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Kasvitautiongelmia taimitarhatuotannossa:
havupuiden juurilaho, koivun levälaikku, versosurma, harmaahome ja korot kuusen taimilla
Johdanto

Havupuiden juurilaho (root dieback)

U

Suomessa ensimmäinen havainto taimien juurilahosta on vuodelta 1985 (Jalkanen 1985). Norjassa
ensimmäiset havainnot havupuun taimien juurilahosta ovat jo 1970-luvulta (Venn ym. 1986). Tauti
ilmenee verson kellastumisena, kitukasvuisuutena
ja juuriston osittaisena tai täydellisenä kuolemisena. Sairaiden taimien esiintyminen laikuittain viittaa sienten aiheuttamaan ongelmaan. Suomessa lahojuurisista taimista tehdyt sienieristykset ja eristetyillä sienillä tehdyt patogeenisuuskokeet osoittavat
yksitumaisen Rhizoctonia-sienen primaariksi taudinaiheuttajaksi (Lilja ym. 1992, Lilja 1994, Hietala 1995). Myös norjalaisten kokeissa Rhizoctoniasieni osoittautui patogeeniksi, joka aiheutti tyypilliset juurilahon oireet kuusen kennotaimille (Venn
ym. 1986). Kasvullisen ja suvullisen asteen morfologian ja DNA-testien perusteella yksitumaisten Rhizoctonian suvullinen aste on Ceratobasidium bicorne (Hietala ym. 1994, Lilja ym. 1996, Hietala ym.
2001). Yksitumainen Rhizoctonia-sieni tunkeutuu
männyn ja kuusen juurien sisälle kasvussa olevien
juurten kärkikasvupisteiden kautta pysäyttäen juuren kasvun ja haarautumisen. Pitkät sivujuuret ovat
lyhytjuuria alttiimpia infektiolle, mikä selittää juuriston kasvun voimakkaan taantumisen Rhizoctoniainfektiossa (Hietala 1997).

usia kasvitauteja ilmaantuu maamme taimitarhoille ajoittain. Taudit esiintyvät aluksi
harvinaisina, eikä niihin kiinnitetä suurempaa
huomiota. Muutamassa vuodessa tilanne kuitenkin
voi laajeta pahaksi epidemiaksi, joka haittaa taimien
kasvatusta ja aiheuttaa taloudellista tappiota. Koivun
levälaikku ja havupuuntaimien juurilaho ovat
1990-luvulla levinneet vähitellen koko maahan ja
niiden aiheuttamat tappiot ovat olleet yksittäisillä
taimitarhoilla huomattavia. Kuusen lisääntyneen
ja kasvatustekniikoiltaan muuttuneen kasvatuksen
myötä versosurma ja harmaahome ovat myös
aiheuttaneet tuhoja. Varsinkin harmaahome,
jonka varhaisia oireita on opittu tunnistamaan
vasta viimeaikaisten tutkimusten myötä, aiheutti
lajittelussa kuusen taimien hylkäämisiä keväällä
2004. Uusin tautioire meillä on kaksivuotiailla
paakkukuusilla esiintyneet korot, joiden arvellaan
liittyvän johonkin sienitautiin.
Tähän artikkeliin on koottu pääaosin kotimaista
tutkimustietoa bioottisista taudeista, joita on esiintynyt taimitarhoillamme viimeisen kymmenen vuoden aikana yleisinä sekä kuvataan kasvintuotannon
uusia ongelmia kuusella, jonka tautiriskiä on perinteisesti pidetty pienenä.
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Useiden Rhizoctonia-lajien tiedetään aiheuttavan lukuisia tauteja metsäpuiden taimilla eri puolilla maailmaa, mutta Suomessa ja Norjassa juurilahoa aiheuttavaa Rhizoctonia-lajia ei ole toistaiseksi
muualta tavattu (Hietala 1998). Tutkimuksissa yksitumainen Rhizoctonia on osoittautunut geneettisesti
hyvin yhtenäiseksi, mikä saattaa viitata siihen, että
sieni on meillä uusi laji, joka on tullut meille muualta ja on levinnyt vähitellen taimitarhalta toiselle taimimateriaalin mukana. (Hietala ym. 1994, Lilja ym.
1996a, Hietala ym. 2001).
Muut sekundääriset lajit tarttuvat helposti huonokuntoisiin juuriin. Rhizoctonia-infektiossa kasvualusta jää usein märäksi, kun vähentynyt juurimassa
ja pienentynyt verso eivät pysty käyttämään kaikkea
kastelussa annettua vettä. Näin märkyys luo olosuhteet etenkin Pythium-lajeille, jotka myös lahottavat
juuria. Pythium- tai muut sekundääriset lajit eivät
yleensä pysty tunkeutumaan hyväkuntoisiin juuriin
(Unestam ym. 1989).
Juurilahoisten taimien istuttaminen ja
infektoituneiden taimien löytäminen
Mikäli yksitumainen Rhizoctonia infektoi alle kahdeksan viikon ikäisiä taimia, taimet yleensä kuolevat (Lilja ym. 1992). Vanhemmilla taimilla, joilla
juuristo on jo laajempi, ja vain osa juurista on kasvussa, loput juurista jäävät infektoitumatta ja taimet
pysyvät hengissä. Näillä taimilla on keväällä normaali päätesilmu ja tauti ilmenee vain heikompana
pituuskasvuna (Lilja 1994, Lilja ym. 1996a).
Nykyisin pääosa metsänviljelyyn menevistä taimista on paakkutaimia ja istutettavien taimien joukkoon pääsee helposti juuristoltaan vajaita taimia.
Kokeessa, jossa juurilahoisia taimia istutettiin metsään, suurin osa tautisista kuusen taimista kuoli istutuksen jälkeisinä kesinä. Männyn taimista osa jäi
henkiin, mutta männylläkin infektoituneiden taimien kuolleisuus oli kahden vuoden kuluttua istutuksesta lähes 40 %, kun se kontrollitaimilla oli vain
3 % (Lilja ja Rikala 2000). Tämän takia Vantaan
tutkimuskeskuksen DNA-laboratoriossa kehitettiin
spesiﬁnen alukepari käyttäen hyväksi Hietala ym.
(2001) työtä, jossa sekvensoitiin yksitumaiselle Rhizoctonialle spesiﬁnen ITS-alue ja verrattiin sitä muiden Rhizoctonia-sienten ITS-alueeseen. Kehitetty
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PCR-pohjainen työkalu tunnisti infektoituneet taimet tehokkaammin ja nopeammin kuin se on mahdollista perinteisellä eristysmenetelmällä (Hantula
ym. 2002).
Levälaikku
Koivun viljelytaimikot ovat Hytösen (1995) mukaan
onnistuneet valtakunnallisesti suhteellisen hyvin. Siten 1990-luvulla koivun taimien tarve ja tuotanto lisääntyikin tasaisesti vuosittain. Kun taimitarhoilla
tuotettujen ja myytyjen rauduskoivun taimien määrä
oli 1980 noin 3 miljoonaa, niin lukumäärä vuonna
2002 oli yli 6 miljoonaa. Tuotantohuippu saavutettiin 1996, jolloin metsänviljelyyn toimitettiin noin
17 miljoonaa rauduskoivun tainta (Västilä ja Herrala-Ylinen 2003). Taimien hylkäämistä ovat eniten
aiheuttaneet paleltumien lisäksi versolaikut. Versolaikut ovatkin olleet yksi pahimpia ongelmia koivujen kasvatuksessa ja laikkujen aiheuttaja paakkukoivuilla on ollut pääasiassa Phytophthora cactorum
(Lilja ym. 1996b).
P. cactorum on moni-isäntäinen munasieni, joka
aiheuttaa monenlaisia tauteja kuten taimipoltetta,
juuri- ja runkolahoa, ja erilaisia nuutumistauteja ja
sillä tiedetään olevan lukuisia isäntäkasveja (Erwin
ja Ribeiro 1996). Nykyisin munasieniä ei enää pidetä varsinaisina sieninä ja fylogeneettisesti ne ovat
läheistä sukua mm. rusko- ja kultaleville (Baldauf
ym. 2000).
Koska P. cactorumi -infektio on aina sidoksissa sateisiin (veteen) ja laikut ja verson kuoleminen
poikkeavat muiden sienten aiheuttamista oireista,
taudille on annettu nimeksi levälaikku. Tartunta leviää parveiluitiöiden eli parveilijoiden (zoospores)
välityksellä, joita syntyy vain vedessä. Siimalliset
(cilia) itiöt uivat joko juurenniskaan tai kulkeutuvat
roiskeveden mukana muualle koivun versoon. Patogeeni on maalevintäinen ja säilyy maan oragaanisessa aineksessa munaitiöinä jopa 20 vuotta, mutta
rihmastoa se pystyy tuottamaan vain kasveissa. Ukkosten aikana maassa orgaanisessa aineksessa olevat kestoasteet, munaitiöt usein itävät ja muuttuvat
parveilijoita muodostaviksi sporangioiksi (Erwin ja
Ribeiro 1996).
Meillä P. cactorum eristettiin ensi kerran 1990
nahkamätäisistä mansikoista (Parikka 1991). Vuot-
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ta myöhemmin sen todettiin olevan yleinen versolaikuissa koivun ja harmaalepän taimissa (Lilja ym.
1996b, Hantula ym. 1997, 2000). Patogeeni erittää
kaktoriini-nimistä ainetta, joka tappaa kasvin solukon ennen sienirihmaston kasvua (Dubery ym.
1994). Patogeeni leviää vain kasvuvaiheessa olevissa kasveissa ja näin laikut eivät leviä lepokauden aikana kuten esim. Godronia multispora -sienen
aiheuttamat laikut (Kurkela 1974, Lilja ym. 1997,
1998).
Kokeissa, joissa kahden kuukauden ikäisiin koivun
taimiin ympättiin P. cactorum -kantoja, havaittiin että
koivun runkoon ilmaantui kahdessa viikossa samanlaisia laikkuja kuin ne mistä patogeenit oli eristetty
(Hantula ym. 1996, 2001). Taudinkuva vaihtelee riippuen siitä, missä koivujen kehitysvaiheessa tauti taimiin tarttuu. Jos esim. muovihuoneessa kasvaneiden
taimien ulossiirtovaiheen aikaan esiintyy rankkoja
sateita, parveilijat leviävät kasvustoon roiskeveden
mukana ja tauti alkaa lehdistä ja latvoista. Tällöin
voimakkaassa kasvuvaiheessa olevat puutumattomat
taimet kuolevat helposti, sillä mikrobi tappaa erittämällään myrkyllä solukot, joihin se sitten leviää.
Myöhemmin kesällä, kun taimet ovat kestävämpiä,
laikkuja syntyy yleisimmin rangan alaosiin, jossa
kosteus säilyy pisimpään. Rangan tyvessä olevat laikut saattavat olla osittain myös maanpinnan alapuolella. Mikäli laikku leviää taimen rangan ympäri, verso kuolee laikun yläpuolelta ja taimi katkeaa. Usein
kasvukauden lopulla tulleet laikut jäävät kuitenkin
pienemmiksi, koska tämä patogeeni ei leviä taimissa
lepovaiheen aikana (Lilja ym. 1996b).
Levälaikkuisten taimien istuttaminen
Pienet ja maanpinnan alapuolella olevat laikut saattavat helposti jäädä huomaamatta, ja näin versolaikkuisia taimia saattaa jäädä istutettavien taimien joukkoon. Taimitarhoilla tiheät kasvustot ja päivittäinen
kastelu luovat olosuhteet, jotka mahdollistavat levälaikun. Kokein on voitu osoittaa, että vain kosteissa oloissa menestyvälle P. cactorumille istutuksen
jälkeinen mikroilmasto taimien ympärillä muuttuu
huonommaksi, jolloin taimi pystyy paremmin rajaamaan infektion ja syntyneet vauriot jäävät paikallisiksi (Lilja ja Rikala 2002). Vaikka versolaikkuiset
taimet jäävät taimitarhalla lyhyemmiksi kuin ter-

veet taimet, levälaikku ei näytä huonontavan taimien
kasvua istutuksen jälkeen. Se, että korot eivät välttämättä huononna puiden kasvua on havaittu myös
P. cinnamomi -sienen infektoimilla tammilla (Robin
ym. 1992). Istutuskokeissamme levälaikku ei myöskään lisännyt merkitsevästi taimien kuolleisuutta eikä latvanvaihtoja (Lilja ja Rikala 2002). Istutettaessa lyhyemmät taimet kasvoivat jopa paremmin kuin
pidemmät, terveet taimet. Kahden kasvukauden jälkeen laikuttomien ja laikkuisina istutettujen taimien
pituudet eivät enää poikenneet toisistaan merkitsevästi (Lilja ja Rikala 2002). Siten on todennäköistä,
että taimet saattavat hyvissä oloissa toipua taudista.
On kuitenkin muistettava, että näissä kokeissa taimiin ei kohdistunut lisärasitteita, koska pintakasvillisuuden, myyrien ja hirvien torjunnasta huolehdittiin. Alueella ei myöskään esiintynyt hyönteistuhoja.
Nämä lisärasitteet olisivat voineet heikentää taimien
kykyä rajata laikkuja ja altistaa taimet myös muille
sienille (Annila 1979). Sitä ei vielä tiedetä, miten
latvanvaihdot ja kylestymäpaksunnokset vaikuttavat
aikanaan puun laatuun. On myös muistettava, että
vain terveitä taimia saa myydä ja istuttajan on valvottava, että viallisia taimia ei istuteta.
Versosurma
Versosurman aiheuttajan, Gremmeniella abietina
-sienen elinkierto kestää 2–3 vuotta. Suvuttomia
itiöitä eli kuromaitiöitä muodostuu sairaissa taimissa
seuraavana vuotena, mutta suvullisten itiöiden kehittyminen kestää ainakin kaksi vuotta. Tautia on
pidetty pääasiassa mäntyjen vaivana (Petäistö 1996,
Lilja ym. 1997, 1998), mutta keväällä 2003 taimitarhoilta löytyi taimia, joissa oireet vastasivat niitä,
joita syntyi taimiin, jotka edelliskesänä oli saastutettu kuromaitiöillä (Petäistö 2003). Tauti näkyi neulasen tyven tai koko neulasen ruskettumisena sekä
latvojen kuivumisena. Sienen suvullisen asteen kuvaus onkin tehty aikanaan kuusen latvoissa olleista
kotelomaljoista (Lagerberg 1913).
Harmaahome
Perinteisesti harmaahometta on pidetty ongelmana, joka vaivaa pääasiassa kasveja, joissa on val215
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miiksi kuollutta solukkoa. Esim. tiheistä kasvustoista Botrytis cinerean harmaata, villavaa kasvustoa
löytyy helposti mm. valon puutteen takia ruskettuneista osista. Viimeaikainen tutkimus on kuitenkin
osoittanut, että B. cinerea on patogeeni, joka pystyy
infektoimaan myös hyväkuntoisia taimia, kun olosuhteet sienen kasvulle on hyvät. Kasvatuskaapissa
tehdyissä saastutuskokeissa on havaittu, että kuusen paakkutaimiin ilmaantui oireita nopeasti, kun ilman suhteellinen kosteus oli 100 % (Petäistö 2002).
Ylemmässä 25 °C:n lämpötilassa tauti oli ankarampi
kuin ilman lämpötilan ollessa 15 °C. Itiöt itivät 1–2
tunnissa ja ensimmäiset oireet, jotka näkyivät kellertävinä laikkuina neulasissa, olivat havaittavissa jo 4
tunnin kuluttua saastutuksesta. Kymmenen tunnin
kuluttua tautiset taimet erottuivat jo selvästi terveistä
saastuttamattomista taimista (Petäistö 2002). Kasvihuonetaimilla oireet ilmaantuivat 1–2 vrk kuluttua saastutuksesta. Latvassa neulanen saattoi taittua
laikun kohdalta. Vanhemmat alemmat neulaset eivät
enää taittuneet ja laikku oli usein tumman ruskea
(Petäistö 2002, Petäistö ym. 2004).
Harmaahome voi olla ongelma myös varastoiduilla taimilla. Talvivarastoinnissa sieni ei pysty kasvamaan tai sen itiöt eivät idä alle 0 °C:n lämpötilassa.
Varastoinnin alussa ja taimia varastosta otettaessa
lämpötila saattaa kuitenkin nousta ja kun suhteellinen kosteuskin on varastossa ja taimilaatikoissa suuri, harmaahome pääsee leviämään taimissa, mikäli
taimimateriaalissa on vähänkään tautia.
Korot kuusella
Suomalaisilla taimitarhoilla havaittiin kesällä 2001
kuusella aiemmin tuntematon tauti. Samoihin aikoihin Norjassa on esiintynyt samantyyppisiä oireita
kuusen paakkutaimilla. Kuusen versojen primaarineulaset ruskettuvat neulasen tyvestä alkaen ja karisevat. Paljaalle alueelle muodostuu myöhemmin
koro. Taimet, joissa koro leviää rungon ympäri, ruskettuvat vähitellen koron yläpuoliselta alueelta. Kesällä 2002 tauti oli runsastunut merkittävästi ja se
pilasi jopa 10 % joidenkin kasvatuserien taimista.
Siten näyttää ilmeiseltä että kyseessä on epideeminen tauti, jolla on potentiaalia aiheuttaa merkittävää
haittaa kuusen taimituotannolle.
Teimme kesällä 2002 sairastuneista taimista sie216
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nieristyksiä sekä analysoimme korojen sienistöä
molekulaarisin menetelmin. Tulokset olivat yhteneväisiä ja osoittivat että koroissa esiintyy yleisenä
Sirococcus conigenus ja toinen sieni, jota ei puutuvien itiöiden takia saatu nimettyä. Viimeksi mainitun 18S rDNA:n sekvenssi oli 100-prosenttisesti samanlainen kuin määrittämättömällä Dothideomycetidae-alaluokkaan kuuluvalla sienellä ja 99-prosenttisesti samanlainen kuin Septoria nodorum (Leptosphaeria nodorum) -sienellä, joka myös kuuluu
Dothideomycetidae-alaluokkaan (Lilja ym. 2003).
Monien Septoria-lajien tiedetään elävän ja vahingoittavan puiden ja pensaiden lehtiä (Sinclair ym.
1987). Toinen samaan alaluokkaan kuuluva patogeeni Mycosphaerella pini infektoi yli 30 mäntylajin neulasia (Sinclair ym. 1987). Eurooppalaisissa
taimitarhoissa M. pini aiheuttaa karistetaudin pääasiassa 2-vuotiailla männyillä (Nef ym. 1999).
Sirococcus conigenus ja määrittämätön
Dothideomycetideae-alaluokkaan kuuluva
sieni
Havupuilla esiintyvä S. conigenus tartuttaa sekä
kasvavia versoja että käpyjä pilaten kävyissä olevia siemeniä. Metsässä sienen on havaittu heikentävän nuorien kuusikoiden kasvua merkittävästi
(Halmschlager ym. 2000). Taimitarhoilla siementen kautta leviävä tautimuoto aiheuttaa taimipoltetta (Sutherland ym. 1981, Motta ym. 1996). Myöhemmin kesällä sieni kuristaa latvakasvaimen, jolloin ruskettunut latva nuokkuu alaspäin (Hamm ym.
1990). Kolmannessa vaihtoehdossa alemmas versoon syntyy laikkuja (Dennis 1990). Näistä laikuista on eristetty Kanadassa ja USA:ssa S. conigenus
-sienen lisäksi Phoma-lajeja. Viimeksi mainittua on
yksinäänkin pidetty Pohjois-Amerikassa taudinaiheuttajana taimitarhataimilla, joissa Phoma-lajit aiheuttavat versojen nuutumista (Hamm ym. 1990).
Hyytiälän koeasemalla tehdyissä patogeenisuuskokeissa kävyistä ja paleltuneiden kuusten versoista
eristetyt S. conigenus kannat ruskettivat sekä kuusen että männyn neulasia. Saastutetuilla kuusen kävyillä syntyi käpysuomujen pintaan sienen kuromapulloja kahden viikon kuluttua siitä, kun itiöitä sisältävää liuosta suihkutettiin kävyille (Tian Fu ja
Uotila 2002).
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Tautien torjunta
Taudin torjunnassa on tunnettava aiheuttavan organismin elinkierto. Tällä hetkellä meidän tietomme
yksitumaisen Rhizoctonian ja P. cactorumin elinkierrosta ovat puutteellisia. Rhizoctonia sientä on
saatu eristettyä taimitarhamaasta kennostojen alta,
mutta levälaikun aiheuttajaa ei ole saatu eristettyä
perinteisin maljalaimennusmenetelmin kasvualustasta eikä kasteluvedestä (Lilja ym. 1996). Toistaiseksi lupaavin menetelmä on ollut immunologisten
Elisa-testien lisäksi käyttää Rhododendronin lehtiä
syötteinä (Themann ym. 2002). Meillä patogeeni on
saatu pyydystettyä mansikkamaasta menetelmällä,
jossa maata on pantu vesiastiaan ja veden pinnalle
laitettu Rhododendronin lehtiä. Vedessä muodostuneet parveilijat ovat infektoineet lehdet ja lehtiin
syntyneistä laikuista P. cactorum on saatu eristettyä
agaralustoille.
Juurilahon ja levälaikun torjunnassa taimitarhahygienia on varteenotettavaa. Taimilaatikoiden, työkalujen ja kasvatusalustojen puhdistaminen on tärkeää.
Samoin se, että huolehditaan rikkaruohojen torjunnasta ja poistetaan kasvatusaloilta kuolleet taimet ja
pudonneet lehdet. Yksitumaisen Rhizoctonian kestoasteet eli rihmastopahkat, tuhoutuvat varmasti minuutin kuumavesikäsittelyllä, jossa vesi on 80 °C
(Iivonen ym 1996). Kasvulliset asteet tuhoutuvat
jo alemmassa lämpötilassa samoin Phytophthoran
kestoasteet.
Harmaahomeen torjunnassa kasvustojen riittävä
tuuletus ja väljyys sekä liikakastelun välttäminen
ovat tärkeimpiä keinoja, joilla kasvustojen kosteutta voidaan yrittää vähentää ja harmaahomeen leviämistä hidastaa. Kuolleiden kasvien ja kasvinosien
poisto puolestaan vähentää tartuntalähteitä. Korkean lämpötilan, kuivuuden ja alhaisen valointensiteetin on puolestaan todettu lisäävän taimien riskiä
saada harmaahometartunta (Zhang ja Sutton 1994,
Petäistö 2002). Petäistön ym. (2004) mukaan kuusi
on ensimmäisten kasvukuukausien aikana herkimmillään saamaan tartunnan. Luontainen infektio tapahtuu kuitenkin pääasiassa myöhemmin taimien
saavutettua neljän kuukauden iän, jolloin taimien
harmaahomekestävyys on jo alkukautta parempi
(Petäistö ym. 2004).
Meillä ja Norjassa esiintyvä tauti ei täysin vastaa
Pohjois-Amerikassa kuvattua Sirococcus-versolaik-

kua (Dennis 1990). S. conigenus -sientä pidetään
kuitenkin torjuttavana taudinaiheuttajana taimitarhoilla sekä USA.ssa että Kanadassa (Sutherland ym.
1989, Hamm ym. 1990). Tehokkainta torjunnassa
ovat olleet klorotaloniilia sisältävät fungisidit (esim.
Bravo), mutta niiden käyttö maassamme ei ole enää
sallittua. Myös kasvatusolosuhteiden tiedetään vaikuttavan taimien alttiuteen saada S. conigenus -infektio. Korkea päivä- ja yölämpötila vähentää alttiutta ja alhainen valointensiteetti (900–3900 lx) lisää taimien alttiutta tälle patogeenille (Wall ja Magasi 1976).
Levälaikun torjuntaan on meillä kokeiltu eri torjunta-ainevalmisteita ja lupaavin on ollut Aliette niminen fungisidi (tehoaine fosetyyli-alumiini), joka
on vastikään hyväksytty meillä myyntiin aineeksi,
joka taimien vastustuskykyä nostamalla parantaa
niiden levälaikkukestävyyttä.
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