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Öljyk.asvien viljelyalan.lisääntyessä on todettu, että 
ns. talvituhosienillä on usein huomattava merkitys 
syysöljykastiien men,estymisessä maassamme. Sisä- ja.. 
itä-Suomessa näiden r, sienien aiheuttamat vahingot 
ovat yleisesti niin suuret, ettei syysrypsin viljely näinä.  
alueilla kannata. • --• Talvituhosienien ryhmään kuu-
luu sellaisia sieniä, joiden tartunta alkaa jo usein syk-
syllä jatkuen 'koko .talvehtirniskanden. Näille sienille 
on tunnusomaista tartuntakyvyn Säilyminen alhaisi.sa-
kin.  lämpötiloissa talvehtivien kasvien ollessa' tälV 
levossa.. Tunnetuin tämän ryhmän sienistä on lumi-
hoM een'. 'äihenttäja, joka esiintyy heinäkasveissä ja 
niistä 'varsinkin syysrukiissa. Syysöljykasvien talvi-
tuhosienistä selostetaan seuraavassa kaksi sienitautia, 
jotka yleisimmin esiintyvät syysrypsi, ja .7rnpsivilje 
lyksillämme. 

Yleinen pahkahome 
(Sclerotinia scierotiorum) 

on nimensä mukaisesti laajalle le-
vinnyt sienitauti. Sen aiheuttaj alla 
on vaalea, pumpulimainen sieni-
rihmasto, josta lähes herneenko-
koiset, muodoltaan vaihtelevat, 
,kuoreltaan mustat ja ydinosaltaan 
vaaleat sienirihmapahkat kehitty-
vät. Ne säilyvät mullassa elinkel-
poisina ainakin kolmen vuoden 
ajan. Yleisen pahkahomeen saas-
tuttamat kasvit huomataan parhai-
ten varhaiskeväällä kasvuston va-
pauduttua lumesta. Taudin tuhoa-
mat taimet ovat kuitenkin usein 
niin mustanharmaita, että sieni-
rihmapahkat erottuvat vasta kas-
veja läheltä tarkastettaessa Täl-
laisten kasvien maanpäälliset osat 
irtoavat helposti juuren niskaa 
myöten. Ne ovat kuivina hyvin 
hauraita ja siten helposti muren-
tuvia. 

Ristikukkaisten pahkula- 
home (Typhula-suvun sienet) 

on usein edellisen taudin seura-
lainen ja esiintyy koko sYYsiiliY-
kasvien viljelyalueellamme. Sen 
sienirihmapahkat ovat erehdyttä-
västi rypsin siemenen näköisiä, 
aluksi vaaleita, myöhemmin rus-
kehtavia ja lopulta melkein mus-
tia sekä heikosti rosopintai-
sia. Syksyllä kasvaa pahkoista rih-
manohut, nuijamainen, vaalea itiö-
emä, jonka pituus on noin 1.5-
2.0 em. — Ennen talvehtimiskau- 
den alkua näyttävät 	syysrypsin 
taimet tavallisesti terveen vihreil-
tä. Kasvitautiosastolla suoritettu-
jen tutkimusten perusteella on 
kuitenkin voitu osoittaa, että ris-
tikukkaisten pahkulahomeen ai-
heuttaja on jo syksyllä saastutta-
nut syysrypsin lehdistöä. Myös ke-
vättalvella lumen alta kerätyistä 
syysrypsinäytteistä on löydetty tä- 

män sienen nuoria sienirihmapah-
koja. Parhaiten nämä ovat nähtä-
vissä heti lumen sulamisen jälkeen 
kuolleissa tai vain osittain sairais-
sa taimissa, joiden lehdet kuihtu-
vat nauhamaisiksi. Pienet sieni-
rihmapahkat ovat kasveissa usein 
vaikeasti havaittavissa. Kuolleen 
kasvin ulkonäkö muistuttaa yleisen 
pahkahomeen saastuttamaa kasvia. 
Juuren niskaan on usein keskitty-
nyt eniten sienirihmapahkoja, jois-
ta osa saattaa olla nuoria, vielä 
myöhäiskeväällä muodostuneita. 
Koska pahkulahome loisii useissa 
ristikukkaisissa 	vilj elyskasveis- 
sa ja rikkaruohoissa, on sen esiin-
tyminen selitettävissä sellaisilla-
kin peltolohkoilla, joilla aikaisem-
min ei ole viljelty ristikukkaisia 
öljykasvej a. 

Muut talvivaurioiden syyt 

Talvehtimiskauden aikana ja 
osittain sen molemmin puolin syys-
öljykasvien taimet vioittuvat tai 
kokonaan kuolevat mm. jäänpolt-
teen, avovesien, pakkasen, rous-
teen ja muun pintaroudan sekä tu-
hoeläimistä varsinkin kaalikärpä-
sen aiheuttamien vaurioiden joh-
dosta. Kaikista näistä talvehtimis-
tekijöistä voidaan edelläkuvatut 
sienitaudit eroittaa tarkastamalla 
sienirihm ap ahkoj en 	esiintymistä 
kasvustossa aikaisin keväällä juu-
ri lumen sulamisen jälkeen. Sa-
maan aikaan on mahdollista myös 
kuolleiden kasvien värin perus-
teella päätellä, mitkä tekijät voi-
vat olla syynä syysöljykas-
vien huonoon talvehtimiseen. Vih-
reät maanpäälliset osat muuttuvat 
yleisen pahkahomeen ja pahkula-
homeen saastuttamissa kasveissa 
ensin vaalean harmaiksi tummuen 
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lopulta lähes mustaksi. Sen sijaan 
esim, pakkasen vioittama taimi 
ensin kellastuu ja muuttuu myö-
hemmin ruskeaksi. — Kuten tun-
nettua, syntyy ns, jäänpoltetta avo-
vesien tai lumisohj on jäätyessä 
kasvuston päälle kiinteäksi peit-
teeksi. Tällaisen kattojään sula-
misen jälkeen näyttää kasvus-
to pellon pintaan liimautuneelta ja 
tuhoutuneet alat kuin raskaan la-
dan jäljeltä. Jäänpoltteen jälkeen 
syysöljykasvien lehdet ovat likai-
sen harmaita ja niissä on havait-
tavissa osittain vihreitäkin laikku-
ja. Jos kevät on lämmin, tuhoutu-
vat maan pintaan painuneet lehdet 
verraten nopeasti varsinkin maa-
bakteerien ansiosta. — Kaalikär-
päsen vioittamien taimien kasvu 
hidastuu ja lehdet saattavat kel-
lastua tai punertua jo syksyllä. 
Toukkien aiheuttamien juurivioi-
tusten johdosta kåsvien veden ja 
ravinteiden otto häiriintyy ja au-
rinkoisina syyspäivinä lehdet 
näyttävät silloin näivettyneiltä. 
Keväällä havaintoja tehtäessä voi-
daan kaalikärpäsen vioitukset var-
mimmin todeta juurissa ilmene-
vistä toukkien syöntijäljistä. 

Torjunta 

Yleinen pahkahome ja pahkula-
home ovat maalevitteisiä sieniä, 
joita peltoviljelyksillä ei voida ta-
loudellisesti kannattavasti torjua 

Ylhäällä yleisen pah.kahomeen, 
alhaalla pahkulahomeen sienirih-
mapahkoja kuolleissa syysrypsin 
tai missa päälQi nähtynä. Ympy-
röissä kappale lehtiruotia sieni- 

rihmapahkoineen.  

ainakaan nyt tuntemillamme kas-
vinsuojeluaineilla, Niiden leviä-
mistä ja vahinkoja voidaan kui-
tenkin estää viljelemällä taudin 
saastuttamilla saroilla tai lohkoil-
la ainakin kolmena vuotena peräk-
käin viljaa tai heinää. Sen sijaan 
on hyljättävä tapa viljellä rypsiä 
tai muita ristikukkaisia kasveja 
esim, kahtena vuotena peräkkäin 
samalla alalla. Niillä seuduil-
la, joilla lumen hidas sulaminen ke-
väällä aiheuttaa talvituhosienien 
runsasta esiintymistä, olisi aina-
kin lumen sulamispaikoissa, kuten 
metsän laidoilla, ojien varsilla se-
kä notkoissa ja painanteissa edul-
lista jouduttaa lumen sulamista. 
Avaamalla vesivakoja ja ojia voi-
daan syysöljykasvien menestymis-
tä keväällä auttaa. — Mainitta-
koon, että kenttäkokeissa tehty-
jen havaintojen mukaan ei maas-
samme yleisimmin viljellYn syys-
öljykasvin, syYsrYPsin eri lajik-
keilla ole havaittu olevan taudin-
kestävyyseroja nyt kuvattuihin 
sienitauteihin nähden. Kun lisäksi 
on tunnettua, ettei kylvösiemenen 
peittauksesta ole odotettavissa 
apua maalevitteisten sienten tor-
junnassa, 

on tarkoituksenmukainen kas-
vinvuorottelu tärkeimpiä talvi-
tuhosienien vahinkoja ehkäise-
viä keinoja syysöljykasvien vil-
jelyssä. 
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