
 

 

Pilottihanke – eri puolilta Eurooppaa peräisin olevia integroidun 

tuholaistorjunnan käytäntöjä koskevien maanviljelijöiden välineiden 
kehittäminen 

 
Avoin tapaustutkimus pyyntö  

Euroopan komission AGRI-pilottihankkeen yhteydessä käynnistämme avoimen haun 

tapaustutkimuksista, jotka voivat osallistua meneillään olevaan tutkimukseen.  

Vaikka torjunta-aineiden tehtävänä on suojella viljelykasveja, niillä voi olla kielteisiä vaikutuksia 

esimerkiksi ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Tämän vuoksi torjunta-aineita ja niiden käyttöä 

säännellään tiukasti EU:n ja kansallisella tasolla. Lisäksi Euroopan komissio edistää torjunta-aineiden 

kestävän käytön täytäntöönpanoa direktiivillä 2009/128/EY (kestävän käytön direktiivi), jolla 

muun muassa edistetään yhdennetyn kasvinsuojelun tekniikoiden käyttöä ja täytäntöönpanoa, sekä 

yhteisellä maatalouspolitiikalla, joka sisältää välineitä, joilla tuetaan yhdennetyn kasvinsuojelun 

direktiivissä vahvistettujen yhdennetyn kasvinsuojelun periaatteiden täytäntöönpanoa. 

Käynnissä olevan pilottihankkeen päätavoitteena on tuottaa taustatietoa lupaavimmista 

tavoista, jotka voisivat auttaa viljelijöitä, neuvojia ja poliittisia päättäjiä vähentämään torjunta-

aineiden käyttöä koko EU:ssa, kuten Euroopan komission maatilalta ruokapöytään -strategiassa ja 

Green Deal -ohjelmassa suositellaan. 

Pilottihankkeen erityistavoitteet ovat seuraavat:  

1. Antaa kattavan kuvauksen nykyisistä käytettävissä olevista 

täytäntöönpanokeinoista (esim. politiikat, maatalouskäytännöt, teknologiat, yksityisen 

sektorin aloitteet, kuten sertifioinnit), joilla pyritään vähentämään riippuvuutta torjunta-

aineiden käytöstä. Tutkimuksessa kartoitetaan tärkeimmät jäsenvaltioissa kehitetyt ja 

käytetyt välineet, politiikat ja suuntaviivat, tuholaisten ja tautien seuranta ja ennakointi, 

teknologiat (esim. biologinen tuholaistorjunta mikro-organismeja/viruksia, feromoneja, 

kasviuutteita käyttäen) ja vaihtoehtoiset käytännöt (esim. viljelykierto, välikasvien viljely, 

sekaviljely, ei-kemiallinen kitkentä, täsmäviljely, vastustuskykyiset lajikkeet, hyödyllisten 

organismien tukeminen). Kuvaukseen sisältyvät yksityisen sektorin aloitteet ja muut julkiset 

politiikat, joilla edistetään ja tuetaan torjunta-aineiden käytön vähentämistä. 

2. Arvioida tavoitteessa 1 tunnistettujen lähestymistapojen mahdollisuuksia vähentää 

riippuvuutta torjunta-aineiden käytöstä ja osoitetaan niiden tehokkuus sekä esteet (todelliset 

tai koetut), jotka rajoittavat niiden käyttöönottoa. Tutkimuksessa luetellaan ja arvioidaan 

erityisesti esteet ja selvitetään niiden juuret ja mahdolliset keinot niiden voittamiseksi. 

Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti seuraavat tekijät ja rajoitteet: 

- Taloudelliset näkökohdat (esim. lisäkustannukset verrattuna lisäarvoon), jotka 

liittyvät maatalouden ympäristötekijöiden (esim. ilmastolliset, alueelliset ja 

viljelykasvikohtaiset tekijät) vaihteluun, mukaan luettuna riskinhallinta (jos on 

olemassa tai ei ole olemassa vakuutusjärjestelmiä tuholaisten aiheuttamien sato- tai 

laatutappioiden varalta); 

- muut näkökohdat, jotka liittyvät tietämykseen, tiedon saatavuuteen ja 

saavutettavuuteen, käytettävissä olevaan tai tulevaan teknologiaan; ja 

- viljelijöiden ja muiden elintarvikeketjun toimijoiden väliset suhteet. 

3. Ehdottaa erityisiä strategioita siitä, miten hyviä käytäntöjä voidaan laajentaa koko 

EU:ssa;  

4. Perustaa EU-laajuinen tietokanta, joka sisältää asiaankuuluvat tiedot ja ohjeet, joiden 

avulla viljelijät ja neuvontapalvelut voivat vähentää riippuvuutta torjunta-aineiden käytöstä, 

ja määritä sopiva tiedotusstrategia, jonka avulla näitä tietoja voidaan levittää 

mahdollisimman laajasti EU:n alueella. 

Tutkimuksen päätelmistä pitäisi saada hyödyllistä tietoa EU:n ja jäsenvaltioiden tulevia toimia 



 

 

varten, mukaan lukien YMP:n täytäntöönpano vuoden 2020 jälkeen. 

Tässä yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota integroituun tuholaistorjuntaan, sellaisena kuin se 

on määritelty kestävän käytön direktiivissä ja jäsenvaltioiden ohjeissa. Neljää tutkimusaihetta varten 

käytetään erilaisia tiedonkeruumenetelmiä, myös tapaustutkimuksia. 

Tapaustutkimusten tavoitteet ja aikataulu 

 

Tehdään 12 tapaustutkimusta, joiden tavoitteena on valottaa tapoja, miten vähentää 

riippuvuutta torjunta-aineiden käytöstä sellaisten konkreettisten esimerkkien pohjalta, joissa 

on otettu käyttöön merkittäviä integroituja tuholaistorjuntavia toimenpiteitä ja/tai politiikkoja 

vuoden 2010 jälkeen. Erityistä huomiota kiinnitetään integroituun tuholaistorjunnan kahdeksaan 

periaatteeseen (jotka on vahvistettu kestävän käytön direktiivin liitteessä III) ja siihen, miten ne on 

otettu käyttöön.  

Tämä tapaustutkimuspyyntö on suunnattu erilaisille toimijoille, jotka toteuttavat toimintansa 

tällä alalla, kuten viljelijöille, neuvojille, tutkimus- ja/tai teknologialaitoksille sekä toimivaltaisille 

viranomaisille. 

• Tapaustutkimukset tehdään vapaaehtoisesti, ja ne koostuvat keskusteluista ja 

tietojenvaihdosta tutkimusryhmän kanssa keskittyen olosuhteisiin, esteisiin ja tekijöihin, 

jotka ovat vaikuttaneet torjunta-aineiden käytön vähentämiseen. Erityistä huomiota 

kiinnitetään esteisiin, jotka ovat saattaneet estää viljelijöitä toimimasta, ja tapoihin, joilla 

nämä esteet on voitu tai voitaisiin voittaa. 

• Tapaustutkimukset kattavat toimintaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, mutta ei ainoastaan. 

Myös EU:n ulkopuolella toteutettuja aloitteita pyydetään osallistumaan tähän avoimeen 

ehdotuspyyntöön;  

• Tapaustutkimukset toteutetaan touko-syyskuun 2021 aikana;  

• Kustakin tapaustutkimuksesta laaditaan raportti, joka levitetään laajasti pilottihankkeen1 

päätyttyä. 

Jos olet kiinnostunut tästä avoimesta ehdotuspyynnöstä, täytä seuraavalla sivulla oleva 

lomake ja lähetä se meille viimeistään 21/04/2021 mennessä. Lisätietoja saatte hankkeen 

verkkosivuilta osoitteesta https://agrilpm.eu/ tai ottamalla yhteyttä meihin osoitteessa 

agriipm@arcadia-international.net.

 
1   Asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) tietosuoja- ja luottamuksellisuusvelvoitteiden mukaisesti. 

https://agrilpm.eu/
mailto:agriipm@arcadia-international.net
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