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ABSTRACT 

Powdery mildew of strawberry is causing yield losses and therefore it is an 
economically significant plant disease in strawberry tunnel cultivation. 
Chemical pesticides have been used to control powdery mildew. They are 
known to have negative effects on the environment as well as on the plant 
disease itself. In recent years, microbiological pesticides have been 
developed for the control of powdery mildew, among other bacteria 
isolated from nature which are antagonistic to plant pathogens. 
The aim of this thesis was to study the efficacy of the microbiological 
preparation Serenade ASO (Bacillus subtilis QST 713) alone and in 
combination with Thiotrac sulfur fertilizer in control of powdery mildew of 
strawberry cultivated in a plastic tunnel. The project was commissioned by 
SavoGrow Oy's Marjaosaamiskeskus. The pest control was organized in the 
summer of 2017 in Suonenjoki, on the experimental farm of the 
Marjaosaamiskeskus. In the experiment, the measure of the efficacy of the 
control was the quantity and quality of the crop.  
The best relative proportion of the marketable yield (85.4%) of the total 
crop was obtained from the Serenade ASO treated experimental plots, the 
worst being by Thiotrac + Serenade ASO treatment (79.3%). However, in 
Serenade ASO treated experimental plots, the kilos of merchantable yield 
were the lowest and the group's seedlings produced an average of 1269.1 
g / m². In the untreated control plots the relative proportion of the 
marketable yield of the total crop was the second highest (83.6%), but the 
highest number of kilos was obtained in this test group and marketable 
yield was 1319.3 g / m². Thiotrac + Serenade ASO marketable yield was 
1288 g / m². The largest relative proportion of infected berries from the 
total crop (9.2%) was shared by Thiotrac + Serenade ASO treatment and 
the lowest (5%) in Serenade ASO treated, the untreated group was the 
second highest (7.3%). The data was analyzed by the variance analysis of 
the JMP Pro 14 statistical programme. The treatments did not have 
statistically significant differences in test results. 
The summer of 2017 was extraordinary in the case of powdery mildew 
because of the low presence of powdery mildew. This may have affected 
the results of the experiment, although the treatments had an impact on 
the crop quality.   
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1 JOHDANTO 

Suomalaiset marjanviljelijät ovat siirtämässä tuotantoaan tunneleihin, sillä 
tunneliviljelyssä on paljon etuja verrattuna avomaaviljelyyn. Mansikan 
sato ja laatu paranevat ja sen lisäksi sadonkorjuu on säistä riippumatonta, 
helpompaa ja nopeampaa. Tunnelissa mansikan kasvukausi pitenee sekä 
alusta että lopusta, mikä mahdollistaa jopa kahden sadon kasvattamisen.  
Tunnelien rakentamiseen ja tarvittavaan tekniikkaan on nykyisin 
mahdollista saada investointitukea (Luoma, 2017, s. 20), mikä tekee 
muutoksesta houkuttelevan. 
 
Suurimpia haasteita tunneliviljelyssä on kasvinsuojelun hallinta. Kasvustoa 
on jatkuvasti tarkkailtava niin tuholaisten kuin tautienkin varalta ja 
ennakkotorjunnassa käytettävä ensisijaisesti biologisia 
torjuntamenetelmiä. Monet kasvintuhoojat lisääntyvät 
tunneliolosuhteissa huomattavasti nopeammin kuin avomaaviljelmillä. 
Mansikanhärmä on tunnelissa yksi pahimmista satotappioita tuottavista 
taudeista, koska tunnelin ilmasto suosii härmän lisääntymistä ja leviämistä. 
Härmän torjuntaan on paneuduttava huolellisesti, mikäli haluaa saavuttaa 
viljelmällään taloudellisesti kannattavan sadon.  
 
Härmää on perinteisesti torjuttu kemiallisilla kasvinsuojeluaineilla, jotka 
ovat ympäristölle haitallisia ja lisäksi niiden pitkäaikaisella käytöllä taudille 
voi kehittyä resistenssi. Monet tuholaiset torjutaan jo nyt biologisilla 
torjuntaeliöillä, joten olisi hyvä, jos kasvitautienkin torjuntaan löytyisi 
tehokkaita biologisia menetelmiä. 
 
Suonenjoella SavoGrow Oy:n Marjaosaamiskeskuksen koetilalla 
järjestettiin kesällä 2017 härmän torjuntakoe tunnelissa viljellylle 
mansikalle. Kokeessa selvitettiin mikrobiologisen Serenade ASO -fungisidin 
tehoa yksin ja yhdessä ja Thiotrac-rikkilannoksen kanssa mansikanhärmän 
torjunnassa. Kokeessa oli mansikkalajikkeina härmänaltis ´Malling 
Centenary` ja edellistä kestävämpi ´Clery`. Molemmat ovat yleisesti 
Euroopassa ja Suomessa tunneliviljelyssä viljeltäviä lajikkeita. 
 

2 MANSIKANHÄRMÄ 

 
Härmäsieni on ehdoton loinen, joka tarvitsee elääkseen ja lisääntyäkseen 
elävää isäntäkasvin solukkoa. Härmää esiintyy lähes kaikilla viljeltävillä 
kasvilajeilla. Mansikanhärmää aiheuttaa Podosphaera aphanis (syn. 
Podosphaera macularis) niminen härmäsieni. (Maas, 1984, s. 42) 
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Mansikan jalostustyössä yksi tärkeimmistä tavoitelluista uusien lajikkeiden 
ominaisuuksista on härmän kestävyys ja näitä lajikkeita suosimalla härmän 
torjuntaan ei tarvitse käyttää niin paljon resursseja. Nykyisin 
härmänkestäviä mansikkalajikkeita on runsaasti saatavilla. Mikäli 
olosuhteet ovat suosiollisia härmälle, härmän kestävistä lajikkeista 
huolimatta härmää esiintyy kaikkialla, missä mansikkaa viljellään. 
Mansikan tunneliviljelyssä härmätauti aiheuttaa ongelmia varsinkin 
keväällä ja syksyllä, koska ilmankosteus on korkea ja kasvuston lehdet 
kuivia. (Maas, 1984, s. 43) Härmän merkitys taloudellisesti on hyvin suuri, 
sillä pahimmillaan se voi saastuttaa koko sadon. Pahimmat satotappiot 
johtuvat lehtien rihmastopeitteen aiheuttamasta yhteyttämisen 
heikentymisestä, joka voi aiheuttaa lehtien nekroosia ja lopulta 
lehtikadon. (Maas, 1984, s. 42) Viljelijät ovat kiinnostuneita löytämään 
biologisia keinoja härmän torjuntaan, koska kemiallinen härmän torjunta 
vaikeuttaa tehokasta biologista tuholaistorjuntaa. 
 

2.1 Härmän elinkierto  

Härmäsienen elinkierrossa on kolme päävaihetta: talvehtiminen, infektio 
ja lisääntyminen. Härmän koko suvullinen ja suvuton elinkierto on kuvattu 
kuvassa 1. Härmäsieni talvehtii rihmastoon muodostuneissa suvullisissa 
kotelorakoissa, kleistoteekioissa, jotka ovat vihreinä säilyneissä 
kasvinosissa tai maaperässä. Avomaalla tämä tapahtuu viljeltävän kasvin 
silmuissa ja lehdissä, mutta kasvutunnelissa härmä säilyy pääasiassa 
härmärihmaston kotelorakoissa tunnelin maaperässä ja 
aluskasvillisuudessa sekä kasvijätteissä. (Hall, Jin & Dodgson, 2016, s. 4) 
Kasvin silmuissa härmäsienet voivat talvehtia rihmastona, 
kuromankannattimien avulla tai kuromaitiöinä (Rumbolz & Gubler, 2005).  
Tautia tulee myös tunneliin tuotavien taimien mukana, koska talvehtivaa 
härmää on kylmävarastoiduissa taimissa. Talvehtivaa härmää on löydetty 
avojuuristen taimien rönsyistä ja paakkutaimista (Carew, 2011, s. 7). 
Kasvukauden lopulla härmä tuottaa myös suvullisia kotelorakkoja, jotka 
talvehtivat. Ne säilyvät tartunnan saaneessa kasvustossa tai putoavat 
maahan. Seuraavana keväänä ne vapauttavat koteloitiöitä ja aiheuttavat 
uusia infektioita. Keväällä olosuhteiden parantuessa kotelorakot 
vapauttavat suvullisia koteloitiöitä, jolloin taudille altistumisen vaara 
kasvaa. (Gadoury, Asalf, Heidenreich, Herrero, Welser, Seem, Tronsmo & 
Stensvand, 2010, s. 246) Syksyllä, kun kasvuston elinvoimat alkavat hiipua, 
härmä alkaa tuottaa suvullisia itiöitä, jotka talvehtivat (Timonen & 
Valkonen, 2018, s. 235). Kasvukauden aikana keväästä syksyyn härmä 
lisääntyy kuromankannattimien päistä muodostuvien suvuttomien 
kuromaitiöiden avulla. Härmäsieni tuottaa niitä useita sukupolvia 
kasvukauden aikana. Härmän tyypilliset silmin nähtävät puuterimaiset 
oireet johtuvat kuromaitiöiden runsaasta tuotannosta. (Timonen & 
Valkonen, 2018) 
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Itiöt leviävät tehokkaasti ilmavirtausten mukana ja löytäessään sopivan 
isäntäkasvin ne tarttuvat sen lehden pintaan ja itävät muodostaen 
iturihman sekä painerihman, jonka avulla se tunkeutuu kasviin. 
Kasvisoluun sieni muodostaa imurihmaston, jolla se ottaa isäntäkasvista 
tarvitsemiaan ravintoa. Taudinaiheuttaja levittäytyy rihmastona kasvin 
pinnalla tai pintasolukon alla. Tässä vaiheessa sieni alkaa tuottaa 
suvuttomia itiöitä kuromaitiöiden avulla. (Timonen & Valkonen, 2018, s. 
235) Niitä ehtii muodostua useita sukupolvia yhden kasvukauden aikana. 
Kuromaitiöt muodostuvat kuromankannattimien päihin. (Timonen & 
Valkonen 2018, 163) Kuromaitiöiden muodostuminen on silmämääräisesti 
havaittavissa kuuden päivän jälkeen infektiosta (Maas, 1987, s. 67). Tässä 
vaiheessa taudille tyypillinen valkoinen rihmasto on nähtävissä lehtien 
pinnalla. Se näkyy ensin lehtien alapinnalla ja myöhemmin sitä on 
nähtävissä myös lehtien yläpinnalla. (Hall ym., 2016, s. 2)  
 
Ympäristötekijät vaikuttavat suuresti härmän leviämiseen. Lämmin ilma ja 
korkea ilmankosteus edesauttavat härmän tarttumista. Härmäsienen on 
havaittu itävän nopeimmin 15–25 °C lämpötiloissa. Kasvu alkaa yli 10 °C 
asteessa ja optimaalisin lämpötila sienen kasvulle on 20 °C. Sen 
lisääntyminen lakkaa kokonaan + 27 °C lämpötilassa. Kuitenkin kasvit 
saavat härmätartunnan suurimmalla todennäköisyydellä keväällä tai 
syksyllä, kun ilma on viileää ja ilmankosteus korkea.  Itiöiden itäminen on 
todennäköisintä silloin, kun suhteellinen ilmankosteus on yli 75 %. (Carisse 
ym., 2013, s. 811) 
 
Härmäsaastunta on usein pahempi sateilta suojatussa tunnelissa kuin 
avomaalla, koska härmä ei kestä sateiden tuomaa seisovaa vettä 
(Amsalem, Freeman, Rav-David, Nitzani, Sztejnberg, Pertot & Elad, 2006). 
Päiväsaikaan tunneleita tuuletetaan tehokkaasti, joten ilma on päivällä 
lämmin sekä kuiva. Vapautuneet itiöt leviävät tunnelissa kasvustoon 
ilmavirtojen sekä ihmisten mukana. Yöaikaan tunnelissa voi tiivistyä 
kosteutta lehtien pinnoille ja näistä kohdista härmä pääsee helposti 
infektoimaan mansikkakasvustoa.  
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Kuva 1. Härmän elinkierto (Jin, Fitt, Hall & Huang, 2013). 

 
 

 
Kuva 2. Podosphaera aphanis- härmäsienen suvuton lisääntyminen (Palmer, S. 2007). 

 
 

2.2 Härmätaudin oireet  

Mansikanhärmän ensioireet näkyvät lehtien alapinnassa, varsinkin 
lehtiruodissa. Saastuneissa lehdissä oireet näkyvät punertavina läiskinä ja 
lehdet käpertyvät laidoista ja tulevat kuppimaisiksi sekä kuivettuvat. 
(Pohjakallio, 1963, s. 124) Nuoret lehdet ovat alttiimpia taudille kuin 
vanhat lehdet. Lehtien alapinnoilla voi myös näkyä pieninä alueina 
valkoista jauhomaista peitettä, joka on härmän aiheuttamaa rihmastoa. 
Rihmastot kasvavat sulautuen yhteen ja ajan myötä peittävät koko lehden 
alapinnan. Lehtien lisäksi peitettä näkyy myöhemmin myös rönsyissä, 
kukissa, raakileissa ja kypsissä marjoissa. (Maas, 1984, s. 66) On myös 
huomattu, että lehtien ylä- ja alapinnoilla ei ole eroavaisuutta alttiudessa 
taudin tarttumiselle (Gadoury ym., 2007). 
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Kukat ja marjat ovat jokaisessa kehitysvaiheessa herkkiä härmän 
tarttumiselle, varsinkin sellaisilla lajikkeilla, jotka eivät ole kovin 
härmänkestäviä. Mansikanhärmä aiheuttaa monessa tapauksessa 
marjojen kuivumista. Härmätartunnan saaneet kukat voivat olla 
härmärihmaston peittämiä, jolloin kukasta kehittyy epämuodostunut 
marja tai se kuolee ennen aikojaan. Infektoituneista raakileista tulee kovia, 
eivätkä ne kypsy normaalisti, vaan jäävät pieniksi ja kuiviksi. Sen sijaan 
vanhemmat marjat säilyvät muuten hyväkuntoisina, mutta niiden väri 
menettää kirkkautensa. (Pohjakallio, 1963, s. 125) Saastuneiden marjojen 
säilyvyys on huono (Carisse ym., 2013, s. 811) ja laatu on huomattavasti 
alentunut, sen lisäksi marjat kuivuvat nopeasti (Maas, 1987, s. 66). 

2.3 Taudin kulku 

Mikäli isäntäkasvi on vastustuskyvytön härmälle ja ympäristön olosuhteet 
ovat otollisia taudin kehitykselle, härmätartunta alkaa, kun kuromaitiö 
laskeutuu isäntäkasvin lehden pinnalle (Pohjakallio, s. 117). P. aphanis 
tarttuu kasvin kaikkiin osiin, jotka ovat ilman kanssa kosketuksissa ja se 
lisääntyy nopeasti (Asalf, Trandem, Stensvand, Wekesa, Moraes & Klingen, 
2012, s. 122). Lehden pinnan ollessa kuiva ja ilman suhteellisen kosteuden 
ollessa korkea kuluu 4–6 tuntia, jonka jälkeen itiö itää (Maas, 1984, s. 67) 
ja muodostaa iturihman, jonka kärkeen muodostuu painerihma. 
Painerihman avulla se tarttuu kiinni lehden pintaan. Tämän jälkeen 
painerihmaan kasvaa tartuntapiikki, erityinen läpäisyelin, jonka avulla itiö 
tunkeutuu kasvin soluihin (Timonen & Valkonen, 2018, s. 235) lävistäen 
kutikulan sekä solunseinämän. Painerihmasto on muodostunut 12 tunnin 
kuluttua itiön laskeuduttua lehden pintaan. Painerihmasto tunkeutuu 
isäntäkasvin soluseinien läpi entsymaattisen sekä mekaanisen voiman 
avulla. Uusien itiöiden tuotanto alkaa 4–6 päivän kuluttua kasvin kudoksiin 
tunkeutumisen jälkeen. (Ridiout, 2009, s. 53)  
 
Tunkeuduttuaan kasviin härmän sienirihmasto alkaa tuottaa 
imurihmastoa, jonka avulla patogeeni ottaa isäntäkasvista ravintoa 
sienirihmaston käyttöön. Imurihmastot muodostuvat epidermin soluihin 
tuppeutumalla (invaginaatio vrt. takaiskuventtiili) isännän solukalvoon. 
Tämä tapahtuu niin pienen reiän kautta, että se ei vahingoita isäntäkasvin 
solua. Kasviin tunkeutumisen aikana härmäsienen täytyy voittaa 
isäntäkasvin solujen luontaiset puolustusmekanismit päästäkseen sisälle 
kasviin. Vain pieni osa itäneistä itiöistä onnistuu tunkeutumaan 
isäntäkasviin, vaikka kasvi olisi kuinka herkkä härmälle. (Hückelhoven, 
2005, s. 10) Sienirihmaston kasvaessa epidermin soluissa imurihmastoja 
saattaa kehittyä useita sukupolvia (Tenhovirta, 2012, s.11).  
 
Soluseiniin liittyvien puolustusmekanismien lisäksi, kasvilla on myös muita 
keinoja ehkäistä härmäinfektiota, kuten esimerkiksi estämällä 
imurihmastojen ravinnon otto. Mikäli härmä onnistuu tunkeutumaan 
isäntä kasviin, se alkaa lisääntyä muodostamalla kuromankannattimia.  
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Sen jälkeen alkaa itiöiden tuotanto. Härmän valkoinen jauhomainen 
ulkomuoto johtuu ketjuiksi muodostuvista lyhyistä kuromankannattimista. 
(Tenhovirta, 2012) 
 

2.4 Itiöiden leviäminen 

 
Itiöt leviävät pääasiassa ilmavirtauksien mukana. Kasvihuoneissa ja 
muovitunneleissa on paljon heikommat tuuliolosuhteet kuin avomaalla. 
Kasvihuoneessa tuulen nopeus on vielä hitaampaa kuin muovitunnelissa. 
Ilmeisesti tästä johtuu, että muovitunnelissa härmän tartuntapaine on 
korkeampi kuin kasvihuoneessa. Vaikka härmä leviääkin tuulen mukana, 
niin todennäköisesti se ei voi lentää kovin kauas tuulen avulla. 
Kasvihuoneissa ja muovitunneleissa itiöt todennäköisesti leviävät 
laajemmalle ihmisten välityksellä. (Hall ym., 2016, s. 4)  
 

2.5 Mansikanhärmälle altistavat tekijät 

On todettu, että mansikanhärmän esiintyminen riippuu ilmassa olevista 
itiöistä (Blanco, de los Santos, Barrau, Arroyo, Porras & Romero, 2004, s. 
879). On kuitenkin monia ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat taudin eri 
kehitysvaiheisiin. On huomattu, että olosuhteet ovat härmälle 
suosiollisempia, kun viljellään kasvihuoneessa tai tunnelissa (Xiao, 
Chandler, Price, Duval, Mertely & Legard 2001, s. 901). Härmätartunta on 
usein myös vakavampi kasvihuoneessa tai tunnelissa viljellylle mansikalle 
(Maas, 1984, s. 43). 
 
Itiön itämisen minimilämpötila on 2 °C ja nopeinta se on 20 °C:ssa. Yli 35 
°C:n lämpötilassa itäminen lakkaa kokonaan. Tutkimuksissa on havaittu, 
että vähäistä itämistä tapahtuu lähellä 0 °C lämpötilaa, mutta infektiota ei 
tapahdu alle 5 °C:n lämpötilassa. Sienen kasvu on hidasta 5–13 °C:ssa ja 
alle 15 °C:n lämpötilassa itiöiden muodostuminen ei ole mahdollista. 
Optimaalinen lämpötila härmätaudin kehittymiselle on 18–22,5 °C ja 
itäminen saavuttaa huippunsa 25 tuntia isäntäkasviin tunkeutumisesta. 
Podosphaera aphanis on herkkä korkealle lämpötilalle. Itiön isäntäkasviin 
tunkeutumisen aikaan vain 2 tunnin altistus yli 30 °C:n lämpötilalle 
vähentää infektoitumisen voimakkuutta 50 %. Altistuminen yli 39 °C:n 
lämpötilalle saattaa aiheuttaa koko sienikolonian tuhoutumisen. (Peries, 
1962)  
 
Vesi on haitallista härmäsienen itiöille, mutta ne tarvitsevat kosteutta 
itämiseen. Itiöt kuolevat veteen joutuessaan jo suhteellisen nopeasti ja jo 
alle viidessä tunnissa suurin osa itiöistä on tuhoutunut. Itiöt pysyvät 
elinkelpoisena vain lyhyen aikaa ja itääkseen ne tarvitsevat korkean ilman 
suhteellisen kosteuden noin 25 °C lämpötilassa. (Amsalem ym., 2006) 
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Suhteellisesti korkeinta itiöiden itäminen on 20 °C lämpötilassa ja 97 % 
suhteellisessa ilmankosteudessa, jolloin lähes kaikki itiöt itävät. Kun 
suhteellinen ilmankosteus on 86 %, 48 % itiöistä itää ja suhteellisen 
ilmakosteuden ollessa 12 % itää vain 17 %. Itiöiden itäminen vähenee 
nopeasti, jos joko lämpötila tai suhteellinen ilmankosteus muuttuu 
suuntaan tai toiseen. (Peries, 1962) Näillä ympäristötekijöillä on hyvin 
kapea optimaalinen alue, jolloin itiöstön itäminen on tehokkainta. Siitä 
huolimatta myöhäisemmässä vaiheessa taudin elinkiertoa suhteellisella 
ilmankosteudella ei ole suurta merkitystä tartunnan kehitykselle tai 
itiöiden tuotannolle missään lämpötilassa. (Peries, 1962; Palmer, 2007, s. 
10)  
 
Valo-olosuhteilla on oma vaikutuksensa härmän kehitykselle, mutta asiaan 
voi vaikuttaa ainoastaan, mikäli viljelyssä käytetään keinovalaistusta. 
Tutkimuksissa on todettu, että korkea valon voimakkuus voi vähentää 
itiöiden itämistä ja sienirihmaston kasvua. Itämisprosentti on pimeässä 
paljon korkeampaa kuin muissa valo-olosuhteissa. Sienen ituputken pituus 
vaihtelee myös valon mukaan, pimeässä itäneissä putki on pidempi kuin 
muissa olosuhteissa itäneillä. (Amsalem ym., 2006)    
 
Suthaparan (2009) osoitti, että ruusunhärmä on herkkä valolle. Kasvatus-
kammiossa tekemässään kokeessa hän huomasi, että ruusuilla jatkuva 24 
h:n valotus vähentää härmäitiöiden tuotantoa sekä itämistä 62%, 18 h:n 
valotus vähensi 22%. 
 

2.6 Lajikevalinta 

 
 
Kaikista tärkein keino vaikuttaa kasvuston kestävyyteen härmää vastaan 
on viljeltävän mansikkalajikkeen valinta. Valinnassa on syytä kiinnittää 
huomiota lajikkeen härmänkestävyyteen. Toiset lajikkeet ovat hyvin 
alttiita härmälle ja toiset lajikkeet kestävät härmää hyvin. Härmää 
kestävästä lajikkeesta riippumatta ympäristöolosuhteet voivat olla 
sellaisia, että härmän tautipaine on suuri, ja tauti iskee kasvustoon 
(Hukkanen, 2008, s. 16). Mansikan jalostustyössä yksi tärkeimmistä 
tavoitelluista uusien lajikkeiden ominaisuuksista on härmän kestävyys ja 
näitä lajikkeita suosimalla härmän torjuntaan ei tarvitse käyttää niin paljon 
resursseja. 
 
Tämän opinnäytetyön härmän torjuntakokeissa oli tutkittavana kaksi 
lajiketta, ’Malling Centenary’ ja ’Clery’. ’Malling Centenary’ on 
pääsatokauden lajike avomaalla, mutta tunnelissa siitä on mahdollista 
saada satoa varhain, riippuen istutusajankohdasta. ’Malling Centenary’ 
on suhteellisen härmän altis lajike (Kraege n.d.; Meiosis n.d). ’Clery’ on 
varhaislajike, joka sopii hyvin aikaiseen tunneliviljelyyn. ’Cleryllä’ on hyvä 



8 
 

 
 

härmän sekä muiden lehtiin ja juuristoon vaikuttavien tautien kestävyys. 
(Idris strawberries n.d.)  
 
 

3 MANSIKANHÄRMÄN TORJUNTA 

Tärkein torjuntakeino on härmää kestävien lajikkeiden valinta viljelyyn. 
Tästäkin huolimatta joskus tautipaine voi olla niin korkea, että 
torjuntatoimiin on ryhdyttävä. Nykyisin härmää torjutaan käyttämällä 
erilaisia fungisideja. Mansikanhärmään ei löydy yhtäkään parantavaa 
ainetta, vaan aineilla on ainoastaan suojaava vaikutus. Torjunnassa on 
noudatettava resistenssin hallinnasta annettuja ohjeita. On huolehdittava 
siitä, että ruiskutuksia tehdään oikea määrä ja käytössä on 
vaikutusmekanismeiltaan erilaisia tehoaineita. Myös ruiskutuksien oikea 
ajoitus on tärkeää ja on huomioitava varoajat. 

3.1 Resistenssin hallinta 

Nykyisin viranomaiset ohjeistavat viljelijöitä toteuttamaan kasvinsuojelua 
yleisten IPM-periaatteiden mukaan, johon myös kasvitautien resistenssin 
hallinnan tulee pohjautua. IPM eli integroitu kasvinsuojelun periaatteet 
tulivat käyttöön vuonna 2014 ja ne tähtäävät siihen, että kasvinsuojeluun 
etsitään luontaisia menetelmiä hillitsemään kasvintuhoojia (Laitinen, 
Mattsoff & Kontiokari, 2013). Periaatteen mukaan kasvintuhoojia pyritään 
ennaltaehkäisemään monin eri keinoin. Viljelyyn valitaan vain puhdasta 
taimimateriaalia ja mahdollisia kasvintuhoojia tarkkaillaan ja sen 
perusteella tehdään päätökset kasvinsuojelutoimista. Torjunta ajoitetaan 
oikein ja torjunta-aineita käytetään vain, kun se on välttämätöntä. 
Torjuntatoimien vaikutusta seurataan. Kokemuksen myötä viljelijä oppii 
tehokkaimman menetelmän torjuntaan. (Tukes, n.d.b)  
 
Kemiallinen torjunta on myös yksi IPM-periaatteiden mukainen 
torjuntamenetelmä. Resistenssin hallinnan tehostamisen vuoksi torjunta-
aineita pyritään käyttämään mahdollisimman vähän ja torjunnassa on 
vuoroteltava eri tehoaineita, joilla on erilaiset vaikutusmenetelmät (Jalli & 
Laine, 2011).  Tällä tavoin torjunta-ainetta vastaan ei synny resistenssiä ja 
sen tehokas käyttöikä pitenee (Tukes, n.d.b). Fungisidien resistenssin 
hallintaohjelmia ja torjunta-aine suosituksia tekee FRAC:n (Fungiside 
Resistance Action Committee) työryhmät. Työryhmät koostuvat 
kansainvälisten torjunta-ainevalmistajien asiantuntijoista (mm. BASF, 
Bayer, Kumiai, Syngenta).  
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3.2 Kemiallinen torjunta 

Härmän torjuntaan on käytettävissä monia sallittuja kemiallisia torjunta-
aineita. Kemialliset torjunta-aineet ovat tehokkaita torjunnassa, mutta 
niiden käytössä on monia rajoitteita mm. resistenssin hallinnan vuoksi. 
Siitä syystä niitä ei saa käyttää kovin montaa kertaa kasvukaudella. 
Esimerkiksi Signum-nimistä valmistetta, härmän torjunta-ainetta, saa 
käyttää mansikalla vain 2 kertaa kasvukauden aikana (Tukes n.d.a), koska 
sen toinen tehoaine pyraklostrobiini kuuluu resistenssiherkkään 
strobiluriini (QoI-aineet) torjunta-aineryhmään (Berner n.d.; Jalli & Laine. 
2011). 
 
Härmän ja muiden sienitautien torjuntaan eri kasveille on runsaasti 
torjunta-aineita Suomen markkinoilla. Mansikan osalta tällä hetkellä on 
käytössä DMI-, aniliinipyrimidi- ja QoI-aineita ja niiden lisäksi aineita, jotka 
eivät kuulu kyseiseen luokitteluun. DMI-aineiden torjunnan teho härmää 
vastaan perustuu niiden kykyyn estää sienen soluseinien muodostumista. 
QoI-aineet puolestaan estävät sienen soluhengityksen ja aniliinipyrimidit 
estävät sienen ravinteiden saantia. (Jalli & Laine, 2011) 
 

3.2.1 Suomessa hyväksytyt torjunta-aineet 

Mansikanhärmän torjuntaan hyväksyttyjä aineita on Suomen markkinoilla 
useita (Taulukko 1.). 
 
Taulukko 1. Suomessa sallitut torjunta-aineet härmää vastaan (Rönnqvist, 2013). 

Torjunta-aine Tehoaine Tehoaineryhmä 

Amistar Atsoksistrobiini 
Strobiluriinit (QoI-aineet) 

Serenade ASO 
Bacillus subtilis               
suku QST 713 

Biologinen                               

Frupica SC Mepanipyriini aniliinipyrimidit 
Candit Kresoksiimi-metyyli Strobiluriinit (QoI-aineet) 

Topas 100 EC Pentsonatsoli DMI 
Mirador 250 SC  Atsoksistrobiini Strobiluriinit (QoI-aineet) 

Optiva Atsoksistrobiini Strobiluriinit (QoI-aineet) 
Signum Boskalidi/Pyraklostrobiini Strobiluriinit (QoI-aineet) 
Switch 62.5 WG Syprodiniili/Fludiokoniili aniliinipyrimidit 
Candit  Kresoksiimi-metyyli Strobiluriinit (QoI-aineet) 

Carbon Kick Booster Raffinoitu rypsiöljy   
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3.3 Biologinen torjunta 

 
Torjunta-aineiden lainsäädäntö on tiukentunut ja markkinoilta on 
poistettu torjunta-aineita. Euroopan parlamentin REACH-asetuksen 
mukaan torjunta-aine voidaan poistaa markkinoilta tai sille ei anneta 
käyttölupaa, mikäli on havaittu, että se on haitallinen ihmisen terveydelle 
ja ympäristölle (Amanatidis, 2018) tai sille on kehittynyt resistenssi 
(Junnila, Laine & Ketola, 2009). Torjunta-aineita poistuu markkinoilta 
nopeammin kuin uusia tulee tilalle. Tämä johtuu siitä, että uusien aineiden 
kehittäminen on hidasta ja uuden valmisteen markkinoille saamiseen 
saattaa mennä kymmenenkin vuotta (Farmit, n.d.). Uusien aineiden 
lupamenettelyt ovat hyvin tarkkoja ja niiden käsittely sekä tehoaineiden 
rekisteröinti kestää useita vuosia (European Commission, n.d.). 
Kemiallisten torjunta-aineiden ohella biologisen torjunnan valikoima 
kasvaa, koska niiden hyväksyntämenettely on nopeampaa (Luomuliitto, 
n.d.). Biologisen torjunnan merkitys kasvaa tulevaisuudessa suuremmaksi. 
 
Biologisesta torjunnasta on tullut entistä merkittävämpi kasvitautien 
torjuntamenetelmä, koska kemiallisten torjunta-aineiden käytöllä 
tiedetään olevan monia kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja jatkuvasti 
käytettynä synnyttävän kestäviä tuhoojakantoja. Kasvit sisältävät 
itsessään suuren määrän erilaisia luonnollisia fungisideja, joten on hyvin 
suuri todennäköisyys, että niistä voidaan kehittää turvallisia ja tehokkaita 
vaihtoehtoja synteettisille fungisideille. (Husaini, Davide & Neri, 2016, s. 
199) 
 
Erilaisia biofungisideja on hyvin tuloksin käytetty härmän torjuntaan. 
Biofungisideja on ollut markkinoilla Amerikassa jo pitkään ja kokemukset 
ovat olleet hyviä. Suomessa on sienitautien torjuntaan mansikan 
kasvihuone- ja tunneliviljelyssä rekisteröity vuonna 2015 biofungisidi 
Serenade ASO.  Valmisteella on myös minor use -käyttölupa mansikan 
härmän ja harmaahomeen torjuntaan. Serenade ASO:n torjuntateho 
perustuu Bacillus subtilis QST 713 -bakteeriin. Kosketusvaikutteisella 
Serenade ASO:lla ei ole varoaikaa eikä se vahingoita hyötyeliöitä. 
Valmistetta voidaan ruiskuttaa myös sadonkorjuun aikaan poimintojen 
välissä. Koska torjunta-aine on biologinen, se sopii sekä IPM- että 
luomutuotantoon. Biologisten aineiden käyttökertojen määrät eivät ole 
yhtä paljon rajoitettuja kuin kemiallisten aineiden. Esimerkiksi Serenade 
ASO -valmistetta saa ohjeiden mukaan käyttää kasvihuoneessa ja 
tunneleissa 6 kertaa 5 päivän käsittelyvälein yhden kauden aikana. (Berner 
n.d.b)  
 

3.3.1 Bacillus subtilis QST 713 

Bacillus-suku on suuri ja monipuolinen bakteerien suku. Se sisältää sellaisia 
sukuja kuten thuringiensis, licheniformis, pumilis, cereus ja anthracis. 
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Näistä kahden, B. cereus ja B. anthracis, tiedetään olevan patogeenisia 
ihmisille ja muille eläimille. Bacillus subtilis on tangon muotoinen, 
grampositiivinen, aerobinen, liikkuva bakteeri, jota löytyy yleisesti niin 
maaperästä, vedestä kuin ilmastakin. (U.S. Environmental Protection 
Agency, n.d., s. 8) 
 
Bacillus subtilis QST 713 -bakteeria on tutkittu useiden vuosien ajan ja sillä 
on todettu olevan tehoa monien eri sienipatogeenien torjunnassa, 
mukaan lukien sekä härmä että harmaahome. QST 713 -kannalla on 
alhainen myrkyllisyys nisäkkäille eikä sen oleteta olevan patogeeninen 
ihmisille. Bacillus subtilis OST 713 -kannan on osoitettu torjuvan 
tehokkaasti hyvin monia taloudellisesti merkittäviä kasvitauteja hedelmä-
, vihannes- ja koristekasvituotannossa. B. subtilis QST 713 on tehokas paitsi 
sienipatogeeneja vastaan, se torjuu myös erilaisia bakteeripatogeeneja, 
kuten Erwinia amylovora (tulipolte), Xanthomonas campestris 
(laikkutaudit), Pseudomonas ja Xanthomonas spp. (U.S. Environmental 
Protection Agency, n.d., s. 1) 
 
Bacillus subtilis QST 713 -bakteerin tehokkuus perustuu useisiin 
antagonistisiin toimintatapoihin kasvien lehtipinnoilla. Bakteerin asetuttua 
lehden pinnalle, se kilpailee ravinteista sekä elintilasta sienipatogeenin 
kanssa. Se estää fyysisesti patogeenia kiinnittymästä ja tunkeutumasta 
isäntäkasviin. Bakteeri voi pysäyttää patogeenien itiöiden itämisen ja 
häiritä ituputkien kasvua. QST 713 -kannan on myös osoitettu parantavan 
kasvin omaa luonnollista systeemistä resistenssiä bakteeripatogeeneja 
vastaan. (U.S. Environmental Protection Agency, n.d., s. 2) 
 
B. subtilis QST 713 tuottaa kolmea eri ryhmää aineenvaihdunnan 
yhdistettä, joita kutsutaan lipopeptideiksi (ituriinit, 
agrastatiinit/plipastatiinit ja surfaktiinit). Ne tuhoavat patogeenin 
ituputkia ja solukalvoja. Varsinkin ituriinien ja plipastatiinien on raportoitu 
olevan toimivia fungisideja. QST 713 on ensimmäinen Bacillus subitilis -
kanta, jonka on raportoitu tuottavan ituriineja, plipastatiineja, 
surfaktiinejä sekä agrastatiineja. (Edgecomb & Manker, 2005, s. 168)  
 
Bacillus subtilis QST 713 sopii normaaliin IPM-periaatteen mukaiseen 
kasvinsuojeluohjelmaan, koska sillä on vaikutusta moniin kasvitauteihin ja 
sitä pidetään biologisille torjuntaeliöille sekä muille hyödyllisille eliöille 
vaarattomana. Se voidaan levittää samaan aikaan samoilla välineillä 
yhdessä muiden kemiallisten fungisidien kanssa. Sillä on myös hyvin pitkä 
varastointikestävyys (jopa 2 vuotta) eikä sillä ole erikoisempia vaatimuksia 
varastointi olosuhteiden suhteen. (Edgecomb & Manker, 2005, s. 169)  
 
Tutkimuksissa on myös todettu Bacillus subtilis QST 713 -bakteerin 
parantavan ainakin tomaatin sadonkorjuun jälkeistä säilyvyyttä (Punja, 
Rodriguez & Tirajoh, 2006), joten voisi olettaa sen olevan samoin myös 
mansikalla. 
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3.3.2 Bacillus subtilis- bakteerin muut kannat 

 
Bacillus subtilis -kantoja on tutkittu myös eri kasveilla nimenomaan 
härmän torjuntaan suuntautuneissa tutkimuksissa. Podosphaera fusca 
sienipatogeenin aiheuttamaan härmään meloneilla ja kurpitsoilla on 
löydetty neljä eri B. subtilis -kantaa, joilla on kyky vähentää härmän 
aiheuttamaa tautiriskiä. Bacillus subtilis -kantojen UMAF6614, UMAF6619, 
UMAF6639 ja UMAF8561 havaittiin vähentävän tautiriskiä. (Romero, de 
Vicente, Rakotoaly, Dufour, Veening, Arrebola, Cazorla, Kuipers, Paquot & 
Pérez-García, 2007, s. 430)  
 
Kiinan maatalousyliopiston tutkimusten (2012) mukaan Bacillus-bakteerin 
kanta TS02 on tehokas mansikanhärmän torjunnassa. In vivo ja in vitro 
kokeiden tulosten perusteella TS02 kanta on sieniä tappava. In vitro 
kokeissa on havaittu, että 5 päivää käsittelyn jälkeen TS02 estää 100 % 
patogeenin kasvun, kenttäkokeissa paras teho oli noin 50 %. Varsinaista 
toimintamekanismia ei ole vielä tutkittu, mutta tulokset viittaavat, että 
tartunnan alkuvaiheessa se saattaa estää patogeenin kiinnittymisen 
lehden pinnalla. (Chen, Wei, Fan & Zhang, 2012)  

3.4 Muita torjuntaan käytettäviä aineita  

3.4.1 Rikki 

Rikki on kaikista yleisimmin ja pisimpään käytetty fungisidi härmän 
torjunnassa (Cooper & Williams, 2004), koska se on tehokas ja halpa. 
Härmä ei ole kehittänyt resistenssiä rikille. Rikillä on myös punkkeja sekä 
kirvoja, että muita hyönteisiä torjuva vaikutus. Rikin käyttö on 
ongelmallista, koska se tuhoaa myös hyötyeliöitä. Tämän takia biologisten 
torjuntaeliöiden käyttö on suunniteltava tarkkaan, jos käyttää rikitystä. 
Vaarana on myös, että tuholaiskanta pääsee kasvustossa räjähdysmäiseen 
kasvuun, koska petoeliöitä ei ole tarpeeksi hillitsemässä niiden kasvua. 
(Asalf ym., 2012) 
 
Kasvihuonetuotannossa rikki levitetään lähes poikkeuksetta rikittimillä 
(Skogster, 2014). Rikityksessä käytetään rakeista rikkijauhetta, jota 
kuumennetaan laittamalla sitä rikittimessä olevalle sähkövastukselle. 
Rikkiä kuumennetaan niin, että se kaasuuntuu ja leviää joka puolelle 
kasvihuoneeseen. Yksi rikitin riittää kattamaan 100 m² – 300 m² alan, joten 
sitä suuremmissa kasvihuoneissa rikittimiä täytyy olla useampia. Rikitin 
sijoitetaan kasvihuoneeseen roikkumaan noin 2 metrin korkeuteen. 
(Järvenkylä, n.d.) Rikitys aurinkoisessa ja lämpimässä säässä sekä silloin 
kun on korkea suhteellinen ilmankosteus voi aiheuttaa polttovioituksia 
kasvustoon, joten rikitys tehdään illalla tai yöllä. Sopiva käsittely aika on 4 
tuntia. Silloin työntekijätkään eivät altistu rikkikäsittelylle. (Skogster, 2012, 
s. 3)  
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Rikitys ei sovellu kovin hyvin muovitunnelissa käytettäväksi, sillä suurin osa 
aineesta kulkeutuu tuulen mukana ulos sekä katemuovi kärsii siitä. 
Avomaalla sekä tunneleissa levitys voidaan tehdä rikkiä sisältävillä 
lehtilannoitteilla tai muilla tuotteilla. Jos rikkiä käytetään pieniä määriä, 
sen ohella täytyy käyttää myös jotain muuta torjunta-ainetta.  

3.4.2 Kaliumbikarbonaatti 

Kaliumvetykarbonaattia eli kaliumbikarbonaattia (KHCO3) käytetään 
puutarhaviljelyssä sienitautien torjuntaan. Kaliumbikarbonaattia esiintyy 
luontaisesti lähes kaikissa elävissä organismeissa ja sen käyttö on 
turvallista ihmisille sekä ympäristölle (Speiser & Tamm, 2006). Se on 
hyväksytty EU:ssa kasvinsuojeluaineeksi luomutuotantoon (Komission 
asetus (EY) N:o 889/2008, s. 84), mutta Suomessa se ei ole hyväksyttyjen 
kasvinsuojeluaineiden listalla (Tukes, n.d.a). Muualla Euroopassa se on 
yleisesti käytössä monilla kasvilajeilla. Sitä käytetään muun muassa 
viiniköynnöksillä, hedelmillä, marjoilla, vihanneksilla ja viljoilla (Speiser & 
Tamm, 2006). Mansikalla sitä käytetään erityisesti härmäntorjuntaan (Hall 
ym., 2016).  
 
Kaliumbikarbonaatti on kosketusvaikutteinen ja pääasiassa se estää sienen 
rihmaston kasvua ja aiheuttaa nestehukan kautta itiöiden täydellisen 
tuhoutumisen. Sen toimintatapa liittyy yhdistelmään osmoottisen 
paineen, pH:n ja bikarbonaatti- / karbonaatti-ionien vaikutuksiin. Se myös 
häiritsee sienen käyttämien hydrolyyttisien entsyymien vapautumista, 
joiden avulla härmäsieni infektoi kasveja. (Certis, n.d.) 
 
Uudet taimet tulisi käsitellä kaliumbikarbonaatilla pian istutuksen jälkeen, 
jotta voidaan estää uusilta taimilta härmä saastunta. Kaliumbikarbonaatin 
vaikutus aika on hyvin lyhyt, joten myöhemmiltä infektioilta se ei suojaa. 
Sen vuoksi olisi hyvä käyttää esimerkiksi pii ravinnetta yhdessä 
kaliumbikarbonaatin kanssa. Se auttaa vahvistamaan kutikulan soluseiniä 
ja lehden vahakerrosta estäen myöhemmät härmätartunnat (Hall ym., 
2016). Carew (2011) havaitsi tutkimuksessaan, että rikki yhdistettynä 
kaliumbikarbonaatti käsittelyyn tehostaa torjunnantehoa. 
 
Kaliumbikarbonaatti on tehokas torjumaan jo olemassa olevaa 
härmäinfektiota, mutta sen vaikutus ei kestä kauan. Se tappaa ainoastaan 
rihmaston, johon se on kosketuksissa. Sen vuoksi on tärkeää ruiskutuksen 
yhteydessä saada kasvusto kunnolla märäksi. Kaliumbikarbonaatti on 
vaaratonta ihmisille ja ympäristölle sekä sillä on hyvin lyhyt käyttöväli, 
joten sen vuoksi sitä voidaan käyttää myös sadonkorjuun aikaan. 
Vuosittainen käyttömäärä on 60 kg hehtaarille. Ruiskutusväli on 3–4 päivää 
ja -määrä 3–5 kg / ha tai 10 kg / ha 100 litraan vettä. Runsas vesimäärä 
takaa kasvuston kunnollisen käsittelyn ja suurempi määrä ainetta tehostaa 
torjuntaa. (Tiffin, 2005) 
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3.4.3 Alkoholipohjaiset tuotteet ja hiililannoitteet 

Alkoholipohjaiset lehtilannoitteet (mm. etanoli, Kekkilän hiililannoite, 
Jaakon taika) ovat olleet erityisesti ruusun ja kurkun viljelijöiden käytössä. 
Ne tehostavat kasvien yhteyttämistä, mutta parantuneen kasvun ohella on 
huomattu, että härmän määrä vähenee alkoholilla käsitellyissä 
kasvustoissa.  
 
Carbon Kick Booster on tuotteena monipuolinen. Se on lehtilannoite, joka 
lisää kasvua ja satoa, jonka teho perustuu triakontanolin 
yhteyttämisaineenvaihduntaa kiihdyttäviin ominaisuuksiin. Trikontanoli 
on pitkäketjuista alkoholia. Lannoite ominaisuuksien lisäksi se on 
rekisteröity myös kasvinsuojeluaineeksi härmätautien ja vihannespunkin 
torjuntaan. Sillä on myös minor-use hyväksyntä vatun äkämäpunkin ja 
omenan kellastajapunkin torjuntaan. Carbon Kick Booster on sallittu myös 
luomutuotantoon (Tukes n.d kasvinsuojeluainerekisteri). Sen tehoaine on 
raffinoitu rypsiöljy. Sitä voidaan myös käyttää kiinnitteenä muille 
lehtilannoitteille sekä useimmille kasvinsuojeluaineille. Tehokkaan 
torjunnan saavuttamiseksi tarvitaan viikoittaiset ruiskutukset 0,5–2,0 % 
liuoksella. (Berner n.d.a) 

3.4.4 Ruokasooda, natriumbikarbonaatti ja pii, fosfaattisuolat 

Natriumvetykarbonaatti eli natriumbikarbonaatti (NaHCO3) tunnetaan 
kansankielisellä termillä ruokasooda. Ruokasooda on joissakin tapauksissa 
todettu tehoavan hyvin härmään. Ammattiviljelyksillä tästä on kuitenkin 
hyvin monenlaisia kokemuksia, eikä ruokasoodan tehoon ole kovin suurta 
luottamusta (Horst, Kawamoto & Porter,1992). Ruokasooda ei tapa 
sienipatogeenia, mutta sen kyky muuttaa pH:ta emäksiseksi estää itiöiden 
itämisen. Itiöt itävät parhaiten happamissa olosuhteissa. Kun ympäristön 
pH muuttuu happamammaksi, itiöiden itäminen jatkuu. (Chalker-Scott, 
2009)  
 
Natriumbikarbonaatin ja ruokaöljyn yhdistelmä on tutkimusten mukaan 
kohtuullisesti toimiva biofungisidi härmää vastaan (Horst, Kawamoto & 
Porter, 1992). Ne toimivat myös erikseen, mutta yhdistettynä teho on 
voimakkaampi. Ruokaöljy ei ole yksinään tehokas, mikäli kasvuston 
härmän tilanne on vakava. Ruokaöljyn ansiosta natriumbikarbonaatin ionit 
kiinnittyvät paremmin lehden pintaan. NaHCO3 vähentää itiöiden 
muodostumista ja itämistä. Nämä aineet ovat myös ympäristöystävällisiä 
eivätkä ne ole juurikaan vaaraksi ihmisillekään. Niiden teho härmää 
vastaan on vain kohtuullinen sekä torjunta vaatii joka viikoittaiset 
ruiskutukset. (Horst ym., 1992) 
 
Piillä on hyödyllisiä vaikutuksia kasveille. Tutkimuksissa on saatu viittauksia 
siitä, että liukoinen pii vahvistaa kasvin kutikulaa. Pii vähentää 
härmäsienen itiöiden itämistä, painerihmojen muodostumista ja estää 
härmän tunkeutumista kasviin. Tämä johtunee siitä, että pii vahvistaa 
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soluseiniä. Tällä tavalla se myös parantaa kasvin sienitautien resistenssiä, 
koska itiöiden kasviin tunkeutuminen vaikeutuu. (Kanto, Maekawa & Aino 
2007)  
 
Fosfaattisuolojen ja mikroravinteiden (hivenaineet) ruikuttaminen 
kasvustoon lisää kasvin omaa puolustuskapasiteettia monia eri 
patogeenejä vastaan. Sen lisäksi, että ne vahvistavat kasvin taudin 
kestävyyttä ne myös edistävät kasvua. Näiden käyttö on edullista ja 
ympäristöystävällistä ja lisäksi niillä on alhainen toksisuus ihmisille ja 
kasveille. Tosin fosfaattisuoloista saattaa ruiskutettuna tulla vioituksia 
lehdistöön. Näillä aineilla on vain kohtuullinen teho härmän torjunnassa. 
(Ehret, Menzies, Bogdanoff, Utkhede & Frey, 2002) 

3.4.5 Lehmänmaito 

Lehmänmaidolla on todettu olevan fungisidisia ominaisuuksia. Lehmän 
maito sisältää useita erilaisia suoloja sekä aminohappoja. Niiden on 
todettu vähentävän itämistä sekä parantavan kasvin omaa 
puolustusmekanismia.  (Bettiol, 1999) Kurkun härmään viikoittaiset 
maitoruiskutukset olivat yhtä tehokkaita kuin synteettiset aineet. Bettiolin 
mukaan 10 % maitoliuos (1 osa maitoa ja 9 vettä) oli tehokkain 
maitopitoisuus härmäntorjuntaan. Koreassa tehtiin vuonna 2005 vastaava 
tutkimus mansikalle ja he pääsivät samaan tulokseen; 10 % maitoliuos oli 
tehokas härmäntorjuntaan ja teho oli samaa luokkaa kuin feranimolilla 
käsitellyissä mansikoissa (Nam, Lee, Lee, Kim & Kim, 2005). Maito on 
ympäristöystävällinen vaihtoehto härmäntorjuntaan ja se on 
huomattavasti edullisempaa kuin muut kaupalliset torjunta-aineet. 
Torjuntaruiskutuksia täytyy tehdä 1–2 kertaa viikossa. 

3.4.6 Elisitorit 

Elisitorit eli heräteaineet ovat aineita, jotka aktivoivat kasvin omat 
luontaiset puolustuskeinot. Antamalla heräteainetta kasville kasvin 
taudinkestävyys parantuu. Heräteaineilla voidaan ennaltaehkäistä 
kasvitauteja jo ennen kuin kasveissa näkyy minkäänlaisia vioituksia. Aineet 
eivät ole myrkyllisiä itse taudinaiheuttajalle, mutta estävät taudin 
etenemisen kasvissa sen aktivoituneiden kemiallisten yhdisteiden sekä 
parantuneen vastustuskyvyn ansiosta. Heräteaineita voidaan eristää 
mikrobien soluseinistä, kasvien rakenteista tai synteettisesti 
valmistamalla. Tutkimuksissa on todettu, että heräteaineilla aktivoitujen 
puolustusreaktioiden avulla voidaan pitää kasvitauteja tehokkaasti kurissa. 
(Hukkanen, 2008)  
 
Heräteaineilla on myös muita positiivisia vaikutuksia kasviin ja satoon. Ne 
lisäävät salisyylihappopitoisuutta lehdissä sekä fenolisten yhdisteiden 
pitoisuutta lopputuotteessa. Heräteaineet ovat myrkyttömiä sekä ihmisille 
että eliöille. Niillä voidaan vaikeuttaa resistenttien patogeenikantojen 
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syntymistä. Niillä on mahdollista saavuttaa pitkäaikainen suojaus hyvin 
monia taudinaiheuttajia vastaan. Ne sopivat hyvin yhteen biologisen 
torjunnan kanssa ja ovat myös luomuviljelyssä luvallisia käyttää. (Turun 
Sanomat, 2008) 
 
Heräteaineista ainakin salisyylihapolla kastelun mukana annettuna on 
myös positiivisia vaikutuksia kasvin juuriston kasvuun ja sitä kautta kasvin 
ravinteidenotto tehostuu. Salisyylihappoa eli aspiriinia on kasveissa 
luontaisesti, mutta sen pitoisuudet kasvissa riippuu kasvilajista. 
Salisyylihappopitoisuus voi myös vaihdella eri kasvinosien välillä. 
Esimerkiksi perunalla salisyylihappopitoisuus on korkeampi kukissa ja 
lehdissä kuin sen muissa osissa. (Hukkanen, 2008) 
 
Kasvin selviytyminen erilaisia biologisia ja ympäristön aiheuttamia stressin 
aiheuttajia vastaan on riippuvainen puolustusaineista, joita vaaditaan 
aktivoimaan kasvin omat puolustusreaktiot. Puolustusreaktioita ohjaa 
kasvihormonit ja erilaiset signaalimolekyylit. Heräteaineita on annettava 
kasvustolle jo ennen kuin taudinoireita on havaittavissa. 
Puolustusmekanismit aktivoidaan ennen kuin taudinaiheuttaja on ehtinyt 
kasvin lehdille. (Hukkanen, 2008) 

4 AINEISTO JA MENETELMÄ 

Marjaosaamiskeskuksen koetilalle Suonenjoella perustettiin kesällä 2017 
mansikanhärmän torjuntakoe, jossa testattiin mikrobiologisen valmisteen 
Serenade ASO tehoa mansikanhärmän torjunnassa yksin ja yhdessä 
Thiotrac -rikkivalmisteen kanssa. Kokeessa lajikkeina olivat härmälle arka 
´Malling Centenary` ja härmän kestävä ’Clery`. Molemmat soveltuvat 
tunneliviljelyyn ja niitä viljellään yleisesti Euroopassa. Taimet olivat 
hollantilaisia kennotaimia. Taimia oli kokeessa yhteensä 540 kappaletta; 
Malling Centenary -lajiketta 360 kpl ja ´Cleryä` 180 kpl. Koe perustettiin 
kasvatustunnelin kuudelle mansikan viljelyyn tarkoitetulle pöydälle. 
Mansikat istutettiin 0,5 metriä pitkiin, suorakulmion muotoisiin 
kasvatuslaatikoihin, 5 tainta kuhunkin. Kokeessa oli viljelypinta-alaa 
yhteensä 72 m² ja taimia 7,5 kpl / m².  

4.1 Käsittelyt 

Koeasetelmana oli osaruutukoe, jossa pääruutuna on lajike ja osaruutuna 
käsittely. Lajikkeita kokeessa oli kaksi ja käsittelyjä kolme. Malling 
Centenary -lajikkeella oli kerranteita 4 (A, B, C, D) ja Clery -lajikkeella 2 (E, 
F). Yksi ruutu käsitti kolme laatikkoa ja lohko 18 laatikkoa.  
 
Kokeen käsittelyt olivat: 
1. Rikkilannos (Thiotrac) + Serenade käsittelyt 
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- Käyttömäärä: ensin 3 x rikkilannoite 0,3 dl + 1,2 l vettä ja sitten 3 x 
Serenade 0,48 dl + 1,8 l vettä  

- Väri: punainen 
2. Serenade  

- Käyttömäärä: 3 x 0,48 dl + 1,8 l vettä 
- Väri: vihreä 

3. Kontrolli  
- Väri: valkoinen 
- Käsittelemätön, ei mitään ruiskutuksia 

 
 

 
Kuva 3. Kokeen pohjakartta. A-D ruuduissa oli  
Malling Centenary- ja E-F ruuduissa Clery-lajiketta. 

 
Kasvinsuojelukäsittelyt suoritettiin 5–7 vuorokauden välein huomioiden 
sääolosuhteet. Hellesäällä käsittelyjä ei tehty. Ensimmäinen torjunta-aine 
käsittely tehtiin 13.6., jolloin koeruudut saivat sekä Thiotrac- että Serenade 
ASO -käsittelyt. Tästä eteenpäin ruiskutuksia tehtiin noin viikon välein.  
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Taulukko 2. Kokeessa toteutuneet torjunta-ainekäsittelyjen päivämäärät. 

 

4.2 Sadonkorjuu ja lajittelu 

Kokeessa kerättiin satoa noin kaksi kertaa viikossa torjunta-aineiden 
varoajat huomioiden. Ensimmäisen kerran satoa poimittiin 19.7. ja 
viimeisen kerran 30.8. Sadon huippu oli 31.7. Jokaisen koeruudun sato 
lajiteltiin kolmeen eri ryhmään: hyviin, huonoihin ja härmäisiin ja 
punnittiin. Hyviksi marjoiksi luokiteltiin kypsät ja lajikkeelle tyypillisen 
muotoiset ja väriset, jotka olivat kooltaan suuria. Huonoiksi luokiteltiin 
pienet (halkaisijaltaan alle 18mm) ja epämuodostuneet marjat ja 
härmäisiin sellaiset, joissa oli pinnassa valkoisen väristä homekasvustoa 
sekä muita härmän tunnusmerkkejä.  

4.3 Tulosten tilastollinen käsittely 

Tulokset käsiteltiin JMP-Pro 14-ohjelman varianssianalyysillä.  
 

5 TULOKSET 

5.1 Mansikan sato ja laatu 

 
Kokeessa mansikanhärmän torjunnan tehokkuuden mittarina käytettiin 
sadon määrää ja laatua. Suurin kokonaissato saatiin Thiotrac + Serenade 
ASO - käsittelystä, jonka sato oli yhteensä 1625 g / m² (taulukko 3). Toiseksi 
suurin saatiin käsittelemättömistä koeruuduista, 1577 g / m². Serenade 
ASO -käsittelyn kokonaissato oli 1486 g / m². 

5.2 Kauppakelpoinen sato 

Suurin kauppakelpoinen sato saatiin käsittelemättömien koeruutujen 
taimista (taulukko 3). Toiseksi suurin kauppakelpoinen sato tuli Thiotrac + 
Serenade ASO -käsittelystä. Serenade ASO -käsittelyn saaneista taimista 
kerättiin pienin kauppakelpoinen sato. Kauppakelpoisen sadon 
suhteellisessa osuudessa kokonaissadosta oli selviä eroja eri käsittelyjen 
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välillä. Kauppakelpoisen sadon suhteellinen osuus kokonaissadosta oli 
suurin Serenade ASO -käsittelyssä, toiseksi suurin oli käsittelemättömissä 
ja pienin Thiotrac + Serenade ASO -käsittelyssä. 
 
Taulukko 3. Härmäntorjunta käsittelyjen kokonaissadot, kauppakelpoinen sato ja sen suhteellinen 
osuus kokonaissadosta. 

Käsittely  

Kokonaissato 
      g / m² 

Kauppakelpoinen  
           g / m² 

kauppakelpoinen 
             % 

Thiotrac + Serenade 
ASO      1625           1288 79,3 

Serenade ASO      1486           1269 85,4 

Käsittelemätön      1577           1319 83,6 
 
 

5.3 Härmäisten marjojen osuus 

Thiotrac + Serenade ASO -käsittelyn saaneista koeruutujen taimista 
kerättiin härmäisiä marjoja 150 g / m². Serenade ASO -käsitellystä niitä tuli 
75 g / m² ja käsittelemättömistä taimista 116 g / m².  Thiotrac + Serenade 
ASO -käsittelyn saaneiden taimien härmäisten marjojen suhteellinen 
osuus kokonaissadosta oli 9,2 %, Serenade ASO- käsittelyssä 5 % ja 
käsittelemättömästä 7,3 %.  
Tulosten tilastokäsittelyt osoittivat, että torjunta-ainekäsittelyillä ei ollut 
tilastollisesti merkitseviä eroja. Käsittelyjen kerranteiden väliset erot olivat 
suuria (Kuva 4). 
 

 
Kuva 4. Torjuntakäsittelyjen kerranteiden välinen hajonta härmäisissä marjoissa. 
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5.4 Lajikkeen vaikutus satoon 

 
’Malling Centenarystä’ saatiin kokonaissatoa 1366,3 g / m² ja ’Clerystä'    
1956,2 g / m. Satojen vertailu voidaan tehdä myös sen mukaan mitä 
lajikkeet tuottivat keskimäärin per taimi. ’Cleryn' taimet tuottivat satoa 
keskimäärin ’Malling Centenaryä’ enemmän. ’Clery` tuotti satoa 260,3 g 
taimea kohden ja ’Malling Centenary’ 182,2 g / taimi. ’Malling Centenaryn’ 
kauppakelpoisen sadon osuus kokonaissadosta oli 80,4 % ja ’Cleryn’ 85,8 
%. ’Malling Centenary’ tuotti keskimäärin kauppakelpoista satoa 146,5 g/ 
taimi ja ’Clery’ 223,8 g / taimi.  ’Malling Centenaryn’ sadosta härmäisiä oli 
9,2 % ja ’Cleryn’ 4,6 %.  
 

 
Kuva 5. Lajikkeiden keskimääräiset sadot grammoina / taimi.  

 
’Clery’ on noin kymmenen päivää aikaisempi kuin ’Malling Centenary’. 
Sadonkorjuun alussa ’Cleryn’ taimista tuli enemmän satoa, mutta loppua 
kohden satoa saatiin enemmän ’Malling Centenaryn’ taimista. 
Ensimmäisen kerran satoa kerättiin 19.7., jolloin ’Malling Centenaryn’ 
kasvustosta satoa tuli 10,2 g / taimi ja ’Cleryn’ kasvustosta 38,8 g / taimi. 
’Malling Centenary’ tuotti satoa tasaisemmin ajanjaksolla, jolla satoa 
kerättiin. Ensimmäiset härmäiset marjat kerättiin ’Cleryn’ taimista vasta 
elokuun puolessa välin, kun taas ’Malling Centenaryn’ marjoissa esiintyi 
härmää jo heinäkuun lopulla.  
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Kuva 6.  Lajikkeen ja käsittelyjen vaikutus kauppakelpoisten marjojen satoon. 

 
Kuva 7. Lajikkeista kerätyt härmäiset marjat g / taimi ajanjaksolta, jolla satoa poimittiin. 
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’Malling Centenaryn´ kauppakelpoinen sato oli `Cleryn` satoa pienempi 
molemmilla härmäntorjuntakäsittelyllä. Käsittelyjen välillä ei ollut 
tilastollisesti merkitseviä eroja (Kuva 8).   
 
 

 
Kuva 8. Härmäntorjunta käsittelyjen vaikutus kauppakelpoiseen satoon g / taimi ’Malling 
Centenaryn’ ja ’Cleryn’ taimilla. 

 
’Malling Centenaryllä’ kauppakelpoisen sadon osuus verrattuna ’Cleryyn’ 
oli pienempi molemmilla härmäntorjunta käsittelyillä, mutta 
käsittelemättömillä taimilla ero oli pienempi (Taulukot 4 & 5).   

  
Lajikkeilla oli eroja marjojen härmäisten marjojen suhteellisessa osuudessa 
kokonaissadosta eri käsittelyillä. Härmäntorjunta käsittelyn saaneet 
’Malling Centenaryn’ taimet tuottivat härmäisiä marjoja ’Cleryn’ taimiin 
verrattuna enemmän. Käsittelemättömissä taimissa lajikkeiden erot 
härmäisten marjojen suhteen olivat pienemmät (Taulukot 4 & 5).  
 
’Malling Centenary’ tuotti neliömetriä kohden vähemmän huonoja marjoja 
kuin ’Clery’ (Taulukot 4 & 5).  
 
Taulukko 4.  Härmäntorjunta käsittelyjen vaikutus ’Malling Centenaryn’ kokonaissatoon g / m² ja 
kauppakelpoisten sekä härmäisten että huonojen marjojen suhteelliseen osuuteen 
kokonaissadosta.  

Malling 
Centenary Kokonaissato  

Kauppakelpoinen 
sato Härmäiset Huonot 

Käsittely g / m² g /m² % g /m² % g / m² % 
Thiotrac + 
Serenade ASO   1488 1146 77 175 11,8 167 11,2 
 
Serenade ASO      1252 1025 81,9 95 7,6 132 10,5 
 
Käsittelemätön 1358 1126 82,9 106 7,8 126 9,3 
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Taulukko 5. Härmäntorjunta käsittelyjen vaikutus ’Cleryn’ kokonaissatoon g / m² ja 
kauppakelpoisten sekä härmäisten että huonojen marjojen suhteelliseen osuuteen 
kokonaissadosta. 

Clery Kokonaissato  
Kauppakelpoinen 

sato Härmäiset Huonot 
Käsittely g / m² g /m² % g /m² % g / m² % 
Thiotrac +  
Serenade ASO 1899 1572 82,8 99 5,2 228 12 
 
Serenade ASO 1955 1757 89,9 34 1,7 164 8,4 
 
Käsittelemätön 2015 1706 84,6 135 6,7 175 8,7 

 
JMP Pro 14 tilasto-ohjelman varianssianalyysin mukaan lajikkeella oli 
suurempi vaikutus kauppakelpoiseen satoon kuin torjunta-ainekäsittelyillä 
(Kuva 9). 
 

 
Kuva 9. Lajikkeen vaikutus tuloksiin. 

 

6 TULOSTEN TARKASTELU 

Härmän torjuntakäsittelyillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja 
kokonais- eikä kauppakelpoiseen satoon. Sadon määrään ja laatuun oli 
suurempi vaikutus lajikkeella. 
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Bacillus subtilis QST 713 -bakteeri ei ole yksinään eikä yhdessä Thiotrac -
rikkilannoksen kanssa tehokas mansikanhärmän torjunnassa. Tulokset 
osoittavat myös, että härmän torjuntakäsittelyt eivät lisää sadon laatua tai 
määrää, kun härmäpaine on pieni. Silloin myös härmänarka lajike selviää 
ilman merkittäviä sadonmenetyksiä. Rikki saattoi myös vioittaa kasvustoa, 
jolla mahdollisesti oli vaikutusta sadon laatuun. Erot sadoissa olivat vain 
muutamia kymmeniä grammoja per neliömetri. Thiotrac + Serenade ASO 
käsittely tuotti kauppakelpoista satoa 31,3 g / m² vähemmän kuin 
käsittelemättömät taimet. Myös Serenade ASO -käsittely tuotti vähemmän 
kuin käsittelemättömät taimet, eroa oli jopa 50,3 g / m². Härmäntorjunta 
käsittelyjen ero oli 20 g / m².  
 
Lajikkeiden härmän kestävyydessä ja satomäärissä oli huomattavia eroja. 
Lajikkeiden välisiä eroja voisi selittää se, että lajikkeiden sadon 
jakautuminen ovat erilaiset, ’Clery’ tuotti suuren osan sadostaan korjuun 
alkupuolelle ja ’Malling Centenary’ tuotti satoa tasaisesti koko ajan. 
Ensimmäisenä sadonkorjuu päivänä ’Cleryn’ taimista kerättiin lähes neljä 
kertaa enemmän satoa kuin ’Malling Centenaryn’ taimista, vaikka ’Malling 
Centenaryn’ taimia oli kokeessa kaksi kertaa enemmän. Todennäköisesti 
härmä ei saastuttanut niin suuresti ’Cleryn’ satoa, koska se ehti tuottaa 
suuren osan sadostaan ennen kuin härmä oli tarttunut marjoihin. ’Cleryn’ 
satohuippu oli 31.7. ja silloin siitä kerättiin 54,4 g / taimi. Sen jälkeen 
’Cleryn’ satotaso laski nopeasti. ’Malling Centenary’ ei tuottanut 
kertaakaan yhtä paljon satoa per taimi, mutta se tuotti satonsa paljon 
tasaisemmin ajanjaksolla, jolla satoa kerättiin. ’Malling Centenaryn’ 
satohuippu oli 24.7., jolloin siitä kerättiin 30,4 g / taimi. Lajikkeiden härmän 
kestävyyden eroista saatiin selkeä osoitus havainnosta, jonka mukaan 
’Cleryn’ taimista kerättiin ensimmäiset härmäiset marjat vasta elokuun 11. 
päivä, kun taas ’Malling Centenaryn’ taimista ensimmäiset härmäiset 
marjat löytyivät jo 31.7. 
 
’Cleryn’ taimista suurimman kauppakelpoisen sadon tuotti Serenade ASO 
käsittely. Ne tuottivat kauppakelpoista satoa 185,4 g enemmän per m² 
kuin Thiotrac + Serenade ASO -käsittelyn ’Cleryn’ taimet. Tämä oli 
yllättävää, koska voisi olettaa, että monipuolisemmalla torjunnalla 
kauppakelpoisen sadon osuus kasvaisi. Thiotrac -käsittelyn 
huonommuutta voisi selittää se, että kun härmätaudin paine on pieni, rikin 
käytöstä torjunnassa ei saada hyötyä. Rikin käyttö myös saattoi vaurioittaa 
kasvustoa heikentäen sadon laatua. Käsittelemättömät ’Cleryn’ taimet 
tuottivat lajikkeen suurimman kokonaissadon, mutta kauppakelpoinen 
sato oli niillä Serenade ASO- käsittelyä pienempi 51,4 g / m². 
 
Thiotrac + Serenade ASO- käsittelyn saaneet ’ Malling Centenaryn’ taimet 
tuottivat lajikkeen suurimman sekä kokonais- että kauppakelpoisensadon, 
mutta härmäisten marjojen suhteellinen osuus kokonaissadosta oli kokeen 
suurin. Tästä voidaan päätellä, että torjuntakäsittelyllä ei ollut 
merkittävästi positiivista vaikutusta sadon määrään ja laatuun. Toisaalta 
suurin härmäisten marjojen osuus oli yllättävää. ’ Malling Centenaryn’ 
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toiseksi suurimman kauppakelpoisen sadon tuotti käsittelemättömät 
taimet, mutta ero Thiotrac + Serenade ASO -käsittelyyn oli jopa 20 g / m². 
Lajikkeen suurimman ja pienimmän kauppakelpoisen sadon ero oli 
huomattavampi, sillä Serenade ASO -käsittely tuotti kauppakelpoista satoa 
121,1 g / m² vähemmän kuin Thiotrac + Serenade ASO -käsittely. Tämä 
todistaa aikaisemmin todetun havainnon pitävän paikkaansa: härmän arka 
lajike ei hyödy pelkän Bacillus subtilis QST 713 käytöstä. Härmän arat 
lajikkeet vaativat tehokkaamman ja monipuolisemman torjunnan. 
 
’Malling Centenaryllä’ härmäisten marjojen suhteellinen osuus 
kokonaissadosta oli ’Cleryä’ suurempi kaikissa koeryhmissä. ’Malling 
Centenaryn’ härmäisten marjojen suhteellinen osuus kokonaissadosta oli 
pienin Serenade ASO- käsittelyllä, mutta ero käsittelemättömiin oli hyvin 
pieni. Yllättävää on, että suurin härmäisten osuus oli Thiotrac + Serenade 
ASO käsittelyllä. Voidaan siis päätellä, että härmänarka ’Malling 
Centenary’ ei juurikaan hyötynyt rikin käytöstä torjunnassa. 
Todennäköisesti rikki aiheutti kasvustossa vaurioita, jotka heikensivät 
sadon laatua. Jos härmätaudin paine on pieni, härmän aroilla lajikkeilla ei 
torjunnassa todennäköisesti kannata käyttää rikkiä. Lajikkeiden härmän 
kestävyyden erot olivat selvästi havaittavissa myös siitä, että ’Malling 
Centenarystä’ kerättiin kummastakin härmäntorjunta käsittelystä 
härmäisiä marjoja enemmän per m² kuin ’Clerystä’.  Thiotrac + Serenade 
ASO -käsittelyiden ero oli 76,8 g / m² ja Serenade ASO -käsittelyiden ero oli 
61,3 g / m². Yllättävää tosin on, että käsittelemättömissä taimissa ero olikin 
toisin päin. Käsittelemättömistä ’Cleryn’ taimista kerättiin 28,3 g / m² 
enemmän härmäisiä marjoja kuin ’Malling Centenarystä’. 
 
Tämän kokeen perusteella voidaan sanoa, että härmäntorjuntakäsittelyillä 
ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta sadon määrään tai laatuun. 
Merkittävämpi vaikutus tuloksiin oli lajikkeella, sillä 'Cleryn' taimista 
saatiin suurempi sekä kokonais- että kauppakelpoinensato. Härmäisten 
marjojen kokonaismäärien suhteen ei tilastollisesti merkitseviä eroja ollut 
sen enempää lajikkeiden kuin kasvinsuojelukäsittelyjenkään suhteen. 
Vaikka keskiarvot eroavat toisistaan selvästi, tilastollisesti merkitseviä 
eroja ei syntynyt.  Tulosten tulkintaa vaikeuttaa käsittelyjen sisäinen suuri 
hajonta (Kuva 4). 

POHDINTA 

Tunneliviljelmillä mansikanhärmä on yksi pahimmista kasvitaudeista, sen 
sijaan avomaatuotannossa härmä ei ole vakava ongelma. 
Mansikanhärmän torjuntaan on olemassa varsin tehokkaita kemiallisia 
kasvinsuojeluaineita, mutta aina niiden käyttö ei ole mahdollista (varoajat, 
hyötyeliöt, resistenssi).  
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Tämän opinnäytetyön tuloksien perusteella biologinen mansikanhärmän 
torjunta Bacillus subtilis QST 713- bakteerilla on tehokasta vain silloin, kun 
viljellään härmän kestävää lajiketta ja härmätaudin paine ei ole suuri. Sen 
todistaa myös se, että Serenade ASO -käsitellyillä taimilla oli kokeen pienin 
härmäisten marjojen osuus molemmilla lajikkeilla. Voidaan olettaa, että 
kauppakelpoisensadon määrään vaikutti jokin muu asia kuin härmä.  
 
Myytäväksi kelpaamattomien huonojen marjojen osuus oli torjunta-
ainekäsittelyillä suurempi kuin käsittelemättömillä taimilla. ’Clery’ oli 
poikkeus tässäkin, koska sillä huonoja oli vähiten Serenade ASO -käsittelyn 
saaneilla taimilla. Thiotrac + Serenade -käsittelyn saaneet taimet tuottivat 
muita koeryhmiä enemmän huonoiksi luokiteltuja marjoja, joten voisi 
olettaa, että rikin käytöllä oli vaikutusta asiaan.  
 
Käsittelemättömien taimien suurimpaan kauppakelpoiseen satoon 
todennäköisesti vaikutti se, että sille ryhmälle ei ruiskutettu edes pelkkää 
vettä. Härmän itiöt eivät ehkä saaneet itämiseen tarvittavaa kosteutta 
eivätkä päässeet tarttumaan marjoihin samalla laajuudella kuin muissa 
käsittelyissä. Kokeen tuloksiin myös todennäköisesti vaikutti suuresti se, 
että kesällä 2017 Suonenjoella härmää esiintyi vähän. 
 
Edgecombin (2005) mukaan Bacillus subtilis QST 713 bakteerilla on 
positiivinen vaikutus myös lukuisiin muihin kasvitauteihin ja että se sopii 
erinomaisesti integroidun kasvinsuojelun (IPM) periaatteiden mukaiseen 
viljelyyn. Sitä voidaan käyttää yksinään tai sitä voidaan sekoittaa muiden 
fungisidien kanssa samaan tankkiin tai käyttää torjuntaohjelman kierrossa 
yhtenä osana muiden aineiden kanssa.  
 
Yksistään biologiseen torjuntaan ei voi luottaa, mutta Serenade ASO 
kannattaa ottaa mukaan mansikanhärmän torjuntaohjelmaan yhdessä 
muiden torjunta-aineiden kanssa, koska sitä on mahdollista käyttää 
sadonkorjuun aikana eikä sillä ole negatiivisia vaikutuksia biologisiin 
torjuntaeliöihin. Huolellisesti suunnitellulla härmän torjuntaohjelmalla, 
mahdollisimman monipuolisella torjunta-aineiden käytöllä, 
todennäköisesti saavutetaan torjunnassa paras tehokkuus.  
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