
  

  

Punkki- ja härmäruiskutukset syksyllä 
Syksyllä on ajankohtaista varmistaa tulevan vuoden mansikkasato. Kukka-aiheiden muodostumiseen 
tarvitaan lämpöä, valoa, vettä ja ravinteita. Kasvusto vailla mansikka- ja vihannespunkkeja sekä 
mansikkahärmää pystyy tuottamaan suuremman määrän kukka-aiheita kuin saastunut kasvusto. 

Mansikkapunkin torjuntaruiskutus tulee tehdä lämpimällä säällä (mielellään >+20 C) aamupäivällä. 
Riippumatta ainevalinnasta kannattaa käyttää suurta vesimäärää 1.000-2.000 l/ha ja hyvän tehon 
varmistamiseksi lisätään aina Silwet Gold kiinnite 0,025-0,05% vesimäärästä. Muista että abamektiini 
valmisteet (Agrimec ja Vertimec) ovat myrkyllisiä pölyttäjille joten kukkivien rivivälien niitto ennen 
ruiskuttamista suojaa pölyttäjäkannat. 

Ainevalinnassa kannattaa ottaa huomioon, että punkkiaineiden tehokkuus vaihtelee punkkien eri 
kehitysvaiheissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkkiaineiden käyttökerrat ovat rajoitettuja resistenssin hallinnan, jäämien tai kertyvyyden takia. Envidor 
ja Nissorun- valmisteita tulee käyttää vain kerran. Floramite- sekä abamektiinivalmisteita saa käyttää kaksi 
kertaa kasvukaudessa eli jos niitä on jo käytetty kerran keväällä on ainoastaan yksi käyttökerta syksyllä 
sallittu. Riippuen ainevalinnasta aikaisemmin kaudella voi strategia olla erilainen: 

kevät/kesä  syyskäyttö  strategiaehdotus 1. ja 2. ruiskutukselle syksyllä 

Nissorun  ei sallittu  1. Envidor,  2. abamektiini valmiste 

Envidor  ei sallittu  1. Floramite,  2. abamektiini valmiste 

Floramite  kertaruiskutus sallittu 1. Floramite,  2. abamektiini valmiste 

abamektiini valmisteet kertaruikutus sallittu 1. Floramite,  2. abamektiini valmiste 

Abamektiinivalmisteiden kanssa on mahdollista tehdä tankkiseos Nissorun valmisteen kanssa. 



  

  

Härmäntorjunta:  

Mansikanhärmää aiheuttaa loissieni, joka talvehtii elävässä mansikantaimessa. Sieni ei häviä itsestään vaan 
se on torjuttava. Jos mansikkakasvusto on ollut härmän saastuttama kesällä, on syytä ryhtyä 
torjuntatoimenpiteisiin jo syksyllä. 

Ainevalikoima on hyvin suppea ja lisäksi ympäristörajoitukset, resistenssinhallinta ja varoajat tekevät 
asiasta haasteellisempaa. Vain Topas- valmisteella on lievästi parantavaa vaikutusta, kaikilla muilla 
härmäntorjuntavalmisteilla on suojaava vaikutus. Jotkin mansikan tautiaineista eivät vaikuta härmään 
ollenkaan tai niiden vaikutus hyvin heikko. Resistenssin hallinnassa kauden kaikki ruiskutukset on otettava 
huomioon koska kasvustossa on aina harmaahometta ja härmää. 

Jos harmaahome- ja härmätorjunnassa on aikaisemmin kaudella käytetty kolme ruiskutusta esimerkiksi 
Signum, Frupica ja Teldor on syksyllä mahdollista käyttää esimerkiksi Topas, Signum tai Candit tai Amistar 
tai Mirador. Pohjavesialueella ei ole mahdollista käyttää Topas ja Candit valmisteita. Jos on tarpeen torjua 
härmä kahdesti pitää käyttää Frupica ja Signum tai Amistar tai Mirador. Esimerkiksi kaksi Amistar/Mirador 
käsittelyä ei ole sallittua koska aikaisemmin kaudella on käytetty Signumia. 

Seuraavana vuonna ei ole mahdollista käyttää kyseisellä lohkolla Signum ja Topas- valmisteita joten tämän 
syksyn ainevalinnat kannattaa miettiä tarkkaan. Jos torjut härmän tänä syksynä Signum ja Frupica 
valmisteilla on ensi vuonna Topas tärkeässä asemassa. 

Kasvuston niitto ennen punkki- tai härmäruiskutusta voi parantaa torjuntatehoa koska niiton yhteydessä 
poistuu saastuneita lehtiä. Ruiskutusneste tunkeutuu paremmin kasvupisteeseen ja niitto stimuloi uusien 
lehtien muodostumista. Niitto tulee suorittaa aika korkealta ja aikaisin ettei kukka-aiheiden 
muodostuminen häiriinny. 

 

Korkealta tehty niitto. Kuva: Fredrik Björklund 

 



  

  

 


