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subordinated  to the  Ministry of  Agriculture and  Forestry.  Its main task is  to carry  out 
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KURKELA, T.  1981. Versosyöpä (Gremmeniella abietina) riukuasteen  männi  

köissä.  Summary: Canker  and  die  back  of Scots  pine at precommercial stage  

caused  by  Gremmeniella  abietina.  Folia  For.  485:1 —12. 

Muutamana viime  vuotena on Etelä-Suomessa  todettu paikallisesti rajoittu  

neita  versosyöpäepidemioita kaupallista ensiharvennusvaihetta  lähestyvissä 

männiköissä.  Muutamissa  tapauksissa pahoin vaurioitunut  puusto  on jouduttu 

hakkaamaan  paljaaksi. 

Mikroravinteiden  puutteesta  tai yleensä mineraaliravinteiden  vääristä  suhteista  
aiheutuvat  kasvuhäiriöt  ovat  myös yleistyneet viime  vuosina, erityisesti  lannoi  
tettujen turvemaiden  männiköissä.  Bioottisten tekijäin aiheuttamien tautien 

ja ravinteellisten  kasvuhäiriöiden  erottaminen  toisistaan  ei  aina  ole  ollut  helppoa. 
Usein  kasvuhäiriötä  ja versosyöpää on esiintynyt samassa puustossa,  mikä  on 

pahoin häirinnyt tuhonaiheuttajan määrittämistä. 

Tässä  kirjoituksessa on kuvattu  männynversosyöpä sellaisena  kuin  se  on esiin  

tynyt riukuasteen  männiköissä.  Taudin  oireita on verrattu ravinteellisen  kasvu  

häiriön  aiheuttamiin  oireisiin.  

Versosyöpäepidemiaan liittyvinä piirteinä voidaan  mainita  maaston muodot  
(syvänteet), paikalle vieras  mäntyalkuperä ja puuston  oksikas  kasvutapa. 

Gremmeniella  abietina  has  long been  a  serious  pathogen in  young  Scots pines 
in northern  Finland.  During recent  years, the fungus has also become  more 

important in  the  southern  part  of  the  country.  At the  same time, growth dis  
turbance  due  to deficient  or imbalanced  micronutrient  supply in  the  soil  appeared 

to seriously affect  young fertilized  pine stands  on drained  peatlands. 

It has  been  difficult  to make  the  right diagnosis  since  these  two,  biotic  and  abiotic,  
diseases  often occur in  association  and  their  symptoms are  easily confused.  In 

order to minimize this confusion, Gremmeniella  canker and  die-back  were 
described  as they occur in  young pine stands  in  which  the stems are almost of 

commercial  size.  The  features appearing most  often in  association  with Grem  
meniella  epidemics  seem to be  topographic depressions, unsuitable  origin, and  
branchy growth form of pine. 
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JOHDANTO 

Männynversosyövän  aiheuttaa kotelosie  

ni,  Gremmeniella abietina (Lagerb.)  More  
let (= Scleroderris lagerbergii  Gremmen).  
Sienen kuroma-aste on  nimeltään Brunc  

horstia  pinea  (Karst.)  v.  Höhn. Kotimaisen 
männyn  (Pinus  sylvestris  L.) lisäksi  sientä 

on todettu myös  muilla meillä kasvatetuilla 

mäntylajeilla: P. contorta  Loud.,  P. mugo 
Turra ja P. cembra L. Edelleen se voi esiin  

tyä muilla havupuilla:  Picea abies Karst.,  
Pseudo  tsuga menziesii (Mirb.) Franco,  
Larix spp.  ym. (ks. Kujala 1950).  
Kangas  (1937)  löysi  tätä sientä  Pohjois-  
Suomen männyntaimistoista,  mutta piti  sitä 
vähämerkityksisenä  taudinaiheuttajana  ja 
lähinnä kuolleissa taimissa esiintyvänä.  
Myöhemmin  sienen on  todettu aiheuttaneen 

pahoja  tuhoja  30-luvulla perustetuissa  ulko  
laisten puulajien  viljelmissä (Kujala  
1950), taimitarhoissa erityisesti Itä- ja 
Pohjois-Suomessa  (Kurkela  1967) sekä  
Pohjois-Suomen  männynviljelyaloilla  1960- 
luvun lopulla  (Norokorpi  1971).  

Riukuasteella esiintynyttä versosyöpä  
tuhoa on kuvattu eri  mäntylajeilla  mm: 
P. nigra Arnold (Read  1966, Grem  

men 1965,  1972),  P. resinosa  Ait.  (Dor  
worth 1972,  1979),  P. nigra, P.  ponde  
rosa  Laws.,  P. resinosa,  P. sylvestris ja 
P. banksiana Lamb. (S  ki  11 in g 1977,  
Ski  11 in gym. 1977). Dietrich  
son (1968)  tutki versosyöpätuhoja  28- 
vuotiaassa männyn  (P.  sylvestris)  alkuperä  
kokeessa.  

Männyn  saastuntaa edeltää yleensä  ilmas  
tollisten tekijäin  altistava  vaikutus (D  o -  
naubauer 1972).  Varjostus on eräs 
tärkeimmistä  altistavista tekijöistä.  Sitä voi 
esiintyä  esim. pohjoisrinteillä  (Read  1966,  
1968),  tai  yleensä  sateisina ja  pilvisinä  kasvu  

kausina kuten Pohjois-Suomessa  1960-luvun 

lopulla  (Norokorpi 1971,  1972).  Kor  
kea  ilman suhteellinen kosteus  ja halla voivat 
aiheuttaa merkittävää altistumista erityisesti  
lämpimästä  kylmempään  ilmastoon siirretty  
jen mäntyalkuperien  muodostamissa metsi  
köissä  (Dietrichson  1968).  Paikalli  
set maaston  syvänteet  muodostavat sumu  

ja  hallapesäkkeitä,  joissa  usein esiintyy  ver  
sosyöpätuhoja  (Donaubauer  1972, 
Dorworth 1973, 1978). Kasvualustalla 

on myös vaikutuksensa versosyövän esiinty  
miseen. Versosyöpä  on aiheuttanut merkit  

tävää tuhoa Suomessa viljavilla peltomailla 

kontortamännyn viljelmissä (Kujala  
1950) ja Pohjois-Suomen  tiivisrakenteisilla  
kuusimäillä (Lähde 1974). Karuilla 
luontaisilla mäntymäillä  tuhoja  ei ole juuri 
esiintynyt.  

Vuosina 1975—1978 kesät  olivat normaa  

lia kylmempiä  tai sisälsivät  poikkeuksellisen  

kylmiä  jaksoja.  Tästä seurasi viime vuosina 
eri puolilla  maan eteläpuoliskoa  riukuasteen 
männiköiden paikallinen tuhoutuminen. 

Mäntyjen  vioittumiseen ja kuolemiseen liit  
tyi  aina G. abietina -sienen runsas  esiinty  
minen. Tutkimus tuhojen esiintymisestä  ja 

niiden vaikutuksesta puuston kuntoon sekä 

hoitotoimenpiteisiin  on parhaillaan  valmis  

tumassa (Aalto 1980). Tässä kirjoituk  

sessa  kuvataan versosyöpätauti  riukuasteen 
männiköissä. Tarkoituksena on, että ku  
vauksen perusteella  tauti voidaan tunnistaa 
sekä  erottaa mineraaliravinteiden puutteesta 
tai niiden sopimattomista  suhteista johtu  
vista kasvuhäiriöilmiöistä,  joita esiintyy  eri  

tyisesti  metsäojitetuilla  soilla ja turvealustai  
silla metsitetyillä  peltomailla  (Raitio ja 
Rantala 1977, Raitio 1979, K o -  
1 a r  i  1979, Silfverberg 1979). 

AINEISTO 

Tässä kirjoituksessa  esitetty kuva-aineisto  saatiin  
pääasiassa kahdesta kohteesta:  1)  Nurmes, 705-62, 
n. 15 vuotinen  taimisto  ojitetulla kapeahkolla suo  
alueella, joka oli  lannoitettu  (NPK) 60-luvun  lopulla. 

Alueella  esiintyi myös ravinteiden  tasapainottomuu  
desta  johtuvaa kasvuhäiriötä.  2)  Korpilahti, 688-41, 
n. 20  vuotinen  männikkö  kaakkoon  viettävällä  harju/ 
moreenirinteellä, jonka alla  juoksi runsasvetinen  puro.  
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Kuvat  1—5. Gremmeniella  abietina, versosyövän aiheuttaja männyssä. 1) Kuromapulloja kuolleen  

verson kuorella, x 4. 2)  Kuromapulloja neulasilla, x  4. 3)  Itiökotelo  itiöineen, X4OO. 4)  Kuro  
maitiöitä, xllOO. 5)  Itävä koteloitiö, X  3500. 

Figures 1—5. Gremmeniella  abietina  on Scots pine, Pinus  sylvestris.  1)  Pycnidia on a killed  shoot, 
x 4. 2) Pycnidia on needles, x  4. 3) An ascus with  ascospores,  x4OO. 4) Conidia, xl 100. 5) A 

germinating ascospore,  X  3500.  
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TAUDIN AIHEUTTAJA 

Männyn  versosyövän  aiheuttajan  asema 
kotelosienten Helotiales lahkossa näyttää 

jatkuvasti  olevan jossakin  määrin tulkin  

nanvarainen,  mikä on  pääteltävissä  sienen 

tieteellisen nimen lukuisista synonyymeistä:  

Gremmeniella  abietina  Morelet  (M o r  e 1  e t 1969), 
Grumenuela  abietina  Lagerb. (Lagerberg 1913), 
Scleroderris  abietina  (Lagerb.)  Gremmen  

(van Vloten  ja Gremmen 1953), 

S. lagerbergii Gremmen  (Gremmen 1955), 

Ascocalyx  abietina  (Lagerb.) Schläpfer 
(Schläpfer-Bernhard 1968), 
Lagerbergia abietina  (Lagerb.) J. Reid  

(Dennis 1971). 

Sieni muodostaa isäntäkasvinsa (havu  

puun) kuolleella kuorella tummanruskeita,  
lähes mustia kotelomaljoja,  sekä mustia 

pyöreähköjä  kuromapulloja  kuolleissa ver  

soissa  ja neulasissa (Kuva  I—2).1 —2). Kotelomal  

jat ovat auenneina n.  1 mm laajuisia.  Hyme  
nium harmaa. Itiökotelot 100 — 125 x 8 

-  1  l/x (Kuva  3). Koteloitiöt, askosporit  

15 — 20 X  3,5 -  sjit, värittömiä, tavalli  
simmin 4-soluisia (Kuva  5). Parafyysit  n. 

1,5/  i  paksuja,  nauhamaisia,  päistään  pyöris  

tyneitä, värittömiä. Kuromapullot,  pyk  
nidit n. 0,5 mm läpimitaltaan,  mustia, pyö  

reitä, epäsäännöllisesti  aukeavia. Kuromat 

yleensä  4-soluisia,  sukkulanmuotoisia,  käy  

ristyneitä, värittömiä, 25 — 50 x   

(Kuva  4).  

Kotelomaljat  valmistuvat syyskesällä  ja 

vapauttavat itiönsä syksyn  kuluessa. Kuro  
mia sisältäviä pyknidejä  tavataan  yleensä  

syksystä  kevääseen. 

VERSOSYÖVÄN  ESIINTYMINEN JA OIREET 

Tautia on todettu esiintyvän  runsaimmin 

maastosyvänteissä  ja niiden alarinteillä.  
Taudin puhkeamiseen  liittyy monissa ta  

pauksissa  myös paikalle  sopimaton  mänty  

alkuperä.  Näitä kysymyksiä  selvitetään par  
haillaan käynnissä  olevassa  tutkimuksessa. 

Tavallisesti versosyöpä  havaitaan huomio  

ta herättävänä latvuston ruskettumisena.  

Ruskettumisaste vaihtelee puittain. Joissa  
kin puissa  kuolee vain viimeisten kasvainten  

kärjet (Kuva  6),  kun taas toisissa kuolee  

ja ruskettuu koko  latvusto äkillisesti  ja 

samanaikaisesti.  Lähemmässä tarkastelussa  

löytyy  oksista,  aivan viimeisistä  kasvaimis  

takin,  pieniä vioittumia, joista osa  kylestyy  

umpeen (Kuvat  7 —11) ja osassa  vioittuma 

laajenee  vuosittain johtaen oksan kärjen  
kuolemiseen. Laajenevissa  vioittumissa 

on  yleensä  todettavissa G. abietina -sienen 

saastunta,  jonka  tuntomerkkinä on kellan  
vihreä pihkoittunut puuaines  vaurion alla 
sekä  kuoren sisäosien kellanruskea väri. 

Ilman G. abietina -sientä kuollut puu 

sinistyy  nopeasti  ja kuori  muuttuu sisäosis  
taankin tummanruskeaksi. Kuolleisiin ver  

soihin ja joskus  neulasiin muodostuu syk  

syllä ja keväällä,  yleensä  korkeintaan n.  

0,5  mm mittaisia mustia,  pyöreitä  kuroma  

itiöpesäkkeitä  (pyknidejä)  (Kuvat  I—2).1 —2). 

Puissa, joissa  on oksan kärkiosien vioit  

tumia,  löytyy  tavallisesti samanlaisia,  mutta 

laajempia  koroja  paksummista  oksista ja 

rungosta (Kuva  12—17). Paksun,  ehkä jo 
kaarnoittuneen kuoren takia ei näissä aina 

kaikkein  pienimpiä  vaurioita voida havaita. 
Toisaalta sileän kuoren alueella esiintyvä  

Kuva 6.  Lievästi  vioittunut mänty, jossa kuolleita, jo 
osittain  neulasettomia  versoja eri  puolilla latvustoa. 

Figure 6. A Scots  pine in  which  shoots  killed  by  G. 
abietina  are  randomly distributed  in the  crown. 

Kuva  7.  Aiemmin  nopeakasvuinen puu,  jossa runkoon  
muodostuneet  korot  ovat  estäneet  kasvun. 

Figure 7.  A formerly fast  growing tree  on which  stem 
cankers  have  inhibited  the height growth. 

Kuva  8. Lieviä mahdollisesti  pakkasen aiheuttamia  
vaurioita  versossa.  

Figure 8.  Mild  injuries in  a pine shoot, possibly  caused  
by  frost. 

Kuva  9. G. abietina  -sienen  saastuttama vioitus  oksan 
haarassa.  

Figure 9. An  injury  infected by  G. abietina.  
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Kuva  10.  Pihkainen  pahka oksassa. 

Figure 10. A resinous  gall in  a shoot.  

Kuva 11. Pahka halkaistuna, jolloin koron  muodostu  
minen  on nähtävissä.  Vihertävä  väri  puuaineksessa 

on osoituksena  G. abietina  -saastunnasta. 

Figure 11. Bisected gall. Yellow-green discoloration in  
wood  is  an indication  of the  presence of G.  abietina. 

runsaampi hilseily  tai kaarnoittuminen voi 
olla osoituksena lievästä vauriosta (Kuva  

15). Rungossa  vauriot  saattavat olla kes  
kellä  vuosikasvainta (Kuva  17). Hyvin  usein 

ne kuitenkin ovat oksakiehkuroiden koh  

dalla tai  välittömästi niiden ylä- tai alapuo  

lella (Kuvat  14—16). Alkuperäisen  vaurion 
koko vaihtelee muutamasta mm:stä usei  

hin kymmeniin  senttimetreihin.  Suurempi  
vaurio saa luonnollisesti helpommin  sieni  

saastunnan, joka  voi johtaa  puun kuolemi  

seen. Toisinaan sienen aiheuttaman koron 

laajeneminen  voi  pysähtyä  (Kuva  12). Kuvan 
esittämässä korossa oli vihertävää pihkoit  

tunutta puuta,  josta eristettiin G. abietina 
-sienen rihmasto. Poikkileikkauskohdissa  

koron laajeneminen  oli  pysähtynyt  5—6 

vuotta sitten. 

Kuva 12. 8-vuotinen, umpeenkylestynyt koro, josta 

eristettiin  G. abietina  -sienen  rihmasto.  

Figure 12. An eight-year-old occluded  canker  from 

which  latent  mycelium of G. abietina was isolated.  

Kuva 13. Leikkaus  pahoin vioittuneesta  männyn run  
gosta, missä G. abietina  toimii  aktiivisesti  koroa 

laajentaen. 

Figure 13. A cross-cut  from a pine stem in which  
G. abietina  has  actively  extended  the  cankers  during 
the  last years. 

Kuvat 14—17. Runkokoroja. 14)  Primäärivioitus  oksan 

yläpuolella todennäköisesti  ulkopuolisen jäätymisen 
aiheuttama.  15) Kuoressa  kiinni  pysyvät  neulaset  ja 
karkea  kuori osoittavat  koron  sijainnin. 16) Vioitus 
oksan kannan  ympärillä rungossa  voi olla  lumen 

painollaan aiheuttama.  17) Koro  hitaasti  kasvavan  

männyn rungolla, keskellä  koroa näkyy  primääri  

vaurio.  

Figures 14—17. Stem cankers.  14) Primary injury  above  
the branches  is probably caused  by snow or  ice  

pressure. 15) The  needles  remaining in  the  stem and 
rough bark  indicate the  position of canker. 16) An 

injury  around  the  base of  a branch  can be  the  result  

of  snow bending the  branch.  17) A  canker in  a 
slowly  growing pine. The  primary injury can be seen 
in  the  middle  of  the  canker.  
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VERSOSYÖVÄN JA RAVINTEELLISEN KASVUHÄIRIÖN  VERTAILU 

Versosyövän  aiheuttamat kasvain  vauriot 

puissa saattavat muistuttaa ravinteellista 
kasvuhäiriötä.  Vaikka sienisaastunta  tapah  

tuu usein myös silmun kautta, on verso  

syövän vaivaamissa puissa  tavallisesti  löy  
dettävissä koroja  sekä oksista  että rungosta. 
Kuolleet kasvaimet ravinteellisessa kasvu  

häiriössä rajoittuvat latvuksen ylimpiin 

osiin, kun taas  versosyövän vaivaamissa 

puissa  kuolleita oksankärkiä on yleensä ta  
saisesti  latvuksen  kaikissa  osissa  tai  joskus  
runsaammin elävän latvuksen alaosissa.  

Taivasta vasten erottuvat neulasettomat 

latvakasvaimet ovat tosin helpoimmin  ha  
vaittavissa. 

Pituuskasvun väheneminen on toinen oire, 

joka versosyövän saastuttamassa  puustossa  
muistuttaa ravinteellista kasvuhäiriötä.  

Sekä ravinnehäiriöiden,  että versosyövän 
aiheuttama pituuskasvun  väheneminen saat  

taa  olla varsin äkillinen (Kuva  7). Jos alku  

peräinen vaurio rungossa on suuri ja sienen 

eteneminen sen ympärillä nopeaa, saattaa 

puu kuolla  yhden  lepokauden  aikana ilman 

pituuskasvun  vähenemistä. Elävissä puissa  
korot aiheuttavat sekä pituus  että paksuus  
kasvun vähenemistä koron yläpuolisissa 
osissa.  Baranyay  ym. (1973)  ja C e - 

rez  c e (1974)  ovat todenneet pituuskas  

vun vähenevän merkittävästi,  jos koron  le  

veys on yli 60  °7o rungon ympärysmitasta.  
Jos koroja  on useita,  saattavat  jo 20 %:set 
korot vähentää pituuskasvua  (Kurkela 

ja Norokorpi  1979). 
Kolmas piirre, joka versosyöpämänni  

köissä saattaa muistuttaa ravinteellista kas  

vuhäiriötä,  on  mäntyjen oksikkuus,  paksu  
oksaisuus ja oksien suuri määrä  kiehkuraa 
kohti (Kuvat 14—16). Oksikkuus  saattaa  

johtua sekä ravinteellisista häiriöistä 

(Raitio ja Rantala 1977) että 

kasvupaikalle sopimattomasta eteläisestä 

alkuperästä  (vrt. Kalela 1937).  Kasvu  

paikan  rehevyys  lisää oksikkuutta  (Hei  
kinheimo 1953), jolloin  männyn mine  
raaliravitsemustila  voi olla lähellä ravinteel  

lisen kasvuhäiriön puhkeamista.  Oksikkuus  
voi  olla myös puhtaasti  puun geneettisten  

ominaisuuksien ja alkuperälle  sopimatto  

man ilmaston yhdessä  aikaansaamaa. Ete  

läiset alkuperät  ovat arkoja sekä  kevät  
että syyshalloille  (Dietrichson  1968). 

Erityisesti syyshallojen  aiheuttamat vioituk  
set voivat saada nopeasti  laajenevan  G. 
abietina -tartunnan.  Oksikkuus  lisää lumi  

ja jäätymisvaurioiden  syntymahdollisuuksia.  
Oksikas  puu kokoaa  helposti  lunta latvuk  

seensa enemmän kuin oksat  jaksavat  kantaa. 
Seurauksena voivat olla  repeämät oksanhan  

gassa. Oksakiehkuraan kerääntynyt  suoja  
lumi voi jäätyessään  vahingoittaa  rungon 

kuorta oksanhangan  yläpuolella.  

Vielä 60-luvulla saatettiin Etelä-Suomen  

kin männynviljelyssä  tehdä huomattavia,  

satojen kilometrien siemensiirtoja. Tästä 

on ollut seurauksena,  että meillä on tuho  
riskin alaisia männyn taimistoja tai nuoria 
männiköitä ympäri maan eteläpuoliskon.  

Epäsuotuisa  pienilmasto  ja  kylmät  kasvu  
kaudet saavat  näissä aikaan taudin puhkea  

misen. On myös muistettava,  että metsä  

ojitetut suot  ovat  usein ympäristöään  kyl  
mempiä ja selvästi kosteampia  kasvupaik  

koja,  joille siemenen siirto  etelästä pohjoi  
seen saattaa  ajan  mittaan koitua tuhoisaksi. 

Tästä on  osoituksena versosyövän yleinen  

esiintyminen  ojitusalueiden  nuorissa män  

niköissä, tavallisesti yhdessä  ravinteellisen 
kasvuhäiriön kanssa. Toistaiseksi on  tunte  

matonta, missä  määrin häiriintynyt  ravinne  

talous voi altistaa  mäntyä  versosyövälle.  
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YHDISTELMÄ 

Versosyövän vaivaamissa puissa  taudin 
tärkeimpiä  tuntomerkkejä  ovat: 

1)  Kuolleitten  ruskeaneulasisten tai jo neulasettomien  
oksankärkien esiintyminen kaikkialla  latvustossa, 
usein  latvuston  alaosassa  runsaampana.  

2)  Puissa  on eri-ikäisiä  koroja  sekä  oksissa että  run  

gossa. Runkokorot  voivat  aiheuttaa  puiden kuole  
misen. 

3) Ohuissa  oksissa  ja korojen  kuolleella  kuorella  ke  
hittyy usein  runsaasti  Gremmeniella  abietina  -sienen  
mustia  pistemäisiä kuromapesäkkeitä. Sieni  on 
taudin  aiheuttaja. 

4)  Korovikaisissa  puissa  latvan  pituuskasvu  heikkenee.  
Jos alkuperäinen vaurio on suuri  ja sienen  iskeyty  
minen  voimakasta, voi  nopeakasvuinen puu  kuolla  
yhden lepokauden aikana  ilman  pituuskasvun vä  
henemistä.  

Versosyövän  vaivaamille männiköille on 
ominaista: 

1)  Kasvupaikan epäedullinen poikkeavuus  ympäristös  
tään, (halla- ja sumusyvänteet ja mahdollisesti  
maan lajittuneisuus ja hienojakoisuus). 

2)  Puuston  oksikkuus,  joka voi  olla  osoituksena  ete  
läisestä alkuperästä tai  sopimattomista mineraali  
ravinteiden  suhteista.  

3) Metsäojitusalueilla tautia esiintyy usein  yhdessä 

ravinteellisen  kasvuhäiriön  kanssa,  mistä versosyöpä 

on erotettavissa edellä  selostettujen tuntomerkkien  
perusteella. Versosyöpä  ei  aiheuta neulasten,  silmu  
jen tai versojen deformoitumista, mutta kyllä  
oksien ja rungon  mutkaisuutta  ja  haaroittumista  
tappaessaan  kärkikasvaimia.  
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SUMMARY 

The  growing periods  in  1975—1979  were abnormally 
cold  in southern  Finland.  As a consequence, Grem  

meniella  die-back  appeared in  Scots  pine stands  around  
the  country,  due to unfavorable  weather  conditions.  
In many  cases the  appearance  of  the  disease has  been  
associated  with  topographic depressions, such as 
frost or fog pockets, and  shady sites.  Investigations 
continue  in  this  respect.  

In this  paper,  some characteristics  of  the disease  
in  15—30  years  old  Scots pine stands  are  described.  
Distinguishing the  disease  from  the  growth disturbances  
associated  with imbalanced mineral  nutrition  (see 

Raitio and Rantala  1977, Raitio  1979) 

is also discussed.  

The diseased  trees are characterised  by: 1) dead 

shoois, which  are randomly distributed around  the  

crown, even in  otherwise  vigorous looking trees, 
2)  cankers, which can be  found  in  branches  and  in  
the  main  stem, 3) pyenidia of Gremmenielia  abietina, 
which appear  abundantly in  dead thin  branches and  
on dead bark  in  cankers,  and 4) decreased height 

growth in trees  with cankers.  Some  of the  trees  may  

be  killed  during one dormant  period while others may 

suffer from  the disease  for many years. Some trees  

are  able  to wall  on cankers, causing defects in  the  wood.  

The  mycelium of  Gremmenielia  abietina  can survive  
in  such  cankers  for several  years.  Trees often  become 

crooked  after the leader  has been  killed  several  

times  by  the fungus. The pines in attacked stands  

often  have  heavy branches, which  coud  be an indica  

tion  of southern  seed  origin, or on peatlands, at times 

an indication  of  a high level  of nitrogen, phosphorus, 

and  potassium in  relation  to micronutrients.  Nutritional  

growth disturbances  do not necessarily appear on 

such  peatland sites. The disease  described  here  is  
similar  to that  found on Pinus  nigra var. calabrica  
in England (Read 1966) and  in  the  Netherlands  
(G  rem  m  c  n 1965, 1972), and to the die-back  
caused  by an "European" strain  of Gremmenielia  
abietina  on Pinus  resinosa, P. nigra, P. ponderosa, 

P. banksiana  Lamb., and P. sylvestris  in the State 

of  New York, U.S.A. (S kill  i  n g 1977, Ski  1 -  

ling et ai. 1977).  
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