
Neuvoja
sadon
kasvattamiseen...



Uusi kasvukausi alkaa pian. Perunalla kasvitaudit ovat 
jokavuotinen haaste ja niiden hallinta vaatii tietoa ja 
taitoa. Jotta saavuttaisit perunan tuotannossa parhaan 
mahdollisen tuloksen, me Syngentalla autamme sinua 
hallitsemaan kasvintuhoojien aiheuttamia ongelmia. 
Perunan tautien hallinta alkaa heti kauden alusta 
lähtien. Onkin syytä valita perusteellisesti
testattu perunanviljelystrategia, jolla on 
dokumentoitu vaikutus esimerkiksi 
perunaseittiin, harmaahilseeseen, 
perunaruttoon ja lehtipoltteeseen – 
se kannattaa!

Kun käytät perunalla 
toimivaksi havaittua 
kasvinsuojelustrategiaa, saat 
hyvän tuloksen ja samalla 
vähennät kasvinsuojelua 
uhkaavaa resistenssiriskiä.
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Perunaseitti - Versolaikku

Perunaseitti - 
Seittirupi

MustapisteHarmaahilse Phoma Känsärupi 
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Maxim 100 FS 

torjuu perunan 

siemenen mukana 

leviäviä tauteja.

Harmaahilse 
Harmaahilse on sienitauti, joka aiheuttaa mukuloihin 
hopeanharmaita läikkiä. Hopeanväriset läikät synty-
vät, kun perunan kuoren uloimpaan solukerrokseen 
muodostuu tauti-infektion seurauksena ilmatäyt-
teisiä aukkoja. Seurauksena on, että varastoinnin 
aikana perunan kuori halkeilee ja peruna kuivuu. 
Paha harmaahilsetartunta voi aiheuttaa jopa 10 %:n 
nestemenetyksen. Samalla ruokaperunan laatu ja 
säilyvyys heikkenee.

Perunaseitti 
Perunaseitti aiheuttaa perunalla vakavia satotap-
pioita ja laadun heikkenemistä. Tauti haittaa
kasvin ravinteiden ja veden saamista, mikä heijas-
tuu kasvin yhteyttämiseen ja sitä myöten sadon-
muodostukseen. Seittiriski on suurimmillaan, kun 
maa on kylmää minkä johdosta peruna kasvaa 
hitaasti. Tautisieni elää ja säilyy kasvinjäänteissä. 
Parhaiten se säilyy kuivissa ja happipitoisissa olo-
suhteissa. 

Känsärupi
Känsärupi on perunan tauti, jonka aiheuttaa Polyscy-
talum pustulans-sieni. Taudin oireita ovat varastoin-
nin aikana muodostuvat violetinmustat rupimaiset 
laikut. Saastuneella siemenellä istutettu peruna 
taimettuu hitaasti ja kasvustosta tulee epätasainen. 
Vaikutus näkyy syksyyn saakka ja tuntuu sadossa. 
Saastunut siemen levittää tautia edelleen, mutta sieni 
säilyy myös maassa ja saastuttaa perunan maassa. 
Varastoinnin  aikana peruna menettää kyvyn säilyttää  
kosteutta ja mukulat kutistuvat nopeammin. Kän-
särupi talvehtii kasvinjäänteissä ja saattaa selviytyä 
maaperässä jopa seitsemän vuotta.

Mustapistetauti
Mustapistetauti (Colletotrichum coccodes) leviää 
sekä maasta että siemenperunan mukana. Taudin 
oireita ovat mustat mukuloihin muodostuvat pienet 
pahkat sekä varren tyven kuroutuminen. Tartunta 
aiheuttaa kasvuston ennenaikaisen tuleentumisen, 
minkä vuoksi sato jää pieneksi. Mustapistetauti 
on pahimmillaan, kun peruna kärsii jostain muusta 
stressitekijästä (ravinnepuute, kuivuus, märkyys). 
Tauti on yleistymään päin kaikissa Pohjoismaissa.

Kuoppa- (Phoma) ja kurttulaho  
(Fusarium)
Phoma (Phoma foveata) leviää siemenperunoiden 
mukana. Se kasvaa varastossa, jos mukulat vahin-
goittuvat niitä nostettaessa. Fusarium-home (Fusa-
rium spp.) aiheuttaa merkittäviä varastointitappioita. 
Tartunnan saaneiden siemenperunoiden käyttämi-
nen haittaa itämistä ja taimettumista.

Kuorirokko
Kuorirokko (Spongospora subterranea) on yleinen 
sieni, joka aiheuttaa mukuloihin syylämäisiä kohou-
mia. Kuorirokko voi tartuttaa vakavaa PMTV-virus-
tautia, joka aiheuttaa perunoihin ruosteenomaisia 
renkaita. Oireet näkyvät tavallisesti rusehtavina 
juovina, pilkkuina ja renkaina mukulan sisällä. Tauti 
leviää tehokkaasti istutusperunoiden myötä, jois-
sa on viruksen lisäksi kuorirokkoinfektio tai joiden 
pinnalla on infektiota kantavaa maata. Virus pystyy 
selviytymään maassa kuorirokon lepoitiöissä pit-
kään. Kuorirokon oireita on vaikea erottaa tavallisen 
perunaruven oireista.

Maxim® 100 FS  
Laajatehoinen peittausaine perunalle



6

Maxim 100 FS
Maxim 100 FS torjuu perunan siemenen 
mukana leviäviä tauteja. Se on laajatehoi-
nen ja kosketusvaikutteinen. Se tehoaa 
siemenlevintäiseen perunaseittiin, harmaa-
hilseeseen, perunarupeen ja kuorirokkoon.
Lisäksi se ehkäisee varastoinnin aikaisia 
tartuntoja, mikäli käsittely tehdään jo syk-
syllä.

Käyttö
Siemenperunan käsittely Maxim 100 FS:lla suojaa 
sitä itämisen ja taimettumisen aikana ja edistää 
terveen ja elinvoimaisen perunakasvuston ja sitä 
kautta korkean sadon saamista. Siemenperuna 
käsitellään joko varastosta ulos otettaessa tai istu-
tettaessa. Aineen tasainen levittyminen perunoihin 
optimoi tuloksen. Käyttömäärä on 200-250 ml/1000 
kg siementä. Aine kannattaa sekoittaa veteen, jota 
aineen levittyminen mukuloiden pintaan olisi mah-
dollisimman tasainen.

Käsittely rullapöydällä
Mukuloiden täytyy pyöriä suihkusuuttimien alla 
useita kertoja, jotta aine leviää tasaisesti niiden 
pinnalle. Käsitteleminen rullapöydällä voidaan tehdä 
ennen varastointia tai valmisteltaessa siementä is-
tutettavaksi. Mikään peittausaine ei estä bakteerien 
kasvua. Sen vuoksi siemenperunan täytyy kuivua 
nopeasti käsittelyn jälkeen, jotta bakteerit eivät 
pääse kasvamaan.

Upotuspeittaus
Upotuspeittauksessa on tärkeintä, että baktee-
reiden aiheuttamien ongelmien ehkäisemiseksi 
käsitelty siemen kuivuu nopeasti.
 
Käsittely istutuskoneessa
Parhaan peiton saavuttamiseksi aine suositellaan 
ruiskutettavaksi siemenmukuloihin istutuskonee-
seen asennetuista toisiaan vasten sijaitsevista 
suuttimista (2 kpl/penkki), kun mukulat putoavat 
maahan. Arvioidaan että istutuskonepeittauksessa 
vain 20–25 % aineesta päätyy perunoihin. Loppu-
osa imeytyy maahan.

Vaikutus
Maxim 100 FS -valmisteen vaikuttava aine on 
fludioksoniili. Se on kesketusvaikutteinen aine, 
joka estää sienien soluseinien muodostumista ja 
vaikuttaa sienen nestetasapainoon. Seurauksena 
on sienisolujen kasvun estyminen. Fludioksoniili on 
kehitetty luonnosta peräisin olevien mikro-organis-
mien tuottamasta pyrrolinitriini-aineesta joka estää 
sienten kasvua.

Maxim 100 FS 
-valmisteen edut 

Maxim 100 FS suojaa siemenperunan sie-
menlevintäisiä tauteja vastaan. Siemenlevin-
täiset taudit haittaavat perunan itämistä ja 
taimettumista, alentavat satoa ja haittaavat 
merkittävästi sadon laatua. Kun käsittelet 
siemenen Maxim 100 FS -valmisteella, 
estät tautien leviämisen uuteen satoon ja 
osittain suojaat sen varastoinnin ajaksi ja 
edistät terveen ja elinvoimaisen peruna-
sadon saamista. Kokeet ovat osoittaneet, 
että laajatehoinen Maxim 100 FS ei vaikuta 
perunan kehitykseen haitallisesti silloinkaan, 
kun tauteja ei esiinny. Laaja tehoalue takaa 
myös sen että mikään taudinaiheuttaja ei 
saa kilpailuetua toisia sienitauteja vastaan 
siinä missä kapeatehoinen peittausaine jät-
tää tilaa taudeille joihin se ei tehoa. Tämän 
ilmiön syynä on sienien välinen kilpailu elin-
tilasta. Maxim 100 FS ei myöskään vaikuta 
perunoiden tuoksuun tai makuun.
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Maxim Käsittelemätön

Maxim 100 FS 

suojaa siemenmukulat 

tauteja vastaan. 

Tautien vaivaama pe-

runa taimettuu 

huonosti. 
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Maxim 100 FS torjuu perunaseitin    
(Rhizoctonia solani)

10,9% korkeampi sato Maxim 100 FS:llä

Ruutukoe, BJ-Agro, Tanska 2019, lajike Belana ruokaperunaksi. Havainnot 
tehtiin kun peruna oli n. 10 cm taimella. Maxim 100 FS -käyttömäärä 0,625 l/
ha, käsittely varastossa ennen istutusta, istutusmäärä 4-4,5 t/ha.
Seittiä ei havaittu missään käsitellyissä koejäsenissä. Kaikissa käsittelemättö-
missä tautia sen sijaan oli.

Demokoe, Flemming Gaarn Svendsen, Pohjois-Jyllanti, Tanska 2019, lajike 
Avarna siemenperunaksi. Sato määritettiin nostamalla 4 riviä (8 riviä/ker-
ranne). 3 kerrannetta. Molemmilla valmisteilla täysi käyttömäärä. Käsittely 
istutuksen yhteydessä.
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Maxim 100 FS: Varastotaudit kurissa 
ja kuoren laatu kunnossa

Ruutukoe: Findus Norge, Norgro, Syngenta Norja 2018-19, lajike Innovator 
siemenperunaksi

Simuloitu rullapöytäkäsittely. Annokset Monceren FS 250 600 ml ja Maxim 
100 FS 250 ml /t siementä. 2 koetta, 2 kerrannetta, 4 ruudun keskiarvo. 
Noston 2019 jälkeen normaali varastointi, analysointi huhtikuussa 2019. Sie-
menessä oli lähtötilanteessa Phomaa 2-5% mukuloista, jotka lajiteltiin pois. 
Sadossa Phomaa ei juuri esiintynyt, mutta muita tauteja kyllä. Rupea, musta-
pistettä ja harmaahilsettä oli värin vuoksi osittain vaikea erotella Innovator-la-
jikkeen pinnasta.

Maximia 

on helppo käyttää 

peittauksessa.

Flemming Gaarn 

Svendsen
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           TAUTIEN AIHEUTTAMA VIKA KUORIPINTA-ALASSA % 

Vioittunut 

ala n. 75% 

pienempi

Seittirupi (Rhizoctonia solani)

Harmaahilse (Helminthosporium solani) ja mustapiste (Colletotricum coccodes)

Tavallinen perunarupi (Streptomyces scabies)Ote  
kokeesta
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Amistar in-furrow (penkin käsittely)
Koska perunasi on sen arvoinen

Perunan siemenen mukana leviäviä tau-
teja torjutaan peittaamalla siemenmukulat 
ennen istutusta tai istutuksen yhteydessä 
Maxim-valmisteella.
Siemenen peittaus ei kuitenkaan suojaa 
uutta satoa maasta leviäviä tauteja vasta-
an. Maan kautta leviävät, perunan kasvua 
haittaavat ja mukulasadon laatua hei-
kentävät taudit ovat perunaseitti, mustapis-
tetauti, harmaahilse, Phoma jne.

Perunaseitti (Rhizoctonia) tuhoaa perunan versoja, 
maavarsia ja mukuloita. Mustapistetauti (black dot) 
tuhoaa perunan varsia ja pilaa mukuloiden laatua. 
Seurauksena on sato- ja laatutappiot.

Amistar-valmistetta on käytetty Euroopassa pitkään 
perunapenkin käsittelyyn ns. Amistar in-furrow –tek-
niikalla. Periaate on, että maa siemenmukulan ym-
pärillä käsitellään Amistarilla istutuksen yhteydessä, 
mikä muodostaa suojaavan vyöhykkeen maale-

vintäisiä tauteja vastaan mukulapesän ympärille. 
Tarvittava laitteisto on periatteessa sama kuin mitä 
käytetään siemenen peittaukseen istutuksen yhtey-
dessä, tosin suuttimet sijoitetaan eri tavalla.

Kun perunapenkki käsitellään Amistarilla, torjutaan 
maalevintäistä seittiä ja mustapistetautia. Amistarin 
tiedetään vaikuttavan myös eräisiin muihin maale-
vintäisiin tauteihin ja mukulan ulkonäköä pilaaviin 
tauteihin, kuten harmaahilseeseen. Euroopassa käy-
tetään termiä ’skin finish’, kun tavoitellaan ulkoiselta 
laadultaan erittäin hyvän näköistä perunaa.

Käyttöohje
Asenna suuttimet niin että siemenmukulan ympäril-
le tuleva maa tulee käsiteltyä. Käyttömäärä 2 l/ha 
sekoitettuna veteen niin että kokonaisnestemäärä on 
10-15 l/ha. Samalla voi myös ruiskuttaa nestemäistä 
(hiven)ravinnetta. Nestemäärä nostetaan silloin 
tasolle 30 l/ha.  

Lisätiedot, katso syngenta.fi
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Maxim + Amistar = Parempi kuoren laatu

Ruutukoe: Findus Norge, Norgro, Syngenta Norja 2018-19, lajike Innovator siemenperunaksi
Simuloitu rullapöytäkäsittely. Annokset Monceren FS 250 600 ml, Maxim 100 FS 250 ml /t siementä, 
Amistar 2 l/ha. 2 koetta, 2 kerrannetta, 4 ruudun keskiarvo. Noston 2019 jälkeen normaali varastoin-
ti, analysointi huhtikuussa 2019. Siemenessä oli lähtötilanteessa Phomaa 2-5% mukuloista, jotka 
lajiteltiin pois. Sadossa Phomaa ei juuri esiintynyt, mutta muita tauteja kyllä. Rupea, mustapistettä ja 
harmaahilsettä oli värin vuoksi osittain vaikea erotella Innovator-lajikkeen pinnasta. Amistar puolitti 
harmaahilseen ja mustapisteen määrän perunassa.
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Perunarutto iskee paitsi perunan lehtiin ja 
varsiin mutta myös mukuloihin. Tuhotessaan 
perunan lehdistöä se alentaa satoa ja 
varastossa se aiheuttaa varastointitappioita.

Ruttoitiöt leviävät tehokkaasti kasvuston sisällä ja 
kasvustosta toiseen sekä myös maassa. Rutto tal-
vehtii lepoitiöinä maassa sekä yhä yleisemmin myös 
ns. piilevänä saastuntana siemenmukulan pinnalla. 
Sopivissa oloissa itiöt heräävät alkukesällä ja rih-
maston kasvu alkaa. Sienirihmasto tuottaa itiöitä ja 
saastunta lähtee liikkeelle kasvustossa.

Loppukesällä muodostuu lepoitiöitä, jotka säily-
vät maassa odottamassa seuraavaa kasvukautta. 
Ns. latentti infektio syntyy, kun noston yhteydessä 
ilmassa leijuvia ruttoitiöitä joutuu perunan siemen-
mukuloiden pinnalle. Hyvän ja nopean kuivatuksen 
vuoksi ne eivät saastuta perunaa sen varastoinnin 
aikana, vaan vasta seuraavana vuonna jouduttuaan 
siemenmukulan mukana kosteaan maahan.

Perunarutto

Perunarutto
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Revus on oikea valinta perunaruton torjuntaan 
perunan varsiston kiihkeimmän kasvun aikaan. 
Revuksen tehoaine mandipropamindi liikkuu leh-
dessä niin, että se suojaa lehden sen kasvaessa 
kokoa. Tehoaine kulkeutuu myös lehden läpi, 
joten Revus suojaa sen molemmin puolin, eli ylä- 
ja alapinnat. Tästä on etua, sillä ruttoitiöt leviävät 
perunan lehtiin paitsi ilman mukana mutta myös 
esim. maasta sateen aiheuttamien vesiroiskeiden 
mukana.

Perunan lehdessä mandipropamidi hajoaa melko 
hitaasti, joten sen antaa suojaa pitkään. Kun 
Revusta (tai Revus Top) käytetään varsiston kas-
vuvaiheessa kaksi kertaa peräkkäin ns. blokkina, 
suojaa mandipropamidi kasvuston sisäosan. 
Myöhemmin tehtävät ruttoruiskutukset suo-
jaavat pääosin kasvuston ulko-osia. Näin toimien 
saadaan ruttosuoja pidettyä yllä kaikkein tehok-
kaimmin. Kun perunan varsisto aikanaan hajoaa 
maassa, hajoaa myös mandipropamidi pois.

Tehoalue: perunarutto

Tehoaine: mandipropamidi 250 g/l

Käyttömäärä: 0,6 l/ha, ruiskutusväli 7-10 vrk

Korkeintaan kuusi käsittelyä kasvukaudessa ja 
korkeintaan puolet kaikista käsittelyistä saa

sisältää Revusta, Revus Top mukaan lukien

• Nopea ja pitkään säilyvä vaikutus ruttoa 
vastaan

• Suojaa uutta kasvua

• Suojaa lehden sen molemmilta puolilta 
(translaminaarinen toimintatapa)

• Peräkkäiset käsittelyt muodostavat ns. blokin, 
eli tehoaine kumuloituu kasvustoon ja antaa 
pitkän suojan

• Ehkäisee ruttoitiöiden itämistä

• Sateenkestävä tunnin kuluttua käsittelystä

• Varoaika 3 vrk

Revus suojaa lehtien ylä- ja alapinnat.

Mandipropamidin teho:
Syngenta on seurannut kuinka Revus-valmisteen 
tehoaine, mandipropamidi (MDP)) tehoaa peruna-
ruttoon ja sen eri isolaatteihin (geneettiset vaihte-
lut ruttokannassa). Tulosten mukaan MDP:n teho 
perunaruton eri isolaatteihin on pysynyt tarkkailun 
aloittamisesta lähtien hyvänä kaikissa Europan 
maissa. Kaikki kasvukaudella 2019 perunapel-
loilta kerätyt isolaatit olivat herkkiä MDP:lle.  Siitä 
saakka, kun tehoaineryhmä johon MDP kuuluu, 
otettiin käyttöön vuonna 1993, ei pelloilla kasvavis-
ta populaatiosta ole koskaan löydetty vastustusky-
kyisiä isolaatteja. Kansainvälisten ohjeiden (FRAC) 
mukaan MDP luokitellaan aineeksi, jolla riski 
perunaruton kyvystä muodostaa vastustuskykyisiä 
(resistenttejä) kantoja on vähäinen tai keskinkertai-
nen. Resistenssin ehkäisemiseksi on perunaruton 
torjunnassa suositeltavaa käyttää vaikutusmekanis-
miltaan eri tavoin toimivia aineita.

Revus®  
Vaikuttaa pitkään



Vaihteleva säätyyppi suosii lehtipoltetta: vuorotellen mär-
kää ja kuivaa sekä lämpimät jaksot. Lehtipolte tuhoaa 
perunan yhteyttävää pinta-alaa, mikä alentaa satoa.

Saastuntariski on suurin pellolla, jossa on aiemmin ollut voimakas 
saastunta. Stressitekijät, kuten kuivuus, hyönteisvioitus ja ravinteiden 
puute lisää riskiä. Oireet ilmaantuvat yleensä vasta heinäkuun 
lopulla, mutta saastunta on tapahtunut jo useita viikkoja aikaisemmin 
heinäkuun alussa. Ensimmäiset oireet ilmaantuvat yleensä alimpiin 
lehtiin.

Lehtipolte säilyy kasvukaudesta toiseen maassa olevissa 
kasvijätteissä, joista itiöt lähtevät liikkeelle ja saastuttavat alimpia 
lehtiä. Olosuhteiden ollessa sopivat tuottaa perunan lehteen iskenyt 
sieni itiöitä ja saastunta jatkaa leviämistään kasvustossa. Uusimpien 
tutkimustulosten mukaan itiöt voivat levitä lehtiin jo aikaisessa 
vaiheessa, mutta tauti iskee kasviin, kun se stressaantuu ja lehtien 
puolustuskyky heikkenee.

Varsikuolio on yleinen luon-
nossa esiintyvä kasvitauti ja se 
iskee moniin viljely- ja rikkakas-
veihin. Perunan varressa sieni 
muodostaa samanlaisia pahko-
ja kuin öljykasveissa, joilla se 
aiheuttaa pahkahometta. Varsi 
katkeaa ja menetetty varsi on 
pois sadontuotannosta. Varsi-
kuolio iskee varren haavaumiin, 
joita syntyy esim. hankauksen 
myötä vanheneviin varsiin peru-
nan ollessa lähellä kukintaa.
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Lehtipolte

Lehtipolte Varsikuolio

Varsikuolio
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Ruiskutukset lehtipoltetta vastaan on 
aloitettava ajoissa. Lehtipolte lähtee 
liikkeelle kasvuston alimmilta lehdiltä 
ja suojan pitää olla siellä ajoissa. Kun 
ensimmäiset tautilaikut tulevat näkyviin, 
on saastunta tapahtunut jo 2-3 viikkoa 
aikaisemmin.

Revus Top on tärkeä osa kestävää lehtipoltteen 
torjuntataktiikkaa, sillä siinä on triatsoleihin 
kuuluvaa difenokonatsoli-tehoainetta, joka 
on vaikutustapansa vuoksi tärkeä osa 
resistenssin hallintaa. Ruotsissa lehtipolte 
on jo kehittänyt kestävyyttä strobiluriini- 
ja SDHI-tehoaineryhmiä vastaan, joten 
ruiskutusohjelman pitäminen monipuolisena on 
tärkeää.

Revus Topin toinen tehoaine, mandipropamidi, 
on sama kuin Revus-valmisteessa ja se 
torjuu samalla kertaa perunaruton. Revus 
Top tehoaa myös varsikuolioon, jonka paras 
torjunta-aika on juuri ennen kukintaa. Revus 
Topin käyttömäärä kannattaa pitää ohjeiden 
mukaisena, koska sillä tavalla kasvustoon saa 
riittävän määrän tehoainetta ja sitä myöten 
parhaan ja pitkän tehon.

Tehoalue: lehtipolte, perunarutto, varsikuolio, 
harmaahome (sekä Cercospora-lehtilaikku)

Tehoaine: mandipropamidi 250 g/l, 
difenokonatsoli 250 g/l

Käyttömäärä: 0,6 l/ha, ruiskutusväli 7-10 vrk

Korkeintaan kaksi käsittelyä kasvukaudessa ja 
korkeintaan puolet kaikista käsittelyistä saa

sisältää Revusta, Revus Top mukaan lukien

• Ruton torjunnassa toimii samoin kuin 
Revus

• Suojaa lehden sen molemmilta 
puolilta myös lehtipoltetta vastaan 
(translaminaarinen toimintatapa)

• Varteen osuva aine torjuu varsikuolion

• Sateenkestävä tunnin kuluttua käsittelystä

• Varoaika 3 vrk

Kaikki tautiaineet

tehoavat parhaiten,

kun niitä käytetään

ennalta ehkäisevästi.

Ole valppaana kostean

säätyypin aikana ja

suojaa kasvit.

Varsikuolio

Revus Top®

Vain vihreät lehdet  
tuottavat satoa

Varsikuolio
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* Yksittäisissä kokeissa indikoitu 1,5

 TEHO LEHTI- TEHO
UUTEEN 
KASVUUN

 TEHO 
VARSI- 
RUTTOON

   ESTÄÄ ITIÖIDEN  
MUODOSTU-
MISTA

TUOTE  RUTTOON  
TEHO
ENNALTA-
EHKÄISEVÄSTI

 
TEHO 
PARANTA-
VASTI 

 
LIIKKUVUUS 
KASVISSA 

       

SATEEN 
KESTO

 

Revus     
 4,0 ★★ ★★ ★★★  ★ * ★★ ★★★ 

Suojaa lehtien
ylä- ja alapinnat

Revus Top  4,0 ★★ ★★ ★★★  ★ * ★★ ★★★ 
Suojaa lehtien
ylä- ja alapinnat, 
kosketus
 

 

        Ranman Top1 3,8 ★★ ★ ★★★  0 0 ★★★ Kosketus

Shirlan 2  2,9  ★ ★★★  0 0 ★★★ Kosketus

   ★  ★★    ★★ Kosketus 

   
  

Euroblight-työryhmän katsaus tehoon, vaikutusmekanismiin, sateenkestoon ja liikkuvuuteen kasvissa. Kattava yleiskatsaus on osoitteessa http://euroblight.net
(päivitetty 5.2.2019). Infektion arviointi: 0 = ei vaikuta, ★ = vaikuttaa, ★★ = vaikuttaa tehokkaasti, ★★★ = vaikuttaa erittäin tehokkaasti, tyhjä = ei arvioitu.

1) Nordisk Alkali A/S:n rekisteröity tavaramerkki
2) Syngenta A/S:n rekisteröity tavaramerkki

mankotsebivalmisteet

 

2,0 0

0

0

Revus- ja Revus Top -valmisteiden keskeiset  
ominaisuudet perunaruton torjunnassa
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Tutkimusten mukaan  

lehtipolte on kehittänyt  

osittaisen vastustuskyvyn 

strobiluriini-valmisteille.  

Siksi on tärkeää vaihdella tuotteita 

ja valita strategia, johon Revus 

Top sisältyy. Difenokonatsoli-

tehoaineelle ei ole havaittu 

vastustuskykyä.

Revus Top
Mitä suurempi annos - sitä parempi teho

DIFENOKONATSOLIN ANNOKSEN VAIKUTUS 
LEHTIPOLTETEHOON. REKISTERÖINTIKOE.

90

88

86

84

82

80

78

76

74

72

70

75 g a.i/ha

100 g a.i/ha

150 g a.i/ha

0.6 L/HA0.4 L/HA0.3 L/HA

Tehokkuus, %



Cercospora concorsin aiheuttamaa Cercospora-leh-
tilaikkua esiintyy lähinnä kylminä ja sateisina vuosi-
na. Tauti on yleistymässä Euroopassa, mahdollisesti 
koska mankotsebin kaltaisia laajaspektrisiä val-
misteita käytetään yhä vähemmän. Yleensä taudin 
merkitystä pidetään vähäisenä, mutta Tanskassa 
vuonna 2017 tehdyssä kokeessa (AKV Langholt) 
sen vaikutukset havaittiin selkeästi. Tavanomaiset 
rutontorjunta-aineet eivät tehoa Cercosporaan, 
mutta tässä kokeessa Revus Top + Amistar -ohjel-
ma tuotti tärkkelystä 2,4 t/ha enemmän kuin pelkkä 
ruton ja lehtipoltteen torjunta. Cercospora-sieni 
selviytyy maassa kasvin jätteissä jopa 2 vuotta.
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Cercospora-lehtilaikku

Cercospora-lehtilaikku

Revus Top + Amistar - ohjelma Cercosporan hallintaan 

7400

7200

7000

6800

6600

6400

6200

6000

5800

5600

11.7.

17.7.

25.7.

1.8.

8.8.

15.8.

22.8.

✓ + difenokonatsoli
✓ + atsoksistrobiini
✓ + vastustuskyky

Revus+Narita**

Revus

Revus+Narita**

Revus

Revus+Signum

Revus

Revus+Signum

Revus

Revus

Revus+Narita**

Revus

Revus+Narita**

Revus

Revus+Narita**

Revus

Revus

Revus+Amistar

Revus

Revus+Amistar

Revus

Revus

Revus Top

Revus

Revus Top

Revus

Revus+Amistar

Revus

Revus+Signum

Revus

Revus

Revus

Revus

Revus

Revus

Revus

Trt 1 Trt 2 Trt 3 Trt 4 Trt 5

6623

6494

6147

7143

+ 2,4 t/ha enemmän 
tärkkelystä

✓ Cercospora
✓ Lehtipolte
✓ Harmaahome
✓ Viherrysvaikutus

Revus Top
Amistar

**Nordisk Alkalin rekisteröity tavaramerkki

Koe 040091717-001 DK, Dronninglund, Tanska 2017
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Amistarin teho perunaruttoon

TEHO PERUNARUTTOON 

CHA 5876: 97%
Amistar: 60%
Signum*: 37%

Käsittelemätön 

CHA 5876 (uusi aine)

Amistar 0,5 l/ha

Signum* WG 0,25 kg/ha

P
er

un
ar

ut
to

, %

70

60

50

40

30

20

10

0

04.08. 14.08. 24.08. 03.09. 13.09.

Flakkebjerg. Aarhusin yliopisto* BASF Crop Protectionin rekisteröity tavaramerkki

Amistar®

Tautitorjunta + viherrysvaikutus

Amistar tehoaa lehtipoltteeseen (ei stro-
biluriineja kestävä kanta) sekä perunarut-
toon (teho noin 60 %). Lisäksi Amistar 
tehoaa Cercospora-lehtilaikkuun, joka il-
meisesti on leviämässä Euroopassa ja joka 
alentaa satoa.

Amistar vaikuttaa tauteja vastaan ensisijaisesti 
ennaltaehkäisevästi, mutta se myös estää sieni-itiöi-
den leviämistä. Lisäksi Amistarin ns. viherrysvaiku-
tus lisää kasvin yhteyttämistä ja ehkäisee ränsis-
tymistä. Amistar torjuu sienitauteja tehokkaimmin 
ennen kuin ne iskevät kasviin. Siksi aine on ruisku-
tettava ennen tautien iskemistä, kun riski tartunnal-
le on olemassa. Amistarin teho kestää noin kaksi 
viikkoa.

Amistar kuuluu strobiluriini-tehoaineryhmään. Tämän 
ryhmän tuotteiden intensiivinen käyttö on aiheutta-
nut resistenssiä torjuttavissa taudeissa. Siksi mm. 

lehtipoltteen torjumiseen suositellaan eri tavalla 
vaikuttavien aineiden käyttämistä ohjelmana. Esim.  
aloitus Revus Topilla, minkä jälkeen Amistar ja Sig-
num. Osittaisesta ruttotehosta huolimatta Amistar 
tulee aina käyttää tankkiseoksena jonkin varsinaisen 
rutontorjunta-aineen kanssa.

Tehoalue: lehtipolte, varsikuolio, harmaahome, 
Cercospora-lehtilaikku

Tehoaine: atsoksitrobiini 250 g/l

Käyttömäärä: 0,5 l/ha

Korkeintaan yksi käsittely kasvukaudessa (uusi 
rekisteröinti)

• Suojaa lehden sen molemmilta puolilta
(translaminaarinen toimintatapa)

• Liikkuu jonkin verran kasvissa

• Sateenkestävä tunnin kuluttua käsittelystä

• Varoaika 7 vrk
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Karate Zeon
Torjuu ja karkottaa, pitkä 
vaikutusaika

Kirvat, luteet, kaskaat sekä ripsiäiset 
imevät perunan lehteä. Se kuluttaa pe-
runan voimavaroja, sillä peruna menettää 
vettä ja yhteyttämistuotteitaan sekä stres-
saantuu hyönteisten hyökkäyksestä.

Kirvat aiheuttavat lehtien kurttuisuutta, 
mikä edistää perunaruton iskeytymistä 
perunan lehteen. Kaskaiden vioitus johtaa 
yhteyttävän pinta-alan pienenemiseen, 
kun perunan lehdet kuivuvat reunoistaan. 
Ripsiäisten vioittamat lehdet ovat väriltään 
pronssiin vivahtavia. Luteet sykeröittävät 
lehtiä voimakkaasti etenkin kasvupistees-
sä. Kirvat ja kaskaat ovat myös tehokkaita 
virustautien levittäjiä.

Karate Zeon on pyretroidi-valmiste, joka on 
sateenkestävä kuivuttuaan kasvin pintaan. 
Näin se tehoaa hyönteisiin kosketuksen 
ja syönnin kautta. Karatella on hyönteisiin 
karkotusvaikutus, eli hyönteiset karttavat sillä 
käsiteltyjä pintoja. Karate Zeonissa tehoaine 
on mikrokapseloitu, mikä suojaa sitä auringon 
valon hajottavaa säteilyä vastaan. Tehoaika on 
siten pidempi.

Tehoalue: kaikki hyönteiset

Tehoaineet: lambda-syhalotriini

Käyttömäärä perunalla: 0,075-0,125 ml/ha

Korkeintaan kaksi käsittelyä kasvukaudessa

Sateenkestävä 1 tunnin kuluttua käsittelystä

Varoaika perunalla 7 vrk

Koloradonkuoriainen

Kaskasvioitus
Rutto iskeytyy kirvan 
vioittamaan lehteen

Lude sekä sen vioitus

Kirva 

Siivellinen kirva

Kirvat ovat yleensä lehtien 
alapinnoilla imemässä. Siksi 
on erittäin tärkeää että 
ruiskute osuus myös sinne.
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Käyttöohje:
Mahdollisimman laajan tehon saamiseksi 
Boxer kannattaa ruiskuttaa tankkiseoksena tai 
ohjelmassa jonkin muun valmisteen kanssa. 
Käyttöaika on ennen perunan taimettumista ja 
mustakoison torjunnassa viimeistään perunan 
pääverson ollessa 1-lehtivaiheessa (BBCH 00-11), 
korkeus max. 15 cm. Huom. mahdollisen toisen 
valmisteen vaatimus käyttöajan suhteen. Perunan 
taimivaiheen käsittelyssä on huomioitava, että 
perunan lehdet ovat kuivat. Kosteus lehtien 
pinnalla aiheuttaa ohimenevää kasvuhäiriötä.

Boxerin käyttömäärä on 2-4 l/ha kertakäsittelynä 
tai 2 x 2-2,5 l/ha jaettuna käsittelynä + 
tankkiseosvalmiste. Vesimäärä 200 l/ha. 
Jaetussa käsittelyssä vähintään 7-10 päivän väli 
edelliseen ruiskutukseen. Koska Boxerin tehoaine 
kaasuntuu herkästi ja jotta valmiste osuisi ja jäisi 
tarkoitettuun kohteeseen/paikkaan, suositellaan 
tuulikulkeuman esto -suuttimien käyttöä sekä 
ruiskutusta viileissä oloissa sekä tyynellä säällä.

Koiso on aggressiivinen rikkakasti. Se voi aiheuttaa
merkittäviä satotappioita.

Boxer®

Tehoaa hyvin musta-
koisoon, kierumataraan,  
pihatähtimöön jne.

Mustakoiso on aggressiivinen rikkakasvi ja 
runsaana esiintyessään se aiheuttaa merkittäviä 
satotappioita. Torjuttaa ajatellen se on hankala 
rikkakasvi, sillä se taimettuu alkukesällä pitkän 
ajan kuluessa ja torjunta olisi ajoitettava sen 
taimettumisen jälkeen. Torjuntaruiskutus on 
ajoitettava niin että mustakoiso on taimettunut 
mutta ennen kuin peruna peittää liikaa maata.
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Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan mm. 
perunalla. Tehoaa juolavehnään, hukkakauraan, 
jääntiviljaan, luohoon, kananhirssiin ym.. Zetrola 
vaikuttaa estämällä rikkaheinillä solun jakautumista 
kasvupisteissä, mikä johtaa kasvin tuhoutumiseen. 
Tehoaa pelkästään vihreiden lehtien kautta, joten 
ruiskutus kun rikkaheinät ovat 2-3 -lehtiasteella, 
mutta ennen kuin peruna peittää maan pinnan. 
Juolavehnän olisi oltava 3-5 -lehtivaiheessa, 
jolloin tehoainetta kulkeutuu myös juolavehnän 
juurakkoon.

Käyttömäärä 0,75-1,5 l/ha.

Varoaika perunalla 30 vrk

Voi sekoittaa hyönteisten torjunta-aineiden. 
Sekoitusta muiden aineiden kanssa ei suositella, 
sillä se voi aiheuttaa ohimenevää vioitusta 
perunaan.

Zetrola

Kananhirssi on Pohjoismaissa yleistyvä 
heinämäinen rikkakasvi.
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Syngentan keinot korkean sadon ja 
laadun tuottamiseen perunalla

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä. Huomioi kaikki varoituslausekkeet ja –merkit.

Maxim 
100 FS

(peittausaine)

Revus
(fungisidi)

Revus 
Top

(fungisidi)

Amistar
(fungisidi)

Amistar
(fungisidi)

Boxer
(herbisidi)

Zetrola
(herbicid)

Karate 
Zeon

(insektisidi)

IstutusVarastointi Itäminen Taimettu-
minen

2-4 l/ha kertakäsittelynä 
tai 2 x 2-2,5 l/ha 

jaettuna käsittelynä 

0,2-0,25 l/t siementä
lajittelun tai istutuksen 

yhteydessä

0,6 l/ha enintään 6 käsittelynä tai 50 % käsittelykerroista

0,6 l/ha, enintään 2 käsittelyä

0,5 l/ha, enintään 1 käsittely 
(uusin käyttöohje)

0,75-1,5 l/ha

0,075-0,125 l/ha 
enintään  

2 käsittelyä kaudessa

Kukinta ja 
mukuloiden kasvu

Mukuloiden 
kehitys

Tuleentu-
minen

Nosto ja 
varastointiVarsiston kasvu

2 l/ha 
istutuksen 
yhteydessä



Korkean ja hyvälaatuisen sadon tuottaminen 
alkaa terveen istutusperunan käyttämisestä. 
Taudinaiheuttajien määrä on minimoitava. Terve ja 
tasaisesti kehittynyt kasvusto tuleentuu tasaisesti 
ja siitä saadan runsas ja 
hyvälaatuinen sato, joka 
säilyy varastossa.

Laatu ei
synny itsestään
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Kasvinsuojeluaineita on käytettävä vastuullisesti. 
Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotteen tiedot ennen 
käyttämistä. Kiinnitä huomiota pakkausmerkinnöissä 
näkyviin varoituslauseisiin ja -symboleihin. Syngenta on 
Kasvinsuojeluaineteollisuus ry:n jäsen. 

Antti Jaakkola
antti.jaakkola@syngenta.com
040 7033558

Arto Markkula
arto.markkula@syngenta.com
0500 281717

Syngenta Nordics A/S
Puh. 02-436 7151

www.syngenta.fi

Seuraa meitä

Facebookissa

fi/p
ot/202001/003




