta torjunnasta,
jolloin yhtenä mahdollisuutena on
esimerkiksi viljelykierron tehok-
kaampi hyödyntäminen.
Kasvinjalostuksen tavoitteena on

kehittää lajikkeita, jotka soveltuvat
käyttötarkoitukseensa laatuominai-
suuksiensa puolesta. Toisena ta-
voitteena on työstää lajikkeista
kohdealueellaan viljelykelpoisia,
jotta niiden viljely olisi taloudelli-
sesti kannattavaa ja perusteltua.
Sadontuottokyky, kasvuaika, kor-
ren- sekä taudinkestävyys ovat
ominaisuuksia, joita seurataan vil-
jelyvarmuutta kehitettäessä. Tau-
dinkestävyysjalostus perustuu kas-
veissa luontaisesti esiintyvään
taudinaiheuttajien vastustuksen
oivaltamiseen ja sen siirtämiseen
hyödylliseen sekä käyttökelpoi-
seen muotoon.

Täydellinen ja
osittainen kestävyys

Lajikkeiden taudinkestävyys jae-
taan karkeasti kahteen eri luok-
kaan: täydelliseen ja osittaiseen.
Täydellisessä taudinkestävyydessä
lajikkeessa on taudinkestävyyspe-
rintötekijä, joka tunnistaa tiettyjen
kasvitautirotujen hyökkäyksen ja
puolustautuu estämällä taudin le-
viämisen. Tästä kaksintaistelusta
voi kasviin jäädä merkiksi pieni
vaalea tai tummempi laikku, tyy-
pillisiä tautioireita ei kuitenkaan
ilmesty. Taudinaiheuttajan etene-
minen kasvissa pysähtyy eikä se
myöskään pysty tuottamaan uusia
lisääntymiseen tarvittavia itiöitä.
Yleisempi taudinkestävyyden
muoto on osittainen taudinkes-
tävyys, niin sanottu kenttäkes-
tävyys. Tällöin lajikkeessa on
pääsääntöisesti useita perintöteki-
jöitä, jotka ehkäisevät kasvitaudin
etenemisen kasvissa. Taudinaihe-
uttaja muodostaa isäntäkasvissaan
tyypillisiä oirelaikkuja mutta nii-
den eteneminen sekä uusien itiöi-
den tuotto on huomattavasti hi-
taampaa kuin alttiissa
kasvilajikkeessa. Oleellisempi ero
kenttäkestävän ja alttiin lajikkeen
välillä onkin kasvitaudin peittämä
pinta-ala kuin kasvitautilaikkujen
lukumäärä. Kenttäkestävässä lajik-
keessa sääolojen merkitys voimis-
tuu kasvitautia edistävänä tekijänä.
Suurin osa viljeltävien kasvilajik-

keidemme taudinkestävyydestä
kuuluu tähän luokkaan. Erityisesti
lehtilaikkutautien suhteen viljelys-
sä on hyvin kenttäkestäviä lajik-
keita.

 Taudinkestävyydessä eroja

Monitahoiset verkkolaikun kes-
tävyydeltään toisistaan merkitse-
västi poikkeavat Jyvä- ja Arve-
ohra ovat olleet mukana kokeissa,
joissa on selvitetty kemiallisen
kasvitautitorjunnan vaikutusta sa-
toon. Kolmen vuoden testauksissa
Arve-ohralla saatiin keskimäärin
21 %:n ja Jyvä-ohralla 8 %:n sa-
donlisä. Vaihteluväli molemmilla
lajikkeilla oli suuri: Arvella 0 -
100 % ja Jyvällä -17 - 30 %. Verk-
kolaikunkestävällä Jyvällä satovai-
kutus oli kolmessa tapauksessa
kahdeksastatoista negatiivinen.
Kestävällä Jyvä-lajikkeella tauti-
torjunta oli kannattavaa, kun sato-
taso oli korkea ja ympäristöolot
suosivat kasvitautien kehitystä.
Arvella torjunta oli taloudellisesti
kannattavaa 90 %:ssa (saatu sadon-
lisä yli 500 kg) ja Jyvällä 50 %:ssa
tapauksista.
Kenttäkestävä lajike tarvitsee pit-
käaikaisen, taudille suosiollisen
säätilan sekä hyvän ja rehevän kas-
vuston, jotta taudin määrä nousisi
merkittäväksi. Mikäli peittauksesta
on huolehdittu ja tartuntariski sän-
kijätteestä on pieni, voidaan tau-
dille epäsuotuisissa olosuhteissa
selvitä täysin ilman kasvukauden
aikaista torjuntaa, tai ainakin sel-
västi pienemmillä kokonaiskäyt-
tömäärillä. Toisaalta kenttäkes-
tävillä lajikkeillakin on
tautitorjunnalla saatu selviä ja ta-
loudellisesti kannattavia sadonlisiä.
Näin on uusimmilla lajikkeilla,
joissa satopotentiaali on korkea.
Positiivisen tuloksen lähtökohtana
on kuitenkin kasvusto, josta on
odotettavissa hyvä sato.
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Maanviljelijä Vesa Tuovinen Maa-
ningalta Lyytikkälän tilalta on toi-
minut Jyväjemmarin sopimusvil-
jelijänä jo kymmenisen vuotta.
Yhteistyö on toiminut vuosien mit-
taan sujuvasti ja se jatkuu edelleen.
Tuovinen aloitti viljelijänä sukuti-
lallaan vuonna 1998. Tällä hetkellä
Lyytikkälän tilalla viljellään kau-
raa, ohraa ja timoteitä. Laadukasta
siementä tuotetaan noudattamalla
oikeita menetelmiä.

Oikeiden lajikkeiden
valinta

– Käytetään oikeanalaisia sieme-
niä, nykyaikaisia kylvömenetelmiä
ja valitaan tarvittavat taudintorjun-
ta aineet mitä markkinoilla on.
Syksyllä sitten otetaan kaikki pois
pelloilta. Näillä eväillä se on men-
nynnä hyvin joka vuosi. Suurin
kait tuo on, tuo yläkerran ukko
johon ei pystytä puuttumaan, tuu-
maa Tuovinen.
Tärkeää on pitää kestorikat kurissa.
Myös oikeiden lajikkeiden valinta,
sopiville alueille on tärkeää.
– Meidän tilalla on pitkä kokemus
Roopesta. Tutut kujjeet on sen
kanssa. Tais tulla ensimmäisten
joukossa meiän tilalle, muistelee
Tuovinen.

Markkinointi vastuu
pakkaajalle

Tuovinen on tehnyt Jyväjemmarin
kanssa yhteistyötä jo kymmenisen
vuotta. Sopimusviljelijänä olles-
saan ei tarvitse kantaa huolta mark-

kinoinnista, vaan voi antaa kaik-
kensa viljelylle.
– Tässä ei pääse sooloilemaan.
Mutta hyvien lajikkeiden saanti
on taattua. Syntyy semmonen var-
muus kun pystyy tuottamaan huip-
pusatoja, kertoo Tuovinen.
Tuotetun viljan täytyy täyttää kri-
teerit. Lyytikkälän tilalla on oma
kuljetuskalusto, jolla siemenet
viedään Jyväjemmarille.
– Oishan se iso kilomäärä jos yh-
teen laskettais. Vuodessa tullee
arviolta 300 000 kiloa. Tässä on
oma vapautensa kun markkinointi
vastuun voi siirtää pakkaajalle.
Hyvin on pelannut Jyväjemmarin
kanssa yhteistyö, pelkästään posi-
tiivista sanomista, Tuovinen pohtii.




