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KASVIIISUOJELUNÄKÖI(OHDAT HYÖDETTÄVIEN KUKKASIPULIEN VILJELYSSÄ. 

Professori B A . Jamalinen ja kasvins.uojeluntarkastaja .A • 

Tikurilassa elokuussa 1950. 

Kukkssipulien k'aevattaminenasettaa• Viljelijöille suUria vatj-
,mUksis sen: vuoksi, että. sipulit on:hyödettävä kukkasteelle,määrätyk-
si ajankohdaksi syksyn,lastalven ItUluesea - KukkasipUlit joutuvat täten 

	

- .kehittymään plosuhteis 	jotka suUreSti-poikkeavat,iuonnon-7,raisista. 
"Tästä -syystä sangen -Monet',  tekijät2Vaikuttavat.hyötäliiisen onnistumiseen. 
YkSikin epäedullinen :Seikka voi olla syynä, että: SiPUlien kukkiminen • 

;epäonnistuu. KukkasiPuleissa ilmenee silloin erilaisista tekijöistä 
Y:johtuvia sairauksia. Mikäli viat eivät ole elävien Olioiden aiheutta-
mia, kutsutaan niitä. fysiogeenisikbi sairauksiksi  eli tarttumsttomiksi 

.asvitaudeikål.. Myös useat tarttuvat taudit sekä kasvukauden aikana et-
tä korjuun:jälkeen turmelevat kukkasipulien sekä maanpbällisiä että 

osia. ,Tällaisia taudinaiheuttejia ovat tuhosienet, baktee-
_rit ja virukset. Edelleen voivat tuhoeläimet aiheuttaa vioituksia ja 
'vahinkoja kukka:pipuleissa. 

' 	Kukkasipulien viljeleminen ja hyötäminen eivät nykyisin voi pe- 
rustua Yain'kdkemuksen je perimätietojen varaan, vaan suurimmaksi osak-
Si tutkimustyön antamiin tuloksiin. Niin tapahtuu ennen kaikkea Hollan-
nissa, joka ,on suurin kukkasipulien tuottajamea. Siellä toimii Lisse t ss 
kUkkaSipuliviljelijäin ylläpitämä tutkimuslaitos, Laboretorium ,voor  
bloembollenonderoek, jonka antamat tulokset ovat vaikuttaneet ratkai-
SevastiAlankomaiden korkeatasoiseen kukkasipuliviljelyyn. Myös Tanska 
tarjOaa hyvän. esimerkin tässä suhteessa. Aikaisemmin saatiin tässä =as-
sa, Hollannista tuoduista sipuleista usein huonoja hyötötuldksia. Nykyi-
sin ei Tanskassa. ulkomailta tuotujen kukkasipulien hyödöasä ole enää 
ilmennyt pahempia epäonnistumisia'. Yhtenä syynä tähän on, että sipulit 
-ftiodaan Hollannista autoilla Tanskaan, jolloin kuljetusaika on lyhyt 
ja kuljetuksestc johtuvat haitat lähes olemattomat. Maahan tuotavien 
kukkasipUlien,terkastaminen on Tanskassa varsin perustellista. Siellä 
toimii -erityinen tuotavien ja vietävien kasvien tarkastusvirasto, joka 
huolehtii ettei huonoa tavaraa pääSe; maahan. Tärkeimpänä syynä kukka-
sipulien hyödön onnistumiseen Tanskassa täytyy kuitenkin pitää hyvää 
kukkasipulien viljelyn taitoa, joka perustuu alan kirjallisuuden tun-
temiseen -.siellä on saatavissa hyviä kukkasipulinviljelyä selostavia 

	

kirjoja ja julkaisuja. 	 . . 
Seuraavassa tarkastellaan kukkasitUlin viljelyä etupäässä kas-

vitautien ja tuhoeläinten sekä, niiden aiheuttamien vahinkojen torjun 
nan kannalta. Esitys perustuu pääasiallisesti kirjallisuuteen, Siinä 
on käytetty hytäksi myös Meatalouskoelaitoksen kasvitautiosastolle saa-
tuja tietoja,.manmme kukkaviljelijäin kokemuksia ynnä niitä tietoja, 
joita tämän kirjoittajista. E. A. Jamalainen Sai matkallaan Alankomai-
hin huhti-toukokuussa v: 1950. Tuhoeläimiä koskevat kohdat on tarkas-
tanut prof. Y. Kanervo,  

YLEISTÄ MAAHAN TUOTAVISTA KUKKASIPULEISTA. 

Maahamme ulkomailta tuotettujen kukkasipulien hyötämisessä on 
ilmennyt Vaikeuksia. Maatalouskoelaitoksen kasvitautiosastolle tutkittc 
vaksi saapuneiden näytteiden mukana ovat varsinkin vv. 1948 ja 1949 
Hollannista tuotetut sipulit antaneet useissa tapauksissa huonoja tu-
loksia. Hyötötappiot saattoivat tällöin olla monesti 50 prosenttia, ei-
kä edes 80 prosentin tappiotkcan olleet harvinaisia. Jos näihin tappi-
oihin lisätään vielä liikevaihtotal)piot, jotka ovat koituneet vähittäis 
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kauppiaiden osalle, päästään koko maassa - melkoisiin rahallisiin sr--' 
sillä kukkasipuleita on viime aikoina tuotettu Maahamme 	h, 
30 miljoonan markan arvosta. 

Kolme eri vaihetta kukkasipulien kasvatuksessa voi olla syynä 
sipulien huonoon menestymibeen meillä: 1. epäedulliset sääolosuhteet, 
huono käsittely tai liian lämmin varastoiminen Hollannissa. 2, pitkä 
kuljetusaike liian.lämpili.ssä olosuhteissa ja 3. epätyydyttävä sipuli= 
käsittely ja varastointi Suomessa. 

Olosuhteet Hollannissa.  Sipulien kunto riippuu Suuresti sii:GL 
olosuhteissa ne ovat kasvaneet Hollannissa j4 miten hoir-Ile 

tu siellä noston jälkeen. Lämpöisinä kesinä kasvaneiden sipuliön kuk-
kiminen alkaa paljoa aikaisemmin kuin viileämpion kesien .,,,SE4Gö0.  Lisso'n 
kukkaSipulikoelaitoksen botanisti-tutkija, toht, J, I, - Beiler, jonka 
Jamalainen tapasi matkallaan Hollannissa viime keväänä, mYö- 	tunte- 
vansa asian, kun hänelle selostettiin, että kukkasipulion - sunteen on 
maassamMe ollut varsinkin viime syksynä vaikeuksia. Hän sanoi epäonnis-
tumisen johtuvan etupäässä siitä, että syyskosä oli Alankomaissa viime 
vuonna huomattavasti normealia:lämpmämpi. Tästä syystä eivät sipulit 
olleet riittävästi kypsyneet'kårj:min tapahtuessa. Myös Englantiin vie-
dyiåSä Sitleissa ilmeni vahinkoja'. 

'Mitä alhaisemmessa lämpötilassa sipulit pidetään noston jälkeen 
joka tapahtuii. Hollannissa elOkuun alussa, sitä aikaisemmin ne kukkivat, 
Siitä mainittakoon esimerkkinä erään kUkkasipuliViljelijän toteattålkset, 
Brillant ,Startulppaanic lähetettiin kukkasipUlikoelcitokselle Lisse'on 
12 tri,näytettä.- „Spulit,. ,j.Otka pidettiin laitoksella +7 asteessa syys-
kuun alussa; tulivat kukkaan syyskuussa. Sen jälkeen pidettiin näyt-
teet +12;.+14.jne lämpötilbissa. Mitä korkeampi lämpötila sitä Myöhem-
min tapahtiii kukkiminen, +20 , asteessa pidetyt tulppaanit kukkivat vasta 
joUluaattona, eivätkä kukat olleet silloin Vielä hyvin kehittyneitä. 
Noin +17 asteessa olleet Brillant Star-tulppaanit tulivat kukkaan 5-6 

.vrk. ennen joulua, onnistuen hyvin. Tässä ilmeisesti eräs syy sen li-
säksi mitä myöhemmin-  mainitaan, että Brillant Star-tulppaeni tuli hi-
taasti ja epätasaisesti kukkaan - jouluna 1948 ja.1949. Tavarenkuljetuk-
sen aikana oli silloin poikkeuksellisen lämmin syyskuu. 

ParaR lämpötila tulppacnisipuliön säilyttämiselle noston jäl-
keen on 7-10' C. Tämä on kuitenkin Hollannin olosuhteissa vaikeata, 
mutta lämpötila +17 asteen alapuolellakin riittää. Jos' lämpötila on 
yli +17 astetta, sipulit pilaantuvat. Tanskalaisten tietojen mukaan 
on sipulit pidettävä noston jälkeen tasaisen alhaisessa lämpötilassa, 
ei kuitenkaan alle +9 asteen. Jollei lämpötilaa säilytyksen aikana voi-
da pitää alle +17 asteen, on joulutulppecnit sijoitettava jäähdytys- -
huoneisiin, joita Hollannissa on isoimmilla liikkeillä itsellään tai 
on liikkeillä yhteisiä jäähdytyshuoneita.. P,ienillä liikkeillä oi ole 
samanlaisia vcrastoimismahdollisuuksic kuin suurilla eikä pienissä liik-
keissä tästä syystä saada silloin riittävän hyvää alkukäsittolyä sipu-
leille.. 

Jos olo-syyskuussa -on Hollannissa liian lämmintä, olisi kukka-
viljelijäin lähetettävä sipulinSa tänne vähän, mYöhemmin, sillä sipulit 
säilyisivät' paremmin Hollannissa kuin matkalla Suomeen ja täällä peril-
lä. Käytäntö asettaa, tässä suhteessa kuiten rajoituksia, koske siDu-
leille pitää varata 2-2-i kuukautta juurtumisaikaa ennen hyötöön otta-
mista. Joululajikkeet pitäisi näin ollen istuttaa, maahan syyskuun kol-
mannella viikolla. Meillä on tapahtunut, että sipulien maahantuonti 
on myöhästynyt..Esim. viime vuonna saapui huomattava osa jouluksi hyö-
dettäväksi tarkoitettuja tulppaanieriä vasta marraskuussa maahan je 
niin ollen liian myöhään. 

Mainittakoon, että tulokset Brillent Ptar-sipulilla ovat olleet 
Hollannissa viime vuosina heikot. Tämä lajike on ollut oikullinen,v. 
1947 lähtien, jolloin Alankomaisse oli kuuma kesä. Early Queen-tulppac- 



nista mainittakoon, että se on nykyisin valmistunut jouluksi, vaikka 
se on varsinaisesti uuden vuodon tulppaani. 

Kuljetus Suomeen. Jos liike on pitänyt sipulit Hollannissa 
optimaaliOlosuhteissaj, voi syynä kukkimisen epäonnistumiscen olla kul-
jetuksen, maahan hautaemisen tai hyödön aikana tapahtuneet häiriöt. Si-
pulien kuljetukseen Hollannista Suomeen kuluu melko pitkä aikajol-
loin ne joutuvat monissa tapauksissa olemaan myöSliian lämpimää'sä. 
Jos csim. lähetetään 500 laatikkoa sipuleita, meheepakkaukseen 10 vrk 
+ lastaus, laivamatka 6 vrk., purkaminen 2'Vrktullaus ja kuljetus 
perille '5-6 vrk. eli yhteensä n. 3 'viikkoa. SipUleitaletaan pakata 
Suomea Varten elokuun loppupuolella. No oVat Suomessa4erillä 14-20 p, 
syyskuuta, -j'elloinMeilläkin on usein vielä. lämmintä. ' Edellä,Sanotun 
johdosta olisi kiifihitettävä huomiota siihen,.,mikä lämpötilaen laivo-
jen lastiruumassa. Jos ulkona on lämmintä, on sipuleita tudVien laivo-
jen ruumessakin. korkea lämpötila, ellei.,niissä ole jäähdytyslaitteita. 
Tässä yhteydessä mainittakoon, että Hollannista Yhdysvaltoihin yletä-
VienSipUleiden laatikkorivien välissä on runsaasti tilaa; niin pitäi-
Si:Oi1a MYöä - laiibissa, jotka tuovat Sipuleite meille. Jäähdytystä Cl 
U,S,1n MenäViSSälaiVeissa ole, mutta niissä'on ,erittäin:hyvä tuuletus. 

Va.tastri4n-en 	Suomessa. Kun sipulit;, tulevat si- . 
8lUdIneen, on ne heti.tantaya viileään varastoon. Meil-

lä joutuvat sii1it uSein:01emaan:yli.delijöillä lämpimiåSä suojissa. • 
Jos alue,.johön.Siplilaatiket 	eUringon paiSteelle altiå 
jos sipulit eivät ole haUdettadSSe riittävässä ketteudesSa tai jos 
.sipulit joutuvat auringonpaisteeh. 	branaisenlraikutukson alaiseksi, 
saattaa aikainen hyötö epäonnistua. SiPUIit jOUtUnt olemaan silloin 
liian kuivassa ja lämpimässä. , 

Maan liiallinen lämpeneminen voidaan estää oljilla (ei lannal- 
.1a), lankuilla tms. .Laatikot pitää heti peittää kastelUn jälkeen 
.30 sm vahvuisella multakerroksella. Kun Hollannissa pannaan tulpPea-
nin sipulit kuoppaan, annetaan niiden olla veden vallassa 5-6 kertaa, 
jolloin tulos on hyvä. Vesi myös jäähdyttää sipulit. Ei ole kasteltava 
yksinomaan leatikkoe, jossa sipulit kuopataan, vaan koko siDulikasa 
kUopessajon kasteltavc perusteellisesti. Kuoppa,"johon sipulilaatikot 
haUdataan ei sca'011a pohjaltaan kostea eli sellainen, että vesi jää 
kuopan plehjalle kaStelunjälkeen. Yleensä riittää, jos kuoppa tehdään 
15 sm'syvyiseksi. Pohjaveden poistamiseksi voidaan kaivaa ojat haudan 
ympäril1e. Itse hyötäMin4n olisi c1etcva myöhemmin kuin mitä yleensä 
tehdään maassamme. 

' Maatalouskoeitoksen kasViautiosastolle näytteiden mukana, 
seuraavista selostukål'stc päätellelisuurimmat epäonnistumiset kukka-
sipulien hyödössa ovat : sattuneet ,tuutarhureille, joilla ei ilmeisesti 
ole ollut riittävääkOkemusta kukkaåipulien viljelyssä. 

olosuhteet'olisiat mahdollisimman edulliset, voi siitä hUO1:matte 
sattua epäonnistumisia kokeneillekin kukkasipulion viljelijöille Tä-
mä on myös ymmärrettävää, koska kukkasipulien kasvattamisesSaj, niiden 
kehityksessä noston jälkcen on monia epäedullisesti vaikuttavi. teki-
jöitä. 

Ulkomailta tuotujen.sipulien tarkastus. Kasvitaudit ja tuho-
eläimet Voivat kulkeutua kukkasipulien mukana tuottajamaista. Jotta 
tällaista ei tapahtuisi, on kaikissa maissa , myös meillä, :Valtiovallan 
taholta annettu. määräyksiä. Kasvinsuojelulain nojalla on Mactalouå-
ministeriö antanut v. 1947 päätökset niistä ehdoista, joilla eläviä 
kasvoja tai niiden oSia.saadaan tuoda maahan. Näissä päätöksissä, joiS- 

1) Viime: aikoina ovat myös satcmalakot myöhästyttänect sipulien saa-
pumista perille. 



te toinen koskee 	lgiesta ja Hollannista sekä„ toinen muista MEiStE 
tuotavia kasveja ' on yksityiskohtaiSet tavaran alkuperiä ja vienti—
MEtj.0 sUoritettavea käsittelyä koskevat määräykset. Näissä - säädetään, 
että jokaista lähetystä on seurEttaVe asianomaisen vientimaan kasvin-
suojeluviranomeisten antama alkuperä- ja terveystodistus (sertifi-
kaatti). Tähän voidaan huomauttaa, ettei näillä todistuksilla tarvit-
se olla suurtakaan merkitystä. On kuitenkin otettava huomioon, ettei-
vät vientimciden kasvinsuojeluviranomaisetkaEn voi antaa todistu - ic 
ilman todellisia takeita tavaran laadusta. Hollannissa jonka on tuo-
tettava ulkomaille vietäväksi korkeatasoista tavaraa kiinnitetään 
suurta huolta vientikasvicn tarkastukseen. Jos tuontiåatamiimme Hel 
sinkiin tai Turkuun saapuu 1.1-letys ilman todistusta, pidättävät tul-
liviranomeiset sen, ja lähetys määrätään palautettavaksi. .Kasvinsuo-
jelUViranomaisina toimivat Maatalouskoelaitoksen kasVitauti- ja tuho-
eläinosastojen virkailijat,' 

Mitä tulee maahan saapuneiden .,kukkaåipulien terveydentilaan 
viime vuosina, .on sanottava, ettei niissä suoritettujen tarkastUsten 
perusteella olovoitwtodetekaåvitauteja tai.tuhoeläimiä siinä mää-
rin, että. tavaran palauttamiseen tai täydelliseen Iiävittämiscen olisi 
ollut . aihetta. Joissakin tapauksissa on maahan saapuva tavara ollut 
pakko määrätä lajiteltavaksi tai deSinfioitavakSi, ennen kuin se - on 
-voitu luovuttaa maahantuottajelle. 'Mainittakoon- tässä yhteydessä et 
”tä.tarkastustyöhön liittyy meillä eräitä hankaluuksia. Tullimakasii-
neisSammeei ole mahdollisuuksia,suorittaa tarkastuksia erillisessa 
huoneessa, puhumattakaan siitä, että meillä olisi, kuten läntisessä 
naapurimaassamme lähetysten Säilyttämistä Varten erilliset, varasto-
suojat. Meillä on,lähetyksot purettava ahtaissa, erilaisia tavaroita 
siSältävissä, pimeissä ja Vilkkaasti-liikennöidyissä makasiineissa 
Joissa kasvintuhaejat voivat jopa levitä tavaraerästä toiseen. Näis- 
:sä olosuhteissEkin on tarkastukset pyritty suorittamaan runsain pisto-
kokein 'mahdollisimman perusteelliSeSti. 

Tarttuviinkasvitauteihin - samoin kuin, tuhoeläimiin nähden- olem-
me nyt .-jo paremmassa. EsemESSE kuin aikaisemmin sillä huomattava osa 
niistä voidaan käytettävissä, olevin keinoin estää. Väheksyttävä ei 
ole myöskään niiden lainsäädännöllisten toimenpiteiden merkitystä. 
jotka säännöåtelevät Ulkomaan kEuppEcinme tältä kohdin ja josta edellä.  
tehtiin selkoa. Tilanne on heikompi fysiogenisten sairauksien suhteen, 
joiden torjuminen on usein sangen vaikeata. Niiden esiintymistä ei 
myöskään, useintehokkaallckaan tarkestuksella voida, todeta ilman suo-
ranaista koehyötöjä. 

KUKKASIPULIEN TAUTIEN JA TUHOELÄINTEN VAHINKOJEN 

YLEISISTÄ TORJUNTAKEINOISTA. 

,Seuraavassa selosteta an hyödetyissä kukkasipuleissa esiinty-
vien kasvitautien ja tuhoeläinten yleisiä torjuntakeinoja. Tärkeimmät 
kukkasipulien kasvitaudit ja tuhoeläimet kuvataan scul-aEyassE.kEppE- 
1eessE. 

Sipulien tarkastus. Heti kun kukkasipulit ön vestaanotettu, 
on ne tarkastettava ja lajiteltava. Vioittuneita sipuleita, ilmetköön 

1) 	Maatalousministeriön päätös niistä ehdoista, joilla Belgiasta 
ja Hollannista peräisin olevien elävien kasvien ja kasvinosien - 
maahantuonti ja kEuttckuljetus saa tapahtua, annettu 13.5.1947, 
n:o 395. 
Maatalousministeriön päätös niistä ehdoista, joilla elävien kas- 
vien jE kasvinosien maahantuonti ja kauttEkuljetus saa tapahtua, 
annettu 13.5. 1947, n:o 396. 
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S'Ipt4,cste. ei ko'nity kunnon kukkia, sr.attavat taudit levi-
tä sairaista yksilöistä terveisiin. Jos sipuleissa esiintyy niitä vcs-
teanotettaessa huomattavammin vikoja, on saatava selvyys mistä viat 
johtuvat:ja ilmoitettava sipulien maahan tuottajalle, jolloin on mah-
dollisuUS Saada korvaus vahingosta tuottajamaasta. Korvauksen.suorit-
taminen.saettaa aina muodostua tulkinnan vEraiseksi, varsinkin silloin 
'kun „kysYmykSessä ovat fysiogeniset sairaudet, joiden eälintymiseen .  
VeiVat 011a sy3hia eliedUllisetolosuhtect sipulien kuljotuksen, varas-,  
tbimiscri ja hyödön aikana Meillä; kuten edellä selöstettiin. Mutta, on - 
1-110$ kaåvi -taUteja ja-tifihdeläimiä,.joiddh .11åaantumiåech ovat sacitt-
neet olla ailieena ttiottajaåaan oIösuhtdot, eivätkä tuottajat silloin 
voi aSettUa i.- ätilstamean.korvc,usvr-tiuksic.' 

8i1DUid'en kb,sittelY 	HollEnnista tuodut naissin,sipulit ovat 
ÅlankomaiSta annettujen tietojen mukaan käsiteltyjä kuumalla vedellä 
ankeresiten ja sipulikärpästen toukkien hävittämiseksi, joten sipulien 
Vesikäsittelyä ei meillä tai"Vitse tämän perusteella suorittaa. Mainit-
takeonettä kUUmaVcdikdsittely tapahtuu siten, että sipulit pidetään 
tUhoeläinten torjuMiseksi 3-4 tuntia 43-44 0-asteen 1:_mp5tiI:ssa.., 

Verokeinoina sienitautejc vastaan voidaan ky'-btä. kUkkasipulied 
Peittausta elohopeapitoiSilla aineilla. Se suoritetaan siPUleilla on-
nen ME,a. 11E_Ul hautaamista. Tarkoitukseen sopii meillä kaupan oleva Atiran 
aine. Sipulit käsitellään Ltiran-aineen 1/4 %:ssa Vies'iliuoksessc 
(250 g . Einetta 100 vcsilitrassa) 	tuntia (gladjOlit 6 tuntia). Kä-4  
Sittelyn jälkeen sipulit kuivatetaan. 

1-14k4.10n,4.,laatikkojcn sekä kukkasipulien käsittelyn yhtoYdes-
pä_käytöttj.en työVälineiden puhdistus. Taudinaiheuttajat voivat Ie-
Vitä istUtusastioiden ja työkalujen mukana. Tästä_ syystä ne on syytä 
puhdistaa ennen käyttöä. Desinfioiminen tapahtuu siten, että välineitä 
pidetään hetken tulessa -tai huuhdotaan kuumassa vedessä. Tarkoitukseen 
voidaan käyttää myös kemikalioita, joilla .  välineet ja, astiat perusteel-
lisesti pestään. Desinfioimiseen sopii 4 %:nen kupErivihtrilliliuos 
( 4 kg 100 litraan vetta) tai 2 (10:non kauppaformaliiniliuos ( 2 1. 
formaliinia 100 litraan vettä). Käsittelyn jälkeen välineet tuuletetacri. 
Jos käytetään uusia ruukkuja, on niiden oltava ennen sitä pitempi aika 
vedessä. 

Lftmötila ja kastclu. •Lämpötilan ja kastelun merkitystä kuk-
kasipulion hoidossa on edellä jo selostettu. Yleisiä ohjeita lämpöti-
lan suhteen hyötämisen aikana annetaan sipulin maahantuottajien taholta 
sipulien kasvatusta koskevissa ohjeissa jE sipulien myyjilläkin on 
tässä suhteessa eri laatujen ja lajikkeiden suhteen yksityiskohtaisia 
neuvoja. Yhteisenä ohjeena on mainittava, että lämpötilan on oltava 
tasaisen ympäri vuorokauden hyödön tapahtuessa Tässä suhteessa meil-
lä on paljon parantamisen varaa ;  jos halutaan päästä' tyydyttäviin tu-
loksiin; Kun lämpötila hyötämishuoneissa saattaa vaihdella 10-25 asteen 

kuten meillä on eräissä tapauksissa todettu, ei ole ihmetel-
tävää, jos hyötö epäonnistuu. 

Hyödettäessä on sipulikasveja kasteltava säännöllisesti ja 
riittävästi, ei kuitenkaan liiaksi. Kasvihuoneiden liiallinen kosteus 
aiheuttaa sipuleissa mm. vctistymistä. Kasvien lehdet muuttuvat veti-
sen näköisiksi aivan kuin olisivat palcltuneita. Toiselta puolen lii-
allinen kuivuus voi vaikuttaa haitallisesti, mm. kukkalehtien kärkien 
värittömyys voi johtua tästä. 

Suoranainen auringonpaiste on hyödcttäessä helmi-mr-aliskuusse 
vahingollinen, silloin on kasveja varjostettava. . 	. 

Hyödössä käytettävä multa. 	Kukkasipulien hyödössä Ok'käytet— 
tävä kevychköä, hiekkaista multaa. Se ei saa olla pelkästään:tiiVistä 
SaVim'aata tai hiekkapitoista mineraalimacta. Tavallinen poltoMulta -.., 

iDli,hyvink-gtuksn. Komposti ja kesvihuonemulta eivät ,sen 	. _ 	• 	.. 	, 	. 	. 
'3. 



jecn kelpaa tarkoitukseen eikä multe, jossa aikaisemmin on kasvetettu 
kukkasipuleita. Multe Ci SEG olle 'Acpente, sopivili eiacn rcEktio tuip-
paaneille on 7-75 ja, narsisseillc 6-7. 

Maan desinfioimista ci yleensä tarvitse suorittaa jos käyte-
tään sopivaa Multaa. Kasvipetologisessa kirjallisuudessa suositellaan 
varokeinone sieniä vastaan mullan käsittelyä kukkasipulien viljelyssä 
Bressicol- tai Fölosan-aincilla joista viimeksimainittua on ollut 
meillä saatavissa. Ne sekoitetaan hiekkaan, jolla peitetään multa, tai 
sekoitetaan aineet ylempään multakerrokseen taikka koko multemäärään. 
Jos multa kokonaisuudessaan halutaan desinfioide käytetään näitä ei-
noita 300-500 g kuutiometriä kohdan sekoittamella jeuhomainen aine 
multaan. Me en pintekäsittelyssä käytetään aineita 50 g ncliömetrille 
sekoittamella 10-20 cm syvyyteen aineet ennen sipuli= istuttamista. 
On varattava, ettei auringonvalo pääse suoraan askettäin käsiteityyn 
meahen. - 

Ruiskutuksct ja pölvtykset. Kukkesipulien käsittely htön 
aikana kesvitautien ja tuhoeläinten vahinkojen torjumiseen voi yleen-
sä tulla kysymykseen vain silloin kun suurempi tuho uhkee. Kirjalli-
suudessa suositellaan kasvitautien torjumiseksi ruiskutuksia Pomersol-
tai Shirlanliuokselle joista viimeksimainittua on ollut meillä kaupan. 
Myös kesvion pölytyksiä edellä selostetuille Bressicol- tai Folosen-
aineilla voidEfen kirjellisuusti-etojen mukaan käyttää kcsviteuteje 
vastaan. Kuparipitoiset aineet jättävät kesveihin rumentavic ruisku-
tuseinetahroje ja csim. kuperikelkkiseos voi aiheuttaa vioituksie 
tulppaanin lehdissä. Punaiset tulppaanit saattavat olle arkoja. niko-
tiinivalmisteille. 

Kukkesipulien viljelyyn nykyisin liittyvien huomattavan suurien 
vahinkojen poistamiseksi ja ylcensäkin tämän tuotennonhaeren jatkuvaa 
kehitystä ajatellen olisi maassamme saateve käyntiin muodossa tai toi-
sessa, sitä koskevan koctoimintea. Nykyisin monesti melko hapuileve 
viljely tulee usein liian kalliiksi viljelijöille. Aluksi olisi tut-
kittava itse hyötöön liittyviä teknillisiä seikkoje, ennen kaikkea tu-
lisi selvittää miten ulkomaille.  käytettävät menetelmät soveltuvat oloi-
himme. Olisi kiinnitettävä huomiota myös lajikevelintaan nimenomaan 
kasvuolosuhteitamme silmälläpitäen. Erityistä huomiota olisi kiinni-
tettävä fysiogenistcn teutien torjuntaan viljelyteknillisin keinoin. 
Jollei valtiovallan taholta voida tähän myöntää varoja, olisi viljeli-
jäin syytä omatoimisesti hankkia. niitä. Maatelouskoeleitoksen kesvitau-
tiosesto, joka, on joutunut ja joutuu jatkuvasti selvittämään varsinai-
sia kasvipatologisic kysymyksic myös koristekasvien kohdella ei voi 
ottaa, ohjelmaansa, po. asioita kokonaisuudessaan veikke olisi nykyistä 
väljemmät työskentelymehdollisuudet. Edellä lueteltuje ja monia muita 
kysymyksiä Varten, olisi nykyistä koctoiminta.c nimenomaan kasvihuonei-
den kohdalla laejennetteva, jolloin tulftivat tutkittavaksi vihennes-
kasvien ohella koristekasvit .ja niiden joukossa tässä vaiheessa ensi-
sijalla kukkasipulikysymykset. 

Ulkomailta tuotujen kasvien tarkastusta olisi meillä entises-
tään tehostettava. Tähän puoleen tulevat MactalouskoelEitoksen kasvin-
sUojeluosastot kiinnittämään huomionsa ja siinä mielessä tekemään esi-
tyksen. 

TÄRKE=ÄT KUKKASIPULEISSA ESIINTYVÄT KASVITAUDIT JA TUHO-
ELÄIMET SEKÄ NIIDEN TORJUNTA. 

Tulppeen 

TULPPAANIN KAATUMATAUTI. 	Kaikki tulppaeninviljelijät tunte- 
vat tämän vien, joka ilmenee tulppaaneja hyödettäessä siten, että kuk- 
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kaversi taipuu eles joko ennen kukkiMis.be tai kukinnan jälkeen. Tämä 
johtuu siitä, että osa kukkeverresta muUttuti vetisen pehMoäkål (lesi-
/naiseksi) niin, että kukke keatIlu tältt koh2tae. Syytä keetumeteutiin 
ei varmuudelle tiedetä. Yleensä voideen senoe, että keatumeteutie ei 
esiinny silloin, kun tulppaenit seevet kehittyä norneeliSSe olosUheiS-
se. Lämpötilelle ja kosteudella on tärkeä merkitys tässä suhteesse. Jos 
hyötäminen tapahtuu liian korkeesse lämpötilesse, on kaatumeteutiston 
proentti suuri. Eri lejikkeiden taipumus keetumiseen on veihteleve. 
Mendel- je kerrotut tulppaanit (erityisesti Murillo-tulppeenit) ovat 
teipuveisie keetumaan. Torjunte . 	Lämpötila, on pidettävä 
hyödön eikene mehdollisimmen alheisene lejikkeille, joille on taipu-
musta kaatumeteutiin. Tälleisie lajikkeite ei pidä hyötää pohjalämpöä 
käyttäen. Mendel-tulppeenit kaatuvat silloin, jos hyötäminen tapahtuu 
+19 asteessa. Näillä tulppeeneille tulee tästä syystäolle alle +16 
esteen hyötämislämpötile, muille se sec olle +18 astetta. - Kasveja 
ei pidetä kosteampane kuin mikä on välttämätöntä.- Vanha, keino keetu-
metautie vastaan, jonka, monet arvelevat olevan hyvän, on kastella, kes-
vetuslactikkoje 1-2 % kelkkiselpieteriliuoksella pari kertae. Tämä kas-
te-1u voi kuitenkin aiheuttaa eräillä lejikkeille vioituksia kukkiin 
ja, lehtiin. - Liian voimekkean euringonvelon ehkäisemiseksi on leseje 
kesvihuoneisse verjostetteve. 

NUPPUJEN SURKASTUMINEN. 	Ilmiö huometeen tavallisesti silloin 
kun normaalit kukat tulevat esille. Saireisse tulppaencisse ovet•kuk-
kenuput silloin ylimmän lehden sisällä, vein 1-2 sm pituisie, väriltään 
vealenekelteisic ja kuihtuneite. Syynä tähän sairauteen voi olle usei-
takin tekijöitä. Jo epäedulliset olosuhteet tuottejemeessc voivat olle 
syynä sairauteen. Korkea lämpötila kuljetuksen ja verastoinnin aikana, 
sekä meehen hautemisen aikana on heitelliste., näin ollen lämmin syk- 
sy edistää saireuttn. T o r . j u n t e. 	Ennen verestoimiste voidaan 
tarkestea, milleisin tulppaanieriä on mahdollisuus hyötää eikeiscen 
millaisia oi. Tätä varten helkaisteen joka, tulppecnierästä muutamia 
sipuleite; kooste ei voida ptolla milloin hyötminen. on suoritettc-
VE, Sellaiset erät, joisse idut ovet paksuja ja pitkiä, sopivat parem-
min aikaiselle hyödölle, kuin ohutituiset. Kun sipulit istutetaan hyö-
dettäväksi ei•vielä riitä, että versot ovet pitkid„ myös kukkenuppujen 
on oltava, ulkona sipuleiste, Billä vain sellaiset sipulit kelpaavat 
hyödettäviksi. Hyötämistä ei Myöskään aletc ennenkuin juuret ovet hy-
vin kehittyneitä. Korkea lämpötila on epdedullisempi eikeisessc kuin 
myöhäisessä hyödössä. Alhaalta, tulevaa lämpöä on vältettävä, koske se 
voi (aiheuttaa juurien kuivettumiste ja sen vuoksi huonon tuloksen. 
Samasta syystä aiheuttaa, kuivuus hyödettäessä saireutte. 

VIHREÄT TAI VÄRITTÖMÄT TERALEHTIEN KÄRJET. Syynä terälehtien 
vihreisiin - kärkiin voi olla liian lämmin sää loppukesällä sipulien kas-
vupeikessa„ liian aikainen hyötäminen tai heikko juurien muodostuminen. 
.Viimeksimeinitusse tapauksessa, on syytä, asettaa rimoje tms. multaen, 
että juuret saisivat ilmee. Myös kuivuus.hyötämisen aikana, aiheuttaa, 
terälehtien vihreäkärkisyyttä. 

Värittömät terälehtien kärjet saettevet johtua liian aikaisesta 
hyötämisestä tai juuriston puutteelliscste kehityksestä. Myös meen lii-
allinen happamuus voi olle syynä ilmiöön. 

SIPULIEN KÄYMINEN (tEnsk. kveelning). Päällyssilmut mustuneet, 
sipulit sisästä mädäntynect ja pehenhejuiset. Vika voi ilmetä, jos si- 
pulit ovat maahan heudettune liian paksusti peitetyt tai liian kostei-
na, seisovesse vedessä. 

LÄMPÖVAHINGOT. 	Liian korkean lämpötilan aiheuttamia, vahinkoja 
ei voida yleensä huomata ulkonaisesti sipuleissa. Hyödön alussa, tode-
taan, että versot ovat vein muutaman sm pituisia, vaikka, niiden tulisi 
olle kehityksessään paljoa pitemmällä. Kun sipuli leiketeen, todetean, 



ettd verson keskuste siPUlisse on kelteruskee sanalle kuin 1-2 sipuli-
SUOMUE keskeltd ovet vdrjytyncitd" Toisinaen on verso terve, sen si-
jaan kukkenuppu kuivettuhut. Suomut sipulin sisdssd saattevat olla 
kuivettuneite ja niiden vdlissd tyhjdd ilmetilee. Myöhenmin hyödön 
aikana, ovat lehdet tavallisesti kapeita, niiden reunat oVet kuihtunci-
te tai on niissd ruskeereuneisie viiruja ja repeytymid. KukkEnuput 
ovat tdlleisissa tapauksissa täysin kuihtuneita vain n. 1 sm. pitui-
sia. Lievemmissd tapeuksissa voi kukka muodostua, mutta terdlehdet 
ovet epdmuodostuneita, 

Syynä edelldselostettuihin vikoihin on:liian korkea ldmpötila 
jossakin vaiheessa siPulion kasvun tai varaStoinisen aikane. toppu- 
keso. on saattanut olle normaalia ldnpöisempi siPUlien kasvatuSpaikois 
se. Tdmd on ollut ainakin yhtenä. syynä hollentilaisten kukkasipUlien 
huonoon menestymiseen neilld v. 1949. Liian ldnpöiset olosUhteet heti 
noston jälkeen sipulieh kEsvttejan luona, ktiLjetuksen aikana ja ve-
rastoitaessa ovet samoin syynä ldmpövehinkoihin.. Torju n t c. 
Sipulit on heti kun ne tulevat perille purettava ja pentava.viiledän. 
Lämpövehinkoj'a ei voida suurestikEen viljelyteimenpiteilldrendä ehkäis-
td. Jos sanasta ldhetjksestd sipulit toisille Viljelijöilld kukkivat 
hyödettdessd hyvin toisilla ei, voidaan pddtelld, ettd viimeksimeini-
tussa tapauksessa OVa sipulit olleet liian ldmpoisessd vaåtaenoton 
ja varastoimisen välillä. Muussatapeuksesse ovat ldmpövahingot aiheu-
tuneet jo tuottajemeaSsa ta i kuljetuksen aikana. 

TULPPAANIN V1RUSTAUTI (eihtUtteja Tulic, virus 1). Virusteudit 
ovat kiintoisa kysymys tulPpcenien Viljelyn hiStorieåsa. Virusteudit 
tunnetaan siitd, että tulppaenien lehdissä on vealeenvihreitd laikkuje 
tai viiruja. Terdlehdissd on lajin onineiseste varista poikkeavia pit-
kittdisid viiruja tai pitkittäisid'levednpid voita tai ovat terdlehdet 
kokoneen.toisenvdriSid, kuin niiden tulisi olla. Virustautien johdosta 
saavat tUlppeanit mitd - erileisimpia vdrisdvyjä, usein erittäin kau-
niita. Virustautiset yksilöt ovat kuitenkin tavallisesti terveitd 
heikommin kehittyneitä Tulppaanin virusteuti on ollut tunnettu jo 
vuosisatoja ja aikaisemmin vdrinuunnoksie pidettiin perinnöllisind je 
uusine lajeina. Dervin-tulppeenien Rembrend-ryhmdssd on eine virusta. 
Huolimatta siitä, ettd virusteutiset tulppaanit ovet monesti suoras-
taan koristcollisia on niitd syytä vastustaa, sillä tauti levidd hel-
posti terveisiin ja voi kdyfdd vehingolliscksi ainakin sellaisille la-
jikkeille, joille taudin Vioitukset civdt ole keunistuksoksi. Virus- 
tauteja levittävät kirvet Niiden levittäjänä on yleisimmin persikke-
kirve, jota meilläkin tavataan kasvihuoneissa. Virustauti voi levitä 
myös leikkauksen aikana yksilöstä toiseen veitsen mukana. Torju n-
t e. Virusteudin torjunisoksi on sairaat yksilöt hdvitettdvd, Kasvi—
huoneissa hdvitetddn virUste levittdvid kirvoje polttemella nikotiinia 
tai ruisku-te-baari nikotiind-: tai tiofosfaettivalmisteille. Huomattakoon, 
että punaiset tulppaanit saattavat olla hcrkkid nikotiinin haitalli-
selle vcikutukselle. -(5''s ulkomailta tuodussa ldhetyksessd on runsaasti 
virusteutie voidaan siitä vaatia korvaus tuottejemeeste, 

TULPPAAN1N HkRMAAHOME (Botrytis tulipae) ån tulPpaanin vehingol-
lisimpia sienitEutee:csiintyen v=inkin hyödetyissä tulppeaneisse 
mutta myös avomaa1Ia. Tauti turmelee sekä tulppaanin sipuleite että 
kaikkia meenpäälliåiä. osie. Sipuloisse voidaan huomata pieniä sisään-
peinuneite kohtia, joissa on sienen pieniä, mustie rihnestopahkoja eli 
sklerotioite. Ne ovet noin kaalin siemenen kokoisia, tai vdhdn suurempia. 
PienuUtensa vuosi ne saatteVet jdddd huomioon ottamatta, silloin kun 
sipulit pennetnjiyödettdvikSi tai avonaelle. Sipulit, jotka ovet taudin 
saestuttemat, jdävdt kehityksessddn muita suuresti .jälkeen, lehdet ovet 
epdmuodostuneita eikb kukkimista tapahdu, Ndistd alunperin saastuneiste 



yksilöistä leviää home terveisiin kasveihin. Lehtiin ja kukkaan ilmes-
tyy laikkuja, joten niidenkin kruppa-crvo vähenee, tai voinakkaanMin 
esiintyessään turneltuvat kasvit kokonaan ja nädäntyvät. Tauti käy 
vahingollisinnaksi silloin kun ilman kosteus on suuri. Jos saastuneet 
kasvit joutuvat olenaan. kuivennisse olosuhteissa, voivat sienet kuolla 
alkuunsa saastutuskohdillaan, jolloin sekä lehtiin että kukkien terä-
lehtiin jää pieniä_ melkein pistemäisiä värittömiä laikkuja. jos kos-
teutta tulee kasveille runsaammin, jatkuu taudin tuhe näistä laikuis-
ta. Lehdet näyttävät silloin aivan kuin kuumuuden polttania. Saastunut 
sipuli mätänee samalle verraten pian cdelläkuvatulla tavalla: Pilaan_
tumien alkaa toisinaan sipulin ylä- toisinaan alaosasta. Torju n-
t a. Tauti voi levitä sipulien mukana, olla peräisin maasta ja levi-
tä kasvista toiseen. Näin ollen on tärkeätä, etteivät saastuneet si--
pulit. joudu hyödettäviksi. Kun saastuminen voi tapahtua maasta käsin, 
on:vältettävä viljelenästä sipuleita sellaisessa mullassa tai kasvu-
paikassa, jossa aikaisemmin on viljelty sipuleita. Mullan desinfioi-
ninen ei juuri voi tulla kysynykSeen varnana keinona tautia vastaan, 
mutta varokeinona v6i terveellekin pullalle ktt. Folosania tel 
Brassicol'ia (ks. sl.v. 6.). Suoranaiset torjuMiStoinenpiteet hyötämi-
sen aikana tuskin tulevat kysynyksecn•lukliUnottamatta sairaiden yksi= 
löiden poistamiSta. Sipulien. käsittely *=1 tuntieAtiran=liuoksessa, 
(250. g ainetta 100 litraan vettä) ennen naahafi haUtaanista voi tulla 
kysymykseen varökeinona tautia vastaan. 

TULPPAANIN SIPULITÄ (Rhizoctonia tuliparUM) muistuttaa • 
eåiintypistapojensa puolesta edellistä ttJ_Itie siinä, että sipuleihin 
ilmaantuu sienirihmapahkoja. TäMän taudin aiheuttanat skleretiOt ovat 
kuitenkin isompia, jopa toisinaan pavun sienenten kokoisia. Ne ovat 
sisältä kellanruskeita päältä mustia, Sipulinädän pahkat voivat olla 
myös väriltään vaaleita. Sieni mädännyttää sipulit yläpäästä alkaen. 
Sipulin suonuja peittää harnaanpunertava tai vaclecnruskec sicniker-
ros ja suonut ovat kuivettuncita. Sairaisiin kohtiin ilmaantuu edellä-
kuvattuja sienirihmapahkoja. Sieni turmelee sipulit jo aikaisella 
asteella, joten ulkomailta tuoduissa sipulcissa sitä ci yleensä tava-
ta. Hyötölaatikoissa tauti leviää nopeasti ja aiheuttaa suuria vahin-
koja päästyään alkuun. Versot ovat ruskeita tai ruskealaikkuisic var-
sinkin maan pinnalla. Kun sairas sipuli nostetaan, seuraa sen mukana 
tavallisesti runsaasti multaa. Paitsi tulppacniSsa esiintyy sieni 
hispanicassa, hynsinteissa, pääsiäisliljassa, merisipulissa, Fritil-
laria inperielisessa  ja eräissä muissakin kukkasipuleissa. T o r - 
j u n t a 	Tauti voi levitä sipulien mukana ja maasta käsin, mutta 
ei leviä yläpuolella: maan sairaasta terveisiin. Sairaat kasvit noste-
taan ja hävitetään. Istutusastioihin käytetään tervettä multaa. Avo= 
maalle, jossa tauti on esiintynyt, ei viljellä kukkasipuleita aina- 
kaan neljään vuoteen. 

VIHERHOME (Pcnicilliun). Sipulin suomut hameita, ruskeita 
tai Hkalkkiutuneitall. Ne ovat kovia, mutta samalla hauraita, helposti 
valkoiseksi jauheeksi nuscrtuvia. Sipulien pinnassa ja suonujen alla 
on harnaanvihreä honekerros. Home ilnaantuu syystä tai toisesta vi-
oittuneisiin Sipuleihin, varsinkin jos niitä_ on säilytetty liian kos-
teassa. Torjunta. Varotaan vioittamasta sipuleite ja säilyte-
tään ne kuivassa. Voimakkaasti honeiset sipulit hävitetään. 

SIPULIPUNKKI, ks. narsissi. 
VARSIANKEROINEN, ks narsissi. 

Hyasintt 1. 
KUKINNON IRTOAMINEN. Hyasinteissa tapahtuu usein, että kukin- 
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te irtwa kukkJ.varresta koste sen jälkeon, kun kukinto lehtineen on 
kasvanut sipujistr., Kukinto scurF- c irtaannuttuaan lehtien kasvua ja 
nousee lebtin mukana, Vikaa. ei useinkaan heti huomata, vasan vasta sen 
jälkeen, kun 	jvri pysynyt lehdistö leviää ja vEhinko tulee nähtu- 
väksi. ilmiö johtuu epäcdullisisti olosuhteista lähinnä länpötilasta. 
Liiallinen. kylmyys völ olla syynä vikaan, seka sipulien_noston, kul-
jetuksen että machn hautomisen j_kana. Myös muut lämpötilavaihtelUt 
sekä epäsäännöllinen kastelu hyötämisen aikr,na ovat aiheena vikran, 
osim. silloin kun sipulit viedä -t maasta hyödettäväksi ka,svihUoneeseen, 
jonka lämpötila on +16 astetta tei enemmän, Erityisen vahingollinen on 
kosteus joulu-tammikuun aik=., Torjunt . a, Kun hyasintit ote-
taan maasta, joka on ollut verraton kylL.], ei niitä viedä heti lämpi-
mään huonecseen, ennen kuin nulta on lnninnyt. Ne. on parasta välillä 
istuttaa muutamaksi päiväksi huoneeseen, jonka lämpötila on 10-12 as-
tetta, Erityisen kylminä talvina on sipUlit peitettävä hyvin. Sipulit 
on suojattava kylmältä siirron aikana maasta: kasvihuoneossen. Tilapdi-
siäkin lämpötilan vaihteluja on tarkoin vältettävä. Kastelu.on suori-
tettava säännöllisesti. 

SIPULIEN KÄYMINEN. ks tuippaani. 
VIHREÄT KUKINTOJEN KÄRJET-JA KUKINTOJEN KUIHTUMINEN, =sin-

kin ylinriät kukat jäävät värittömiksi tai vihreiksi. Näihin ilmiöihin 
voi olla syynä liian aikainen tai liian nopeaan tapahtunut hyötäminen„ 
samoin sellaiset lämpövauriot, joita selostettiin tulppaanien yhtey-
dessä. Myös olosuhteet sipulien kasvun aikana, kuten liian aikainen 
korjuu, saattavat.  olla aiheena näihin. vikoihin. Edelleen ne voivat 
johtua siitä, että sipulit ovet nopean hyötämisen aikaansaamiseksi 
saaneet esikäsittelyn, 

VALKOMÄTÄ (Baoillus oarotovorus) on toisinaan tavattu hyasin-
tin sipuleissa. Tauti tunnet= siitä, että koko pipulien sisusta on .  
vaalean;  pahanhajuisen märkämädän turmeloma ,IoS tällaisia sipuleita 
käytetään hyödössä, taittuu niiden kukka=si.. Saastunta on saattanut 
ta'Pehtua jo riaese 	ossa sipulit ovet.kasvaneet,„ .jotensipuliton 
tarkastett'ava enne istuttamista.' Valkomätää Vei cSiintYä paitsi hya- 
sintcis.se 	monisSa . vihanneskasveisse ja 	 iss5 ktikkcsipuiciss, 
.Näin 'ollen voivat sipulit'sr,ada tartunnan myös meillä maasta, joka on 
-valkonätdbakteerin sastuttamac (ks, s. 8 kappaletta iiHyödössä, käy-
tettävä multa).,, 

HYASINTIN KELTAMÄTÄ (Pseudomonas_htcinthU aiheuttaa Sen, 
että sipulien kehitys pysähtyy hyödön aikana, TEli..-Ukat jäävät pieniksi,  
tai niitä ei laisinkaan kehity. Sipulich poikkileikkauksessa nähdään 
keitaiSia lcikkn.ja, pitUusieikkauksisseltaisia Iinaisia viirUj'a; 
pahimmiSsa tapuktrissc Vei koko Sipuli olle .-mädäntynyt. Saastuminen 

sipUlien• kasvatUsPaikoissa. Ulkomailta tuodut sipUlit.tarkas-
tetaan Viejäncassa, eikä niissä yleensä esiinny keltamätää,. Jos taUtia 
tavataan runsatmmin tuotc3tuissa sipuleisse, voidaan vahingosta esittää 
korVauSVectinuS.: Sairaat sipulit hävitetään, 

. 	_HJJ3lNTIN PAHKAMÄTÄ ( Selerotinic bulborum). Lehdet kuihtuvat, . 
niiden tYvi on musta .ja ilmainen. Sipulin suonut ovet harmaita ja 
niiden:välissä. on sienen mustia, 	sm pituisia pahkoja. Sieni esiin- 
tyy paitsi hyasintisse myös pl'..nitho.galunissa, cm1lasa Seillassa, 
Orocusessa ja ITtksessä. TauÖ,in torj.umiseksi poltetaan sairaat kasvit 
ja sipulit. istutuseen käytetään terveitä' sipuleita, 

VIHERHOME, ks tultpoani, 
ks narsissi, 

TULPPA'ANIN .SIPULIThT 	ks, tuippaanL 
VARSIANKEROISET,' ks. nersissi, 



SIPULIPUNKIT, ks. narsissi. 
TOUKAT, ks. narSissi. 

Narsissi.  

LEHTIEN HARMAAHOME (Eotrytis polyblastis). Lehdissä on'kii1-. 
täviä, keltaisia, ,pitkiä laikkuja„ jotka tumMuvat ja niitä voi,peit-
tää harmaa homåkerros. Kuolleissa lehdissä voidaan huomata pieniä, , 
pitkulaisia, mustia sienirihmaahkoja. Tauti näyttää esiinty.kii,vgin 
lehdissä. Taudin torjumiSekål voidaan kdkeilla pölytyksiä FoloSan illa 
tai Brassicol'illa. 

UHDENLAIKKUTLUII, ks. Irikset, s. 
SIPULIMÄTÄ (Fusarium-suvun sienet). Sipulin suomutovat suk-

laanrusksiksi mädäntyneitä ja niiden Välissä Saattaa esiintyd Valke-. 
ata sienirihmastoa. Lehdet nUodostuvat keltalaikkuisiksi, myöhemmin 
ruskeiksi js kuivUvat. Sipulit voivat turmeltua jo kasvupalkalla tai 
jos ne ovat lievemmin saastuneet, mädäntyvät vasta varastoidessa tai 
hyödettäessä. - Voimakkaasti saastuneet sipulit eivät kelpaa hyödet- 
täviksi. 	 , 

NARSISSIN HARMLHOME (Botrytis narcissicola), Lehtien kärjet 
ovat,rypistyneitä,niiden tullessa maan pinnalle tai kasvavat lehdet 
jonkin verran, mddäntyen myöhemmin tyveltään: Niitä peittää harmaa 
S'ienirihmasto ja sipuleihin ilmaantuu pieniä, mustia pchkoje. T o r-
junta. Sairaat sipulit poistetaan terveiden joukosta. Nähtävästi 
upotus 30 niin. Atiran-liuokseen, jossa 250 g ainetta 100 litrassa 
vettä, auttaa tautia vastaan 

V1HEEH0ME, ks. tulppaani. 

JUURIEN MÄDÄNTYMINEN (eylindrecon redicicola) ilmenee siten, 
että juuret muuttuvat ruskeiksi tai mädäntyvät.kärjistään sekä jäävät 
Multaan, kun sipuli nostetaan Maasta. Sieni eåiintyy useissa eri vi-
hanneskasveiSsa ja koristekasveissa. rrorjunta. Jos tautia 
on todettu, ön pyrittävä saamaan multec4 Sokc on vapaa taudinaiheut-
tajiSta„TäMä on monesti vaikeata, koska sienellä, kuten edellä mai-
nittiin on useita ibäntäkasveja. Ellei tervettä multaa ole saatavissa, 
olisi hyödössä käytettävä MUlta desinfioitava höyryyttämällä, kuumen-
tamslla tai käsittelemällä kemikelioilla ( ks. s. 6). 

LEHTIEN PUNALAIKKUTAUTI-  (Stagnospora-sienet) synnyttää =sis-
sin samein kuin liljojen, amarylliksen, Galenthusen ja iriksen lehdis-
sä. puneruskeita tel punaisia lnikkuja. Ne ovat toisinaan niin suuria, 
että lehdet ovet suurelta osaltaan punaisia. Torjuntn. Tau-
din torjunnassa on Mantalouskoelaitoksen knsvitautiosastolla saatu 
hyviä tuloksin käsittelemällä kukkasipulit 30 min. 0.25 %:ssc Ltiran-
iluoksessa (250 g Atiranic /00 1. vettä). Sairaat lehdet poistetaan 
jE, hävitetään. 

SIPULIPUNKKI (Rhizoglyphus. echinopus). Vioittuneissa sipulmis-
se saattaa olle joukoittain pieniä, kellertävänvalkoisin punkkeje ke-
rääntyneinä laikuttain harmannruskeiksi mddiksi punkkipesäkkeiksi tai 
oVat ne sipulin suomujen välissä. Jos scastunte on voimakas, ei kuk-
kavance laisinkaan .nuodostu. Torjunta. Pahasti saastuneet 
siulit hävitetään polttamalle. Lievemmin saastuneet, pidetään 1 tunti 
43-,44°  vedessä. - 

VLRSIANKERO/NEN (TylenchuS•dipsaci) aiheuttaa kukkasipuleisse 



m 
	

ne. ”renEstnudin” turmellessrnn pipulin 	muuttuvrt tum- 
manruskeiksi ja muodostavat sipulin poikkileikkauksessa sen ympäri 
ulottuvan renkaan. Esiinkasvava verso on tavallista lyhempi, epämuo-
dostunut ja lehdissä on usein pitkänomaisia, aluksi kellertdviä, myö-
hemmin ruskeiksi muuttuvia laikkuja. Kukat kehittyvät opätäydellisikei 
tai eivät ollenkaan, Itse ankeroiset ovat pieniä 1-1.7 mm pituisia 
sukkulamaisis mctoja.Torjuntc. Yleensä vientimact käsitte-
levät ncrsissin sipulit ankeroisten hävittämiseksi, joten sipuleita ei 
tarvitse meillä lädw)ökäsitellä. Mainittakoon, että länpökäsittelyssä 
sipulit pidetään 3-4 tuntia. 43-44 asteisessa vedessä, jos tarvetta 
ankeroisten torjuntaan ilmenee. Jos kasvien kasvaessa esiintyy varsi-
cnkeroisen vioitustc, suoritetaan sipulien kastelu tiofosfacttiruis-
kutteinc aineiden pakk-uksissa soura-vien ohjeiden mukaan, 

KÄRPÄSTOUKAT (narsissikärpänen Mcrodon equestris ja kuutäplä-
kärpäset Eumerus stigetus ja E. tubcroulatus) Narsissikärpäsen toukat 
ovat 1.5 pitkiä, keltaisia tai hcrnal.te, paksuja, niitä on tavallises-
ti vain yksi ncrsissin sipulissa. Se voi esiintyä myös muissa kukkasi-
puleisse ja juurikkaissa. Meillä bn laji harvinainen. Kuutäpläkärpäset 
esiintyvät yleisesti ruoka- ja kukkasipuleisse. Kuutäpläkärpäsen touk-
ka on 7-8 mm pitkä, likaiscnkellanruskea, Kärpästen toukat syöVät si-
puleita mädättäen niitä. Torjunta. Kärpästoukkia torjutaan 
käsittelemällä sipulit 1/4 %:ssa Atiran-liuoksessa 1 tunti. Ulkomailta 
tuodut sipulit ovat yleensä saaneet myrkkykäsittelyni jos niissä on to-
dettu kärpästoukkia. Jos toukkc ilmaantuu sipuleihin, käsitellään si-
pulit kastelomalla DDT-liuoksenc, csin. Pentaxol'illa aineen pakka-
uksessc seuraavien ohjeiden mukaan. 

	

 	. 

BAKTERIOOSIT: Suomessa on prof. Rainio tutkinut laajasti 
gladiolien baktoeritruteja, jotka aiheuttavat rupilaikkuja, gladiolion 
mukuloissa ja turnelevat nyös lehtiä, todeten niiden aiheuttajaksi 
meillä neljä eri bakteerilajia. Näistä Pseudomoncs margincta on va-
hingollisin. Se aiheuttaa ,gladiolion mukuloiden pintaan lajikkcesta 
riippuen kellanruskeita, tumnanruskeita tai mustia, pyöreitä laikkuja, 
joiden reunat ovat korkeammalla kuin ympäröivä terve kuori. Lehdissä 
'on PYöreitä tai pitkUlcisia pUnaruskeita laikkuja, jotka vähitellen 
pitenevät ja muuttuvat tummanruskelksi tai mustiksi. Torjunt a. 
Baktocritautien torjumiseksi on istutuksessa käytettävä terveitä mu- 
kuloitc. Ne on istutettava terveeseen multaan. Mukulat käsitellään 

Atiran- aineella ennen istutusta; .6 tuntia liuoksena; jossa 250 g 
Atirenia 100 1. vettä. 	, 

MUKULOIDEN MÄDÄNTYMISTÄ aiheuttavat gadioleissa USeat eri sie-
nitaudit, kuten harmaahone (Botrytis), viherhono (Pcni-eillium) ja pah-
kamätä (Solerotinia. gladioli). T o rj ttnt a. Gladiolin mukulct 
on huolellisesti tat,kastottava ja poistettava sairaat niiden joukosta. 
MukUlat Ön säilytettävä kulsissa säilytyspcikoissa. Mukulat käsitel-
lään ennen istuttami'Sta Atiran-aincella, kuten edellisen taudin yh- 
teydeäsä selosteitiin; 

SIPULIPUNKKI, ks. narsissi. 

VIRUSTAUDIT. 	Liljoissc esiintyy useampien viruksien aiheut- 
tamia virooseja. Lilium virus 1 on vahingollinen varsinkin Liliun  
longiflorum- lajikkeillc. Sairaiden kasvien lehdissä on kollanvihrei-
tä tai vaaleankeltaisia viiruncisic iaikkuja ja kasvit jäävät usein 



pienikokoisiksi- nuodostemette kukkie Eräät toiset virukset aiheutt-
että kesvit Ovet kitukesuisie lehdet kelvettuneite use!n käy- 

ristyneitä tai toevelle kiertyneitä. T o r j'u . n t e 	Virustcutien 
-leviäniaen ehkäisemiseksi hävitetään seirE. et yksilöt; KesvihUoneissa, 
.kdytetään ruiskutuksie nikotiinipitoisille aineille . virusteuteje le-
vittdvien kirvojen hävittäniseksi. 

JUURIEN MÄDÄNTYMINEN (Oylindrocerpon redicicole) ks, ncrsissi. 
LILJEJEN HARMAAHOME (Botrytis ell;Lptie 	turmelee liljoje sekd 

evoneelle että kasvihuoneissa.. Taudin esiintyminen on riippuvainen kos-
teusolosUhteiste. Kuivissc olosuhteissa nuodostuu vein pieniä puna-
reuneisic leikkuje lehtiin ja kukkiin. Kosteisse olosuhteisse alkavat 
elimmeisten. lchtien kärjet kuihtue. Lehdissä, versisse ja kukissa on 
pitkulcisie, lajikkeiste riippuen ruåkeite 7  punakeitaisia tei pune-
ruskeita leikkuje. Sairestunpisse kohdissa voidaan huomete myös har-
maata homette-Varsiin muodostuu isoja, , sisäänpeinuncite.leikkuje. 
Sairaan kohden yläpuolelle oleva osa kasviste kUolce. Myös kukkiin il-
maantuu -ruskeita, laikkuje. Kukkemukuloite ei sieni vioitc, T o r - 
junte. Liljoille on reretteve ilmava eikä liian kostee kasvu-
paikka, jossa ei ole vetoe, Saircat kesvinoset poistetaan, Sipulit 
voidaan .tämän jälkeen käyttää jatkuvasti hyötämiseen Kirjallisuudessa 
suositellean -käytettäväksi teutie vastaan kokeiluterkoituksesse ruis-
kutuksie kuperipitoisille tai muillesienentorjuntc-eineilla (ks, s. 
6) 

K_i_e 1 

FYSIOGENISET TAUDIT, Kielo ei keipr -, runsasta, kalkituste, maan 
sopivin pH-luku on 6,5. Kelin on ennetta riittävdsti, Kielojen hyötd-
minen epäonnistuu toisinaen-versic ei muodostu . laisinkeen tai ovat 
ne heikosti kehittyneitä, Syynä tähän voi olle liiallinen kosteus tel 
runsas typpilennoittein käyttö, Syynä voi olla myös •lisääniseen käy-
tettyjen juurien säilyttäninen liian kuivassa tai myös illan kostens-
se.'Tuhosienet-kuten hermeahome ja pchkemätä (ks alle) voivat olle 
.myös syynä kukkaversien heikkoon kehittymiseen. 

KIELON. FAHEAMÄTÄ (Sclerotiun denigrens). Kukkanuput mustuve 
ja mädäntyvät5.  niissä on pieniä, jyrkästi rejoituvie leikkuje, Var-
siin me= rejesse'je juuriin i1meantuu nyös mustia tai punaisia ttur-
meltuneite kohtia, Sairaisiin kohtiin muodostuu kosteudesse harmaete. 
,hervee sienirihmastoe ja pahkeneis 	sienihuovestoe, Teutie esiintyy 
pahimmin hunusrikkeesse ja voimakkaasti lannoitetussc maassa. T o r - 
j u n 	e. Kielojen lisääMiseen ei käytetä sairaita juuria, Mullan 
käsittely Folosan-aineella, (ks.s, 6) • 

LEHTILAIKUT. Erea 	(Denphome c-onvelleriee, 
Septoric gloeosporiun) aiheuttavat kielon JI:Idissä herneie tel rus-
keita leikkuje.• Näiden torjumiseksi suositellaan kirjellisuudesse 
ruiskutuksie 1.%:lie kuperikelkkiseeksålle.: 	- 

HARMAAHOME (Botrytis paeowlee),Kielon lehdissä, versisse ja 
kukissa on ruskeita leikkuja joihin kosteisse'olosuhteissn kehittyy 
herneete honette ja siihen plenid, pitkulaiSie o  Mustia sienirihmcpch-
koje. Varret nätänevät maan rejes'Se„ Kasvihuoneissa muodostuu lehtiin 
kelteisie lcikkujn v  jotka vähitellen suurenevet ja muuttuvet'ruskcik-
si. Jos taudin itiöitä joutuu kukkiin, joitc ku:Ljetet= pakattuna, 
voivat viola peketessc terveet kukat muutemesse päivässä tulla keitc- 
leikkuisiksi, Torjun.t 	Li-iallisa kosteutta on valettava 
juurakoadenkuJ.jctuksonEkffl ja kesvupaikaSSe:,'KeeterkoitukSesse' 
pölYytötään.kasveje*Feloseneincellekäyttäen 0J-0,75 kå. 100:110- 1  
neliöncti"1110:ti 	 600 g 100 litraan 


