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1 Johdanto 

1 Tutkimuksen taustaa 

Kasvitaudit aiheuttavat sadonmenetyksiä ja vaikuttavat näin viljelijän taloudelliseen 

tulokseen ja kuluttajahintoihin. Kasvitauteja vastaan voidaan suojautua esimerkiksi 

viljelykierrolla, lajikevalinnoilla ja siemenen peittauksella. Nämä toimenpiteet eivät 

välttämättä täysin suojaa kasvustoa taudeilta, ja usein viljelijät pyrkivät 

minimoimaan satotappionsa käyttämällä kemiallista torjuntaa.  

 

Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi maataloudessa on pyritty yhä 

enemmän tehostamaan tuotantoa. Kasvinviljelyssä tehostuneen tuotannon tuomia 

muutoksia ovat esimerkiksi erikoistuminen ja uudet viljelymenetelmät. 

Erikoistuminen on vähentänyt viljelyssä olevien kasvilajien määrää ja 

yksipuolistanut näin perinteisesti käytettyä viljelykiertoa. Monokulttuuri yhdessä 

uusien viljelymenetelmien kuten kevennetyn muokkauksen ja suorakylvön kanssa 

muodostavat kasvitaudeille hyvät leviämismahdollisuudet. 

 

Nykyaikaiset fungisidit (kasvitautien torjunta-aineet) ovat tehokkaita kasvitauteja 

vastaan, mutta ongelmana on, että kasvitaudit muuntuvat niille resistenteiksi jatkuvan 

käytön seurauksena. Tällöin saman torjuntatehon saavuttaakseen viljelijän täytyy 

lisätä käyttömääriä, josta aiheutuu lisäkustannuksia. Resistenssin syntyä voidaan 

ehkäistä käyttämällä eri tehoaineiden seoksia tai harventamalla käyttökertoja. 

 

Ammattiviljelijät siirtyvät noudattamaan integroidun kasvinsuojelun yleisiä 

periaatteita vuoden 2014 alusta alkaen. Integroidulla torjunnalla kasvitauteja vastaan 

suojaudutaan yhdistämällä erilaisia kasvinsuojelu- ja viljelymenetelmiä, joissa 

kemiallista torjuntaa käytetään tarpeen mukaan. Yksittäiselle viljelijälle 

torjuntatarpeen arviointi voi kuitenkin olla vaikeaa, koska kasvitautiesiintymät 

vaihtelevat kasvukausittain ja peltolohkoittain, ja kasvitautimäärän havainnointi on 

hankalaa.  

 

Fungisidien käyttö sekä kasvitaudit vaikuttavat myös ympäristöön. 

Terveysvaikutuksia voi aiheutua välittömästi, kuten fungisideja käsitteleville tai 

toistuvan ja pitkäaikaisen altistumisen seurauksena. Suurina määrinä fungisidit 
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voivat olla haitallisia maaperän eliöstölle ja vesistöön päätyvät huuhtoumat voivat 

olla haitallisia leville ja vesieliöstölle sekä tehdä vedestä juomakelvotonta. 

Kasvitaudin vioittama ohra ei pysty hyödyntämään ravinteita yhtä hyvin kuin terve 

kasvi. Tällöin suurempi osuus lannoitteista jää hyödyntämättä, jolloin viljelijän 

panoskäyttö on tehottomampaa ja ravinnehuuhtoumien riski kasvaa.  

 

Kuluttajien tulojen kasvaessa yhä pienempi osuus kulutuksesta kohdistuu 

elintarvikkeisiin, jolloin kuluttajat kiinnittävät enemmän huomiota ruoan laatuun, 

turvallisuuteen ja tuotannon ympäristövaikutuksiin. EU:n alueella esiintyneet 

ruokaturvallisuuteen liittyneet kriisit ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että 

kuluttajajärjestöt ovat päässeet vaikuttamaan voimakkaammin perinteisesti tuottajien 

näkökulmasta harjoitettuun maatalouspolitiikkaan. Luomutuotteiden kysynnän kasvu 

viittaa myös siihen, että torjunta-aineettomalle tuotannolle on kysyntää.   

 

Edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan päätellä, että taudinkestäville 

lajikkeille on kysyntää. Kasvinjalostuksen päätavoitteita ovat olleet satotason 

nostaminen, sadon laadun parantaminen, lajikkeiden jalostus viljelymenetelmiin 

sopiviksi ja kasvintuhoojaresistenssin kehittäminen. Näistä kolmessa ensimmäisessä 

on onnistuttu hyvin, mutta resistenssin jalostus on osoittautunut vaikeammaksi. 

Osalla taudinkestävyysgeeneillä tiedetään olevan kielteisiä vaikutuksia 

sadonmuodostukseen, jotka tulisi arvioida jalostusprosessissa ja minimoida 

mahdollisimman vähäiseksi.  

 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Hyötygeeni-hankkeessa on 

tutkittu, kuinka maatiais- ja villikasvien taudinkestävyyttä voitaisiin hyödyntää 

kasvinjalostuksessa. Taudinkestävyyttä on jalostettu kolmea yleistä ohran kasvitautia; 

ohran verkkolaikkua, ohran rengaslaikkua ja härmää vastaan. Pysyvän ja täydellisen 

taudinkestävyyden omaavia lajikkeita viljeltäessä viljelijä voi luopua fungisidien 

käytöstä ja saada kustannussäästöjä. Taudinkestävien lajikkeiden satotasot ovat 

kuitenkin alhaisempia kuin alttiiden lajikkeiden ja taloudellisesti optimaalisesti 

toimiva viljelijä valitsee tuotantotavan, joka tuottaa hänelle suurimman mahdollisen 

taloudellisen tuloksen resurssirajoitteiden puitteissa. Taudinkestävien lajikkeiden 

kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että fungisidien käytön lopettamisesta koituvien 

säästöjen, kuten aine-, kone- ja työkustannussäästöjen täytyy olla suurempia kuin 
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alentuneesta sadosta johtuvat tuottotappiot. Taudinkestäviä lajikkeita viljeltäessä 

viljelijän ei tarvitse arvioida kasvitautiesiintymää ja tehdä tämän perusteella valintaa 

fungisidien käytöstä. Tämä voi pienentää viljelijän tuotantoriskiä. 

 

1.2 Tutkielman tavoite ja rajaus 

Tutkielman tavoitteena on selvittää, onko taudinkestävien lajikkeiden viljely 

kannattavampaa kuin nykyisten lajikkeiden viljely viljelijöiden kannalta lyhyellä 

aikavälillä, eli tässä tapauksessa yhden kasvukauden aikana. Tällöin osa 

kustannuksista on kiinteitä, eli niitä ei sisällytetä tarkasteluun. Tarkastelu on myös 

staattista, jolloin ulkopuolelle jää fungisidien käytön tai eri lajikkeiden viljelyn 

dynaamiset vaikutukset. Viljelijän oletetaan käyttäytyvän taloudellisesti 

optimaalisesti, eli valinta lajikkeesta tai fungisidien käyttömäärästä perustuu niiden 

tuottamaan taloudellisen tulokseen. 

 

Tarkasteluun valitaan rehuohra ja tuotto perustuu tuotosten ja panosten hintojen 

lisäksi ainoastaan sadon määrään, ei sen laatuun. Koska käytettävissä olevassa 

kenttäkoeaineistossa kasvitautiesiintymä on luonnollinen ja sadon määrään ja 

kasvitautien esiintymään vaikuttavat monet satunnaiset tekijät, kuten esimerkiksi 

sääolot ja kasvupaikka, pätevät tulokset vain kyseessä oleviin kenttäkokeisiin. 

Taudinkestävillä lajikkeilla voi olla myös yhteiskunnallista kysyntää fungisidien 

aiheuttamien ympäristövaikutusten ja niistä elintarvikkeisiin jäävien jäämien vuoksi, 

ja lisäksi niitä voitaisiin hyödyntää myös luonnonmukaisessa viljelyssä.  

Kasvinjalostaja voisi asettaa taudinkestävien lajikkeiden siemenhinnan niiden 

tuottaman lisäarvon mukaan. Näitä näkökulmia ei kuitenkaan sisällytetä 

taloudelliseen tarkasteluun.   

 

Lajikkeiden vertailun mahdollistamiseksi pyritään selvittämään seuraavat asiat: 

1. Viljelijän optimaalinen fungisidien käyttö lyhyellä aikavälillä ja siitä 

seuraava lisätuotto torjumattomaan kasvustoon verrattuna 

2. Taudinkestävien ohralajikkeiden tuottama lisätuotto torjumattomaan 

kasvustoon verrattuna 

3. Hintamuutosten vaikutukset tuloksiin 

4. Kasvitautiesiintymien muutosten vaikutukset tuloksiin 
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1.3 Aikaisempia tutkimuksia 

Taudinkestävien lajikkeiden tuottamaa taloudellisen tuloksen vertailua normaaleihin 

lajikkeisiin ei ole tutkittu. Fungisidien vaikutuksia kasvitauteihin, satoon ja 

taloudelliseen tulokseen on kuitenkin tarkasteltu useassa tutkimuksessa.  

Juntti (2003) tutki typpilannoituksen ja kasvinsuojeluaineiden vaikutusta mallas- ja 

rehuohranviljelyn taloudelliseen tulokseen. Selittävänä muuttujana malleissa oli 

typpilannoituksen taso, ja mallit ajettiin erikseen eri kasvinsuojeluaineilla 

käsitellyille ja käsittelemättömille kokeille. Kasvinsuojelutoimenpiteet käsittivät 

rikkakasvi-, laon- ja kasvitautitorjunnan. Kasvitautientorjunta ei ollut yhdessäkään 

kokeessa ainoa kasvinsuojelutoimenpide.  

Juva (2008) käytti Pro Gradu -tutkielmassaan Stereo-fungisidin käyttömäärää 

selittävänä tekijänä ohran satotasoille. Vain yhden fungisidin satovasteen 

mallintaminen ei kuitenkaan välttämättä anna oikeaa kuvaa taloudellisesti 

kannattavimmasta fungisidien käytöstä.  

Gotsch ja Regev (1996) tutkivat miten riskin huomioiminen vaikuttaa sveitsiläisten 

viljelijöiden fungisidien käyttöön. Tutkimuksessa käytettiin yhtenä selittävänä 

muuttujana fungisidien ruiskutuskertoja. 

Wiik ja Rosenqvist (2010) tutkivat fungisidien käytön vaikutusta 

kevätvehnänviljelijöiden taloudelliseen tulokseen Etelä-Ruotsissa. Käytetty aineisto 

käsitti vuodet 1983–2007. Aineisto ei perustunut kontrolloituihin kokeisiin vaan 

esimerkiksi viljelytoimet vaihtelivat tilojen välillä. Selittävänä muuttujana 

tutkimuksessa oli fungisidien käytön hehtaarikustannukset.  

Fungisidien vaikutuksia sadon määrään ja laatuun sekä kasvitautien esiintymään on 

tutkittu MTT:n torjunta-aineiden tehokkuustutkimuksissa. Tuloksissa raportoidaan 

fungisidien käytön vaikutuksia verrattuna käsittelemättömään kasvustoon.  

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu teoriaviitekehyksestä, empiriaosuudesta ja johtopäätöksistä. 

Tutkimuksen alussa tarkastellaan yleisesti kasvitauteja ja tarkemmin kyseisessä 

tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena olevia ohran kasvitauteja. Luvussa kolme 
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käydään läpi kasvitautien torjuntamenetelmiä, fungisidien toimintamekanismeja, 

fungisidiresistenssiä ja fungisidien käytön haittavaikutuksia. Luvussa neljä 

tarkastellaan taudinkestävyyden jalostusta. Luvussa viisi käsitellään tapahtuneita ja 

mahdollisesti tapahtuvia muutoksia toimintaympäristössä, joilla on ollut tai voi olla 

vaikutuksia fungisidien käyttöön tai lajikevalintaan. Luvussa kuusi tarkastellaan 

tuotantofunktion ja viljelijän lyhyen aikavälin voiton maksimoinnin teoriaa. Luvussa 

seitsemän esitellään tutkimuksessa käytettävä aineisto ja tutkimusmenetelmät. 

Tutkimuksen lopuksi esitetään tutkimustulokset sekä tehdään johtopäätökset ja 

käydään läpi tutkimuksen esiin nostamia jatkotutkimustarpeita.    
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2 Kasvitaudit 

Kasvitaudit aiheuttavat taloudellisia tappioita viljelijöille sekä nostavat 

kuluttajahintoja. Ne vaikuttavat tuotteen laatuun ja kasvitaudin pilaamat tuotteet 

voivat aiheuttaa myös terveydellisiä haittoja ihmisille ja eläimille. Kasvitautien 

viljelijöille aiheuttamia tappioita ovat sato- ja laatutappiot sekä torjunnasta johtuvat 

kustannukset kuten aine-, kone-, varasto- ja työkustannus. (Agrios 2005, 29, 41.)  

 

Kasvitaudit voidaan jakaa kahteen pääryhmään, tarttumattomiin ja tarttuviin. 

Tarttumattomia kasvitauteja, jotka vaikuttavat kasvin normaaleihin elintoimintoihin 

ja rakenteisiin, aiheuttavat ympäristötekijät kuten kasville väärä lämpötila, maaperän 

kosteus tai happamuus, valon määrä, hapenpuute, ilmansaasteet, ravinnevajaukset ja 

hivenainemyrkytykset. Tarttuvia kasvitautien aiheuttajia, eli patogeenejä ovat sienet, 

bakteerit, loiset ja levät, virukset ja viroidit, nematodit sekä alkueläimet. (Agrios 

2005, 7–8.) 

 

Köpän (1985, 64) mukaan ”Sienet ovat kasveja, joilta puuttuu juuri, varsi ja lehdet 

sekä myös vihreä. Ne ovat luonteeltaan joko loisia tai mädänsyöjiä. 

Yksinkertaisimmat sienet ovat yksisoluisia, kehittyneimmät monisoluisia ja 

ketollisia.” Monisoluisilla sienillä on kaksi erillistä osaa, sienirihmasto ja itiöemä 

itiöineen. Rihmastoa sieni käyttää ravinnon ottoon, valmistamiseen ja kuljetukseen.  

Sienet lisääntyvät, leviävät ja säilyvät rihmastona ja sen osien sekä suvuttomien ja 

suvullisten itiöiden avulla kasvukaudesta toiseen. Ne leviävät yleensä ilmavirtausten 

mukana. Muita leviämistapoja ovat hyönteiset, ihmiset ja sadevesi. Isäntäkasviin 

sienet tarttuvat kehittämällä tarttumaelimen, jonka jälkeen ne kasvattavat sienirihman 

kasvin solukoihin. Ulkoiset merkit näkyvät vasta myöhemmin, kun sieni kehittää 

kuoliolaikun tai lisääntymiselimensä kasvin pintaan. (Köppä 1985, 64–66.) 

 

Kasvitaudit vaikuttavat kasvin veden- ja ravinteiden ottoon ja niiden kulkeutumiseen, 

haihdutukseen, aineenvaihduntaan sekä kasvin vararavinnon varastoitumiseen ja 

hyväksikäyttöön. Näistä aiheutuu kasville laadullisia ja rakenteellisia muutoksia. 

Rakenteellisia vaikutuksia ovat esimerkiksi siementen koko ja lukumäärä, laadullisia 

taas esimerkiksi sadon koostumus ja haitalliset yhdisteet. (Markkula 1987, 237.) 
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Kasvitautien itiöiden itäminen vaatii sopivat olosuhteet. Kun infektio on tapahtunut, 

olosuhteet eivät enää juurikaan vaikuta taudin kehitykseen. Useimmiten otolliset 

olosuhteet itämiselle ovat korkea ilman suhteellinen kosteus sekä korkea lämpötila 

(optimi yleensä 15–20 °C).  Itämiseen vaikuttaa myös mm. valojakson pituus, 

happamuus, valon intensiteetti ja säteily. Isäntäkasvin heikko kunto yleensä tekee sen 

kasvitaudille alttiimmaksi. (Harper 1983, Tapio 1984, Markkulan 1987, 242–243 

mukaan.) Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin kolmea ohran kasvitautia, joita 

vastaan MTT:n Hyötygeeni-hankkeessa on jalostettu resistenttejä lajikkeita. 

2.1 Ohran kasvitaudit 

2.1.1 Ohran verkkolaikku (Pyrenophora teres) 

Ohran verkkolaikku on ohran yleisimpiä kasvitauteja. Verkkolaikkutartunnat 

ilmenevät nimensä mukaisesti laikkuina kasvin lehdillä. Verkkolaikku tuhoaa kasvin 

lehtiä, jolloin kasvin yhteyttävä lehtiala vähenee, mistä seuraa jyväkoon 

pienenemistä ja tätä kautta satotason ja laadun alentumista. Tähkiin levitessään se 

alentaa itävyyttä. Verkkolaikku säilyy talven yli seuraavaan kasvukauteen 

sienirihmastona jyvien pinnalla tai olki- ja sänkijätteessä maassa. Sen leviämistä 

edesauttaa kostea ja viileä sää, erityisesti kylvön jälkeisenä ensimmäisenä 

kuukautena. Verkkolaikun merkittävimpiä leviämisteitä on kasvijäte. Uusille 

lohkoille se leviää yleensä tartunnan saaneiden kylvösiementen mukana. Muuten 

taudin levintäetäisyys on vain muutamia metrejä. Kasvustossa verkkolaikun itiöt 

leviävät tuulen mukana. (Kurtto ym. 2005, 23–24; Lötjönen, Pitkänen, Vanhala, Jalli 

& Mikkola 1999, 28.) 

 

Kemiallisen torjunnan lisäksi taudin esiintymistodennäköisyyttä voidaan pienentää 

valitsemalla terve tai peitattu kylvösiemen, suosimalla taudinkestäviä lajikkeita, 

keräämällä kasvijäte kasvukauden jälkeen sekä välttämällä ohranviljelyä samalla 

lohkolla peräkkäisinä kasvukausina. Saastuneilla lohkoilla viljelyä kannattaa välttää 

kahden vuoden ajan. (Kurtto ym. 2005, 24.) Useimmilla viljelykasveilla on 

verkkolaikkua puhdistava esikasvivaikutus, mutta heinissä verkkolaikku voi säilyä 

kasvukaudesta toiseen (Ansalehto, Jalli & Rytsä 2000, 8–9).   
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2.1.2 Rengaslaikku (Rhynchosporium secalis) 

Rengaslaikku ilmenee verkkolaikun tavoin ohran lehdissä. Voimakas 

rengaslaikkutartunta johtaa ennenaikaiseen tuleentumiseen ja jyvien surkastumiseen. 

Rengaslaikun merkittävämpiä leviämisteitä on verkkolaikun tapaan kasvijäte. 

Rengaslaikun itiöt leviävät yleensä sateen tai kastelun mukana. Lisäksi se voi levitä 

saastuneen siemenen mukana. Rengaslaikun esiintymiselle otolliset sääolosuhteet 

ovat samat kuin verkkolaikulla, samoin sen esiintymisrunsautta voidaan pienentää 

samoin keinoin. (Kurtto ym. 2005, 25.) Verkkolaikun tapaan heinien viljely lohkolla 

ei puhdista sitä rengaslaikkutaudista. Lisäksi rengaslaikku voi säilyä rukiissa 

kasvukaudesta toiseen (Ansalehto ym. 2000, 8–9). 

2.1.3 Härmä (Blumeria graminis) 

Härmä on härmäsienen aiheuttama kasvitauti, joka tarvitsee elävän kasvin 

säilyäkseen hengissä. (Kurtto ym. 2005, 29). Levitessään se peittää kasvista ison 

alueen huopamaisina pesäkkeinä, joita muodostuu tautia levittävistä kuromaitiöistä. 

(Hannukkala 1999, 54). Härmä kasvaa ainoastaan kasvin kudosten pinnalla, mutta ei 

tunkeudu niiden sisään. Se saa ravintonsa isäntäkasvinsa soluista imujuuriensa 

avulla.  Härmä tappaa harvoin isäntäkasviaan, mutta käyttää sen ravinteita, vähentää 

yhteyttävää lehtialaa ja kiihdyttää kasvin hengitystä, jolloin kasvi menettää enemmän 

energiaa kuin pystyy tuottamaan. (Agrios 2005, 448.) 

 

Härmä voi pienentää satoja jopa 20–40 %. Merkittävimmät satotappiot härmä 

aiheuttaa, jos se tarttuu kasvustoon oras- tai pensomisvaiheessa. (Agrios 2005, 448.) 

Härmä siirtyy kasvukaudesta toiseen rihmastona elävien kasvien lehdillä. 

Leviämiselle otollisimmat sääolosuhteet ovat, kun ilman lämpötila on 18–22 °C ja 

suhteellinen kosteus on korkea. (Kurtto ym. 2005, 29.)  

 

Härmää pyritään torjumaan pääasiassa oikealla lajikevalinnalla. Härmäntorjunta 

kannattaa tehdä aikaisin, jos tautia löytyy paljon jo oras- tai pensomisvaiheessa. 

Fungisideista härmään tehoavat parhaimmin systeemiset fungisidit. (Agrios 2005, 

448.) Keski-Euroopassa on havaittu härmän kehittyvän nopeasti strobiluriini-

fungisideille resistentiksi. Tämän vuoksi torjunnassa suositellaan käytettävän 

fungisidisekoituksia. (Kurtto ym. 2005, 30.)  
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3 Kasvitautien torjunta 

Kasvinsuojelussa on viime vuosina korostunut toiminnan laatu. Tavoitteena on 

turvata hyötykasvien kasvu ja kehitys koko satokauden ajan. Tämä tarkoittaa 

toimenpiteitä, joiden avulla viljelykasvit hyödyntävät käytettävissä olevat ravinteet 

tehokkaasti, jolloin ne päätyvät lopputuotteisiin, eivätkä aiheuta ympäristölle 

kuormitusta. Tasapainoiseen kasvinsuojeluun kuuluvat kasvinvuorotus, kasvupaikan 

valinta, lajikevalinta, ravinnetalous, viljelytekniikka ja torjuntatoimet. 

Kasvinsuojeluaineiden käyttö on vain pieni osa kasvinsuojelua. Siemenen peittaus on 

ohran tärkein tautien torjuntakeino. (Ansalehto ym. 2000, 8–9; Tiilikkala 2005, 5.) 

 

Tasapainoisen kasvinsuojelun ohjeistukset ja viljelytekninen kehitys ovat osittain 

ristiriidassa. Viljelytekniikan kehittyminen ei välttämättä tähtää satotason 

nostamiseen, vaan tarkoituksena voi olla taloudellisen tuloksen optimoiminen, mihin 

pyritään kustannussäästöillä, kuten työ- ja konekustannusten vähentämisellä. Samoin 

myös tukipolitiikan muutoksista seurannut tuotannon erikoistuminen heikentää 

tasapainoisen kasvinsuojelun toteuttamista.  (MMM 2003, 31; Turkki 2006, 8–11.)  

 

Perinteisesti käytetyn viljelykierron yksi eduista on sen vaikutus kasvitautien 

esiintymään. Ohran kasvitautien tapauksessa useimmilla viljelykasveilla on 

puhdistava esikasvivaikutus (Ansalehto ym. 2000, 8–9; Turkki 2006, 8.) Tuotannon 

erikoistuminen johtaa viljelykierron yksipuolistumiseen jolloin kasvitautien 

esiintyminen lisääntyy ja kemiallisen torjunnan tarve kasvaa.  

 

Kevennetyllä muokkauksella ja suorakylvöllä pyritään vähentämään työkustannuksia. 

Tällöin lohkoille saattaa kuitenkin jäädä kasvukauden jälkeen ohran siemeniä, jotka 

orastuvat aikaisin keväällä. Näissä viihtyvät esimerkiksi verkko- ja rengaslaikku. 

Lisäksi oljet ja sänki mahdollistavat kasvitautien leviämisen (Turkki 2006, 10–11; 

Ansalehto ym. 2000, 14.)  

Lannoitus vaikuttaa sadon määrän ja laadun lisäksi myös kasvitautien esiintymään.  

Kun kasvi ei saa tarpeeksi fosforia, sen kasvu ja juuriston kehitys jäävät heikoksi. 

Tällöin veden ja ravinteiden otto heikentyy ja kasvi tulee alttiimmaksi taudeille. 

Ohrista aikaiset lajikkeet ovat erityisen herkkiä fosforin puutteelle. Kalium toimii 
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yhteyttämistuotteiden kuljettajana kasvissa. Kaliumin puute heikentää soluseiniä, 

jolloin vilja lakoutuu helpommin ja kasvitaudit iskevät siihen helpommin. Lisäksi 

kaliumin puute heikentää ohran kykyä vastustaa sienitauteja. Liiallinen 

typpilannoitus suhteessa muihin ravinteisiin aiheuttaa samanlaiset vaikutukset 

soluseiniin kuin kaliumin puute. (Ansalehto ym. 2000, 11.) 

 

Väkilannoitteiden liukeneminen vaatii kosteutta, joten kastelulla voi olla tätä kautta 

vaikutusta kasvitautien esiintymiseen. Sademäärään ei voida kuitenkaan vaikuttaa ja 

liiallinen kosteus voikin edistää kasvitautien leviämistä.  (Turkki 2006, 33.) 

 

Kasvinsuojeluaineiden käytön tarpeeseen vaikuttavat myös kylvö- tai istutusaika, 

suojakaistat, viereiset viherkesannot, aluskasvit, toimenpiteet korjuun jälkeen ja 

sadon varastointi sekä lajikkeen taudinkestävyys. Kasvinsuojeluaineen valintaan ja 

sen käyttömäärään vaikuttavat säätekijät, kasvuston kunto ja kehitysaste sekä 

torjunnan kohde. (Ansalehto ym. 2000, 2, 18.) 

3.1 Fungisidien luokittelu  

Kasvitautien kemiallinen torjunta on yleistynyt maatalouden tehostumisen ja 

torjunta-aineiden kehittymisen myötä. Kasvitautiesiintymän ollessa suuri, 

kemiallisella torjunnalla voidaan saada suuria satoparannuksia käsittelemättömään 

kasvustoon verrattuna. (Köppä 1985, 89.) Torjunta-aineet voidaan luokitella 

esimerkiksi kosketusvaikutteisiin ja systeemisiin, yleistorjunta-aineisiin ja valikoiviin 

sekä monivaikutteisiin ja paikkaspesifeihin niiden vaikutustavan mukaan. (Agrios 

2005, 331.) 

 

Kosketusvaikutteiset fungisidit vaikuttavat useisiin entsyymeihin kasvitaudissa. 

Nämä fungisidit leviävät ainoastaan kasvin pinnalle ja toimivat paikallisesti 

suojaamalla kasvia taudeilta. Niitä voidaan käyttää siis pelkästään 

ennaltaehkäisevästi, ne eivät voi pysäyttää taudin etenemistä, parantaa kasvia 

taudista, eivätkä ne myöskään leviä kasvin uusiin osiin. (Agrios 2005, 331.) 

Kosketusvaikutteisten fungisidien vaikutusaika on lyhyempi kuin systeemisten 

fungisidien (Berner 2009, 179).  
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Systeemiset eli sisävaikutteiset fungisidit imeytyvät lehtien tai juurien läpi päätyen 

nestevirtauksen mukana kasvin ksyleemiin. Ne liikkuvat transpiraation mukana 

ylöspäin ja voivat kerääntyä lehtien reunuksiin. Systeemisten fungisidien etuna 

kosketusvaikutteisiin on, että ne leviävät myös uusiin kasvinosiin ja tehoavat jo 

tarttuneeseen kasvitautiin, joten niitä voidaan käyttää vielä kun kasvitautitartunta on 

todettu. (Agrios 2005, 331.)  

 

Translaminaariset fungisidit ovat kosketusvaikutteisten ja systeemisten fungisidien 

välimuoto. Ne pystyvät leviämään niissä lehdissä, joihin aine on osunut, mutta eivät 

kuitenkaan leviä uusiin kasvinosiin. (Berner 2009, 179.) 

 

Uudet systeemiset fungisidit ovat yleensä paikka-spesifisia, eli ne vaikuttavat vain 

tiettyyn aineenvaihduntatoimintoon taudinaiheuttajassa. Monivaikutteiset fungisidit 

vaikuttavat useampiin toimintoihin. Paikka-spesifit fungisidit ovat yleensä 

tehokkaampia, mutta ongelmana on, että kasvitaudit muuntuvat niille nopeasti 

resistenteiksi. (Brent & Hollomon 2007, 9–10, 15.) 

3.2 Suomessa käytettävät fungisidit 

Fungisidit voidaan lajitella vielä tarkemmin eri luokkiin. Suomessa käytössä olevat 

fungisidit jaotellaan viiteen ryhmään: strobiluriineihin, aniliinopyrimidiineihin, DMI-

aineisiin, morfoliineihin ja kloronitriileihin (VYR 2012, 12).  

3.2.1 Strobiluriinit 

Strobiluriineja on niin systeemisiä kuin kosketusvaikutteisia. Ruiskutuksen jälkeen 

strobiluriinit leviävät ensin lehden pinnalle, josta ne imeytyvät kasvin 

vahakerrokseen. Osa strobiluriinista voi kulkeutua translaminaarisena kasvin lehden 

toiselle puolelle vahakerrokseen. Systeemiset strobiluriinit päätyvät kasvin 

johtosolukkoon asti. Strobiluriinit vaikeuttavat kasvitaudin energiankiertoa estämällä 

mitokondriaalisen hengityksen blokkaamalla elektroninsiirron sytokromissa jolloin 

adenosiinitrifosfaatin muodostuminen estyy (Agrios 2005, 342). Vaikutustapansa 

vuoksi ne tehoavat erityisesti paljon energiaa tarvitseviin kasvitaudin 

kehitysvaiheisiin, kuten sieni-itiöiden itämiseen ja niiden leviämiseen. Kasvissa jo 

olevaan sienirihmastoon niiden teho on heikompi. (Balba 2007, 446.) Strobiluriinit 

tehoavatkin parhaiten ennaltaehkäisevänä torjuntana. Niiden vaikutusaika kasvissa 

on 5–7 viikkoa. (Saarinen 2009, 2.) 
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Strobiluriinit vaikuttavat kasviin muutenkin kuin ainoastaan torjumalla tauteja. Ne 

kohentavat typen ottoa aineenvaihdunnassa, lisäävät hiilidioksidin vaihtoa, hidastavat 

kasvin vanhenemista ja parantavat veden hyödyntämistä. Ennaltaehkäisevän 

vaikutuksensa vuoksi ne estävät itiöiden itämistä ja pysäyttävät näin energiaa 

vaativat taudinaiheuttajan vastareaktiot. Näiden vaikutusten ansiosta kasvi säilyttää 

yhteyttävää lehtialaa pidemmälle asti kasvukautta. (Bartlett, Clough, Godwin, Hall, 

Hamer & Parr-Dobrzanski 2002, 656.) 

 

Vaikutustapansa vuoksi strobiluriinit luokitellaan paikka-spesifeiksi fungisideiksi. 

Koska paikka-spesifit fungisidit vaikuttavat vain tiettyyn kasvitaudin toimintoon, voi 

niille muodostua nopeasti resistenttejä tautipopulaatioita. Suositusten mukaan 

strobiluriineja tulee käyttää ainoastaan seoksina muiden tehoaineiden kanssa. Vaikka 

strobiluriinit ovat tehokkaita useimpia kasvitauteja vastaan, voivat ne myös vahvistaa 

joidenkin tautien tehoa heikentämällä joitain luonnostaan esiintyviä kasvitaudin 

vihollisia. (Agrios 2005, 342.) 

3.2.2 Aniliinopyrimidiinit 

Aniliinopyrimidiinit ovat paikka-spesifeja, systeemisia fungisideja, jotka imeytyvät 

ruiskutuksen jälkeen kasviin ja päätyvät lehtikudoksen läpi ksyleemiin. 

Aniliinopyrimidiinit pystyvät estämään taudin tarttumisen sekä myös sen kasvun 

kasvin pinnalla ja sisällä. Ne torjuvat kasvitauteja estämällä metioniini-aminohapon 

biosynteesin sekä estävät hydrolyyttisten entsyymien erityksen. Aniliinopyrimidiinit 

ovat tutkimuksissa osoittautuneet tehokkaiksi härmän, verkkolaikun ja rengaslaikun 

torjujiksi. Niitä suositellaan käytettävän sekoituksena triatsolien kanssa. 

Aniliinopyrimidiinien muista fungisideista eroavan toimintatavan etuna on se, että 

niillä ei ole ristikkäisresistenssiä muiden fungisidiryhmien kanssa. (Masner, Muster 

& Schmid 1994, 166; Heye ym.1994, 548.) 

3.2.3 DMI-aineet 

DMI-aineet (demythalation inhibitor, demetylaation estäjät) ovat SBI (sterol 

iosynthesis inhibitor), eli sterolin biosynteesin estäjien -pääryhmään kuuluvia 

fungisideja. DMI-aineista käytetään myös nimitystä triatsolit. DMI-aineet estävät 

kasvitaudinaiheuttajan aineenvaihdunnan yleensä estämällä ergosterolin 

biosynteesin. Tämä aiheuttaa taudinaiheuttajassa epänormaalin kasvun, joka johtaa 
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lopulta sen kuolemaan. DMI-aineet eivät pysty vaikuttamaan itiöiden itämiseen 

koska itiöt sisältävät tarpeeksi sterolia iturihmojen muodostamiseen. (Mueller 2006, 

150.)  

3.2.4 Morfoliinit 

Morfoliinit ovat amiineja jotka DMI-fungisidien tavoin kuuluvat sterolin 

biosynteesin estäjien ryhmään. Toimintatavaltaan ne eroavat DMI-aineista siinä, että 

ne estävän sterolin biosynteesin isomeraation ja reduktaasin avulla, kun DMI-aineet 

tekevät tämän demetylaatiolla. Morfoliinien vaikutus on suppeampi kuin DMI-

aineiden, jonka vuoksi niitä joudutaan käyttämään suurempia määriä saadakseen yhtä 

hyvän torjuntatehon. (Akers ym. 1991, 522–524.) Vaikka morfoliinit luetaan samaan 

ryhmään DMI-fungisidien kanssa, ei niiden välillä kuitenkaan esiinny 

ristikkäisresistenssiä (FRAC 2009). 

3.2.5 Klorotaloniilit 

Klorotaloniilit ovat kosketusvaikutteisia fungisideja, jotka estävät glykolyysi-

reaktiosarjan kasvitaudissa. Tällöin glutationia tarvitsevat entsyymit eivät pysty 

toimimaan jolloin soluhengitys estyy ja kasvitaudit eivät pysty tuottamaan energiaa. 

(Key, Meyer & Chung 2003, 540.) Klorotaloniilien etuna on, että kasvitaudit eivät 

muodostu niille resistenteiksi yhtä herkästi kuin systeemisille fungisideille. 

Klorotaloniilia suositellaankin käytettävän seoksena systeemisten fungisidien kanssa. 

(Monadjemi, El Roz, Richard & Ter Halle 2011, 9582.) 

3.3 Fungisidiresistenssi 

Kemiallisella kasvitautientorjunnalla saadaan useimmiten aluksi suuria 

sadonlisäyksiä verrattuna torjumattomaan kasvustoon, mutta ongelmaksi voi 

muodostua taudinaiheuttajien muuntuminen resistentiksi torjunta-aineita vastaan. 

Resistenssi syntyy, kun samaa tehoainetta tai samaan fungisidiryhmään kuuluvia 

tehoaineita käytetään torjunnassa toistuvasti. Taudinaiheuttajista voi löytyä 

mutaatioita, jotka ovat resistenttejä fungisideille. Mutaatioista ei ole hyötyä sienen 

kasvun kannalta, jonka vuoksi niiden osuus populaatiossa on pieni. Kun kasvusto 

käsitellään fungisideilla, kasvitautiresistenssin omaavat mutaatiot selviytyvät ja 

niiden osuus kasvaa sukupolvi sukupolvelta. Tällöin kasvitautipopulaation 

geneettinen rakenne muuttuu. Resistenttien mutaatioiden osuus kasvaa sitä 

nopeammin, mitä useammin fungisidikäsittelyjä tehdään, mitä tehokkaampi ja mitä 
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suurempi annostus on, mitä suurempi mutaatioiden osuus on ollut ennen 

käsittelyiden aloittamista ja mitä suurempi itiötuotanto ja lyhyempi sukupolvikierto 

taudilla on. Resistenssin muodostumisnopeus vaihtelee kuitenkin eri fungisidien 

välillä. (Brent & Hollomon 2007, 8, 14.) 

 

Ennen 1970-lukua esiintyi vain harvoja resistenssitapauksia, mutta systeemisten 

fungisidien tultua markkinoille resistenssitapaukset lisääntyivät selvästi. Rikki- ja 

kuparifungisideja sekä muita vanhan ajan fungisideja vastaan kasvitaudit eivät ole 

muuntuneet resistenteiksi, vaikka niitä on käytetty laajasti ja yksinomaan monen 

vuoden ajan. Tämä johtuu siitä, että ne vaikuttavat kasvitaudissa useaan entsyymiin 

ja tällöin resistenssin muodostuminen vaatii useita mutaatioita kasvitaudissa. 

Systeemiset fungisidit ovat useimmiten paikkaspesifeja, eli ne vaikuttavat vain 

korkeintaan muutamiin aineenvaihduntatoimintoihin kasvitaudeissa. Tällöin 

resistenssin muodostuminen on paljon nopeampaa. (Brent & Hollomon 2007, 9–10, 

16.) 

 

Kun kasvitauti muuttuu resistentiksi yhtä fungisidia vastaan, siitä voi tulla resistentti 

myös samalla tapaa vaikuttaville muille fungisideille. Tämä pätee, kun fungisideilla 

on selvä yhteinen kemiallinen yhteys tai toimintamekanismi. Tätä kutsutaan 

ristikkäisresistenssiksi ja sitä ilmenee usein saman tehoaineryhmän fungisideissa. On 

olemassa myös negatiivinen ristikkäisresistenssi, jolloin kasvitaudin muuntuessa 

resistenssiksi yhdelle fungisidille, se menettää resistenssiään toista fungisidia 

vastaan. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin harvinaisia. Jotkin kasvitaudit voivat 

muuntua multiresistenteiksi kahdelle tai useammalle fungisidille. Tällöin ei ole kyse 

ristikkäisresistenssistä, vaan tauti muodostaa itsenäiset mutaatiot eri tehoaineille. 

(Brent & Hollomon 2007, 13.) 

 

Resistenssiongelman välttämiseksi on kasvitautien torjunnassa kehitetty uusia 

strategioita. Näihin kuuluvat esimerkiksi fungisidiseokset, seosten vaihtelu 

perättäisten ruiskutusten välillä ja systeemisillä fungisideilla ruiskutus taudin 

alkuvaiheissa ja monivaikutteisilla fungisideilla loppuvaiheessa. (Agrios 2005, 48.) 
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3.4 Fungisidien käytön haittavaikutukset 

Fungisidien, kuten muidenkin torjunta-aineiden tarkoituksena on olla myrkyllisiä 

torjuttavalle kohteelle. Torjunta-aineilla saattaa kuitenkin olla haitallisia vaikutuksia 

myös muuhun ympäristöön. Vaikutukset voivat ilmetä levittämispaikalla tai 

kulkeutumien mukana myös kauempana. Jopa 90 % kasvinsuojeluaineista voi päätyä 

muualle kuin torjuntakohteeseen, yleensä maahan tai ilmaan. Torjunta-aineita leviää 

ympäristöön vielä levityksen jälkeen kasvin pinnalta, juurista tai kasvinjätteen 

mukana. (SYKE 1998, 4.)   

 

Ihmisille altistuminen voi olla suoraa, kuten torjunta-aineteollisuudessa 

työskenteleville ja torjunta-aineita työkseen käyttäville tai epäsuoraa, kuten 

kuluttajille ja sivullisille. Kasvinsuojeluaineiden terveyden vaarantavat vaikutukset 

liittyvät biologiseen kertymiseen ja pysyvyyteen, niistä aiheutuviin pysyviin 

vaurioihin kuten karsinogeenisuuteen, mutageenisuuteen ja genotoksisuuteen. 

Lisäksi ne voivat haitata immuuni- ja hormonijärjestelmää. (Euroopan komissio 

2002.) 

 

Maaperään kerääntyvät kasvinsuojeluaineet voivat vähentää maaperäeliöstön 

monimuotoisuutta, jolloin orgaanisen aineksen hajotus ja tätä kautta ravinnekierto 

hidastuu. (Autio 2012, 21.) Suomen pohjoisten olosuhteiden vaikutuksia 

kasvinsuojeluaineiden hajoamiseen on käsitelty esimerkiksi Mattsoffin (2005) 

tutkimuksessa. Kylmissä olosuhteissa hajoaminen hidastuu ja riskit kertymiselle 

kasvavat. (Mattsoff 2005.) 

 

Vesistöön päätyessä kasvinsuojeluaineet voivat olla haitallisia vesieliöstölle ja tehdä 

vedestä juomakelvotonta. Haitallisia vaikutuksia voi koitua myös muille kasveille, 

hyönteisille, linnuille ja nisäkkäille. (SYKE 1998, 7, 12–13.)  
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4 Taudinkestävyyden jalostus 

Kasvinjalostuksen päätavoitteita ovat olleet satotason nostaminen, sadon laadun 

parantaminen, lajikkeiden jalostus viljelymenetelmiin sopiviksi ja 

kasvintuhoojaresistenssin kehittäminen. (Robinson 2009, 369.) 1920–1930 -lukujen 

maatalouden koneellistumista seurasi ulkoisten tuotantopanosten, kuten lannoitteiden 

ja kasvinsuojeluaineiden käytön kasvu. Lajikkeita jalostettiin tähän sopivaksi, jolloin 

resistenssijalostus jäi taka-alalle. (Murphy 2007, 83.) Osittain siksi päätavoitteista on 

onnistuttu parhaiten kolmessa ensimmäisessä. Toisaalta resistenssin jalostaminen on 

myös osoittautunut vaikeaksi. Rikkakasvien torjunta-aineen toleranssin ja 

hyönteisresistenssin kehittämisessä on saatu hyviä tuloksia (Robinson 2009, 369). 

Bioottista stressiä aiheuttavien virusten, bakteerien ja nematodien resistenssin 

jalostaminen on haasteellisempaa ja esimerkiksi kasvitauteja vastaan joudutaan usein 

suojautumaan fungisideilla. (Murphy 2007, 189–190.)  

 

Taudinkestävyys voidaan jakaa vertikaaliseen eli rotukohtaiseen ja horisontaaliseen 

eli kenttäkestävyyteen. Vertikaalinen kestävyys antaa täydellisen suojan yhtä tai 

muutamaa taudinaiheuttajan rotua vastaan. Vertikaalisen kestävyyden ongelmana on 

sen alttius murtumiselle. Horisontaalinen kestävyys antaa laajemman ja pidempään 

säilyvän mutta heikomman suojan. (Raisio 1987, 119–120.)  

 

Taudinkestävyyttä jalostettaessa täytyy huomioida jalostuksen vaikutus kasvin 

muihin ominaisuuksiin. Perinteisessä risteytystyössä taudinkestävyyttä risteytettäessä 

mukana saattaa siirtyä myös satoa heikentäviä ominaisuuksia. Näitä voidaan yrittää 

minimoida takaisinristeytysprosessilla, mutta satovaikutuksia pystytään mittaamaan 

vasta jalostusprosessin ollessa valmis. (Jalli 2013.) 
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5 Fungisidien käyttöön vaikuttavia muutoksia 

toimintaympäristössä 

5.1 Maatalouden rakennekehitys 

EU-jäsenyyden myötä Suomen maatalouden tukipolitiikka muuttui ja hinnat 

määräytyvät nykyään unionin alueella. Pinta-alaperusteiset tuet ja tuottajahintojen 

lasku panoshintoja enemmän ovat johtaneet kotieläintuotannon vähenemiseen ja sen 

keskittymiseen ja samalla pellonkäytön lisääntymiseen. (Lehtonen & Pyykkönen 

2005, 7, 13–14.) Nautakarjatilojen vähentyessä nurmialan tarve on vähentynyt ja 

samalla suhteelliset hinnat ovat muuttuneet väkirehujen hyväksi, mikä on johtanut 

vilja-alan kasvuun. Esimerkiksi vuodesta 1995 vuoteen 2004 ohran viljelyala kasvoi 

50 000 hehtaarilla. (Lehtonen & Pyykkönen 2005, 7–8.) Kasvinsuojeluaineita 

käytetään enemmän viljanviljelyssä kuin nurmiviljelyssä, joten vilja-alan kasvun 

myötä myös kasvinsuojeluaineiden käyttö on lisääntynyt (Koikkalainen 2011, 65–

66).  

 

Suoran tuen osuuden kasvu viljelijän tuloista on kuitenkin lisännyt myös ns. 

näennäisviljelyä, jossa maksimoidaan tuen ja tuen saamisesta aiheutuvien 

kustannusten erotusta, eli toisin sanoen minimoidaan kustannuksia. Tällöin 

tuotantopanosten, kuten kasvinsuojeluaineiden käyttö on vähäistä, jolloin kasvitaudit 

lisääntyvät ja satotasot alenevat. (Latukka ym. 1994, 53, 56.) Vuonna 2006 siirryttiin 

tilatukijärjestelmään, jossa pääosa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamista 

peltokasvi- ja kotieläintuista irrotettiin tuotannosta. Viljojen CAP-tuet ovat olleet 

esimerkiksi säilörehunurmea ja kesantoa korkeammat ja muulle nurmialalle ja useille 

kasveille ei ole maksettu lainkaan tukea. Tällöin politiikkamuutos paransi nurmialan 

ja muiden kasvien suhteellista kannattavuutta. (MMM 2006, 8.)  

 

Tuottajahintojen laskiessa panoshintoja enemmän viljelijöiden on täytynyt kasvattaa 

tilakokoa ja erikoistua tehostaakseen tuotantoaan. Tehokkuuden tavoittelu on 

johtanut eläin- ja kasvintuotannon eriytymiseen. Kasvintuotannossa 

tuotantokustannuksia on pyritty alentamaan erikoistumalla ja uusien 

viljelymenetelmien käyttöönotolla. Tämä on tarkoittanut tilan viljelyksessä olevien 

kasvien määrän vähentymistä ja samalla perinteisesti käytetyn viljelykierron 
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yksipuolistumista sekä kevennetyn muokkauksen yleistymistä. Kuten aikaisemmin 

käsiteltiin, tämä kehitys lisää kasvitauteja kasvustossa ja alentaa näin sadon määrää 

ja sen laatua. (MMM 2003, 31.)  

 

Viljelymenetelmien muutos on lisännyt kasvitautiriskiä ja tautitorjunnassa 

vaihtoehdoksi jää usein kasvuston kemiallinen käsittely. Torjunta-aineiden käytön 

lisääntyminen aiheuttaa tehoainehuuhtoumia, jotka kuormittavat ympäristöä. 

Suomessa torjunta-aineiden käyttö hehtaaria kohden on vielä vähäisempää kuin 

eteläisemmässä Euroopassa, mutta tuotannon tehostuminen ja mahdollinen 

ilmastonmuutoksen tuoma sääolosuhteiden muutos ja sitä kautta lisääntyvä 

kasvitautien esiintymä saattavat lisätä tulevaisuudessa entisestään torjuntatarvetta. 

Nykyiselläänkin torjunta-aineiden käyttö voi aiheuttaa haittoja ympäristölle 

erityisesti herkillä alueilla ja vesistöjen lähellä. (Laitinen ym. 2011, 10, 35.) 

 

EU:n maatalouspolitiikassa on vuoden 1992 MacSharry-reformista lähtien siirrytty 

yhä enemmän markkinaohjautuvuuteen ja kehitys tulee todennäköisesti jatkumaan 

samaan suuntaan. Tällöin viljanviljelyn kannattavuuden säilyttämiseksi tuotannon 

tehostumisen on jatkuttava. MacSharry-reformin tarkoituksena oli puuttua 

ylituotanto- ja budjettiongelmiin. Interventiohintoja laskettiin 35 % ja hintojen laskua 

kompensoitiin suorilla tuilla. Suuret tilat joutuivat laittamaan 15 % viljelymaistaan 

kesannolle. Vuoden 1999 Agenda 2000 -ohjelmassa viljan interventiohintoja 

laskettiin jälleen, tällä kertaa 15 %, ja hinnanlaskua kompensoitiin edelleen suorien 

tukien lisäämisellä. Vuoden 2003 ns. Fischler-reformissa tukien määrä irrotettiin 

tuotannosta. Viljan interventiohintoihin ei tehty muutoksia, mutta rukiin interventio-

ostot lakkautettiin. Vuoden 2008 terveystarkastuksessa kesantovelvoite poistettiin. 

(European Comission 2012; Silvis & Lapperre 2011, 178–179.) 

 

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus on etenemässä. Yksi kaavailluista 

uudistuksista on hehtaarikohtainen ns. vihertämistuki, jolla pyritään edistämään 

ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. Yhtenä vaatimuksena 

on viljelyn monipuolistaminen, jolloin viljelijän on viljeltävä vähintään kolmea eri 

kasvia. (European Commission 2011b; MMM 2013.) Viljelykierron 

monipuolistamisen sisällyttäminen tukivaatimuksiin saattaa näin vaikuttaa 

kasvitautien esiintymään ja sitä kautta myös fungisidien käyttöön.  
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5.2 Kansallinen viljastrategia 

Maa- ja metsätalousministeriön kansallisessa viljastrategiassa (2006–2013) linjataan 

keinoja ohranviljelyn tuottavuuden parantamiseksi. Tuotantopanosten ja ohran hinta 

ovat kehittyneet niin, että viljelijän optimaalinen tuotantopanosten käyttömäärä 

alenee. Tekninen kehitys ei ole pystynyt kompensoimaan hintasuhteiden muutosta. 

Keinoja tuottavuuden parantamiseksi strategiassa ovat oikean panos-tuotos -suhteen 

löytäminen, satotasojen nostaminen ja tuotantokustannusten alentaminen. 

Satotasojen nostamiseksi tuotantopanosten käyttöä täytyisi tehostaa ja lisätä. 

Kustannuksia alennettaisiin tilakokoa kasvattamalla ja kone- ja 

energiakustannussäästöillä. (MMM 2006, 16, 28.) 

5.3 Kuluttajat 

Kuluttajien tulojen kasvaessa yhä pienempi osuus tuloista käytetään elintarvikkeisiin. 

Tällöin kuluttajat alkavat kiinnittää huomiota enemmän ruoan laatuun, eläinten 

hyvinvointiin ja tuotannon ympäristövaikutuksiin. EU:n alueella tulojen kasvun 

lisäksi kuluttajien preferenssien muutoksiin ovat vaikuttaneet myös useat 

ruokakriisit, kuten hullun lehmän- ja suu- ja sorkkataudin leviäminen sekä dioksiini-

kriisi. EU:n maatalouspolitiikan viimeisimmissä muutoksissa huomiota on saanut 

yhä enemmän ruoan laatu ja turvallisuus. Vuoden 2003 CAP-uudistuksen 

valmisteluissa mukana olivat yhä vahvemmin myös kuluttaja- ja ympäristöjärjestöt. 

Uudistuksessa sisällytettiin täydentäviin ehtoihin vaatimuksia ympäristön, 

ruokaturvallisuuden, eläinten hyvinvoinnin ja terveyden huomioimisesta. 

Yksityisellä sektorilla standardeja on kehitetty vielä julkista sektoria pidemmälle. 

(Swinnen, Dries, Negash & Vandemoortele 2010, 255–264.) 

 

Tutkimuksia kuluttajien asenteista kasvinsuojeluaineita kohtaan on tehty vähän. 

Siikamäki (1995) tutki kuluttajien maksuhalukkuutta torjunta-aineiden käytön 

vähentämisestä contingent valuation -menetelmällä. Siikamäen tulosten mukaan 

torjunta-aineiden puolittamisesta kuluttajat ovat valmiita maksamaan määrän, joka 

vastaa 2,5 % kotitalouksien keskimääräisistä vuotuisista elintarvikemenoista. 

Torjunta-aineiden käytön lopettamisesta kokonaan kuluttajat ovat valmiita 

maksamaan hieman alle 2 % kotitalouksien keskimääräisistä vuotuisista 

elintarvikemenoista. (Siikamäki 1995, 59–61.) Vaikka tutkimuksen tuloksiin on 

suhtauduttava varauksella esimerkiksi sen vuoksi, että kuluttajien maksuhalukkuus 



23 
 

torjunta-aineiden käytön puolittamisesta tai niiden käytön lopettamisesta ei vastaa 

oletusta preferenssien monotonisuudesta, voidaan päätellä, että kuluttajat ovat 

halukkaita maksamaan korkeita hintoja torjunta-aineiden käytön vähentämisestä.  

Uudempia tutkimuksia aiheesta ei löydy, mutta luomutuotteiden viimeaikainen 

kysynnän kasvu osoittaa, että kuluttajat haluavat tuotteiltaan yhä enemmän puhtautta. 

(Maaseudun tulevaisuus 2011a, 2011b, 2012) 

5.4 Torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtainen strategia 

Euroopan komissio antoi 12.7.2006 tiedonannon torjunta-aineiden kestävän käytön 

teemakohtaisesta strategiasta, joka liittyy 22.7.2002 Euroopan parlamentin ja 

neuvoston vahvistamaan kuudenteen ympäristötoimintaohjelmaan (MMM 2011, 1–

2). ”Teemakohtaisen strategian tavoitteena on ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla 

vähennetään kasvinsuojeluaineista ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia 

vaikutuksia siten, että varmistetaan kuitenkin asianmukainen kasvinsuojelu.” (MMM 

2011, 2). 

 

Teemakohtaiseen strategiaan liittyen Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 

direktiivin 2009/128/EY yhteisön politiikan puitteista kasvinsuojeluaineiden 

kestävän käytön aikaansaamiseksi (ns. puitedirektiivi), joka tuli voimaan 

marraskuussa 2009. Samalla hyväksyttiin myös asetus EY/1107/2009 

kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta. Strategiaan liittyviä muita 

säädöksiä ovat torjunta-aineiden tilastoja koskeva tilastoasetus (EY) N:o 1185/2009, 

koneturvallisuusdirektiivin muutos 2009/127/EY, aineiden ja seosten luokittelua, 

merkintää ja pakkaamista koskeva CLP-asetus (EY) N:o 1272/200 sekä torjunta-

ainejäämiä koskeva jäämäasetus (EY) N:o 396/2005. (MMM 2011, 2–3.) 

5.4.1 Puitedirektiivi ja kansallinen toimintaohjelma 

Puitedirektiivillä pannaan täytäntöön torjunta-ainestrategian osat, jotka kohdistuvat 

torjunta-aineiden käyttöön ja jotka vaativat muutoksia lainsäädäntöön. 

Puitedirektiivin edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset otettiin 

jäsenvaltioissa käyttöön 26.11.2011 mennessä. Puitedirektiivi velvoittaa jäsenmaita 

laatimaan kansallisen toimintaohjelman (national action plan) kasvinsuojeluaineiden 

terveys- ja ympäristöriskien vähentämiseksi. (MMM 2011, 1.) 
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Kansallisen toimintaohjelman tavoitteisiin kuuluvat terveys- ja ympäristöriskien 

vähentäminen, tietoisuuden lisääminen, integroidun torjunnan edistäminen ja 

vertailevan arvioinnin käyttöönotto. Toimintaohjelmaan sisältyy tavoitteita, joilla voi 

olla vaikutuksia fungisidien käyttömahdollisuuksiin ja tapoihin. Terveys- ja 

ympäristöriskejä pyritään vähentämään esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden 

hyväksymisehdoilla ja käyttörajoituksilla. Kasvinsuojeluaineista ei saa päätyä 

lopputuotteisiin raja-arvot ylittäviä jäämiä. Tehoaineiden pitoisuudet 

kasvinsuojeluaineissa pyritään saamaan tasolle, josta ei aiheudu terveysriskejä 

tuotetta käyttäville tai sivullisille. Vesistöjen, pohjavesialueiden ja herkkien alueiden 

lähistöllä kasvinsuojeluaineita käytettäessä täytyy noudattaa käyttörajoituksia ja 

suojaetäisyyksiä tai niiden käyttö voi olla myös kokonaan kielletty. Maaperään 

kerääntyvien ja maaperän eliöille riskejä aiheuttavia aineiden käyttö on kielletty 

perättäisinä vuosina. Uuden kasvinsuojeluruiskun täytyy olla standardien mukainen 

ja se täytyy tarkastaa viiden vuoden välein. (MMM 2011, 5–27.) 

5.4.2 Kasvinsuojeluaineasetus 

Kasvinsuojeluaineasetuksella pyritään yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

säädöksen soveltamista jäsenvaltioissa. Tehoaineiden arviointi ja hyväksyntä tehdään 

edelleen yhteisössä ja valmisteet hyväksytään kansallisesti joka jäsenmaassa erikseen 

kuten tähänkin asti. Arviointi- ja hyväksymisperiaatteet ovat yhtenäisiä. EU-maat 

jaetaan asetuksen mukaan kolmeen eri vyöhykkeeseen, joissa sovelletaan 

hyväksymisen vastavuoroisuutta, eli vyöhykkeen kuuluvan maan hyväksyessä luvan, 

täytyy muidenkin vyöhykkeen maiden hyväksyä se. Suomi kuuluu pohjoiseen 

vyöhykkeeseen johon kuuluvat lisäksi muut EU:n pohjoismaat sekä Baltian maat. 

Suomessa MMM on valmistellut kasvinsuojeluasetuksen aiheuttamat muutokset 

kansalliseen lainsäädäntöön, jotka tulivat voimaan vuoden 2011 loppuun mennessä. 

(Laitinen ym. 2011, 10). 

5.4.3 Kansalliset säädökset 

Suomen kansallisiin säädöksiin kuuluu laki kasvinsuojeluaineista (1259/2006). Se 

sisältää kasvinsuojeluaineiden valmistukseen, hyväksymiseen, markkinoille 

saattamiseen, pakkaamiseen ja merkintöihin, varastointiin, käyttöön ja valvontaan 

liittyviä vaatimuksia (Finlex 2006). Maa- ja metsätalousministeriö on lisäksi antanut 

asetuksia kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevasta koulutusohjelmasta 

(MMMa 6/2012), integroidun torjunnan yleisistä periaatteista (MMMa 7/2012), 
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kasvinsuojeluaineiden lentolevityksestä (MMMa 8/2012) ja kasvinsuojeluaineita 

testaavien laitosten hyväksymisestä sekä koe- ja tutkimustoiminnasta (MMMa 

9/2012). (MMM 2012.) 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on alkanut pitää rekisteriä Suomessa 

rekisteröidyistä kasvinsuojeluaineista vuoden 2011 alusta alkaen. Tätä ennen 

rekisterin ylläpidosta vastasi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. (Laitinen ym. 

2011, 11.)  

 

Joillekin hyväksytyille aineille annetaan käyttörajoituksia. Nämä liittyvät 

kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden liikkuvuuteen maaperässä tai 

vesieliömyrkyllisyyteen. Näiden aineiden käyttöä voidaan rajoittaa tai kieltää 

pohjavesialueilla tai niitä ei saa käyttää lähellä vesistöjä. (Laitinen ym. 2011, 11.) 

5.4.4 Integroitu torjunta 

Integroidun torjunnan (integrated pest management, IPM) yleisten periaatteiden 

noudattamisesta tulee ammattiviljelijöitä velvoittavia vuoden 2014 alusta alkaen. 

Tähän asti viljelijät ovat noudattaneet tasapainoisen kasvinsuojelun ohjeita. (MMM 

2011, 24.) Puitedirektiivissä IPM määritellään seuraavasti: ”Kaikkien käytettävissä 

olevien kasvinsuojelumenetelmien huolellista harkintaa ja sellaisten soveltuvien 

toimenpiteiden käyttöönottoa, joilla ehkäistään haitallisten organismien 

populaatioiden kehittymistä ja pidetään kasvinsuojeluaineiden ja muiden 

käsittelymuotojen käyttö tasoilla, jotka ovat taloudellisesti ja ympäristön kannalta 

perusteltuja ja joilla vähennetään ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia 

riskejä tai minimoidaan ne. Integroidussa torjunnassa painotetaan terveiden 

viljelykasvien kasvattamista siten, että maatalouden ekosysteemejä häiritään 

mahdollisimman vähän ja kannustetaan käyttämään luonnonmukaista 

tuholaistorjuntaa” (Laitinen ym. 2011, 13.) 

 

Puitedirektiivin pohjalta Maa- ja metsätalousministeriö antoi asetuksen integroidun 

torjunnan yleisistä periaatteista (MMMa 7/2012). Se sisältää seuraavat kuusi kohtaa: 

- kasvintuhoojien ennakoivat viljelytekniset torjunta- ja hävittämisvaihtoehdot 

- kasvintuhoojien seuranta 

- kasvinsuojelutoimenpiteestä päättäminen 
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- muut kuin kemialliset kasvinsuojelumenetelmät 

- kasvinsuojeluaineiden käytön ja torjuntatoimien rajoittaminen sekä 

resistenssin ehkäiseminen 

- kasvinsuojelutoimien tulosten tarkastelu 

Kansallisessa toimintaohjelmassa mainitaan resistentit lajikkeet yhtenä keinona 

kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämisessä. (MMM 2011, 25.) 

5.5 Maatalouden ympäristötuki 

Maatalouden ympäristötuki kuuluu Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelmaan 2007–2013. Ympäristötuen tavoitteena on vähentää tuotannosta 

ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta sekä säilyttää luonnon monimuotoisuus ja 

maaseudun kulttuurimaisemia. Ympäristötukea saadakseen viljelijän on sitouduttava 

noudattamaan ympäristötuen täydentäviä ehtoja. Ehtojen noudattaminen vaikuttaa 

olevan taloudellisesti kannattavaa, koska 90 % viljelijöistä on sitoutunut niiden 

noudattamiseen. Ympäristötuen alaiseen peltoalaan kuuluu 95 % koko peltopinta-

alasta. (MMM 2011.) Perustoimenpiteiden, joita kaikkien tukiehtoihin sitoutuneiden 

on noudatettava, lisäksi viljelijä voi valita 0–4 lisätoimenpidettä riippuen 

tukialueesta. (Maaseutuvirasto 2011a). 

 

Ympäristötuen täydentäviin ehtoihin kuuluu EU:n ja kansalliseen lainsäädäntöön 

liittyviä lakisääteisiä hoitovaatimuksia sekä maa- ja metsätalousministeriön 

asetukseen liittyvät hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset. (Maaseutuvirasto 

2011a, 8). Varsinaisesti fungisidien käyttöön vaatimukset eivät vaikuta, ainoastaan 

vesistöjen ja valtaojien läheisille pientareille on asetettu käyttökielto. Ympäristötuen 

maksamisen edellytyksenä olevissa vähimmäisvaatimuksissa painopiste on 

ravinteiden käytössä. Fungisidien käyttöön saattaa vaikuttaa ainoastaan vaatimus 

uuden kasvinsuojeluaineiden levitykseen tarkoitetun ruiskun standardit ja viljelijän 

kasvinsuojelukoulutus. (Maaseutuvirasto 2011a, 15–19.) 

 

Perustoimenpiteisiin liittyy vaatimus kasvinsuojelutoimenpiteiden tarkasta 

kirjaamisesta, johon kuuluu kasvinsuojeluaineen nimi, käyttömäärä, käyttöajankohta, 

käyttökohde ja käytön syy. Peltoalasta vähintään 5 ja maksimissaan 15 % on oltava 

luonnonhoitopeltoa, jossa kasvinsuojeluaineita ei saa käyttää. Pientareilla ja 

suojakaistoilla fungisidien käyttö on kiellettyä. Maatalousympäristöjen luonnon 
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monimuotoisuuskohteita ei saa vaarantaa kasvinsuojeluaineiden käytöllä. 

(Maaseutuvirasto 2011a, 8–15, 26–31.) Ympäristötuen lisätoimenpiteistä fungisidien 

käyttöön voi vaikuttaa viljelyn monipuolistaminen, jolloin viljelykierron ansiosta 

peltojen tautipaine saattaa vähentyä ja tätä kautta fungisideja tarvitaan vähemmän. 

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus voivat taas lisätä 

tautien esiintymistä ja lisätä kasvinsuojeluaineiden käyttöä. (Maaseutuvirasto 2011a, 

15–19.) 

5.6 Ohran ja fungisidien hintojen kehitys 

Yleisesti ollaan sitä mieltä, että öljyn hinnan muutokset vaikuttavat öljypohjaisten 

tuotantopanosten ja viljan hintoihin. Kuviosta 5.1 nähdään, että ohran, lannoitteiden 

ja öljyn hintakehitykset ovat olleet osittain samansuuntaista. Fungisidien hinnat ovat 

kuitenkin pysyneet suhteellisen vakaina koko tarkasteluajanjakson aikana, eivätkä 

niiden hinnat ole nousseet samassa suhteessa kuin muiden tuotantopanosten hinnat.  

 

 

KUVIO 5.1. Öljyn, lannoitteiden, fungisidien ja ohran hintojen kehitys 2000–2011. 

100 = 2005 (Tilastokeskus 2011) 

 

Fungisidien hintojen nousua saattaa hillitä viimeisien vuosien aikana tehdyt 

lakimuutokset. Vuonna 2007 voimaan tullut laki kasvinsuojeluaineista (1259/2006) 

kumosi vuoden 1969 torjunta-ainelain (myöhemmin 1563/2011). Uuden lain 

tarkoituksena on nopeuttaa ja yksinkertaistaa kasvinsuojeluaineiden 

hyväksymisjärjestelmää. (Finlex 2011; MMM 2007.) Aikaisemmin tammikuussa 

2005 torjunta-ainelakiin tehty muutos ja siihen liittyvä Maa- ja 

metsätalousministeriön asetus (nro 76/04) mahdollistivat kasvinsuojeluaineiden 
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rinnakkaisvalmisteiden tuonnin. Viljelijöille rinnakkaisvalmisteiden tuonti tulee 

kannattavaksi vasta isolla porukalla (Mustonen 2005.), mutta tämä mahdollisuus voi 

kuitenkin pitää fungisidien hintojen nousun alhaisena tulevaisuudessa. Viljojen 

maailmanmarkkinahintoihin vaikuttavat esimerkiksi vuotuiset sadot, väestönkasvu, 

kehittyvien maiden kulutustottumusten muutokset, lihankysynnän kasvu ja 

biopolttoaineiden tuotanto (Jansik 2010, 54). Onkin todennäköistä, että ohran 

hintavaihtelut tulevat olemaan suuria tulevaisuudessakin. 

5.7 Lajikevalinnat ja fungisidien myynti 

Tarkasteltaessa rehuohran kylvöaloja lajikkeen taudinkestävyyden mukaan (kuvio 

5.2), huomataan että osuudet ovat vaihdelleet selvästi vuosien aikana. Täytyy 

kuitenkin ottaa huomioon, että viljelijät voivat arvostaa lajikkeen muita 

ominaisuuksia, kuten satopotentiaalia enemmän, ja valita lajikkeet sen mukaan. 

 

KUVIO 5.2. Rehuohran kylvöalat lajikkeen taudinkestävyyden mukaan 2000–2010 

(Maaseutuvirasto 2011b) 

Fungisidien myyntimäärällä (kuvio 5.3) ja lajikkeiden kylvöalojen välillä ei näytä 

olevan yhteyttä. Lajikkeen valinnalla ei siis näytä olevan vaikutusta fungisidien 

käyttömääriin. Tarkempi analyysi vaatisi tietoa lohkokohtaisista lajikkeista ja 

fungisidien käyttömääristä 
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KUVIO 5.3. Fungisidien myynti tehoaineina laskettuna 1975–2009, 1000 kg (TIKE 

1986–2011) 

Kuten aikaisemmin käsiteltiin, maatalouspolitiikan viimeaikaisten uudistusten vuoksi 

hinnat määräytyvät yhä enemmän globaalien markkinoiden mukaan. 

Maailmanlaajuisen kysynnän kasvaessa viljan hinnat nousevat. Jos fungisidien hinnat 

eivät seuraa tätä kehitystä, saadaan fungisidien käytöllä yhä suurempia lisätuottoja. 
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6 Teoreettinen lähestymistapa 

6.1 Tuotantofunktio 

Fungisidien vaikutuksia tarkasteltaessa käytetään perinteisesti tuotanto- ja 

kustannusteoreettisessa tutkimuksissa käytettyä primaalia lähestymistapaa. Sen 

perustan muodostavat biologis-fyysiset ja tekniset tekijät, jotka määrittävät panos- 

tuotos -yhdistelmät, eli tuotantomahdollisuuksien joukon. Tuotantofunktion 

muodostaa rajapinta, missä panos-tuotos -yhdistelmät ovat tehokkaita. (Ryhänen, 

1996a, 10.)  

Tuotantofunktio voidaan esittää seuraavassa muodossa:  

 

(6.1)                     

 

missä y on tuotos ja    …    ovat muuttuvia panoksia. Klassisen tuotantofunktion 

oletuksiin kuuluu, että tuotokset ja panokset ovat jaettavia ja homogeenisia (Doll & 

Orazem 1984, 30). Tämä pätee niin ohran kuin fungisidienkin kohdalla. 

 

Tuotanto syntyy lähes aina usean panoksen tuloksena, mutta useimmiten ollaan 

kiinnostuneita tietyn tuotantopanoksen vaikutuksesta tuotantoon. Tällöin muut 

panokset oletetaan vakioiksi. Yhden muuttuvan panoksen tuotantofunktio esitetään 

seuraavasti: 

 

(6.2)                    ,     

 

missä    on muuttuva tuotantopanos ja    …    ovat vakioisia tuotantopanoksia.  

(Coelli, Prasada Rao & Battese 1999, 12–13; Doll & Orazem 1984, 20–22.) 

 

Yhden panoksen ja yhden tuotoksen lyhyen aikavälin tuotantofunktio voidaan kuvata 

graafisesti esittämällä kokonaistuotanto (total production, TPP), keskimääräinen 

tuotos (average product, APP) ja rajatuotos (marginal product, MPP) samassa 

kuvaajassa (kuvio 6.1). Keskimääräinen tuotos saadaan, kun kokonaistuotanto 

jaetaan panoskäytöllä:  
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(6.3)      
 

 
 

     

Rajatuotos kertoo, kuinka paljon panoksen lisääminen kasvattaa tuotosta: 

 

(6.4)      
  

  
  

    

Rajatuotos kasvaa siihen asti, kunnes kokonaistuotannon kasvu saavuttaa 

maksiminsa. Tämän jälkeen rajatuotos vähenee, kunnes se on nolla. Tällöin 

kokonaistuotanto on saavuttanut maksiminsa. Funktion muoto johtuu empiirisiin 

havaintoihin perustuvasta vähenevän rajatuoton laista, jonka mukaan panosten 

lisääminen täytyy johtaa jossain pisteessä rajatuotoksen pienenemiseen. 

Tuotantofunktion kuvaaja voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: 

 

I) Kasvava keskimääräinen tuotos 

II) Vähenevä keskimääräinen tuotos, samalla positiivinen rajatuotos 

III) Negatiivinen rajatuotos 

 

Ensimmäinen ja kolmas vaihe ovat tehottomia. Ensimmäisessä vaiheessa yrittäjä ei 

toimi optimaalisesti, koska panoskäyttöä lisäämällä yrittäjä voi kasvattaa 

keskimääräistä tuotosta. Kolmannessa vaiheessa panoskäytön lisääminen taas 

vähentää kokonaistuotosta. Näin ollen tehokas yrittäjä toimii toisessa vaiheessa. 

Optimaalisen panoskäytön määrittämiseen tarvitaan tuotantofunktion tuntemisen 

lisäksi tietoa panosten ja tuotosten hinnoista. (Coelli ym. 1999, 12–15.) 
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KUVIO 6.1. Tuotantofunktion kolme vaihetta (Coelli ym. 1999, 13) 

Maataloudessa tuotantofunkiot estimoidaan useimmiten kontrolloiduista 

kenttäkokeista. Yleisimpiä kasvintuotannossa käytettyjä funktiomuotoja ovat olleet 

kvadraatti-, neliöjuuri-, Mitscherlich-, LRP-, Cobb-Douglas ja semi-logaritmiset -

funktiot. Mitscherlich- ja LRP -funktioille on minimitekijään liittyvä teoreettinen 

peruste, kun taas muita funktiomuotoja käytetään estimoinnissa, koska niillä voidaan 

esittää panoksen ja tuotoksen välinen yhteys. (Bäckman 1997; Ryhänen 1996b, 37, 

Ryhänen 1996c, 48–50; Sumelius 1993.) 

Kasvintuotannossa ravinteilla on suuri vaikutus satotasoihin ja lannoitusta onkin 

käytetty usein satotasojen selittävänä muuttujana. Sumelius (1993) selitti ohran ja 
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vehnän satotasoja typpilannoituksella. Sumeliuksen käyttämiä funktiomuotoja olivat 

kvadraattinen-, neliöjuuri- ja Mitscherlich -funktio. Bäckman (1997) käytti myös 

typpilannoitusta ohran, vehnän ja kauran satojen selittävänä muuttujana. Bäckmanin 

käyttämiä funktiomuotoja olivat kvadraattinen-, LPR- ja Mitscherlich -funktio.  

Fungisidit eroavat kuitenkin tuotantopanoksena selvästi lannoitteista. Fungisidit eivät 

lisää satoa, lukuun ottamatta strobiluriinien vihertämisvaikutusta, vaan vaikuttavat 

sadon määrään kasvitautien torjunnan kautta. Tämän vuoksi fungisidien vaikutus 

satotasoon on riippuvainen aina kasvitautien siintymästä. Matalan 

kasvitautiesiintymän vallitessa fungisidien sato- tai torjuntavaste voi olla lähes 

lineaarista. 

6.2 Lyhyen aikavälin voiton maksimointi 

Oletetaan että viljelijä optimoi tuotantopäätöksiään. Tällöin viljelijä pyrkii saamaan 

tuotannostaan mahdollisimman suuren voiton, eli suurimman mahdollisen tuottojen 

ja kustannusten erotuksen. Viljelijälle panosten ja tuotosten hinnat määräytyvät 

samoin kuin täydellisillä markkinoilla, eli yksittäinen viljelijä ei voi vaikuttaa niihin, 

vaan ne ovat annettuja. (Varian 2006, 334–335.)   

Koska tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ainoastaan fungisidien käytön tuottamasta 

lisätuotosta, eikä koko tuotannon voitoista, muut panokset oletetaan kiinteiksi. 

Viljelijän voittofunktio voidaan yhden muuttuvan panoksen tapauksessa esittää 

seuraavasti: 

   
  

                         

 

missä   on fungisidien käyttömäärä,     on kiinteä panos,   on ohran hinta,     on 

fungisidin hinta,    on kiinteän panoksen hinta ja S on suora tulotuki. Suoralla 

tulotuella tai kiinteällä panoksella ei ole vaikutusta muuttuvan panoksen käyttöön. 

Voitto maksimoituu fungisidien käyttömäärällä, jossa rajatuotos kerrottuna 

tuotoshinnalla, eli rajatuotto (marginal product, MP), on yhtä suuri kuin fungisidin 

hinta:  

(6.5)        
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Panoskäytön muutos     muuttaa tuotosta           , josta seuraa tuoton 

muutos        . Samalla kustannukset muuttuvat      . Jos panoksen käytön 

lisäämisestä saatava tuotto on suurempi kuin siitä koituva kustannus, panoksen 

käyttöä kannattaa lisätä niin kauan kunnes rajatuotto ja rajakustannus ovat yhtä 

suuria. Jos taas rajakustannus on rajatuottoa suurempi, optimiin päästään 

panoskäyttöä vähentämällä.   

 

Graafisesti optimiratkaisua voidaan tarkastella kuvaajalla (kuvio 6.2) mihin on 

sisällytetty tuotantofunktio ja samatuottosuorat. Samatuottosuorat esittävät eri 

panosten ja tuotosten hintakombinaatioilla saatavia vakiotuottoja. Ne voidaan 

määrittää kahden panoksen tapauksessa seuraavasti:  

 

(6.6)    
 

 
 

  

 
    

  

 
   

 

Voitto maksimoituu tällöin pisteessä, jossa samatuottosuoran ja tuotantofunktiolle 

piirretyn tangentin kulmakertoimet ovat yhtä suuret. Koska tuotantofunktion 

kulmakerroin on rajatuotto ja samatuottosuora on   /  , voidaan optimipiste 

määrittää seuraavasti: 

(6.7)     
  

 
, 

joka on sama kuin aiemmin johdettu ehto optimille. (Ryhänen & Sipiläinen 1996, 

55–56; Varian 1999, 330–333.)    
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KUVIO 6.2. Optimaalinen panoskäyttö esitettynä tuotantofunktion ja 

samatuottosuorien avulla 

 

Panosten ja tuotosten hintojen suhteen muuttuessa myös optimaalinen panoskäyttö 

muuttuu. Kuvion 6.2 perusteella nähdään, että kun panoshinta     kasvaa suhteessa 

tuotoshintaan, samatuottosuorasta tulee jyrkempi. Tällöin tangenttipiste siirtyy 

vasemmalle, joka tarkoittaa, että panoksen    optimaalinen käyttö on alhaisempi. 

Tällöin myös tuotettu määrä on pienempi. Panoshinnan laskiessa muutokset ovat 

päinvastaisia.  

 

Panos- ja tuotoshintojen muutosten vaikutus optimaalisen käyttöön riippuu 

tuotantofunktion muodosta. Kuviossa 6.3 on esimerkkinä kolme tuotantofunktion 

muotoa: lineaarinen (      ), kvadraattinen (            ja 

neliöjuurifunktio (         . Lineaarinen funktio on tässä tapauksessa aidosti 

Tuotos 

  
  

 

 

 

 
 
     
 

 

 

   

Samatuottosuorat  
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kasvava ja kuten kaikkien lineaaristen funktioiden tapauksessa, sen derivaatta on 

vakio. Tällöin optimaalista fungisidien käyttöä ei voida määrittää, ellei käyttömäärää 

rajoiteta pisteeseen, jossa kaikki kasvitaudit on torjuttu. Neliöjuurifunktio on myös 

aidosti kasvava ja konkaavi, eli sen toinen derivaatta on negatiivinen, ja kasvu on 

vähenevää. Tällöin on mahdollista määrittää optimaalinen fungisidien käyttömäärä. 

Kuvion kvadraattinen funktio on aidosti konkaavi, joten sille voidaan määrittää myös 

optimaalinen käyttömäärä. Taloudelliseen tarkasteluun funktioista sopivat ainoastaan 

kvadraattinen funktio ja neliöjuurifunktio. (Simon & Blume 1994, 10–50.) Jos 

funktiossa määritellään ainoastaan fungisideilla saatava sadonlisä, voi optimaalinen 

käyttömäärä etenkin neliöjuurifunktion tapauksessa olla selvästi todellisuutta 

suurempi. Tuotoshintojen suhteellinen kasvu voi lisätä tätä vaikutusta. Tämän vuoksi 

voi olla tärkeää huomioida myös kasvitautien esiintymä kyseisellä käyttömäärällä.  

 

 

KUVIO 6.3. Tuotantofunktioita   

 

Lajikkeiden vertailussa täytyy vielä huomioida fungisidien levityksestä koituva 

kustannus, joka vähentää optimaalisella käytöllä saatavaa lisätuottoa. Lisätuoton 

ollessa positiivinen, tautitorjunta on kannattavaa. Jos olisi mahdollista selvittää 

fungisidien tehon muutokset kasvitautiesiintymän vaihdellessa, voitaisiin määrittää 

kynnys tautiesiintymälle jolloin fungisidien käyttö kannattaa aloittaa.   
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7 Tutkimusmenetelmät 

7.1 Tutkimuksessa käytettävä aineisto 

Tutkimusmenetelmien valintaan vaikuttaa käytettävissä oleva aineisto. Tämä 

tutkimus perustuu kahteen dataan. MTT:n kasvitautien torjunta-aineiden tehokkuutta 

mittaavissa kenttäkokeissa 1999–2010 on tutkittu eri fungisidien käytön vaikutusta 

kasvitautien runsauteen, satotasoihin ja sadon laatuun taudinalttiudeltaan eritasoisissa 

lajikkeissa. Kasvitautien esiintyminen kokeissa perustui luonnolliseen tartuntaan. 

Lajikkeita kokeissa oli yhteensä 13 ja ne voidaan luokitella taudinkestävyyden 

mukaan seuraavasti: 

alttiit: Arve, Prisma, Voitto 

keskimääräiset: Artturi, Erkki, Kunnari, Olavi, Prestige, Rolfi 

kestävät: Annabell, Edvin, Saana, Thule 

 

Kokeita on ohran osalta tehty neljällä eri koepaikalla: Jokioisilla kahdella 

koepaikalla, Mietoisissa ja Ylistarossa. Kokeissa on käytetty useita erilaisia 

fungisideja (taulukko 7.1), ja niiden käyttömäärät, seokset sekä ruiskutuskerrat ja 

ajankohdat vaihtelevat kokeiden välillä. Kontrollitasona kokeissa on käsittelemätön 

kasvusto. Muut viljelytoimenpiteet kuin fungisidiruiskutukset pysyivät samoina 

jokaisella kasvukaudella. Dataan sisältyvät tiedot kasvukaudesta, koepaikasta, sadon 

määrästä ja laadusta (tuhannen jyvän paino, hehtolitrapaino), ruiskutusmääristä ja 

kerroista, ajankohdasta (päivämäärä ja kasvuaste), kasvitautien esiintymästä (% 

kasvustosta), lakoisuudesta, maalajista, lajikkeesta, esikasveista, lämpösummasta ja 

maan pH:sta.  

 

Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena olevat kasvitautihavainnot on arvioitu 

maitotuleentumisvaiheessa. Arviot tehtiin lohkoittain ja ne perustuvat näytteisiin, 

joista määritettiin, kuinka monessa kasvissa ja monellako lehdellä kutakin tautia 

esiintyy. Osa havainnoista on vajaita, esimerkiksi härmän esiintymä puuttuu useilta 

lohkoilta. (Pesticide Life 2010.) 
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TAULUKKO 7.1. Tutkimuksessa käytettävien fungisidien luokittelu 

Aineen nimi Fungisidiluokittelu 

Acanto Prima strobiluriini + aniliinopyrimidiini 

Amistar strobiluriini 

Amistar Duo triatsoli + strobiluriini 

Basso triatsoli 

Comet strobiluriini 

Comet Plus strobiluriini + morfoliini 

Juventus triatsoli 

Menara triatsoli 

Proline triatsoli 

Sportak EW triatsoli 

Stereo 312.5 EC aniliinopyrimidiini + triatsoli 

Stratego EC 250 strobiluriini + triatsoli 

Tilt 250 EC triatsoli 

Zenit 575 EC triatsoli + morfoliini 

 

MTT:n taudinkestävien ohralajikkeiden kokeet tehtiin Boreal Kasvinjalostus Oy:n 

aineistolla kasvukaudella 2010. Kokeissa pyrittiin selvittämään ohran 

maatiaislajikkeiden taudinkestävyydellä jalostettujen lajikkeiden satotasojen ja sadon 

laadun eroavaisuuksia emälajikkeisiin. Emälajikkeita oli kaksi; Kosti ja Voitto. 

Näiden taudinkestävyyttä oli jalostettu kolmea merkittävää kasvitautia vastaan; 

härmää, rengaslaikkua ja verkkolaikkua. Lisäksi kokeissa oli lajikkeita, joihin oli 

lisätty kahta taudinkestävyyttä: verkko- ja rengaslaikkua sekä härmää ja 

verkkolaikkua vastaan. Kokeessa lohkot jaettiin kahteen osaan. Toiseen oli levitetty 

keinotekoisesti taudinaiheuttajaa ja toinen lohko oli tartuttamaton. Kumpikin lohko 

ruiskutettiin Acanto Prima -fungisidilla 1,25 kg/ha kaksi viikkoa tartutuksen jälkeen. 

Datasta käy ilmi sadon määrä ja laatu. Kokeisiin perustuvan varianssianalyysin teki 

MTT:n Janne Kaseva.  

Taloudellisessa tarkastelussa käytetyt fungisidihinnat on johdettu Peltokasvien 

kasvinsuojeluoppaasta (Peltonen 2010). Ohran hintana käytetään EU:n viljan 

hintatilastoista (European Commission 2011a) saatua rehuohran kolmen vuoden 

keskiarvoa syyskuusta 2008 syyskuuhun 2011, joka on 143,45 €/t. Fungisidien 

levittämisestä aiheutuvista ihmistyö- ja konekustannuksista käytetään Työtehoseuran 

(Palva 2011) urakoitsijakustannusta, joka oli 15,8 €/ha. 
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Käytettävissä olevaan dataan liittyy muutamia rajoitteita tutkimuksen kannalta. 

Useiden fungisidien kohdalla käyttömäärät ovat suhteellisen vakioita kasvukaudesta 

toiseen tai eri käyttömääristä on vähän havaintoja. Tällöin tuotosfunktioiden 

estimointi ei ole mahdollista. Fungisidiseosten kohdalla ongelma on se, että 

seossuhde ei pysy vakiona eri käyttömäärillä ja toisaalta seossuhde ei kuitenkaan 

muutu merkittävästi. Tällöin ei voida estimoida yhden selittävän muuttujan funktiota, 

mutta myöskään kahden selittävän tekijän funktio ei onnistu, koska tällöin 

fungisidien välillä esiintyy multikollineaarisuutta.  

Fungisidien vertailussa hyödynnetään kuitenkin aluksi kaikkien kohdalla 

varianssianalyysia ja vaikutukset satoon ja kasvitautien torjuntaan määritetään eniten 

käytetylle käyttömäärälle. Tällöin lyhyen aikavälin voiton maksimointiin ei sisälly 

tuotantofunktiota, vaan kiinteiden käyttömäärien tuottamat sadonlisät. Panos- ja 

tuotoshintojen muutokset vaikuttavat tällöin ainoastaan taloudelliseen tulokseen, 

mutta ei panoskäyttöön. 

Kasvitautiesiintymä perustuu kenttäkokeissa luonnolliseen tartuntaan, joten se 

vaihtelee koepaikkojen ja vuosien välillä. Tällöin vaikutukset satotasoon ja 

kasvitautien torjuntaan pätevät vain kyseessä olevan aineiston keskimääräiseen 

kasvitautiesiintymään. Huomioon on otettava myös eri vuosien, koepaikkojen ja 

lajikkeiden vaikutukset tuloksiin. Ilmastollisilla ja maaperällisillä kasvutekijöillä on 

huomattava vaikutus sadonmuodostukseen ja kasvitautien esiintymään. 

Ilmastollisista kasvutekijöistä sadonmuodostukseen vaikuttavat eniten kasvukauden 

lämpötila ja veden määrä. Termisen kasvukauden alku ja kasvukauden tehoisan 

lämpötilan summa voivat vaihdella vuosittain ja koepaikoittain merkittävästi. Myös 

kasvukausien sisäisten lämpötilavaihteluiden vaikutus on suuri. Sademäärä ja sen 

ajoittuminen vaikuttavat esimerkiksi itämiseen, kasvuunlähtöön, 

korrenmuodostusvaiheeseen sekä väkilannoitteiden liukenemiseen. Kuivina kausina 

kasvustoa voidaan sadettaa, mutta liialliseen sateeseen viljelijä ei voi vaikuttaa. 

Kenttäkokeissa sääolosuhteisiin ei kuitenkaan reagoida viljelytoimin koska kasviin 

vaikuttavat tekijät halutaan pitää vakioina. (Seppänen, Yli-Halla, Stoddard & Mäkelä 

2008, 8, 11.) Ilmastollisista tekijöistä sadonmuodostukseen vaikuttavat lisäksi valon 

määrä ja ilman koostumus, mutta näiden tekijöiden vaikutus viljasatoihin ei ole yhtä 
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merkittävä kuin lämpötilan ja veden, ja lisäksi niiden vaihtelut kasvukausien välillä 

eivät ole lyhyellä aikavälillä merkitseviä. (Heinonen 1987, 11–15.) 

Maaperän koostumus vaihtelee esimerkiksi vedenpidätyskyvyn, rakenteen, 

happamuuden, suolapitoisuuden, ilmanvaihdon, lämpöolojen, juuriston 

syvyyskasvun ja ravinnepitoisuuden mukaan. (Seppänen ym. 2008, 14–20.) 

Huomioitavaa on myös, että esimerkiksi kasvukauden lämpötila ja sadanta voivat 

vaikuttaa siihen, minkälaisessa maaperässä kasvi kunakin kasvukautena tuottaa 

parhaimman sadon (Heinonen 1987, 22–23). Tämän vuoksi vuoden ja koepaikan 

vaikutuksia ei kannata tarkastella yksinään, vaan järkevämpää on tarkastella niiden 

yhdistelmiä. Tärkeää on myös huomioida aikaisemmin käsitellyt perinteisten 

lajikkeiden eroavaisuudet niin taudinkestävyydessä kuin satoisuudessa. 

Taudinkestävien lajikkeiden satotappiokokeissa kasvitautiesiintymä oletetaan 

olemattomaksi, joten lajikkeiden satotappiot vertautuvat taudeista puhtaaseen 

kasvustoon. Satotasot ovat tartutetussa ja tartuttamattomassa kokeessa myös erilaisia, 

joten satoon tehdään prosentuaaliset korjaukset. Seuraavaksi tarkastellaan 

menetelmiä, joilla voidaan tarkastella fungisidien vaikutuksia satotasoon ja 

kasvitautien esiintymään.  

7.2 Varianssianalyysi 

Varianssianalyysi on menetelmä, jolla voidaan tutkia usean eri populaation 

keskiarvojen välisiä eroja samanaikaisesti. Lisäksi varianssianalyysilla voidaan 

poistaa kokeeseen liittyvät epäolennaiset tekijät sekä saada esiin tekijöiden väliset 

yhdysvaikutukset. (Ranta, Rita & Kouki 2005, 224–225.) 

Havaitussa aineistossa esiintyvä vaihtelu (         voidaan hajottaa kahteen eri 

komponenttiin, käsittelyjen sisäiseen vaihteluun (              ja käsittelyjen 

väliseen vaihteluun          : 

(7.1)                                

        kuvaa siis koko aineistossa esiintyvää vaihtelua,              

käsittelykeskiarvojen neliöityjä poikkeamia yleiskeskiarvosta ja         kunkin 

käsittelyn havaintojen poikkeamia omista käsittelykeskiarvoistaan. (Ranta ym. 2005, 

227–228.)  
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Rakennemallin avulla voidaan esittää, mitä erilaisia vaihtelua aiheuttavia tekijöitä 

kokeessa on mitattu. Aineistoa kuvaava rakennemalli voidaan esittää seuraavasti: 

(7.2)               , 

missä   on yleiskeskiarvo, tekijä    kuvaa menetelmän i vaikutusta, eli sitä kuinka 

paljon havainto käsittelyn i vaikutuksesta keskimäärin poikkeaa yleiskeskiarvosta ja 

    sisältää vaihtelun, joka johtuu muista tekijöistä kuin populaation keskiarvojen 

eroista. Tämän avulla voidaan ilmaista hypoteesi, jonka mukaan kaikki 

populaatiokeskiarvot olisivat yhtä suuria: 

(7.3)            = …    = 0 

(Ranta ym. 2005, 230–231.) 

Jotta varianssianalyysia voidaan käyttää, täytyy seuraavien oletuksien toteutua: 

1) Aineisto on normaalisti jakautunut. Tällöin virhetermien oletetaan jakautuvan 

normaalisti. 

2) Virhetermien odotusarvo on nolla 

3) Havainnot ovat toisistaan riippumattomia 

4) Virhetermien varianssit ovat yhtä suuret 

Oletukset voidaan ilmaista myös seuraavasti: 

         
   

Vähäiset poikkeamat oletuksista eivät kuitenkaan estä varianssianalyysin käyttöä. 

Oletuksen 2 mukaan mittauksissa ei saa esiintyä systemaattista virhettä ja oletuksen 3 

mukaan jokaisen havainnon pitäisi antaa lisää informaatiota jakaumansa keskiarvosta 

(Ranta ym. 2005, 233.) 

Virhetermien normaalijakaumaa voidaan tarkastella residuaalien histogrammista ja 

virhetermien varianssien yhtäsuuruutta residuaalien sirontakuviosta. Virhetermien 

varianssin ollessa yhtä suuret residuaalien neliöillä ja selitettävällä muuttujalla tai 

selittävillä muuttujilla ei ole systemaattista yhteyttä. Heteroskedastisuuden 
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tapauksissa taas kuvio muodostuu systemaattisesti. Tällöin parametrisiin testeihin ei 

voida luottaa. (Asteriou & Hall 2007, 101–117; Ranta ym. 2005, 332–333.)  

7.2.1 F-testi 

Aiemmin käsitellyllä varianssin hajotelman komponenttien avulla voidaan estimoida 

tuntematonta jäännösvarianssia    kahdella tavalla. Jos nämä ovat yhtä suuria, jää 

nollahypoteesi keskiarvojen yhtä suuruudesta voimaan. Jos estimaatit poikkeavat 

toisistaan, nollahypoteesi kumotaan. Varianssin estimaatin suuruuteen vaikuttaa 

käsittelyjen lukumäärä sekä otoksen suuruus. Tämä huomioidaan jakamalla lasketut 

neliösummat vapausasteillaan. Vapausasteet saadaan vähentämällä summassa 

olevien neliöityjen poikkeamien lukumäärästä niiden summassa esiintyvien 

estimoitujen keskiarvojen lukumäärä, joista poikkeamat on laskettu. Vapausasteillaan 

jaetuista neliösummista saadaan keskineliöt (MS, mean squares). Näiden avulla 

voidaan muodostaa F-testisuure seuraavasti: 

(7.4)    
           

       
 

Testisuureen saadessa suuria arvoja, on käsittelyjen välinen vaihtelu suurta 

verrattuna niiden sisäiseen vaihteluun. Tämä kertoo ryhmäkeskiarvojen eroista. 

Pienet F-arvot taas tukevat nollahypoteesia ryhmäkeskiarvojen yhtäsuuruudesta. 

Määrittämällä merkitsevyystaso, voidaan F-jakaumataulukosta katsoa vapausasteiden 

mukaan kriittiset arvot nollahypoteesin hylkäämiselle. Merkitsevyystaso p ilmoittaa 

riskin suuruuden sille, että nollahypoteesi hylätään sen ollessa voimassa. Yleisiä 

käytettyjä merkitsevyystasoja ovat 0,05 ja 0,01. Tilasto-ohjelmat tulostavat F-arvoille 

merkitsevyystason p automaattisesti. (Ranta ym. 2005, 234–237.) 

7.2.2 Parittaiset vertailut 

F-testi kertoo, ovatko käsittelyjen keskiarvot samoja, mutta ei kerro, mitkä 

käsittelyjen keskiarvot eroavat toisistaan. Tähän saadaan vastaus parittaisilla 

vertailuilla. Parittaisiin vertailuihin on olemassa useita testejä, esimerkiksi Tukeyn 

testi, Studentin-Newmanin-Keulsin testi ja Dunnettin testi. Kaksi ensin mainittua 

sopivat tilanteisiin, joissa ollaan kiinnostuneita kaikkien käsittelyjen eroista. 

Dunnettin testi soveltuu tilanteisiin, joissa verrataan eri käsittelyjen eroavaisuuksia 

kontrolliin. Ensin mainitusta käytetään myös nimitystä a posteriori -vertailu ja 

jälkimmäisestä a priori -vertailu. (Ranta ym. 2005, 240–253.) SPSS:n sekamalli-

toiminnossa parittaiset vertailut tehdään pienimmän merkitsevän eron testillä (LSD, 
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least signifance difference). LSD:tä käytetään useiden ryhmien keskiarvojen 

vertailuun. Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ainoastaan käsittelyjen erosta 

kontrolliin, ei eri käsittelyjen eroista, joten Dunnettin testi olisi tähän tarkoitukseen 

sopivampi. Dunnettin testin voisi toteuttaa käyttämällä SPSS:n General Linear 

Model -toimintoa, mutta sen heikkoutena verrattuna sekamalliin on, että se ei ota 

huomioon puuttuvia havaintoja. (Nevanlinna, 2002). LSD-testin laskentakaava on 

seuraavanlainen: 

(7.5)    
        

        
 

  
 

 

 
  

. 

Missä A on ryhmien määrä, a:t ovat tietty ryhmä,    on havaintojen määrä ryhmässä.  

    on ryhmän a keskiarvo ja       on ryhmän    keskiarvo. t-arvo noudattaa 

studentin t-jakaumaa vapausastein    . t-arvo on merkitsevä, jos se on suurempi 

kuin kriittinen arvo valitulla merkitsevyysasteella. LSD-testi muistuttaa ulkoisesti 

muita riippumattomien ryhmien t-testejä. Erona on kuitenkin se, että nimittäjässä on 

kahden ryhmän yhdistetyn varianssin asemesta kaikkien ryhmien yhteinen 

virhevarianssi. Parittaisten vertailujen keskiarvoille lasketaan myös keskihajonnat, 

joita kutsutaan myös keskivirheiksi (standard error) (Ranta ym. 2005, 189–190; 

Williams & Abdi 2010.) 

7.2.3 Yhdysvaikutus 

Yhdysvaikutuksesta on kyse silloin, kun eri tekijöiden yhtäaikainen vaikutus 

vaikuttaa selitettävään muuttujaan eri tavalla kuin tekijöiden päävaikutukset. 

Esimerkkinä voisi olla eri lajikkeiden menestyminen eri koepaikoissa ja eri 

kasvukausina tai fungisidien tehokkuus kasvitautiin eri lajikkeiden kanssa. 

Huomioitavaa on myös, että vaikka päävaikutus ei ole merkitsevä, voi tekijän 

yhdysvaikutus toisen tekijän kanssa olla merkitsevä. Jos yhdysvaikutus on 

merkitsevä, ei päävaikutusten tarkastelu ole mielekästä. F-testisuureen ja 

merkitsevyystason tulkinta on samanlainen päävaikutusten ja yhdysvaikutusten 

osalta. (Underwood 1997, 313–323.) 

7.3 Lineaarinen sekamalli 

Lineaarinen sekamalli sisältää kiinteitä ja satunnaisia vaikutuksia. Lineaarisessa 

mallissa kiinteät vaikutukset määrittävät selitettävän tekijän keskiarvon ja satunnaiset 

vaikutukset määrittävät selitettävän muuttujan kovarianssirakenteen. (McCulloch, 
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Searle & Neuhaus 2008, 157–158.) Mallia rakennettaessa on päätettävä, mitkä tekijät 

ovat kiinteitä ja mitkä satunnaisia. Kiinteitä tekijöitä ovat yleensä ne, joiden 

vaikutuksista selittävään muuttujaan ollaan kiinnostuneita ja joita voidaan 

kontrolloida. Kenttäkoeaineistossa kiinteitä tekijöitä voisivat olla fungisidin 

käyttömäärä ja lajike. Valitut koepaikat sekä kasvukaudetkin ovat periaatteessa 

kiinteitä tekijöitä, mutta vaikutusten vuoksi ne tulkitaan satunnaisiksi tekijöiksi. 

Lajikekin voi olla satunnainen jos se on valittu satunnaisesti eri lajikkeiden joukosta. 

Sekamallissa ei olla kiinnostuneita satunnaisten tekijöiden tasojen vaikutuksista, 

ainoastaan niiden vaikutuksista virheen suuruuteen. (Underwood 1997, 198–209.)  

Varianssien laskutapa on erilainen kiinteille ja satunnaisille vaikutuksille ja myös 

virhetermi määräytyy eri tavalla. Kummassakin tapauksessa oletetaan, että 

virhetermit ovat riippumattomia ja niillä on sama varianssi. Satunnaisten vaikutusten 

kohdalla oletetaan lisäksi, että satunnaisvaikutukset ovat riippumattomia ja että niillä 

on sama varianssi. Kiinteiden vaikutusten mallissa käsittelyjä pidetään ainoana 

vaihtelun aiheuttajina. Muu vaihtelu oletetaan satunnaiseksi. Virhe määritetään 

tällöin havaintojen poikkeamana odotusarvosta. Yleiskeskiarvo ja käsittelyn vaikutus 

oletetaan kiinteiksi, mutta virheet ovat riippumattomia satunnaismuuttujia. 

Satunnaisten vaikutusten mallissa käsittelyt ovat otos käsittelyjen populaatiosta. 

Satunnaisvaikutuksia käsitellään riippumattomina satunnaismuuttujina. (Nummi 

2005, 1–3.) 

Sekamallin idean selventämiseksi esitellään ensin tavallinen lineaarinen malli, joka 

on muotoa: 

(7.6)        

Missä   on       havaintovektori, X on annettu       suunnittelumatriisi,   on       

parametrivektori ja   on       satunnaisvirheiden muodostama vektori. (Nummi 

2005, 11.) 

Sekamalli voidaan esittää muodossa: 

(7.7)           
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Erona yleiseen lineaariseen malliin on satunnaisvaikutusten       suunnitelumatriisi 

Z ja   joka on       satunnaisvaikutusten vektori. Lisäksi sekamallissa määritellään 

seuraavasti: 

(7.8)          ja              

(7.9)        ja        

Satunnaisvirheet ja satunnaisvaikutukset oletetaan sekamallissa riippumattomiksi, eli 

(7.10)            

Variansseista oletetaan, että 

(7.11)          ja         , 

missä D ja R ovat kovarianssimatriiseja. Havaintojen kovarianssimatriisi voidaan 

tällöin esittää muodossa: 

(7.12)                

(Nummi 2005, 17.) 

Satunnaistekijöiden merkitsevyyttä testataan SPSS:n sekamalli-toiminnossa Wald Z -

testillä. Waldin testisuure saadaan jakamalla kerroin keskivirheellään ja korottamalla 

se toiseen potenssiin. Se noudattaa   -jakaumaa vapausastein n+1, missä n on 

muuttujien lukumäärä. Wald Z -testin nollahypoteesina on, että kerroin on nolla. 

(McCulloch ym. 2008, 24–25, 149–150.)   

7.4 Suurimman uskottavuuden menetelmä ja rajoitettu suurimman 

uskottavuuden menetelmä 
Sekamallit estimoidaan yleensä suurimman uskottavuuden menetelmällä (maximum 

likelihood estimation, MLE) tai rajoitetun suurimman uskottavuuden menetelmällä 

(restricted/residual maximum likelihood, REML). Suurimman uskottavuuden 

menetelmän perusperiaatteena on löytää parametrille θ arvo, joka maksimoi 

uskottavuusfunktion               arvon. Uskottavuusfunktioon sisältyvä   on 

satunnaismuuttujien tiheysfunktio. Satunnaisuus tarkoittaa tässä kiinteiden 

reaalilukujen satunnaista vaihtelua otoksesta toiseen satunnaismuuttujien 
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yhteisjakauman   määräämin todennäköisyyksin. (McCulloch ym. 2008, 21, 177–

179.)  

Rajoitetun suurimman uskottavuuden menetelmässä maksimoidaan muunnosta     

missä   on täysiasteinen matriisi, jolla voidaan poistaa  :ssä esiintyvät kiinteät 

vaikutukset. Menetelmä tuottaa kaksi etua suurimman uskottavuuden menetelmään 

verrattuna: varianssikomponentit voidaan estimoida ilman, että niihin vaikuttavat 

kiinteät vaikutukset ja kiinteiden vaikutusten vapausasteet otetaan huomioon 

implisiittisesti toisin kuin suurimman uskottavuuden menetelmässä. (McCulloch ym. 

2008, 21, 177–179.)  

Pienimmän neliösumman menetelmää ei käytetä sekamalleissa, koska se ei ota 

huomioon havaintojen korreloituneisuutta. Suurimman uskottavuuden menetelmät 

tarjoavat muutamia muitakin etuja pienimmän neliösumman menetelmään verrattuna. 

Mallin ei tarvitse olla lineaarinen parametrien suhteen, selitettävät muuttujat voivat 

olla kvalitatiivisia, virhetermien ei tarvitse olla homoskedastisia ja selittävät 

muuttujat voivat olla myös stokastisia. (Sumelius 2013, 156, 170–171.)   

Jälkimmäinen mahdollistaa kasvitautien aiheuttamien satotappioiden estimoinnin. 

Suurimman uskottavuuden menetelmään perustuvat estimaattorit ovat tarkentuvia, eli 

ne konvergoituvat kohti parametrin oikeaa arvoa otoskoon kasvaessa, tyhjentäviä, eli 

estimaattori käyttää kaiken käytettävissä olevan informaation ja tehokkaita, eli 

estimaatin varianssi on pienempi kuin minkään muun estimaatin. Lisäksi sama tulos 

saadaan riippumatta käytettävästä parametroinnista. Pienimmän neliösumman 

menetelmällä nämä eivät toteudu. (Myung 2003, 90.) 

7.5 Regressioanalyysi 
Varianssianalyysilla voidaan verrata pelkästään kiinteiden fungisidien käyttömäärien 

vaikutusta satoon ja kasvitautien esiintymään. Käyttömäärät eivät kuitenkaan 

välttämättä ole viljelijän kannalta optimaalisia. Fungisideille, joiden käyttömäärissä 

oli vaihtelua ja havaintoja tarpeeksi, voidaan estimoida tuotosfunktio käyttäen 

regressioanalyysia. Regressioanalyysin avulla pyritään ilmaisemaan selitettävien 

muuttujien vaikutus selitettävään muuttujaan. Tällöin saadaan selville, kuinka 

fungisidien käyttömäärien muutokset vaikuttavat satoon ja kasvitautien esiintymään. 

Lisäämällä panos- ja tuotoshinnat, voidaan määrittää viljelijän optimaalinen 

fungisidien käyttö. (Ranta ym. 2005, 365) 
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Klassisella lineaarisella regressiomallilla voidaan esittää kahden tai useamman 

muuttujan suhteita toisiinsa. Yhden selittävän tekijän regressiomalli voidaan esittää 

muodossa: 

 

(7.13)           , 

  

missä Y on selitettävä muuttuja,   on vakio,   on regressiokerroin, X selittävä 

muuttuja ja   on virhetermi. Virhetermi voi johtua esimerkiksi väärästä 

funktiomuodosta, muuttujien aggregoinnista, selittävien muuttujien puuttumisesta 

sekä mittausvirheistä. (Asteriou & Hall 2007, 24–25; Gujarati 1992, 121–123.) 

Usean selittävän tekijän regressiomalli voidaan esittää seuraavasti: 

 

(7.14)                       , 

 

missä Y on selitettävä muuttuja,   on vakio,  :t ovat regressiokertoimia ja X:t ovat 

selittäviä muuttujia.     esittää selittävän muuttujan    i:ttä havaintoa. (Gujarati 

1992, 129.) 

 

Pienimmän neliösumman menetelmä (ordinary least squares, OLS) on yleisesti 

käytetty estimointimenetelmä regressioanalyysissa. Menetelmän tarkoituksena on 

löytää parametreille arvot, jotka minivoivat residuaalien, eli havaittujen ja 

estimoitujen arvojen erotuksen, neliöiden summan. Graafisesti tämä tarkoittaa sitä, 

että estimoidun regressiosuoran ja havaintojen erotus on mahdollisimman pieni. 

Residuaalien neliöinnin ideana on poistaa residuaalien etumerkin vaikutus sekä antaa 

enemmän painoarvoa suurille residuaaleille. 

Aikaisemmin esitelty yhden selittävän muuttujan malli voidaan esittää estimoidussa 

muodossa seuraavasti: 

 

(7.15)             ,  

 

missä    on estimoitu selitettävä muuttuja, a on vakion   estimaatti, b on parametrin 

  estimaatti ja    on residuaali. (Gujarati 1992, 130.)  
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Usean selittävän muuttujan estimoitu malli on seuraavanlainen: 

 

(7.16)                   

      

missä    on estimoitu selitettävä muuttuja, a on vakion   estimaatti, b:t ovat 

parametrien   estimaatteja ja    on residuaali. Jotta voidaan käyttää OLS-

menetelmää, täytyy mallin täyttää tiettyjä oletuksia.        

 

Pindyckin & Rubinfeldin (1998, 58–59) mukaan yhden selittävän muuttujan 

klassisen lineaarisen regressiomallin oletuksia ovat: 

1) Malli on lineaarinen parametrien suhteen. Muuttujien suhteen mallin ei 

tarvitse olla lineaarinen 

2) Epästokastisuus. Selittävien muuttujien arvot ovat kiinteitä toistetuissa 

kokeissa 

3) Virhetermin odotusarvo on nolla 

4) Virhetermin varianssi on homoskedastinen 

5) Virhetermit eivät ole korreloituneet keskenään 

6) Virhetermi on normaalisti jakautunut 

Lisäksi Asterioun & Hallin (2007, 30 – 31) mukaan oletuksiin kuuluvat myös: 

7) Selittävän muuttujan havaintoarvoilla on variaatiota 

8) Havaintojen määrä on suurempi kuin muuttujien määrä 

 

Usean selittävän muuttujan regressiomallin oletukset ovat lähes samat kuin yhden 

selittävän muuttujan mallissa, mutta usean selittävän muuttujan mallissa vaaditaan 

myös, että selittävillä muuttujilla ei ole selvää lineaarista yhteyttä. (Asteriou & Hall 

2007, 31). 

 

Kun edellä mainitut klassisen lineaarisen regressiomallin oletukset toteutuvat, on 

pienimmän neliösumman menetelmä paras lineaarinen harhaton estimointimenetelmä 

(best linear unbiased estimator, BLUE). Oletuksista on helppo tarkistaa kohdat 1, 2, 

7 ja 8. Malli voidaan valita niin, että parametrit ovat lineaarisia ja koejärjestelyillä tai 

datan keräämisellä voidaan varmistaa selittävien muuttujien vaihtelu. Selittävien 

muuttujien stokastisuutta esiintyy esimerkiksi, kun selitettävänä muuttujana on 

kasvitaudin esiintyvyys kasvustossa. Tähän ei voida vaikuttaa koejärjestelyillä. 
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Regressiotekniikkaa voidaan kuitenkin käyttää jos selittävän ja selitettävän 

muuttujan jakauma on tietyt ehdot täyttävä normaalijakauma. (Ranta ym. 2005, 399–

400.) Kolmas oletus on lähinnä tekninen. Virhetermin varianssin, virhetermien 

korreloituneisuuteen ja normaalijakautuneisuutta voidaan tutkia graafisesti sekä 

erilaisilla testeillä. Selittävän tekijöiden lineaarista yhteyttä voidaan tarkastella 

korrelaatiomatriisilla.  

 

Regressiomallin täytyy täyttää tiettyjä ehtoja ja sen hyvyyttä voidaan testata 

erilaisilla testeillä. Seuraavaksi esitellään yleisimpiä testejä ja regressiomalleihin 

liittyviä ongelmia. 

7.5.1 Virhetermin normaalijakautuneisuus 

Virhetermin jakautumista voidaan arvioida graafisesti tai sitä voidaan testata 

erilaisilla testeillä. Näitä testejä ovat esimerkiksi Jarque-Bera-, Shapiro-Wilk- ja 

Kolmogorov-Smirnov -testi. Jarque-Bera -testillä testataan, kuinka paljon aineiston 

jakauman huipukkuus ja vinous eroavat normaalisti jakautuneesta aineistosta.  

Nollahypoteesi on, että virhetermit ovat normaalisti jakautuneet. Testin antamaa 

testisuuretta verrataan testiarvoon, joka riippuu otoskoosta. (Nevanlinna 2002.)  

7.5.2 Selitysaste 

Aineistossa esiintyvä selitettävän muuttujan kokonaisvaihtelua kuvaava neliösumma 

(TSS, total sum of squares) voidaan jakaa kahteen osaan, siihen joka voidaan selittää 

regressiomallilla (ESS, explained sum of squares) ja siihen, jota malli ei pysty 

selittämään (RSS, residual sum of squares). 

Selitysaste (r
2
) kertoo, kuinka suuren osan selitettävän muuttujan arvoissa 

esiintyvästä vaihtelusta voidaan selittää mallilla. Se lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

(7.17)    
   

   
, 

  

missä ESS on selitetty neliösumma ja TSS on kokonaisneliösumma. (Gujarati 1992, 

160–164.) Selitysaste voi saada arvoja väliltä 0–1. Kun selitysaste on 1, selittää malli 

täysin kokonaisvaihtelun, jos taas selitysaste on 0, malli ei selitä yhtään 

kokonaisvaihtelusta. Selitysasteen arvon vaatimuksista ei ole yleispätevää sääntöä, 
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mutta esimerkiksi poikkileikkausdatalle voidaan yli 0,5:n arvoja pitää hyvinä. 

(Sumelius 2011, 65–66.) 

7.5.3 F-testi 

Mallin merkitsevyyttä voidaan testata F-testillä. F-testi kertoo eroaako vähintään yksi 

mallin regressiokertoimista nollasta. Nollahypoteesi on, että regressiokertoimet eivät 

eroa nollasta: 

 

(7.18)                    

 

 

Vaihtoehtohypoteesi H1 on, että ainakin yksi regressiokertoimista eroaa nollasta. 

F-testisuure saadaan kaavalla: 

 

(7.19)   
            

          
, 

  

missä              on kokonaisvaihtelun neliösumman keskineliö ja            

residuaalien neliösumman keskineliö. Keskineliöt saadaan jakamalla neliösumma 

vapausasteillaan: 

 

(7.20)    
  

  
      

 

Saatua testiarvoa verrataan f-jakauman kriittiseen arvoon, johon vaikuttaa 

vapausasteet ja valittu merkitsevyystaso. Merkitsevyystaso on useimmiten 0,10, 0,5 

tai 0,01. Merkitsevyystaso kertoo todennäköisyyden sille, että nollahypoteesi 

hylätään vaikka se olisikin tosi. Mitä suurempi f-arvo, sitä enemmän malli selittää 

kokonaisvaihtelua. Vaikka selittävän ja selitettävän muuttujan välinen yhteys olisi 

heikko, tarpeeksi suurella otoskoolla nollahypoteesi voidaan hylätä. (Gujarati 1992, 

79–82, 107.)  

F-testi ei kuitenkaan kerro, mikä tai mitkä mallin regressiokertoimista eroavat 

nollista. Tätä voidaan tarkastella t-testillä.  
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7.5.4 t-testi 

t-testillä voidaan testata regressiomallin yksittäisten parametrien tarpeellisuutta. 

t-testin nollahypoteesi on, että parametri vastaa tiettyä lukua: 

 

(7.21)               

 

Vaihtoehtohypoteesi on: 

 

(7.22)               

 

t-arvo saadaan seuraavalla kaavalla: 

 

(7.23)   
     

  
      ,     

 

missä on    estimoitu arvo,    on nollahypoteesin mukainen arvo ja    on estimaatin 

keskivirhe, n otoskoko ja k estimoitujen kertoimien lukumäärä. Saatua t-arvoa 

verrataan t-jakauman raja-arvoon. t-jakauman raja-arvoon vaikuttaa vapausasteet, 

jotka riippuvat havaintojen ja kertoimien määrästä. Raja-arvo riippuu myös siitä, 

millainen merkitsevyystaso regressiokertoimelta vaaditaan. Useimmiten 

merkitsevyystasoksi asetetaan 0,10, 0,5 tai 0,01. Merkitsevyystasoa kuvaava p-arvo 

kertoo todennäköisyyden sille, että nollahypoteesi hylätään vaikka se olisikin tosi. 

Mallin vakion testaaminen tehdään samalla logiikalla. Nollahypoteesina on, että 

vakio on nolla. (Sumelius 2011, 42–43.)    

 

Yksittäisiä regressiokertoimia testaamalla saadaan tietoa niiden tarpeellisuudesta 

mallissa. Muuttujan poistaminen mallista saattaa kuitenkin muuttaa muiden 

regressiokertoimien merkitsevyyttä. Näin voi olla esimerkiksi, kun muuttujien välillä 

esiintyy multikollineaarisuutta.  
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7.5.5 Multikollineaarisuus 

Multikollineaarisuutta esiintyessä selittävä muuttuja on toisen selittävän muuttujan 

lineaarikombinaatio. Tällöin klassisen lineaarisen regressiomallin oletus siitä, että 

selittävät muuttujat eivät ole keskenään korreloituneet, ei täyty. Regressiomallissa 

muuttujien kertoimien pitäisi kertoa, kuinka paljon selitettävän muuttujan arvot 

muuttuvat, kun selitettävän muuttujan arvot muuttuvat, muiden tekijöiden pysyessä 

vakioina. Kun selittävä muuttuja on lineaarikombinaatio toisesta selittävästä 

muuttujasta, kertoimien tulkinta on vaikeaa. Täydellisen multikollineaarisuuden 

tapauksessa käänteismatriisin determinantiksi tulee nolla, jolloin estimaatteja ei 

voida laskea. Epätäydellisen multikollineaarisuuden tapauksessa estimaattien 

varianssit ja kovarianssit ovat erittäin suuria ja luottamusvälit muodostuvat suuriksi, 

koska on vaikeaa erottaa selittävien muuttujien vaikutusta toisiinsa. (Pindyck & 

Rubinfield 1998, 96; Sumelius 2011, 95–98.) 

 

Multikollineaarisuus johtaa suuriin kertoimien keskivirheisiin, jolloin niistä tulee 

hyvin epätarkkoja. Suuret keskivirheet johtavat alhaisiin t-arvoihin, jolloin kertoimet 

eivät ole merkitseviä t-testin perusteella. (Sumelius 2011, 100.)  

Multikollinearisuutta voidaan epäillä, kun samaan aikaan mallin selitysaste on 

korkea ja kertoimien t-arvot alhaisia. Helpoin tapa multikollineaarisuuden 

havaitsemiseen on korrelaatiomatriisi. Korrelaatiokerroin voi saada arvoja väliltä 0–

1. Mitä lähempänä yhtä kerroin on, sitä suurempi on muuttujien välinen korrelaatio. 

Korrelaatiomatriisin heikkous on se, että sillä ei voida havaita tilannetta, jossa 

selittävä muuttuja on useampien muiden selittävien muuttujien lineaarikombinaatio 

(Pindyck & Rubinfield 1998, 97–98; Sumelius 2011, 101.) Jos teoria puoltaa 

muuttujien sisällyttämistä malliin, voidaan joutua hyväksymään 

multikollineaarisuutta. Muussa tapauksessa muuttujien määrän vähentäminen 

mallissa on mahdollista. (Sumelius 2011, 104.)  

 

Tässä tutkimuksessa multikollineaarisuus saattaisi olla ongelmana ainoastaan 

kasvitautien satovaikutuksia tarkasteltaessa. Fungisidin satovastetta estimoidessa 

selittäviä muuttujia on ainoastaan yksi. Aikaisemmin käsitelty fungisidien 

sekoitusten lähes kiinteä suhde olisi johtanut multikollineaarisuuteen, mutta niiden 

estimointiin ei ryhdytty kyseisen ongelman vuoksi.  
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7.5.6 Heteroskedastisuus 

Kun virhetermin varianssi ei ole homoskedastinen, esiintyy heteroskedastisuutta. 

Tällöin klassisen lineaarisen regressiomallin oletus vakioisesta virhetermistä ei 

toteudu ja näin ollen pienimmän neliösumman menetelmä ei ole paras 

estimointimenetelmä. Heteroskedastisuuden tapauksessa estimaatit ovat harhattomia, 

mutta niiden varianssien estimaatit ovat harhaisia ja aliarvioituja. Tällöin t- ja F-

testeihin ei voida luottaa. Yhden selittävän muuttujan mallissa heteroskedastisuutta 

voidaan havaita selittävän ja selitettävän muuttujan hajontakuviosta. 

Heteroskedastisuuden tapauksessa selitettävän muuttujan varianssi voi olla kasvavaa 

tai vähenevää selittävän muuttujan kasvaessa. Usean selittävän muuttujan mallissa 

heteroskedastisuus voidaan havaita residuaalien graafisesta tarkastelusta selitettävää 

muuttujaa tai selittäviä muuttujia vastaan. Kun virhetermin varianssi on 

homoskedastinen, residuaalien neliöillä ja selitettävällä muuttujalla tai selittävillä 

muuttujilla ei ole systemaattista yhteyttä. Heteroskedastisuuden tapauksissa taas 

kuvio muodostuu systemaattisesti. Heteroskedastisuuden testaamiseen on myös 

olemassa useita testejä, kuten Goldfeld-Quandtin, Breuch-Pagan ja Whiten testi. 

White-testin etuna on, että se ei vaadi normaalijakautuneisuuden oletusta, kuten muut 

testit. Heteroskedastisuus on yleinen ongelma poikkileikkausdatassa, mutta 

aikasarjoissa sitä esiintyy harvoin. (Sumelius 2011, 119–125; Asteriou & Hall 2007, 

101–117.)  

7.5.7 Autokorrelaatio 

Klassisen lineaarisen regressiomallin oletuksiin kuului, että virhetermit eivät ole 

korreloituneet keskenään. Kun tämä oletus ei toteudu, esiintyy autokorrelaatiota. 

Autokorrelaatiossa virhetermi riippuu systemaattisella tavalla aikaisemman 

ajanjakson virhetermillä. Kuten kuvauksesta voi päätellä, autokorrelaatio on 

ongelmana lähinnä aikasarja-aineistossa. Poikkileikkausaineistossa autokorrelaatio 

voi johtua huonosta mallin spesifioinnista. Autokorrelaatiota voidaan havaita 

esimerkiksi Durbin-Watson -testillä, joka perustuu pienimmän neliösumman 

residuaaleihin. Durbin-Watson -testisuure saa arvoja väliltä 0–4. Kun testisuureen 

arvo on kaksi, ei esiinny autokorrelaatiota. Testisuureen arvon ollessa alle 2 kyseessä 

on positiivinen autokorrelaatio, ja kun arvo on yli 2, kyseessä on negatiivinen 

autokorrelaatio. (Asteriou & Hall 2007, 134.) 
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7.5.8 Dummy-muuttujat 

Dummy-muuttujien avulla regressiomalleihin voidaan sisällyttää luokiteltuja 

muuttujia, jotka saavat joko arvon 0 tai 1. Dummyn saadessa arvon 0, muuttujan 

kerroin ei vaikuta malliin. Dummyn saadessa arvon 1, vaikutus riippuu millaisesta 

muuttujasta on kyse. Kun kyseessä on taso-dummy, vaikuttaa kerroin malliin kuten 

vakio ja kun kyseessä on kulmakerroin-dummy, kerroin vaikuttaa mallin 

kulmakertoimeen. Dummy-muuttujilla voidaan sisällyttää malliin esimerkiksi 

vuosittaiset sääolosuhteiden muutokset tai koepaikkojen eroavaisuudet. Kun mallissa 

on mukana vakio, dummy-muuttujia on oltava yksi vähemmän kuin kategorioita. 

Kun dummy-kategorioita on useita, kaikki muuttujat eivät välttämättä ole 

merkitseviä. Näin voi olla esimerkiksi lisättäessä vuosidummyt selittämään 

vuosittaisten sääolosuhteiden muutoksia. Tällöin voi kuitenkin olla perusteltua 

säilyttää dummy-muuttujat, jos mallin selitysaste parantuu selvästi. (Gujarati 1992, 

251–278. 

7.6 Tuotantofunktioiden mallintaminen 

OLS-menetelmän lisäksi tuotosfunktiot estimoidaan myös rajoitetulla suurimman 

uskottavuuden menetelmällä vertailun vuoksi. Testit ovat hiukan erilaisia kuin OLS-

menetelmän tapauksessa. Heteroskedastisuutta ei tarvitse tarkastella, koska se ei ole 

ongelma REML-menetelmällä. Sekamalli-toiminnossa selitysastetta ei voida laskea, 

koska malli sisältää useita virhetermejä. Mallin hyvyyttä testataan tällöin ainoastaan 

F-testillä. Myöskään autokorrelaatiotestejä ei pystytä tekemään sekamalli-

toiminnolla. Funktiomuodoiksi valittiin yleisesti kasvintuotannon mallintamisessa 

käytetyt lineaarinen ja kvadraattinen funktio sekä neliöjuurifunktio. 
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8 Tutkimustulokset 

8.1 Fungisidien tehokkuus kasvitauteihin 

Fungisidien tehokkuutta tarkastellaan malleilla, joissa selitettävänä muuttujana on 

kasvitaudin määrä ja selittävänä muuttujana käsittely. Koepaikka, vuosi ja lajike 

vaikuttavat fungisidien tehokkuuteen, mutta näistä ei tässä tapauksessa olla 

kiinnostuttu. Kuten aikaisemmin käsiteltiin, vuotta tai koepaikkaa ei kannata käyttää 

yksinään satunnaistekijänä, koska sääolosuhteet voivat vaihdella merkittävästikin eri 

alueilla saman vuoden aikana. Tämän vuoksi vuosi ja koepaikka yhdistettiin. 

Lajikevaihtelun päävaikutus ei ollut merkitsevä, kuten ei myöskään sen 

yhdysvaikutus koepaikan ja vuoden kanssa. Satunnaistekijäksi valittiin tämän vuoksi 

TrialID, joka erittelee yksittäiset kenttäkokeet.  

8.1.1 Verkkolaikun torjunta 

F-testi (taulukko 8.1), kertoo että fungisidikäsittelyillä on vaikutusta 

kasvitautimäärään. Satunnaistekijä Trial ID (taulukko 8.1.) oli Wald Z -testin 

perusteella merkitsevä. Sen varianssi oli yli kaksinkertainen residuaaliin verrattuna, 

joka tarkoittaa sitä, että TrialID:n puuttuminen mallista olisi tehnyt koevirheestä yli 

kolminkertaisen. 

TAULUKKO 8.1. Kiinteiden tekijöiden F-testin ja satunnaismuuttujien Wald Z -

testin tuloste rengaslaikun sekamallille 

Source Numerator df Denominator df F Sig. 

Intercept 1 60,147 24,027 ,000 

Fungisidi 14 193,126 8,846 ,000 

 

Parameter Estimate Std. Error Wald Z Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Residual 40,79 4,22 9,65 ,000 33,29 49,97 

TrialID Variance 97,89 22,00 4,45 ,000 63,02 152,06 
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Parittaisista vertailuista (taulukko 8.2) nähdään, että kaikki fungisidikäsittelyt 

erosivat kontrollista merkitsevyystasolla 0,05 ja lähes kaikki 0,001 

merkitsevyystasolla. 

TAULUKKO 8.2. Parittaiset vertailut fungisidikäsittelyn tehokkuudelle 

verkkolaikkua vastaan 

(I) Fungisidi 

(J) 

Fungisidi 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error df Sig.
a
 

95% Confidence Interval 

for Difference
a
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Acanto Prima 1,25 

kg/ha 

0 -13,87
*
 1,83 197,0 ,000 -17,5 -10,3 

Amistar 0,4 l/ha + 

Zenit 0,4 l/ha 

0 -11,62
*
 1,92 198,3 ,000 -15,4 -7,8 

Amistar Duo 0,8 l/ha 0 -11,09
*
 2,93 192,1 ,000 -16,9 -5,3 

Basso 1 l/ha 0 -6,84
*
 2,24 192,7 ,003 -11,3 -2,4 

Comet 0,5 l/ha + 

Sportak 0,5 l/ha 

0 -14,77
*
 1,99 194,0 ,000 -18,7 -10,9 

Comet Plus 1 l/ha 0 -12,62
*
 2,44 192,2 ,000 -17,4 -7,8 

Juventus 1 l/ha 0 -6,02
*
 2,41 196,5 ,013 -10,8 -1,3 

Menara 0,5 l/ha 0 -5,12
*
 2,33 200,6 ,029 -9,7 -,5 

Proline 0,8 l/ha 0 -11,42
*
 1,70 196,9 ,000 -14,8 -8,1 

Sportak EW 0 -7,30
*
 1,86 196,1 ,000 -11,0 -3,6 

Stereo 312.5 EC 1,6 

l/ha 

0 -12,24
*
 1,96 195,7 ,000 -16,1 -8,4 

Stratego EC 250 1 

l/ha 

0 -9,42
*
 2,75 193,7 ,001 -14,9 -4,0 

Tilt 250 EC 0,5 l/ha 0 -7,40
*
 1,60 196,5 ,000 -10,5 -4,3 

Zenit 575 EC 0,75 

l/ha 

0 -9,82
*
 2,05 195,2 ,000 -13,9 -5,8 

 

Fungisidikäsittelyn estimoiduista keskiarvoista (taulukko 8.4) nähdään, että 

tehokkaimmat fungisidit verkkolaikkua vastaan käytetyillä määrillä ovat Acanto 

Prima ja Cometin ja Sportakin sekoitus. Strobiluriinia sisältävät fungisidit näyttävät 

olevan selvästi tehokkaimmat verkkolaikun torjunnassa, kun taas ainoastaan triatsolia 

sisältävät fungisidit pystyvät torjumaan vain pienen osan verkkolaikusta.  
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TAULUKKO 8.4. Fungisidikäsittelyjen tehokkuus verkkolaikkuun 

Fungisidi Mean Std. Error df 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 16,49 1,56 79,5 13,4 19,6 

Acanto Prima 1,25 kg/ha 2,62 2,09 178,8 -1,5 6,7 

Amistar 0,4 l/ha + Zenit 

0,4 l/ha 

4,88 2,16 189,3 ,6 9,1 

Amistar Duo 0,8 l/ha 5,41 3,09 244,9 -,7 11,5 

Basso 1 l/ha 9,65 2,46 227,1 4,8 14,5 

Comet 0,5 l/ha + Sportak 

0,5 l/ha 

1,72 2,22 201,3 -2,7 6,1 

Comet Plus 1 l/ha 3,88 2,64 238,0 -1,3 9,1 

Juventus 1 l/ha 10,47 2,61 234,8 5,3 15,6 

Menara 0,5 l/ha 11,38 2,53 227,7 6,4 16,4 

Proline 0,8 l/ha 5,07 1,97 157,8 1,2 9,0 

Sportak EW 1 l/ha 9,19 2,11 183,2 5,0 13,4 

Stereo 312.5 EC 1,6 l/ha 4,26 2,20 197,1 -,1 8,6 

Stratego EC 250 1 l/ha 7,07 2,93 244,4 1,3 12,8 

Tilt 250 EC 0,5 l/ha 9,10 1,88 141,1 5,4 12,8 

Zenit 575 EC 0,75 l/ha 6,67 2,28 208,1 2,2 11,2 

 

 

Residuaalien histogrammista (kuvio 8.1) nähdään, että virhetermin jakaumassa 

esiintyy hieman huipukkuutta, mutta jakauma on silmämääräisesti lähellä normaalia.  

 
KUVIO 8.1. Residuaalien histogrammi verkkolaikku-mallille. 



58 
 

 

Residuaalien sirontakuviosta voidaan havaita, että varianssi kasvaa arvojen kasvaessa. 

Heteroskedastisuus ei kuitenkaan ole sekamalleissa ongelma. 

 

KUVIO 8.2. Residuaalien sirontakuvio verkkolaikku-mallille 

8.1.2 Rengaslaikun torjunta 

Rengaslaikun kohdalla paras malli oli samankaltainen kuin verkkolaikun tapauksessa. 

F-testin (taulukko 8.5) perusteella käsittelyillä on eroja ja Wald Z -testin perusteella 

TrialID satunnaisvaikutuksena on merkitsevä ja sen varianssi on selvästi residuaalia 

suurempi. 

TAULUKKO 8.5. Kiinteiden tekijöiden F-testin ja satunnaismuuttujien Wald Z -

testin tuloste rengaslaikun sekamallille 

Source Numerator df Denominator df F Sig. 

Intercept 1 41,4 4,750 ,035 

Fungisidi 14 138,8 5,233 ,000 

 

Parameter Estimate Std. Error Wald Z Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Residual 14,35 1,76 8,16 ,000 11,28 18,25 

TrialID Variance 27,66 7,83 3,53 ,000 15,89 48,16 
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Parittaisista vertailuista (taulukko 8.6) nähdään, että kaikki käsittelyt erosivat 

kontrollista vähintään 0,05 merkitsevyystasolla ja lähes kaikki 0,001 

merkitsevyystasolla. 

 

TAULUKKO 8.6. Parittaiset vertailut fungisidikäsittelyn tehokkuudelle 

rengaslaikkua vastaan 

(I) Fungisidi 

(J) 

Fungisidi 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error df Sig.
a
 

95% Confidence Interval 

for Difference
a
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Acanto Prima 

1,25 kg/ha 

0 -7,27
*
 1,16 143,8 ,000 -9,6 -5,0 

Amistar 0,4 l/ha + 

Zenit 0,4 l/ha 

0 -6,76
*
 1,30 144,0 ,000 -9,3 -4,2 

Amistar Duo 0,8 

l/ha 

0 -6,13
*
 2,12 138,7 ,004 -10,3 -1,9 

Basso 1 l/ha 0 -6,32
*
 1,55 138,8 ,000 -9,4 -3,2 

Comet 0,5 l/ha + 

Sportak 0,5 l/ha 

0 -6,26
*
 1,32 140,6 ,000 -8,9 -3,6 

Comet Plus 1 l/ha 0 -5,78
*
 1,75 138,1 ,001 -9,2 -2,3 

Juventus 1 l/ha 0 -5,90
*
 1,65 139,1 ,000 -9,2 -2,6 

Menara 0,5 l/ha 0 -5,17
*
 1,60 145,3 ,002 -8,3 -2,0 

Proline 0,8 l/ha 0 -5,85
*
 1,25 142,0 ,000 -8,3 -3,4 

Sportak EW 1 

l/ha 

0 -5,82
*
 1,29 141,8 ,000 -8,4 -3,3 

Stereo 312.5 EC 

1,6 l/ha 

0 -6,35
*
 1,43 140,5 ,000 -9,2 -3,5 

Stratego EC 250 

1 l/ha 

0 -6,32
*
 1,66 140,5 ,000 -9,6 -3,0 

Tilt 250 EC 0,5 

l/ha 

0 -5,67
*
 1,09 143,2 ,000 -7,8 -3,5 

Zenit 575 EC 

0,75 l/ha 

0 -5,64
*
 1,38 141,7 ,000 -8,4 -2,9 
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Taulukosta 8.7. nähdään että fungisidien suhteellinen tehokkuus rengaslaikkua 

vastaan on parempi kuin verkkolaikkua vastaan. Tämä voi kuitenkin johtua myös 

alhaisesta tautiesiintymästä. Rengaslaikkuesiintymän kasvaessa teho todennäköisesti 

heikkenisi useimpien fungisidien kohdalla. 

 

TAULUKKO 8.7. Fungisidikäsittelyjen tehokkuus rengaslaikkuun 

Fungisidi Mean Std. Error df 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 7,71 1,00 58,54 5,7 9,7 

Acanto Prima 1,25 kg/ha ,44 1,29 119,10 -2,1 3,0 

Amistar 0,4 l/ha + Zenit 0,4 l/ha ,95 1,42 143,21 -1,8 3,8 

Amistar Duo 0,8 l/ha 1,58 2,19 176,38 -2,7 5,9 

Basso 1 l/ha 1,39 1,65 172,31 -1,9 4,7 

Comet 0,5 l/ha + Sportak 0,5 l/ha 1,45 1,44 149,52 -1,4 4,3 

Comet Plus 1 l/ha 1,93 1,84 178,60 -1,7 5,6 

Juventus 1 l/ha 1,81 1,74 176,23 -1,6 5,3 

Menara 0,5 l/ha 2,55 1,70 171,63 -,8 5,9 

Proline 0,8 l/ha 1,86 1,37 137,44 -,9 4,6 

Sportak EW 1 l/ha 1,89 1,41 143,50 -,9 4,7 

Stereo 312.5 EC 1,6 l/ha 1,36 1,53 161,64 -1,7 4,4 

Stratego EC 250 1 l/ha 1,39 1,76 176,18 -2,0 4,9 

Tilt 250 EC 0,5 l/ha 2,04 1,23 106,29 -,4 4,5 

Zenit 575 EC 0,75 l/ha 2,07 1,49 155,48 -,9 5,0 

 

Rengaslaikun kohdalla virhetermit olivat silmämääräisesti normaalisti jakautuneet ja 

heteroskedastisuutta esiintyi vähemmän kuin verkkolaikku-mallissa (Liite 1). 

8.1.3 Härmän torjunta 

Härmähavaintoja oli selvästi vähemmän kuin verkko- tai rengaslaikusta. F-testin 

perusteella vakio ei ollut mallissa merkitsevä, joten se poistettiin. Tällä on vähäisiä 

vaikutuksia tuloksiin. Käsittelyjen merkitsevyys oli F-testin (taulukko 8.8.) 

perusteella niukasti alle 0,05 merkitsevyystason. TrialID satunnaisena tekijänä oli 

merkitsevä 0,05 tasolla, mutta verrattuna verkko- ja rengaslaikkumalleihin, sen 

vaikutus on selvästi pienempi. Tässä tapauksessa sen varianssi on residuaalia 

pienempi. 

 

 



61 
 

TAULUKKO 8.8. Kiinteiden tekijöiden F-testin ja satunnaismuuttujien Wald Z -

testin tuloste härmän sekamallille 

Source Numerator df Denominator df F Sig. 

Fungisidi 15 53,867 1,910 ,043 

 

Parameter Estimate Std. Error Wald Z Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Residual ,87 ,16 5,38 ,000 ,60 1,25 

TrialID Variance ,76 ,36 2,10 ,036 ,30 1,95 

 

Parittaisissa vertailuissa (taulukko 8.9.) eroavaisuudet kontrollikäsittelyyn eivät 

olleet yhtä merkitseviä kuin rengas- ja verkkolaikun tapauksissa, mutta useimpien 

kohdalla kuitenkin vähintään 0,05 -merkitsevyystasolla. 

 

TAULUKKO 8.9. Parittaiset vertailut fungisidikäsittelyjen tehokkuudelle härmää 

vastaan 

(I) Fungisidi 

(J) 

Fungisidi 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error df Sig.
a
 

95% Confidence Interval 

for Difference
a
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Acanto Prima 0 -1,73
*
 ,43 63,1 ,000 -2,57 -,88 

Amistar Zenit 575 

EC 

0 -1,21
*
 ,50 63,3 ,019 -2,2 -,20 

Amistar Duo 0 -1,16 ,62 61,0 ,063 -2,39 ,07 

Basso 0 -1,22
*
 ,54 61,2 ,029 -2,31 -,13 

Comet  Sportak 

EW 

0 -1,37
*
 ,47 61,8 ,005 -2,30 -,44 

Comet Plus 0 -1,32
*
 ,63 61,0 ,036 -2,55 -,09 

Juventus 0 -1,22 ,62 61,9 ,054 -2,46 ,02 

Menara 0 -1,11 ,56 64,9 ,050 -2,23 ,00 

Proline 0 -1,26
*
 ,55 62,4 ,025 -2,36 -,16 

Sportak EW 0 -1,16
*
 ,42 62,4 ,007 -2,00 -,33 

Stereo 312.5 EC 0 -1,24
*
 ,50 61,8 ,016 -2,24 -,24 

Stratego EC 250 0 -1,29 ,73 60,7 ,083 -2,76 ,17 

Tilt 250 EC 0 -,83
*
 ,39 62,8 ,038 -1,61 -,05 

Zenit 575 EC 0 -1,18
*
 ,47 62,5 ,014 -2,11 -,24 
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Fungisidit pystyvät torjumaan tehokkaasti vähäisen härmäesiintymän. Kahdessa 

tapauksessa kasvitautijäämä oli negatiivinen, joka ei todellisuudessa ole mahdollista. 

Mallia ei oltu kuitenkaan rajoitettu, minkä vuoksi tällaiset tulokset ovat mahdollisia. 

Fungisidien tehokkuus hyvin todennäköisesti heikkenee selvästi härmän esiintymän 

kasvaessa. 

 

TAULUKKO 8.10. Fungisidikäsittelyjen tehokkuus härmään 

Fungisidi Mean Std. Error df 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 1,35 ,31 36,8 ,7 2,0 

Acanto Prima -,38 ,41 61,3 -1,2 ,5 

Amistar Zenit 575 EC ,14 ,50 70,3 -,9 1,1 

Amistar Duo ,19 ,61 72,8 -1,0 1,4 

Basso ,13 ,54 72,7 -,9 1,2 

Comet  Sportak EW -,02 ,46 68,2 -,9 ,9 

Comet Plus ,03 ,61 72,8 -1,2 1,2 

Juventus ,14 ,62 72,9 -1,1 1,4 

Menara ,24 ,55 71,9 -,9 1,3 

Proline ,09 ,54 72,5 -,1 1,2 

Sportak EW ,19 ,41 60,9 -,6 1,0 

Stereo 312.5 EC ,11 ,49 71,0 -,9 1,1 

Stratego EC 250 ,06 ,73 70,7 -1,4 1,5 

Tilt 250 EC ,52 ,38 54,3 -,2 1,3 

Zenit 575 EC ,18 ,46 67,8 -,7 1,1 

 

Residuaalien histogrammista ja sirontakuviosta nähdään, että virhetermi on lähes 

normaalisti jakautunut ja että virhetermin varianssi kasvaa arvojen kasvaessa (Liite 

2). 

8.2 Fungisidien vaikutus sadon määrään 

Fungisidien satovaikutukset estimoitiin samaan tapaan kuin edeltävät kasvitautimallit. 

TrialID oli malleissa satunnaisena muuttujana. F-testin ja Wald Z -testin (taulukko 

8.11) perusteella mallin kiinteät ja satunnaiset tekijät olivat merkitseviä. 
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TAULUKKO 8.11. Kiinteiden tekijöiden F-testin ja satunnaismuuttujien Wald Z -

testin tuloste sadon määrän sekamallille 

Source Numerator df Denominator df F Sig. 

Intercept 1 63,5 1909,253 ,000 

Fungisidi 14 225,0 9,597 ,000 

 

Parameter Estimate Std. Error Wald Z Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Residual 7,80E4 7372,9 10,566 ,000 6,47E4 9,38E4 

TrialID Variance 9,27E5 1,73E5 5,362 ,000 6,43E5 1,34E6 

 

Parittaisissa vertailuissa lähes kaikkien fungisidikäsittelyjen satoerot kontrolliin 

olivat merkitseviä 0,001 merkitsevyystasolla. 

 

TAULUKKO 8.12. Parittaiset vertailut fungisidikäsittelyn vaikutuksista satoon 

(I) Fungisidi 

(J) 

Fungisidi 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error df Sig.
a
 

95% Confidence Interval 

for Difference
a
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Acanto Prima 0 645,1
*
 73,5 226,4 ,000 500,3 789,9 

Amistar Zenit 575 

EC 

0 598,8
*
 81,9 226,6 ,000 437,4 760,2 

Amistar Duo 0 444,0
*
 112,5 224,9 ,000 222,4 665,6 

Basso 0 389,1
*
 88,7 225,2 ,000 214,3 563,9 

Comet  Sportak 

EW 

0 548,6
*
 80,5 225,5 ,000 390,0 707,1 

Comet Plus 0 404,0
*
 94,5 225,1 ,000 217,9 590,2 

Juventus 0 288,8
*
 105,8 225,9 ,007 80,4 497,2 

Menara 0 208,9
*
 102,8 227,4 ,043 6,4 411,3 

Proline 0 507,5
*
 70,7 226,3 ,000 368,3 646,8 

Sportak EW 0 368,9
*
 76,4 226,0 ,000 218,5 519,4 

Stereo 312.5 EC 0 468,6
*
 79,8 225,9 ,000 311,3 625,8 

Stratego EC 250 0 403,7
*
 120,6 225,2 ,001 166,0 641,4 

Tilt 250 EC 0 300,6
*
 65,7 226,4 ,000 171,1 430,1 

Zenit 575 EC 0 312,2
*
 82,7 225,8 ,000 149,2 475,2 
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Fungisideista Acanto Prima tuottaa suurimman sadonlisän (taulukko 8.13). Acanto 

Priman ja Menaran sadonlisien erotus on lähes 450 kg/ha. Sadonlisä ei kuitenkaan 

vielä kerro, mikä fungisideista tuottaa parhaan taloudellisen tuloksen, vaan siihen 

vaikuttaa myös fungisidien hinnat. 

 

TAULUKKO 8.13. Fungisidikäsittelyjen vaikutus sadon määrään 

Fungisidi Mean Std. Error df 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 5088,8 127,3 67,5 4834,7 5342,9 

Acanto Prima 5733,9 138,2 91,9 5459,4 6008,3 

Amistar Zenit 575 EC 5687,6 143,0 103,5 5404,3 5970,9 

Amistar Duo 5532,8 162,3 156,1 5212,2 5853,4 

Basso 5477,9 146,9 114,1 5187,0 5768,8 

Comet  Sportak EW 5637,3 142,0 101,6 5355,6 5919,1 

Comet Plus 5492,8 150,4 123,6 5195,1 5790,5 

Juventus 5377,6 157,7 143,2 5065,8 5689,4 

Menara 5297,6 155,7 137,3 4989,7 5605,6 

Proline 5596,3 136,7 88,3 5324,6 5868,0 

Sportak EW 5457,7 139,7 95,7 5180,3 5735,1 

Stereo 312.5 EC 5557,4 141,7 100,5 5276,3 5838,4 

Stratego EC 250 5492,5 168,1 171,4 5160,7 5824,2 

Tilt 250 EC 5389,4 134,2 82,5 5122,3 5656,4 

Zenit 575 EC 5401,0 143,3 104,8 5116,8 5685,2 

 

Residuaalien histogrammin (kuvio 8.3) perusteella virhetermit ovat todella lähellä 

normaalijakaumaa. Ero verrattuna kasvitaudintorjuntamalleihin on selvästi 

nähtävissä. 

 

KUVIO 8.3. Residuaalien histogrammin sadon määrää selittävälle mallille 
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Residuaalien sirontakuviosta (kuvio 8.4) nähdään että virhetermien varianssit ovat 

yhtäsuuria. Tässäkin tapauksessa ero kasvitaudintorjuntamalleihin on selvästi 

nähtävissä. 

 
KUVIO 8.4. Residuaalien sirontakuvio sadon määrää selittävälle mallille 

 

Taulukkoon 8.14 on kerätty yhteenveto fungisidien tehokkuudesta kasvitautien 

torjunnassa sekä fungisidikäsittelyillä saatavat sadonlisät. Suhteellinen teho kertoo, 

kuinka suuren osan kasvitautiesiintymästä fungisidi torjuu. Tätä voidaan hyödyntää, 

kun tutkitaan tautiesiintymän muutoksien vaikutuksia tuloksiin. Suhteellisista 

tehoista voidaan päätellä, että fungisidien teho heikkenee tautiesiintymän kasvaessa. 

Esimerkiksi heikosti verkkolaikkua torjuneet triatsolia sisältävät fungisidit torjuivat 

rengaslaikkuesiintymästä paljon suuremman osuuden. Päättelylle antaa tukea myös 

lähes kaikkien hyvä teho vähäisiä härmäesiintymiä vastaan.  
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TAULUKKO 8.14. Yhteenveto fungisideista 

Fungisidi PYRNTE, 
% 

RHYNSE, 
% 

ERYSGT, % Sadonlisä, 
kg/ha 

Acanto Prima 1,25 kg/ha 84 94 100 645 

Amistar 0,4 l/ha + Zenit 0,4 
l/ha 

70 88 90 599 

Amistar Duo 0,8 l/ha 67 79 86 444 

Basso 1 l/ha 41 82 90 417 

Comet 0,5 l/ha + Sportak 0,5 
l/ha 

90 81 100 549 

Comet Plus 1 l/ha 76 75 98 404 

Juventus 1 l/ha 37 76 90 289 

Menara 0,5 l/ha 31 67 82 209 

Proline 0,8 l/ha 69 76 93 508 

Sportak EW 1 l/ha 44 76 86 369 

Stereo 312.5 EC 1,6 l/ha 74 82 92 469 

Stratego EC 250 1 l/ha 57 82 96 404 

Tilt 250 EC 0,5 l/ha 45 74 61 301 

Zenit 575 EC 0,75 l/ha 60 73 87 312 

 

8.3 Kasvitautien aiheuttamat satotappiot 

Kasvitautien aiheuttamia satotappioita kuvasi parhaiten malli, missä selitettävänä 

muuttujana oli sadon määrä ja selittävinä kasvitaudin määrä sekä lajikevalinta. Sadon 

määräksi valittiin pelkästään kontrollin havainnot, koska fungisidit saattavat 

vaikuttaa sadon määrään muutenkin kuin torjumalla kasvitauteja. Satunnaisena 

tekijänä oli koepaikan ja vuoden yhdistelmä, jolla oli yhdysvaikutus muiden 

kasvitautien kanssa. Verkko- ja rengaslaikun tapauksessa toisen ollessa selittävänä 

tekijänä, oli toinen satunnaisvaikutuksena. Härmän vaikutus malleissa on niin 

vähäinen, että sitä ei lisätä satunnaisvaikutuksiin.  

 

Esimerkkinä on rengaslaikun vaikutus sadon määrään. F-testin ja Wald Z -testin 

perusteella kiinteät tekijät ja satunnaiset tekijät olivat merkitseviä. Koepaikan, 

vuoden ja verkkolaikkuesiintymän varianssi oli residuaalia pienempi. 
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TAULUKKO 8.15. Kiinteiden tekijöiden F-testin ja satunnaismuuttujien Wald Z - 

testin tuloste rengaslaikun satotappioita kuvaavalle sekamallille  

Source Numerator df Denominator df F Sig. 

Intercept 1 67,9 1940,837 ,000 

Lajike 11 81,7 16,553 ,000 

RhynseKeskiarvo 1 126,2 18,325 ,000 

 

Parameter Estimate Std. Error 

Wald 

Z Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound 

Upper 

Bound 

Residual 2,96E5 4,02E4 7,38 ,000 2,27E5 3,87E5 

KoepaikkaVuosi * 

PyrnteKeskiarvo 

Variance 1,31E4 5823,12 2,24 ,025 5452,0 3,13E4 

 

Koska kasvitautien määrää ei voida kontrolloida, sisällytettiin se kovarianssina 

malliin. Sen aiheuttamat satotappiot esiintymisprosenttia kohti saadaan kertoimesta 

(taulukko 8.16), joka on rengaslaikun tapauksessa 26,5. Tässä tapauksessa 

tarkasteltiin kiinteiden tekijöiden vaikutuksia, joten kaikkien lajikkeiden estimaatit 

eivät olleet merkitseviä. Vertailukohtana tällöin oli lajikkeen Voitto sato.  

 

TAULUKKO 8.16. Rengaslaikun satotappioita kuvaavalle sekamallin estimaatit 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Intercept 5636,4 318,8 99,2 17,68 ,000 5003,9 6269,0 

[Lajike=Annabell] 484,6 339,4 141,4 1,43 ,156 -186,4 1155,6 

[Lajike=Artturi] -3213,8 419,3 139,9 -7,67 ,000 -4042,7 -2385,0 

[Lajike=Arve] -1260,3 470,7 103,2 -2,68 ,009 -2193,9 -326,8 

[Lajike=Edvin] 883,1 412,1 141,0 2,14 ,034 68,3 1697,9 

[Lajike=Erkki] 973,6 419,2 139,9 2,32 ,022 144,8 1802,3 

[Lajike=Kunnari] 880,5 447,0 142,2 1,97 ,051 -3,2 1764,2 

[Lajike=Olavi] 158,8 397,2 100,2 ,40 ,690 -629,2 946,8 

[Lajike=Prestige] 436,5 422,2 133,8 1,03 ,303 -398,6 1271,6 

[Lajike=Rolfi] 176,9 291,2 122,2 ,61 ,545 -399,5 753,3 

[Lajike=Saana] 79,2 425,2 142,6 ,19 ,853 -761,3 919,7 

[Lajike=Thule] -1145,9 868,3 18,6 -1,32 ,203 -2966,2 674,5 

[Lajike=Voitto] 0
a
 0 . . . . . 

RhynseKeskiarvo -26,5 6,2 126,2 -4,28 ,000 -38,7 -14,2 
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Verkkolaikun mallissa satotappiokerroin oli 21. Jallin (2013) mukaan rengaslaikun 

aiheuttamat tappiot ovat verkkolaikkua suurempia, joten tulokset ovat 

todennäköisesti oikean suuntaisia. Jauhiaisen (2011) estimoima verkko- ja 

rengaslaikun yhteenlasketun esiintymän vaikutus satoon oli noin 20 kg 

esiintymisprosenttia kohti. 

 

Härmän tuottamat satotappiot olivat noin 40 kg/ha esiintymäprosenttia kohden, kun 

verkko- ja rengaslaikku olivat satunnaisia tekijöitä. Regressiokertoimen 

merkitsevyys oli kuitenkin alhainen (0,2) joten nollahypoteesi jäi voimaan. 

Vaikutustapansa vuoksi härmä kuitenkin aiheuttaa suurempia satotappioita kuin 

verkko- ja rengaslaikku, joten estimoitu tulos saattaa olla lähellä todellisuutta (Jalli 

2013). Taulukossa 8.17 on yhteenveto kasvitautien aiheuttamista satotappioista ja 

niiden yhteismäärästä kenttäkokeiden keskimääräisellä tautiesiintymällä.  

 

TAULUKKO 8.17. Kasvitautien aiheuttamat satotappiot 

  Satotappio, kg/ha/% Keskimääräinen 

esiintymä 

Satotappio, 

kg/ha 

Verkkolaikku 21 16,49 346 

Rengaslaikku 26,5 7,71 204 

Härmä 40 1,35 54 

yht.     605 

 

Acanto Priman tuottama sadonlisä ylitti käsittelemättömän kasvuston satotappiot. 

Ero voi johtua estimoiduista malleista, mutta kuten aikaisemmin käsiteltiin, 

strobiluriinit vaikuttavat kasviin muutenkin kuin pelkästään torjumalla kasvitauteja. 

 

8.4 Taudinkestävien ja nykyisten lajikkeiden vertailu 

Testatut taudinkestävät lajikkeet ovat satoisuudeltaan alttiita lajikkeita heikompia. 

Fungisidien käyttö tuo kuitenkin lisäkustannuksia ja jos taudinkestävien lajikkeiden 

tuottomenetykset verrattuna alttiiden lajikkeiden taudeista puhtaaseen kasvustoon 

ovat pienemmät kuin fungisideilla käsiteltyjen lajikkeiden, on niiden viljely 

suositeltavaa. 
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Satotappiokokeessa verrattiin taudinkestävien lajikkeiden satoisuutta 

emälajikkeeseen. Emälajikkeita oli kaksi, Kosti ja Voitto. Yksittäisiä 

taudinkestävyyksiä oli jalostettu kummallekin emälajikkeelle, yhdistelmistä taas 

verkko- ja rengaslaikku ainoastaan Kostin alalajikkeille ja härmän ja verkkolaikun 

kestävyyttä ainoastaan Voiton alalajikkeille.  

Tuloksista (Taulukko 8.18) nähdään, että taudeista puhtaassa kasvustossa satotappiot 

olivat perinteisiin lajikkeisiin verrattuna suuret. Parhaimman suojan näyttivät antavan 

rengaslaikunkestävät sekä härmän ja verkkolaikun kestävät lajikkeet. Vähäisen 

havaintomäärän vuoksi hajonnat olivat kyseisessä aineistossa suuria 

verkkolaikunkestävää lajiketta lukuun ottamatta. Vertailu tehdään kuitenkin 

lajikkeiden keskiarvoon. Lajikevalinnassa viljelijä ottaa huomioon, mitä tautia 

peltolohkolla esiintyy. Näyttää kuitenkin siltä, että pelkästään härmän- tai 

verkkolaikunkestävyyttä sisältävät lajikkeiden viljely ei ole kannattavaa, koska 

niiden tappiot ovat suuremmat kuin niiden yhteissuojan sisältävät lajikkeet.   

TAULUKKO 8.18. Taudinkestävien lajikkeiden satotappiot (Kaseva 2011) 

Taudin- N Keskiarvo Keskihajonta Keskiarvo ± hajonta Variaatiokerroin 

kestävyys 

H 5 680 403 277 1082 59 

VL 4 590 439 151 1029 74 

RL 2 228 106 122 334 47 

VL+RL 2 652 719 -67 1371 110 

H+VL 2 222 283 -61 505 128 

 

Satotappiokokeen satotasot erosivat fungisidikokeiden keskimääräisestä satotasosta, 

joten satotasoihin tehtiin prosentuaalinen korjaus. Tässä huomioitiin myös, mitkä 

ovat taudinkestävyyksien emälajikkeet. Satotappioon lisättiin jokaisen 

taudinkestävyyden kohdalla muiden tautien aiheuttamat satotappiot, jotka vastasivat 

kenttäkokeiden keskimääräistä estimoitua määrää.  

Kuviossa 8.5 on taudinkestävillä lajikkeilla sekä perinteisillä lajikkeilla 

fungisidikäsittelyillä saatavat euromääräiset lisätuotot hehtaaria kohti. Nollatasona 

on normaaleilla lajikkeilla ilman fungisidikäsittelyjä saatava tulos. Taudinkestävistä 
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lajikkeista ainoastaan härmän ja verkkolaikun kestävän lajikkeeen viljelyllä saatiin 

lisätuottoa nykyisillä panos- ja tuotoshinnoilla kenttäkoeaineiston keskimääräisellä 

tautiesiintymällä. Kyseisen lajikkeen lisätuotot olivat kuitenkin huomattavat, 

ainoastaan Acanto Primalla, Zenitin ja Amistarin sekoituksella sekä Sportak EW:lla 

käsitellyillä kasvustoilla saatiin suuremmat lisätuotot. Vähäisen sadonlisän tuottava 

Sportak EW oli alhaisen hintansa vuoksi hyvä valinta. 

 

KUVIO 8.5. Fungisidikäsittelyjen ja taudinkestävien lajikkeiden lisätuotot, €/ha 

Hintamuutosten vaikutusta tuloksiin tarkasteltiin muuttamalla ohran hintaa. Suurinta 

mahdollista voittoa tavoitteleva viljelijä muuttaa panoskäyttöä, kun panos- ja 

tuotoshintojen suhteet muuttuvat, mutta koska jokaista fungisidia on tarkasteltu vain 

yhdellä käyttömäärällä, ei viljelijän panoskäytön muutosta voitu mallintaa.  

Ohranhinnan laskiessa 30 % (kuvio 8.6) härmän ja verkkolaikun kestävällä 

lajikkeella saatiin suurin lisätuotto. Acanto Priman lisätuoton se ylittää 24 prosentin 

hinnan laskulla. Fungisideista ainoastaan Acanto Priman ja Sportak EW:n lisätuotto 

oli positiivinen. Todellisuudessa viljelijä voi muuttaa panoskäyttöään hintojen 

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 

Acanto Prima 1,25 kg/ha 

Amistar 0,4 l/ha + Zenit 0,4 l/ha 

Sportak EW 1 l/ha 

Tilt 250 EC 0,5 l/ha 

Stereo 312.5 EC 1,6 l/ha 

Comet 0,5 l/ha + Sportak 0,5 l/ha 

Zenit 575 EC 0,75 l/ha 

Basso 1 l/ha 

Proline 0,8 l/ha 

Comet Plus 1 l/ha 

Stratego EC 250 1 l/ha 

Menara 0,5 l/ha 

Juventus 1 l/ha 

Amistar Duo 0,8 l/ha 

Härmänkestävä 

Verkkolaikunkestävä 

Renglaslaikunkestävä 

Verkko- ja rengaslaikunkestävä 

Härmän ja verkkolaikun kestävä 

Voitto, €/ha 
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muuttuessa. Kasvitautien tapauksessa kuitenkin tautiesiintymän arvioiminen ja 

epidemian etenemisen ennustaminen on hankalaa. 

 

KUVIO 8.6. Fungisidikäsittelyjen ja taudinkestävien lajikkeiden lisätuotot 30 

prosentin ohran hinnanlaskun jälkeen, €/ha 

30 prosentin hinnan nousun (kuvio 8.7) jälkeen kaikki fungisidikäsittelyt tuottivat 

positiivisen lisätuoton. Useat fungisidit tuottivat tällöin myös suuremmat lisätuotot 

kuin härmän ja verkkolaikun kestävät lajikkeet. 

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 

Acanto Prima 1,25 kg/ha 

Sportak EW 1 l/ha 

Amistar 0,4 l/ha + Zenit 0,4 l/ha 

Tilt 250 EC 0,5 l/ha 

Zenit 575 EC 0,75 l/ha 

Basso 1 l/ha 

Stereo 312.5 EC 1,6 l/ha 

Proline 0,8 l/ha 

Comet 0,5 l/ha + Sportak 0,5 l/ha 

Menara 0,5 l/ha 

Juventus 1 l/ha 

Comet Plus 1 l/ha 

Stratego EC 250 1 l/ha 

Amistar Duo 0,8 l/ha 

Härmänkestävä 

Verkkolaikunkestävä 

Renglaslaikunkestävä 

Verkko- ja rengaslaikunkestävä 

Härmän ja verkkolaikun kestävä 

Voitto, €/ha 
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KUVIO 8.7. Fungisidikäsittelyjen ja taudinkestävien lajikkeiden lisätuotot 30 

prosentin ohran hinnannousun jälkeen, €/ha 

Ohran hinnan lasku ei tehnyt muiden taudinkestävien lajikkeiden lisätuotosta 

positiivista. Muutoksia kannattavuuteen tulee tällöin ainoastaan, kun tautiesiintymä 

muuttuu. Tällaisen mallintamisessa on kuitenkin puutteita, koska fungisidien 

tehokkuus on estimoitu kenttäkokeiden keskimääräiselle tautiesiintymälle. Teho 

hyvin todennäköisesti heikkenee tautimäärän kasvaessa, mutta tätä ei voida mallintaa 

aineistosta.  

Tautiesiintymän kasvun aiheuttamat satotappiot lisättiin myös niihin lajikkeisiin, 

joista puuttuu resistenssi kyseessä olevaa kasvitautia vastaan. Fungisidivertailussa 

jäljelle jäänyt kasvitauti ja satotappio eivät vastanneet täysin toisiaan, mutta tässä 

tarkastelussa lisääntynyt kasvitautijäämä lisättiin täysimääräisenä tappioihin. 

Huomioitavaa on, että tässä vertailtiin voittoa käsittelemättömään kasvustoon, jonka 

satotappiot lisääntyvät kasvitautiesiintymän kasvaessa 

-150 -100 -50 0 50 100 

Acanto Prima 1,25 kg/ha 

Amistar 0,4 l/ha + Zenit 0,4 l/ha 

Sportak EW 1 l/ha 

Comet 0,5 l/ha + Sportak 0,5 l/ha 

Stereo 312.5 EC 1,6 l/ha 

Proline 0,8 l/ha 

Tilt 250 EC 0,5 l/ha 

Basso 1 l/ha 

Zenit 575 EC 0,75 l/ha 

Comet Plus 1 l/ha 

Stratego EC 250 1 l/ha 

Juventus 1 l/ha 

Amistar Duo 0,8 l/ha 

Menara 0,5 l/ha 

Härmänkestävä 

Verkkolaikunkestävä 

Renglaslaikunkestävä 

Verkko- ja rengaslaikunkestävä 

Härmän ja verkkolaikun kestävä 

Voitto, €/ha 
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Tarkastellaan aluksi verkkolaikun esiintymän kaksinkertaistumista (kuvio 8.8), kun 

muiden kasvitautien esiintymä on kenttäkokeissa esiintynyt keskimääräinen 

esiintymä. Verkko- ja rengaslaikunkestävien ja verkkolaikunkestävien lajikkeiden 

lisätuotot muuttuivat tässä tarkastelussa positiivisiksi. Samalla kuitenkin myös 

fungisideilla käsiteltyjen kasvustojen lisätuotto kasvoi. Todennäköistä kuitenkin on, 

että fungisidien teho heikkenee kasvitautiesiintymän kasvaessa, joten tässä 

tapauksessa niiden tuottamaa lisätuottoa yliarvioidaan. 

 

 

KUVIO 8.8. Fungisidikäsittelyjen ja taudinkestävien lajikkeiden lisätuotot 

verkkolaikun esiintymän kaksinkertaistuessa 

 

 

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 

Acanto Prima 1,25 kg/ha 

Amistar 0,4 l/ha + Zenit 0,4 l/ha 

Comet Plus 1 l/ha 

Comet 0,5 l/ha + Sportak 0,5 l/ha 

Stereo 312.5 EC 1,6 l/ha 

Proline 0,8 l/ha 

Sportak EW 1 l/ha 

Zenit 575 EC 0,75 l/ha 

Tilt 250 EC 0,5 l/ha 

Basso 1 l/ha 

Stratego EC 250 1 l/ha 

Amistar Duo 0,8 l/ha 

Juventus 1 l/ha 

Menara 0,5 l/ha 

Härmänkestävä 

Verkkolaikunkestävä 

Rengaslaikunkestävä 

Verkko- ja rengaslaikunkestävä 

Härmän ja verkkolaikun kestävä 

Voitto, €/ha 
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Rengaslaikun esiintymän kaksinkertaistuessa (kuvio 8.9) rengaslaikunkestävä lajike 

tuotti paremman tuloksen kuin käsittelemätön kasvusto. Verkkolaikunkestävän 

lajikkeen tulos taas oli negatiivinen tässä tarkastelussa. Lisäksi aiemmissa 

vertailuissa hyvin pärjännyt härmän ja verkkolaikun kestävä lajike menetti lisätuottoa 

verrattuna muihin, mutta pysyy edelleen parempana ratkaisuna kuin käsittelemätön 

alttiin lajikkeen kasvusto. 

 

KUVIO 8.9. Fungisidikäsittelyjen ja taudinkestävien lajikkeiden lisätuotot 

rengaslaikun esiintymän kaksinkertaistuessa 

Härmän esiintymän muutoksia tarkastellessa ongelmana on se, että useimmat 

fungisidit pystyivät kenttäkokeissa torjumaan lähes olemattoman härmän 

esiintymään kokonaan tai lähes kokonaan. Tällöin tautiesiintymän kasvu antaa 

väärän kuvan fungisidien tehokkuudesta, minkä vuoksi vertailu ei ole kovin 

mielekästä. Eräs huomio voidaan tehdä heikosti vertailussa pärjänneestä 

härmänkestävästä lajikkeesta; sen lisätuotto muuttui positiiviseksi verrattuna 

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 

Acanto Prima 1,25 kg/ha 

Amistar 0,4 l/ha + Zenit 0,4 l/ha 

Sportak EW 1 l/ha 

Comet Plus 1 l/ha 

Stereo 312.5 EC 1,6 l/ha 

Tilt 250 EC 0,5 l/ha 

Comet 0,5 l/ha + Sportak 0,5 l/ha 

Basso 1 l/ha 

Proline 0,8 l/ha 

Zenit 575 EC 0,75 l/ha 

Stratego EC 250 1 l/ha 

Juventus 1 l/ha 

Menara 0,5 l/ha 

Amistar Duo 0,8 l/ha 

Härmänkestävä 

Verkkolaikunkestävä 

Rengaslaikunkestävä 

Verkko- ja rengaslaikunkestävä 

Härmän ja verkkolaikun kestävä 

Voitto, €/ha 
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käsittelemättömään kasvustoon, muiden tautien pysyessä keskimääräisenä, kun 

härmän esiintymä ylitti 17 %. Viljelijälle parempi lajikevalinta olisi kuitenkin 

tässäkin tapauksessa härmän ja verkkolaikun kestävä, koska ne sisältävät saman 

suojan. 

8.5 Fungisidien optimaalinen käyttö 

Edeltävässä tarkastelussa tarkasteltiin vain kiinteiden fungisidimäärien vaikutuksia 

kasvitauteihin ja sadon määrään. Optimaalinen fungisidien käyttö saadaan selville 

estimoimalla kenttäkokeista tuotantofunktiot fungisidien käytölle. Optimaalista 

käyttöä ei voida yleistää, vaan se pätee ainoastaan keskimääräisille tautiesiintymille 

kenttäkokeista estimoituihin funktioihin. Funktiot estimoitiin sadonmäärälle ja 

kasvitautien esiintymille. Tässä tapauksessa hyödynnetään kahta 

estimointimenetelmää; pienimmän neliösumman menetelmää ja rajoitetun 

suurimman uskottavuuden menetelmää. Jälkimmäisessä hyödynnetään jälleen 

sekamalli-toimintoa.  

Fungisidien tuottamaa sadonlisää voidaan tarkastella kahdella tapaa. Voidaan joko 

estimoida sadonlisä fungisidien käytön suhteen tai estimoida fungisidien tehokkuus 

kasvitautien torjunnassa, jolloin sadonlisä lasketaan kasvitautien aiheuttamien 

keskimääräisten satotappioiden mukaan. Malleja pystyttiin estimoimaan pelkästään 

Acanto Primalle ja Prolinelle, koska muiden fungisidien tapauksissa käyttömäärissä 

ei ollut tarpeeksi vaihtelua. Kasvitautien satotappioihin perustuvassa tavassa 

estimoitiin molemmilla menetelmillä kolme eri funktiota, joissa selitettävinä 

tekijöinä olivat verkko- ja rengaslaikun määrä sekä verkko- ja rengaslaikun 

yhteenlaskettu määrä. Näistä saadaan tehtyä kaksi erilaista mallia: ensimmäisessä 

lasketaan verkko- ja rengaslaikun aiheuttamat satotappiot yhteen ja toisessa taas 

yhteenlasketun määrän aiheuttamat satotappiot. Jälkimmäistä varten estimoitiin 

yhteenlasketun tautiesiintymän aiheuttamat satotappiot esiintymisprosenttia kohti 

samaan tapaan kuin tehtiin erikseen kasvitaudeille aikaisemmassa tarkastelussa. 

Yhteenlasketun esiintymän aiheuttamaksi satotappioksi tuli 27,3 kg 

esiintymäprosenttia kohti. 

F-testin ja estimaattien t-arvojen perusteella funktiomalleista parhaimmiksi 

osoittautuivat lineaarinen ja neliöjuuri, niin kasvitautien kuin sadon määrän 

tapauksissa. Neliöjuurifunktio oli hiukan lineaarista parempi, joten fungisidien teho 
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heikkenee hitaasti käyttömäärää lisättäessä keskimääräisellä kasvitautiesiintymällä. 

Kvadraattiset funktiot hylättiin estimaattien t-arvojen vuoksi. Todellisuudessa 

sadonlisä kääntyisi laskuun jossain vaiheessa koska kasvitautien torjunnan jälkeen 

sadonlisää ei enää ole mahdollista saada kuin ainoastaan strobiluriinien muiden 

vaikutusten avulla. Tämä vaikutustapa aiheuttaa ongelmia myös tarkasteltaessa 

sadonlisää torjutun satotappion kautta. Acanto Priman kohdalla sadonlisä ylitti 

varianssianalyysissa käsittelemättömän kasvuston satotappion.  

Esimerkkinä on tuloste mallista, jossa selitettävänä muuttujana on sadon määrä ja 

selittävänä muuttujana Acanto Prima -fungisidin käyttömäärän neliöjuurimuunnos. 

Mallin selitysaste oli korkea ja autokorrelaatio ei esiintynyt Durbin-Watson -testin 

perusteella. Raja-arvoja Durbin-Watson -testille ei voitu määrittää, koska taulukoista 

ei löytynyt arvoja malleille, joissa on selittäviä muuttujia yli 21. 21 selittävän 

muuttujan tapauksessa 111 havainnolla 0,05 merkitsevyystasolla arvot ovat 1,29157 

ja 2,12346, joten D-W -arvo oli kaukana raja-arvosta. Residuaalien sirontakuviosta 

(kuvio 8.11) ei havaita heteroskedastisuutta.  

TAULUKKO 8.19. Tuloste Acanto Priman neliöjuurifunktiolle 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,967
a
 ,935 ,855 397,6 1,72 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,120E8 61 1835605 11,611 ,000
a
 

Residual 7746181 49 158085   

Total 1,197E8 110    

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5150,6 165,2  31,184 ,000 

AcantoPrima_sqrt 609,4 86,2 ,3 7,073 ,000 

 *      

 

* dummy-muuttujat (19 kpl) poistettu tulosteesta 
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Residuaalien histogrammista (kuvio 8.10) nähdään, että virhetermi on hiukan 

huipukas, mutta lähes normaalisti jakautunut. 

 

KUVIO 8.10. Residuaalien histogrammi Acanto Priman neliöjuurifunktiolle  

 

Residuaalien sirontakuviosta (kuvio 8.11) nähdään, että virhetermin varianssit ovat 

yhtä suuria. 

 

KUVIO 8.11. Residuaalien sirontakuvio Acanto Priman neliöjuurifunktiolle  
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Sijoittamalla estimoidut funktiot sekä panos- ja tuotoshinnat voittofunktioon, voidaan 

satovastefunktion tapauksessa määrittää optimaalinen fungisidimäärä seuraavalla 

kaavalla: 

(8.1)  

 

 
 

 
 
 

  

, 

missä w on fungisidin hinta, p ohran hinta ja b regressiokerroin. 

 

Kasvitautitappioiden kautta määritettävässä mallissa optimaalinen käyttö saadaan 

verkko- ja rengaslaikun yhteenlasketun määrän tapauksessa seuraavanlaisesta 

funktiosta: 

(8.2)                      , 

missä   on ohran hinta,   regressiokerroin,   fungisidin käyttömäärä,   on 

keskimääräinen satotappio esiintymisprosenttia kohti,   on fungisidin hinta ja   

levityskustannus. 

Verkko- ja rengaslaikun erikseen aiheuttamien satotappioiden tapauksessa 

optimaalinen käyttö saadaan seuraavasta funktiosta: 

                                     , 

Missä    on verkkolaikkufunktion regressiokerroin,   verkkolaikun aiheuttamat 

keskimääräiset satotappiot     rengaslaikkufunktion regressiokerroin ja    

rengaslaikun aiheuttamat keskimääräiset satotappiot.  

Taulukkoihin 8.20–8.22 on kerätty optimaaliset käyttömäärät eri ohran hintojen 

vallitessa erilaisilla malleilla. 

Nykyisillä hinnoilla optimikäyttömäärällä saatava voitto satovastefunktion 

tapauksessa oli Acanto Primalla alhaisempi kuin varianssianalyysissa. Tämä johtuu 

neliöjuurimuotoon pakotetusta mallista. Optimaalinen käyttömäärä oli Acanto 

Priman tapauksessa lisäksi yli kokeissa käytettyjen määrien (maksimi 1,5 kg/ha). 

Prolinen tapauksessa optimaalinen käyttömäärä oli alhaisempi kuin 
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varianssianalyysissa käytetty määrä, mutta voitto oli lähes samalla tasolla. 

Satotappiomalleissa Acanto Priman optimaalinen käyttömäärä oli selvästi 

satovastefunktiomallia alhaisempi, mutta voitto oli lähes samansuuruinen. Voitto oli 

kuitenkin alhaisempi kuin varianssianalyysissa. Funktiomuodon lisäksi syynä tähän 

voi myös olla lähestymistapa, Acanto Priman sadonlisä oli varianssianalyysissa 

korkeampi kuin käsittelemättömän kasvuston satotappio. Tällöin käytettäessä 

satotappioon perustuvaa mallia, poistuu strobiluriinien muut vaikutukset sadon 

määrään, jolloin sadonlisä on alhaisempi. 

TAULUKKO 8.20. Fungisidien optimaalinen käyttömäärä eri malleilla nykyisillä 

panos- ja tuotoshinnoilla 

Satovaste 

  OLS REML 

  x* y* voitto, €/ha x* y* voitto, €/ha 

Acanto Prima 1,65 594 13,26 1,99 725 20,69 

Proline 0,27 239 1,38 0,33 297 5,48 

verkkolaikku + rengaslaikku 

  OLS REML 

  x* y* voitto, €/ha x* y* voitto, €/ha 

Acanto Prima 0,99 468 17,79 0,91 431 15,14 

Proline 0,22 194 -1,87 0,21 187 -2,41 

verkkolaikku & rengaslaikku 

  OLS REML 

  x* y* voitto, €/ha x* y* voitto, €/ha 

Acanto Prima 0,97 459 17,10 0,80 378 11,30 

Proline 0,21 187 -2,36 0,20 176 -3,20 
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Ohran hinnan laskiessa optimaalinen käyttömäärä alenee. 30 % hinnanlaskulla eri 

malleilla tulos oli negatiivinen tai niukasti positiivinen.  

TAULUKKO 8.21. Fungisidien optimaalinen käyttömäärä eri malleilla ohran hinnan 

laskiessa 30 % 

Satovaste 

  OLS REML 

  x* y* voitto, €/ha x* y* voitto, €/ha 

Acanto Prima 0,81 416 -1,56 0,97 508 2,08 

Proline 0,13 168 -7,38 0,16 208 -5,37 

verkkolaikku + rengaslaikku 

  OLS REML 

  x* y* voitto, €/ha x* y* voitto, €/ha 

Acanto Prima 0,48 328 0,66 0,45 302 -0,64 

Proline 0,11 136 -8,97 0,10 131 -9,24 

verkkolaikku & rengaslaikku 

  OLS REML 

  x* y* voitto, €/ha x* y* voitto, €/ha 

Acanto Prima 0,47 321 0,32 0,39 265 -2,52 

Proline 0,10 131 -9,21 0,10 123 -9,63 

 

Hinnan noustessa fungisidien käyttöä kannattaa lisätä. Acanto Priman käyttö 

satovastefunktion tapauksessa oli selvästi yli kokeissa käytettyjen määrien. Näin 

suuri ekstrapolointi ei ole tässä tapauksessa suositeltavaa, koska selittävän ja 

selitettävän muuttujan välinen riippuvuus ei todennäköisesti ole enää samankaltainen 

tällä alueella (Ranta ym. 2005, 377). Myös satotappiomallin tapauksessa 

optimimäärä ylitti kokeiden käyttömäärän. 
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TAULUKKO 8.21. Fungisidien optimaalinen käyttömäärä eri malleilla ohran hinnan 

noustessa 30 % 

Satovaste 

  OLS REML 

  x* y* voitto, €/ha x* y* voitto, €/ha 

Acanto Prima 2,79 773 33,31 3,36 943 45,87 

Proline 0,45 311 13,23 0,56 386 20,16 

verkkolaikku + rengaslaikku 

  OLS REML 

  x* y* voitto, €/ha x* y* voitto, €/ha 

Acanto Prima 1,67 609 40,97 1,54 561 36,49 

Proline 0,37 253 7,75 0,35 243 6,82 

verkkolaikku & rengaslaikku 

  OLS REML 

  x* y* voitto, €/ha x* y* voitto, €/ha 

Acanto Prima 1,64 596 39,81 1,35 491 30,00 

Proline 0,36 244 6,92 0,33 228 5,49 

 

Regressioanalyysilla ei pystytä kuvaamaan fungisidien vaikutusta satoon ja 

kasvitauteihin, ainakaan, jos kyseessä on tehokas fungisidi ja tautiesiintymä ei ole 

korkea, koska sadonlisät ovat korkeita vielä suurillakin käyttömäärillä, jolloin 

esimerkiksi kvadraattisella mallilla ei voida selittää vaikutusta satotasoihin. 

Keskimääräisellä tautiesiintymän alueella fungisidin teho voi olla lähes lineaarista. 

Tällöin matemaattisesti määriteltävä optimikäyttömäärä voi olla kaukana kokeissa 

käytetyistä määristä. Heikompien fungisidien tapauksessa kvadraattiset mallit voivat 

esittää paremmin fungisidin käytön ja satovasteen tai kasvitautimäärän riippuvuuden, 

mutta sellaisia ei tässä analyysissa voitu hyödyntää.  
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9 Johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet 

9.1. Johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla taudinkestävien lajikkeiden ja fungisideilla 

käsiteltyjen alttiiden lajikkeiden lisätuottoja suhteessa käsittelemättömiin alttiisiin 

lajikkeisiin ja päätellä tämän perusteella, onko taudinkestävien lajikkeiden viljely 

kannattavaa. 

Kenttäkokeiden järjestelyjen vuoksi regressioanalyysia ei voitu hyödyntää kuin 

muutaman fungisidin kohdalla ja näissäkin, osaltaan tehokkaiden fungisidien ja 

kasvitautipaineen vuoksi, parhaiksi funktiomuodoiksi osoittautuivat 

neliöjuurifunktiot, minkä vuoksi optimointi ei tuottanut todellisuutta vastaavia 

tuloksia. Varianssianalyysilla voitiin tarkastella useiden eri fungisidien kiinteiden 

käyttömäärien tuottamia tuloksia ja lineaarista sekamallia hyödyntämällä pystyttiin 

pienentämään satunnaisten tekijöiden vaikutuksia. Sekamallilla voitiin määrittää 

myös kasvitautien aiheuttamat keskimääräiset satotappiot kenttäkokeissa. 

Taudinkestävistä lajikkeista härmän ja verkkolaikun kestävän lisätuotot olivat 

kenttäkokeiden keskimääräisellä tautiesiintymällä ja nykyisillä panoshinnoilla 

korkeammat kuin useimpien fungisidikäsittelyjen tapauksissa. Parhaat tulokset 

saatiin kuitenkin strobiluriineja sisältävillä fungisidikäsittelyillä. Myös hinnaltaan 

alhaisen triatsoli-valmisteen Sportak EW lisätuotto oli parempi kuin härmän ja 

verkkolaikun kestävän lajikkeen. Muiden taudinkestävien lajikkeiden tulokset eivät 

yltäneet edes käsittelemättömien alttiiden lajikkeiden tasolle. 

Ohran hinnan noustessa fungisidien käytöllä saatava lisätuotto kasvaa suhteessa 

taudinkestäviin lajikkeisiin. Hintojen laskiessa vaikutus on päinvastainen. 

Taudinkestävistä lajikkeista muiden tulokset eivät yltäneet kuitenkaan 

käsittelemättömien alttiiden lajikkeiden tasolle millään panosten ja tuotosten 

hintasuhteilla. Huomioitavaa on myös, että todellisuudessa viljelijä voi reagoida 

hintamuutoksiin panoskäyttöään muuttamalla. Kasvitautien havainnointi ja 

epidemian etenemisen ennustaminen on kuitenkin haastavaa, joten sopeutuminen 

hintamuutoksiin on todennäköisesti vaikeampaa kuin useimpien muiden muuttuvien 

tuotantopanosten tapauksissa. Fungisidien kysyntä ei ole seurannut öljyn, 

lannoitteiden ja ohran hinnan muutoksia. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että 

fungisidiruiskutuksen vaikutus satoon on pienempi kuin esimerkiksi lannoitteiden. 
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Ohran hintojen pysyvää laskua ei todennäköisesti ole odotettavissa tulevaisuudessa, 

vaan hinnat tulevat pysymään korkeina maailmanlaajuisen kysynnän vuoksi. 

Hintavaihteluja voi kuitenkin esiintyä sääolosuhteiden muutosten mukaan. Ohran 

hinnan noustessa viljelijän kannattaisi lisätä fungisidien käyttöä saadakseen 

korkeampia satoja. Tukipolitiikan mahdollistaman näennäisviljelyn vuoksi kaikki 

viljelijät eivät kuitenkaan reagoi muutoksiin. Todennäköisin vaihtoehto kuitenkin on, 

että hinnat muuttuvat suuntaan, joka kannustaa fungisidien käytön lisäämiseen. 

Kasvitautiesiintymän kasvaessa taudinkestävien lajikkeiden resistenssiominaisuudet 

tulevat paremmin esille. Aineistosta ei voitu määrittää fungisidien torjuntatehon 

muutoksia tautiesiintymän kasvaessa, joten analyysissa käytettiin suhteellista tehoa. 

Huomattavaa on, että kenttäkokeissa verkkolaikun esiintymät olivat yli 

kaksinkertaisia rengaslaikkuun verrattuna. Verkkolaikun torjunnassa huonosti 

suhteessa strobiluriineja sisältäviin fungisideihin onnistuneet triatsolit torjuivat 

rengaslaikkua kuitenkin lähes yhtä tehokkaasti kuin strobiluriiniseokset. Tuloksista ei 

kuitenkaan voida tyhjentävästi päätellä, johtuuko tämä triatsolien paremmasta 

tehokkuudesta rengaslaikkuun vai niiden heikentyvästä tehosta kasvitautiesiintymän 

kasvaessa. Todennäköistä kuitenkin on, että torjuntateho heikkenee kaikkien 

fungisidien tapauksessa kasvitautiesiintymän kasvaessa. Tälle antaa tukea 

fungisidien hyvä teho vähäisiä härmäesiintymiä vastaan. Suhteellisen tehokkuuden 

vuoksi rengaslaikun- tai härmänkestävien lajikkeiden resistenssiominaisuudet eivät 

tulleet analyysissa kunnolla esiin korkeillakaan tautipaineilla, koska useat fungisidit 

pystyivät torjumaan lähes kokonaan keskimääräisen tautiesiintymän. Kasvitautien 

aiheuttamat keskimääräiset satotappiot saattavat myös kasvaa tautiesiintymän 

kasvaessa, vaikka tässä tutkimuksessa esiintyneillä tautiesiintymillä lineaarinen malli 

osoittautui parhaimmaksi. 

Eri kasvitautiesiintymien kasvaessa myös eri taudinkestävien lajikkeiden lisätuottoon 

tulee muutoksia. Peltolohkojensa tautiesiintymien tunteva viljelijä voi tällöin valita 

viljelyyn sopivimman lajikkeen ja saada parempia lisätuottoja kuin alttiilla lajikkeilla. 

Yhdistettynä ohran hinnan laskuun, tautiesiintymän kasvu voi tehdä taudinkestävien 

lajikkeiden viljelystä selvästi alttiita lajikkeita kannattavampaa. 

Kokeissa parhaan tulokset antaneet strobiluriinia sisältävät seokset eivät ainoastaan 

torju kasvitauteja, vaan ne myös edistävät kasvin kasvua muillakin tavoilla. Tämä 
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ominaisuus saattaa heikentyä kasvitautiesiintymän kasvaessa. Pitkässä käytössä 

strobiluriiniseosten ongelmana saattaa olla kasvitautien muuntuminen niille 

resistenteiksi. Resistenssin kehittyminen on erityisesti strobiluriinien ongelma ja siksi 

niitä täytyy käyttää aina seoksina. Pidemmän aikavälin tarkastelussa niiden teho 

todennäköisesti heikkenisi. Tämän huomioiminen lisää taudinkestävien lajikkeiden 

lisäarvoa. 

Kasvitautien vaikean havainnoin ja epidemian etenemisen ennustamisen tekee vielä 

vaikeammaksi muuttuvat sääolot. Päätös ruiskuttamisesta ja ruiskutettavan fungisidin 

määrästä vaikuttaa taloudelliseen tulokseen ja voi olla kaukana optimaalisesta 

valinnasta. Tällöin viljelijä kohtaa tuotantoriskin, jota taudinkestävien lajikkeiden 

tapauksessa ei ole. Viljelijää tulevaisuudessa velvoittavien integroidun torjunnan 

periaatteiden noudattamisesta tulee myös helpompaa taudinkestäviä lajikkeita 

viljeltäessä. 

EU:n maatalouspolitiikassa ollaan ottamassa yhä enemmän huomioon maatalouden 

tuotantotapojen vaikutukset ympäristöön viimeisimpien ja suunnitteilla olevien 

uudistusten perusteella. Osaltaan tähän ovat vaikuttaneet niin kuluttajien vaatimukset 

kuin ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen periaate. Nykyiseen tuotantotapaan ei 

viimeisimpien esitysten perusteella ole tulossa kasvinsuojeluaineiden käytön 

lisärajoituksia. Tulevaisuudessa tilanne voi olla toisenlainen ja silloin 

taudinkestävien lajikkeiden lisäarvo voi kasvaa. Huomioitavaa on myös, että 

taudinkestävät lajikkeet soveltuvat myös luonnonmukaiseen tuotantoon, missä niistä 

voidaan jo nyt saada hyviä lisätuottoja. 

Taudinkestävien lajikkeiden jalostustyö on vielä kesken, joten jatkojalostuksessa 

lajikkeiden sato-ominaisuudet voidaan mahdollisesti säilyttää paremmin. 

Satotappiokokeissa havaintojen määrä oli pieni ja tätä kautta keskihajonnat suuria. 

Tällöin keskiarvoihin perustuvaan vertailuun liittyy epävarmuutta. Lisäkokeilla 

taudinkestävien lajikkeiden satopotentiaali tarkentuisi. Kenttäkokeissa satotasot ovat 

korkeammat kuin keskimääräisillä tiloilla. Alhaisemmilla satotasoilla fungisidien 

vaikutus voi olla erilaista ja myös taudinkestävien lajikkeiden satopotentiaali voi 

realisoitua eri tavalla. 

Taudinkestävien lajikkeiden viljelyn kannattavuus verrattuna alttiisiin lajikkeisiin 

näyttää siis vaativan nykyisillä panos- ja tuotoshinnoilla korkean 
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kasvitautiesiintymän, jolloin taudinkestävyyksien hyödyt tulevat esille. On kuitenkin 

muistettava, että aivan kuten kasvitaudit muuntuvat resistenteiksi fungisideille, 

saattaa myös taudinkestävien lajikkeiden resistenssi murtua ennen pitkää. Tällöin 

alttiiden lajikkeiden viljelyn ja fungisidien käytön kannattavuus paranee suhteessa 

taudinkestäviin lajikkeisiin. 

9.2 Jatkotutkimustarpeet  

Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin muutamia mielenkiintoisia näkökulmia 

taudinkestäviin lajikkeisiin, joita kuitenkin sivuttiin alustuksessa. Eräs on jo 

johtopäätöksissäkin käsitelty luonnonmukainen tuotanto.  

Fungisidien aiheuttamista ympäristöhaitoista tehoainehuuhtoumat voitaisiin ottaa 

huomioon hyödyntämällä kasvinsuojeluaineiden huuhtoumamalleja. Huuhtoumia on 

mallinnettu esimerkiksi MTT:n MATYVA-projektissa (Laitinen, Raisio & Siimes 

1996). Ympäristöhaitat huomioimalla voitaisiin määrittää taudinkestävien lajikkeiden 

yhteiskunnallinen arvo.  

Vertailussa taudinkestävien ja alttiiden lajikkeiden välillä huomioimatta jäi alttiiden 

lajikkeiden vaihtelevat taudinkestävyydet ja muut ominaisuudet. Alttiita lajikkeita 

tutkimuksessa edusti kenttäkokeisiin valittujen lajikkeiden keskimääräinen 

taudinkestävyys ja satoisuus. Lajikkeiden välillä on kuitenkin selviä eroavaisuuksia 

ja lajikevalinnan huomioiminen saattaa muuttaa tuloksia. 

Fungisidien ja taudinkestävien lajikkeiden satovaikutuksista huomioitiin ainoastaan 

sadon määrä. Ohrasta maksetaan kuitenkin usein myös sen laadun perusteella eri 

hintoja (hehtolitrapaino, tuhannen jyvän paino), jotka vaikuttavat myös 

taloudelliseen tulokseen.     

Yhden kasvukauden tarkastelussa huomioimatta jäävät pitkän aikavälin muutokset. 

Yksipuolistunut viljely kierto yhdessä kevennetyn muokkauksen kanssa lisää 

tautiesiintymää ja siirtää kasvitaudit kasvukaudelta toiselle. Jos samalla fungisidit 

eivät pysty torjumaan tarpeeksi tehokkaasti kasvitauteja, joko heikon tehonsa tai 

muuntuvien tautien vuoksi, kasvitautiesiintymä lisääntyy entisestään. 

Taudinkestävien lajikkeiden lisäarvo voi näin lisääntyä kasvukaudesta toiseen.  
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