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1. Tutkimuksen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli vähentää mansikan vaarallisten kasvitautien aiheuttamia haittoja,
sadonmenetyksiä sekä tautien levintäriskiä kehittämällä viljelytekniikoita, taudin esiintymisen
määrittämistä ja kotimaista taimituotantoa. Tavoitteena oli, että hankkeessa kokeiltavat mansikan
satotaimien tuotantomenetelmät jäävät suoraan taimistojen ja marjanviljelijöiden käyttöön ja hankkeessa
mukana olevat taimituottajat pystyvät kaupalliseen satotaimituotantoon ja marjanviljelijät oppivat
tuottamaan satotaimia oman tilansa tarpeisiin hankkeen aikana. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella
taudinhallintamenetelmien vaikutusta viljelyn kannattavuuteen ja kotimaisen taimimateriaalin tuotannon
taloudellisia edellytyksiä. Omenan vaarallisista kasvintuhoojista kohteena oli lisäversoisuustauti ja
tavoitteena estää sen leviämistä sen vektorien tuntemuksella ja mahdollisimman taloudellisella ja
ympäristöystävällisellä torjuntaohjelmalla. Hankkeen tuloksena syntyvät menetelmät pyritään saamaan
tehokkaasti viljelijöiden käyttöön tiedottamalla tuloksista ja esittelemällä menetelmiä.

2. Tutkimusosapuolet ja yhteistyö

Luonnonvarakeskus (Luke) Luonnonva rat ja biotuotanto, Vihreä teknologia: tutkimuksen johto,
tutkimukset ja tietojen kokoaminen kasvitautien ja niiden analyysien, viljelytekniikoiden, taimituotannon,
kasvihuone- ja laboratoriotestien osalta; MML Päivi Parikka (hankkeen vastuullinen johtaja), FT Saila Karhu,
FL Sanna Kukkonen, MMM Marja Rantanen, FT Satu Latvala, MMT Mauritz Vestberg, FT Anne Lemmetty ja
MMT Tuomo Tuovinen, professori Risto Tahvonen (asiantuntija) ja tutkimusmestarit. Kirjallisuuskatsaukset:
Anne Lemmetty (lisäversoisuustaudin kestävyys) ja Jaana Laamanen (tulipoltteen kestävyys
perusrungoissa).
Hankkeen taloustarkastelut toteutettiin Luonnonvarakeskuksessa Talous ja yhteiskunta -yksikön
Luonnonvarayritysten talous ja Luonnonvarojen hyödyntäminen ryhmissä. Tarkasteluiden laatimiseen
osallistuivat tutkijat Anu Koivisto ja Timo Karhula, joiden vastuulla oli kannattavuustarkasteluiden laadinta,
sekä vanhempi tutkija Jaakko Heikkilä, jonka vastuulla oli riskin sisällyttäminen tarkasteluun
kannattavuustarkasteluita hyödyntäen.
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira: vaa ralliset ja karanteenituhoojat, yhteistyö omenan
lisäversoisuustaudin määrityksissä; Tutkija Mirkka Soukainen (asiantuntija)
Puutarhaliitto/Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto (HML): neuvontamateriaalin kokoaminen ja yhteydet
alan viljelijäkuntaan sekä tiedon välittäminen valtakunnallisten tilaisuuksien kautta; Erikoiskonsulentti Tuija
Tanska ja toiminnanjohtaja Hannu Salo
Puutarhaliitto ry: viljelijätilaisuudet, tiedotus ja neuvonta, taimituotantoon liittyvä asiantuntemus ja
tiedotus; Kasvinsuojelun erikoisneuvoja Hanna Skogster, taimitarhatuotannon erikoiskonsulentti Jyri
Uimonen
Taimistoviljelijät- Plantskoleodlarna ry: yhteydet ta imituottajiin
Marjaosaamiskeskus, Sisä-Savon seutuyhtvmä (2015 Savogrow): viljelijäkokeiden järjestäminen,
viljelytekniset kokeet; vt. kehittämispäällikkö Jari Känninen
ProAgria Keskusten Liitto: tiedon käytäntöön vienti ProAgria-keskusten neuvojien ja hankkeiden kautta
Marjanviljelijät: viljelmillä suoritettavien kokeiden ja testausten kasvusto- ja maamateriaali
Taimituottajat: satota im ituota ntotekniika n käyttö

3. Tutkimuksen tulokset

3.1. Tutkimusmenetelmät ja saadut tulokset
3.1.1. Kasvintuhoojien hallinnan talous

Tavoite
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Ensimmäisenä tavoitteena on tarkastella mansikan punamädän eri hallintakeinojen taloudellisuutta
kustannushyötyanalyysin ja siihen liittyvän riskianalyysin avulla. Yhtenä tilakohtaisena toimintatapana on
käyttää ulkomaista taimimateriaalia, jolloin on riski saada tilalle punamätäsaastunta. Tilatasolla saastunta
muuttaa tuotantotapaa, ja useimmiten vaihtoehtoinen tuotantotapa nostaa tuotantokustannuksia, kuten
viljely rajoitetussa kasvualustassa tunneleissa (Koivisto & Kallioniemi 2013). Vaihtoehtoisena
toimintatapana on käyttää kotimaista varmennettua taimimateriaalia. Kotimaisen varmennetun
taimimateriaalin hinta on korkeampi kuin tuontitaimien (Karhula & Karhu 2006), mutta sen käytöllä
ehkäistään punamädän tulo tilalle, ja viljelyä voidaan jatkaa nykyisellä tuotantotavalla.

Taloudellinen vertailu seuraavien vaihtoehtoisten toimintatapojen välillä:
1. Käytetään ulkomaista taimimateriaalia ja nykyistä viljelytekniikkaa.
2. Käytetään kotimaista varmennettua taimimateriaalia ja nykyistä viljelytekniikkaa.
3. Käytetään ulkomaista taimimateriaalia ja mahdollinen punamätäsaastunta torjutaan kemiallisilla

menetelmillä.
4. Käytetään ulkomaista taimimateriaalia ja siirrytään nopeampaan kasvuston uusimiseen: nykyisestä

noin nelivuotisista kasvustoista kaksivuotisiin kasvustoihin, jolloin taudin haitat kasvustossa jäävät
vähäisiksi.

5. Käytetään ulkomaista taimimateriaalia ja siirretään tuotanto irti maaperästä, esimerkiksi viljely
rajoitetussa kasvualustassa tunneleissa.

Toisena tavoitteena oli laatia tuotantokustannuslaskelmat mansikan satotaimituotannon eri
tuotantotavoille. Kolmantena tavoitteena oli määritellä tulipoltteen aiheuttamia kustannusvaikutuksia.

Menetelmät
Punamädän hallintakeinojen taloustarkastelut tehtiin tilamallilaskelmia käyttäen. Niissä kuvitteelliselle
mallitilalle laadittiin kannattavuuslaskelmat eri torjuntavaihtoehtojen kustannuksista. Mallitilalla on
mansikkaa 5,0 hehtaaria, vadelmaa 1,0 hehtaaria ja luonnonhoitopeltoa ja viljaa 9,0 hehtaaria. Koko tilan
viljelyala on näin ollen 15,0 hehtaaria, josta 3,0 hehtaaria on vuokrattua ja loppu on viljelijän omaa peltoa.
Mallitila sijaitsee Suonenjoen mansikkakeskittymässä C1-tukialueella.
Hankkeessa laadittiin viisi erilaista kannattavuuslaskelma samalla mallitilalle. Seuraavassa lyhyet kuvaukset
tilamalleista

1.Perinteinen tuotanto ulkomaisilla taimilla (kuvaa nykytilannetta)
Mallilaskelma kuvaa nykyistä mansikan viljelytekniikkaa avomaalla. Mansikoita viljellään mustassa
muovikatteessa ja käytössä on yksirivi-istutus. Taimina käytetään tuonti frigo ja A+ taimia, jolloin
istutusvuonna saadaan jo vähän satoa. Istutusvuoden lisäksi mansikalla on kolme satovuotta, minkä jälkeen
kasvusto raivataan. Käytössä on tihkukastelu ja lannoitteensekoittaja. Osa lannoituksesta annetaan
pintalevityksenä. Tilalla on hallasadetuskalusto. Valtaosa sadosta korjataan urakkapoimintana ja myydään
mansikan välittäjälle. Välittäjä noutaa marjat tilalta ja laskuttaa viljelijää rahdista. Vain pieni osa sadosta
myydään itsepoimintana.
2.Perinteinen tuotanto kotimaisilla varmennetuilla taimilla
Mallilaskelma kuvaa nykyistä mansikan viljelytekniikkaa avomaalla. Mansikoita viljellään mustassa
muovikatteessa ja käytössä on yksirivi-istutus. Taimina käytetään kotimaisia varmennettuja taimia. Tästä
taimityypistä perustamisvuonna ei saada satoa. Ulkomaisiin taimiin verrattuna satovuosia on yksi
enemmän, eli neljä satovuotta, koska oletuksena on, että varmennetut taimet pysyvät hyväkuntoisempina
pidempään. Neljännen satovuoden jälkeen kasvusto raivataan. Käytössä on tihkukastelu ja
lannoitteensekoittaja. Osa lannoituksesta annetaan pintalevityksenä. Tilalla on hallasadetuskalusto.
Valtaosa sadosta korjataan urakkapoimintana ja myydään mansikan välittäjälle. Välittäjä noutaa marjat
tilaltaja laskuttaa viljelijää rahdista. Vain pieni osa sadosta myydään itsepoimintana.
3.Perinteinen tuotanto ulkomaisilla taimilla ja punamädän kemiallinen torjunta
Mallilaskelma kuvaa mansikan viljelyä alueella, jossa on jonkinasteinen punamätäsaastunta. Punamädän
oireiden ilmaantumista ennaltaehkäistään Aliette 80 WG ruiskutuksilla, jotka tehdään keväällä kaksi kertaa
ja syksyllä kerran. Ruiskutuksista huolimatta mallissa oletetaan, että punamätä aiheuttaa 20 %
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sadonalennuksen satovuosina siihen tilanteeseen verrattuna, että maaperässä ei olisi lainkaan
punamätäsaastuntaa. Mansikoita viljellään mustassa muovikatteessa ja käytössä on yksirivi-istutus. Taimina
käytetään tuonti frigo ja A+ taimia, jolloin istutusvuonna saadaan jo vähän satoa. lstutusvuoden lisäksi
mansikalla on kolme satovuotta, minkä jälkeen kasvusto raivataan. Käytössä on tihkukastelu ja
lannoitteensekoittaja. Osa lannoituksesta annetaan pintalevityksenä. Tilalla on hallasadetuskalusto.
Valtaosa sadosta korjataan urakkapoimintana ja myydään mansikan välittäjälle. Välittäjä noutaa marjat
tilalta ja laskuttaa viljelijää rahdista. Vain pieni osa sadosta myydään itsepoimintana.
4.Perinteinen tuotanto ulkomaisilla taimilla ja nopeampi kasvuston uusiminen
Mallilaskelma kuvaa mansikan viljelytekniikkaa avomaalla, jossa maaperässä on jonkinasteinen
punamätäsaastunta. Saastunta johtaa siihen, että kasvustojen uusimisväli on vain kaksi vuotta,
tavanomaisen neljän vuoden sijaan. Lyhyessä kasvuston uusimisvälissä taudin haitat kasvustossa jäävät
vähäisiksi. Mansikoita viljellään mustassa muovikatteessa ja käytössä on yksirivi-istutus. Taimina käytetään
tuonti Frigo A+ taimia, jolloin istutusvuonna saadaan jo melko hyvä sato. Istutusvuoden lisäksi mansikalla
on vain yksi satovuosi, minkä jälkeen kasvusto raivataan. Käytössä on tihkukastelu ja lannoitteensekoittaja.
Osa lannoituksesta annetaan pintalevityksenä. Tilalla on hallasadetuskalusto. Valtaosa sadosta korjataan
urakkapoimintana ja myydään mansikan välittäjälle. Välittäjä noutaa marjat tilalta ja laskuttaa viljelijää
rahdista. Vain pieni osa sadosta myydään itsepoimintana.
5.Tunnelituotanto ulkomaisilla taimilla la tuotanto irti maasta
Mallilaskelma kuvaa mansikan viljelytekniikkaa tunneleissa. Tunneleiden muovit poistetaan talveksi.
Oletuksena on että maaperässä on huomattava punamätäsaastunta ja torjuntakeinona on viljellä
mansikkaa siten, että taimet eivät ole maaperän kanssa tekemisissä. Mallissa mansikoita viljellään
kasvuturpeella täytetyissä laatikoissa, jotka on nostettu pöytärakennelmien avulla noin metrin korkeuteen.
Tunneleissa maanpinta on katettu katekankaalla. Käytössä on tihkukastelu ja osa ravinteista annetaan
kastelulannoitteena. Käytössä on A+ frigotaimet ja taimista otetaan vain yksi sato. Koko sato korjataan
urakkapoimintana ja myydään mansikan välittäjälle. Välittäjä noutaa marjat tilalta ja laskuttaa viljelijää
rahdista. Vertailtavuuden vuoksi sato myydään samaan aikaan kuin avomaamalleissa. Tautitorjunta,
etenkin homeiden ja härmän osalta on avomaata vähäisempää, sillä kasvustot ovat suojassa sateilta.
Mallilaskelmat on laadittu muokattavissa olevassa Excel-muodossa, ja laskelmat tullaan liittämään osaksi
Luken Taloustohtori-verkkopalvelun LaskelmaKirjastoa, jolloin ne ovat kaikkien vapaasti saatavilla.

Tulokset
Yrittäjänvoitto kuvaa absoluuttista voittoa, kun kaikki tuotannon kustannukset on vähennetty tuotoista,
myös laskennalliset erät yrittäjän palkkavaatimus ja oman pääoman korkovaatimus. Vaihtoehtoisista
hallintamenetelmistä ainoastaan 1. Perinteinen tuotanto ulkomaisilla taimilla on positiivinen
yrittäjänvoitto, ja siten tämä vaihtoehto on vertailluista kannattavin. Toiseksi kannattavin hallintakeino on
2. Perinteinen tuotanto kotimaisilla varmennetuilla taimilla, jolla yrittäjävoitto on vain hieman negatiivinen.
Kannattamattomin vaihtoehto on 4. Perinteinen tuotanto ulkomaisilla taimilla ja nopeampi kasvuston
uusiminen. Tässä vaihtoehdossa taimikustannukset nousevat liian suuriksi suhteessa saatuun satoon. Sato
olettama tässä mallissa on 5 000 kg/ha perustamisvuonna ja 7 000 kg/ha ensimmäisenä satovuonna, minkä
jälkeen kasvusto hävitetään. Toiseksi huonoiten kannattaa vaihtoehto 5. Tunnelituotanto ulkomaisilla
taimilla ja tuotanto irti maasta. Mallissa luokiteltiin tämä vaihtoehtoiseksi torjuntatavaksi, jolloin sadon
ajoittamisen mahdollisuuksia ei huomioitu. Näin ollen mallissa sadon oletettiin valmistuvan samaan aikaan
avomaatuotannon kanssa, jolloin hintakin on avomaatuotantoa vastaava. Mikäli tehtäisiin oletus, että sato
aikaistuu ja myöhäistyy pääsatokaudesta, jolloin siitä saataisiin parempi kilohinta, olisi
tunnelituotantovaihtoehdon kannattavuus huomattavasti parempi (Kuva 1).
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Kuvan 2 tuotot ja tuotantokustannukset on laskettu keskimääräistä satovuotta kohden. Tällöin eri
hallintamenetelmien kustannukset ja tuotot ovat vertailukelpoiset siitä huolimatta että kasvatusajan pituus
ja satovuosien määrä vaihtelevat eri hallintakeinoissa. Keskimääräiset tuotot eivät merkittävästi vaihtele eri
hallintamenetelmien välillä, sen sijaan tuotantokustannuksissa on huomattavia eroja. Korkeimmat
tuotantokustannukset ovat vaihtoehdoissa 4. Perinteinen tuotanto ulkomaisilla taimilla ja kasvuston
nopeampi uusiminen ja vaihtoehdossa 5. Tunnelituotanto ulkomaisilla taimilla ja tuotanto irti maasta.

O Tuotot

O Tuotantokustannus

Kuva 2. Tuotot ja tuotantokustannukset punamädän hallintakeinoissa, €/kg
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Punamätäriskin sisällyttäminen laskelmiin
Laskelman lähtökohtana ovat yllä raportoidut tuottolaskelmat yhdellä erotuksella. Aiemmissa laskelmissa
kemiallisen torjunnan laskentaan oletettiin 20 % satotappio. Tässä tarkastelussa satotappio on vertailun
vuoksi asetettu vaihtelemaan samoin perustein kuin muissa tuotantotavoissa. Tästä johtuen myös
kemiallisen torjunnan yrittäjävoitto on ilman satotappioita arvioituna suurempi kuin yllä on kuvattu. Eri
tuotantotavoille saatiin yllä kuvatussa analyysissa Taulukossa 1 esitetyt lukemat tuotannon yrittäjävoitolle/
tappiolle tuotettua mansikkakiloa kohden.
Taulukko 1. Yrittäjävoitto tuotettua mansikkakiloa kohden ja kannattavuuskerroin eri
tuotantomenetelmissä kun punamätää ei ole huomioitu.

Yrittäjävoitto 1-tappio Kannattavuuskerroin
(euroa per kg)

____

Kotimaiset varmennetut taimet ja nykyinen viljelytekniikka -0,10 0,89 j
Ulkomaiset taimet ja nykyinen viljelytekniikka 0,11 1,15

Ulkomaiset taimet ja tuotanto irti maasta -1,95 -5,51

Ulkomaiset taimet ja kemiallinen torjunta 0,06 - 1,08 —

Ulkomaiset taimet ja nopea kierto -3,06 4,54

Laskelmien mukaan kannattavin tuotantomenetelmä yrittäjän näkökulmasta on siis nykyinen
viljelytekniikka ulkomaisilla taimilla. Toiseksi kannattavin tuotantomenetelmä on ulkomaiset taimet
kemialliseen torjuntaan yhdistettynä ja kolmanneksi kannattavin nykyinen viljelytekniikka kotimaisilla
varmennetuilla taimilla. Muut kaksi tuotantomenetelmää tuottivat merkittävästi negatiivisen yrittäjävoiton.
Yllä olevissa laskelmissa ei ole huomioitu ulkomaisten taimien mukana leviävän mansikan punamädän
aiheuttamaa riskiä tuotannolle. Riski toteutuu satotappioiden muodossa.
Punamädän aiheuttamat satotappiot ovat yhteydessä kevään ja kesän aikaisiin sääolosuhteisiin, erityisesti
sademääriin. Jotta voidaan määritellä tarkasteluajanjaksolle satotappiot, tarkasteltiin vuosien 1991—2015
sääolosuhteita Suonenjoen ympärillä olevilla säähavaintoasemilla (Jyväskylä, Jämsä, Maaninka, Mikkeli,
Rautalampi, Siilinjärvi, Varkaus ja Viitasaari). Kevään sadesumma määritettiin huhti-, touko- ja kesäkuun
sademääristä yhteen laskemalla. Kesän sadesumma määritettiin vastaavasti heinä- ja elokuun
sademääristä. Näiden perusteella määriteltiin, että kevät on ollut märkä, mikäli sademäärä on ylittänyt
ajanjakson (huhti-kesä) 60 % prosenttipisteen sademäärän 173 mm). Vastaavasti kesä on ollut kuiva, jos
sademäärä on auttanut kyseisen ajanjakson (heinä-elo) 40 % prosenttipisteen sademäärän (171 mm). Kun
molemmat olosuhteet yhdistetään, saadaan yhdistelmä märkä kevät ja kuiva kesä, joka on punamädälle
otollisin mahdollinen yhdistelmä. Tällaisia vuosia oli 25 vuoden tarkasteluajanjaksolla yhteensä neljä
kappaletta.
Satotappiot määriteltiin eri vuosille olettamalla, että ne minimissään ovat 0 % ja enimmillään 70 % (EPPO).
Satotappiot skaalattiin tälle välille ottaen huomioon se, että parhaat olosuhteet punamädälle tuottaa
sateinen kevät ja kuiva kesä. Suurimmat satotappiot asettuvat käytetyllä laskukaavalla vuosille, joissa
“märkä kevät ja kuiva kesä” -ehto toteutuu. Keskimääräinen satotappio tarkasteluajanjaksolla näin
laskettuna on 16 %. Satotappioiden suuruuden suhteen tehdään herkkyystarkastelu. Vuodet oletetaan
muutoin identtisiksi keskenään, ainoastaan tuhoojan aiheuttama satotappio vaihtelee.
Satotappiot määriteltiin eri vuosille olettamalla, että ne minimissään ovat 0 % ja enimmillään 70 % (EPPO).
Satotappiot skaalattiin tälle välille ottaen huomioon se, että parhaat olosuhteet punamädälle tuottaa
sateinen kevät ja kuiva kesä. Suurimmat satotappiot asettuvat käytetyllä laskukaavalla vuosille, joissa
“märkä kevät ja kuiva kesä” -ehto toteutuu. Keskimääräinen satotappio tarkasteluajanjaksolla näin
laskettuna on 16 %. Satotappioiden suuruuden suhteen tehdään herkkyystarkastelu.
Vuodet oletetaan muutoin identtisiksi keskenään, ainoastaan tuhoojan aiheuttama satotappio vaihtelee.
Laskelmaan tulee vielä lisätä punamädän invaasion todennäköisyys, koska ei ole realistista, että jokaisen
ulkomaisen taimierän mukana saapuisi punamätä yrittäjän tuotantopaikalle. Tuotantomuodoissa
“Kotimainen, nykyinen” ja “Ulkomainen, irti maasta” ei satotappioita esiinny. Kemiallisen torjunnan
oletetaan vähentävän satotappioita 80 % ja nopean kierron 40 %. Alla olevista kuvista on havaittavissa, että
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nyt käytetyillä oletuksilla kannattavin tuotantomuoto jos invaasioriskiä ei ole, on ulkomainen taimi ja
nykyinen viljelytekniikka. Kun punamädän invaasion riski ylittää noin 5 %, tulee ulkomainen taimi
yhdistettynä kemialliseen torjuntaan kannattavimmaksi tuotantomenetelmäksi (Kuvat 3 ja 4).
Käytetyillä luvuilla kotimaisten varmennettujen taimien käyttäminen ei tuota korkeinta yrittäjävoittoa
millään invaasion todennäköisyydellä. Sen sijaan kotimainen taimi tuotantomenetelmänä tulee ulkomaista
tainta kannattavammaksi nykyisellä viljelytekniikalla, mikäli punamädän saamisen todennäköisyys
ulkomaisista taimista on yli 20 % (Kuvat 3 ja 4), joskin yrittäjävoitto on tällöin negatiivinen.
Kotimainen taimi tulee kannattavammaksi kuin mikään muu tuotantomenetelmä ainoastaan, jos
kemiallisen torjunnan tehoa lasketaan. Jos kemiallinen torjunta vähentää satotappioita vain 60 % oletetun
80 %:n sijasta, on kotimaisen taimen käyttö kannattavin tuotantomenetelmä, kunhan punamädän saamisen
todennäköisyys on suurempi kuin 65-75 %. Jos taas kemiallinen torjunta on tätäkin tehottomampaa,
vähentäen satotappioita vain 40 %, on kotimainen taimi kannattava kunhan punamädän saamisen
todennäköisyys on suurempi kuin 40-45 %. Herkkyystarkastelut keskimäärin 11 % ja 20 % suuruisilla
satotappioilla eivät m uutta neett ta rkasteltujen tuotantotapojen ka nnattavu ussuhteita. Jos satota ppiot
olisivat keskimäärin yli 20 %, tulisi kotimainen taimi kuitenkin jossain vaiheessa kannattavaksi
tuota ntotava ksi.

Kuva 3. Yrittäjävoitto punamädän eri invaasiotodennäköisyyksillä tuotettua mansikkakiloa kohden eri
tuotantomenetelmissä kun huomioidaan keskimääräiset satotappiot.
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3.1.2.Satotaimien tuotannon aloittaminen

Menetelmät
Hanketta toteutettiin tältä osin sekä suoraan taimien tuotantoympäristössä että tutkimusympäristössä.
Satotaimien kasvattamista pilotoitiin sekä taimistoissa että marjanviljelijöiden tiloilla. Lisäksi selvitettiin,
miten pystytään tuottamaan pistokastaimet satotaimituotantoon Suomen kasvukauden lyhyydestä
huolimatta.
Kotimaisen mansikan satotaimituotannon kehittämiseksi hankkeessa tehtiin satotaimien koe-eriä
taimistoilla ja marjanviljelijöiden tiloilla. Taimikasvatus aloitettiin juurrutetuilla kevytkennotaimilla.
Varhaisempiin tutkimustuloksiin pohjautuen suunniteltiin taimisto- ja marjanviljelijöiden kanssa
yhteistyössä taimituotannon menetelmät ja tuotantoon liittyvien lajikkeiden ja materiaalien valinta.
Viljelijät itse tekivät viljelmäkohtaiset ratkaisut tuotantoon ja ne käytiin marjatiloilla dokumentoimassa.
Tavoitteena oli tuottaa suurikokoisia pottisatotaimia, joiden satopotentiaali istutusvuonna olisi noin 300
g/taimi. Hankkeessa tehtiin tilakäyntejä tiedonvaihtamiseksi tuotantotekniikasta.
Hankkeessa laadittiin satotaimien tuotanto-ohjeet, joita viljelijät voivat noudattaa ja kommentoida.
Viljelijöille oli tarjolla sähköinen neuvonta- ja yhteydenpitokanava sähköpostin välityksellä. Viljelijöille
luotiin ja toimitettiin päiväkirjapohja hoitotoimien kirjaamiseen. Viljelijät toimittivat taimiaan Lukelle
varastoitavaksi frigo-varastossa loppusyksyllä 2014 taimien laadun määrittämiseksi kukinta-analyysia varten
alkukesällä 2015. Tutkimuksellinen osuus selvitti näin tuotettujen taimien satopotentiaalin.
Lisäksi selvitettiin kokeellisesti, voidaanko poistaa lyhyen kasvukautemme aiheuttama pullonkaula
satotaimituotannossa: selvitettiin mahdollisuudet tuottaa satotaimien perusmateriaali, rönsypistokkaat, jo
edellisenä kasvukautena ja varastoida ne seuraavan kevään kasvatusta varten. Tätä varten emotaimia
kasvatettiin heinäkuusta 2014 alkaen kausihuone-oloissa, syksyllä joko siellä edelleen tai kahtena eri aikana
avomaalle siirrettyinä (26.9. ja 20.10.). Rönsyjonot katkaistiin 19.11. ja verrattiin rönsypistokkaiden määriä.
Rönsyjonot varastoitiin frigo-varastossa ja selviytymistä frigo-taimivarastoinnista sekä pistokkaiden
juurtumista havainnoitiin 21.5.2015 alkaen.

Tulokset
Kesällä 2014 kasvatetut kennosatotaimet olivat vaihtelevassa kunnossa talven 2014—2015 frigo
varastoinnin jälkeen. Eri viikkoina aloitettu kasvatus vaikutti taimien selviytymiseen vähemmän kuin
kasvatustila. Myös Luonnonvarakeskuksen yksi Honeoye-erä selvitytyi varastoinnista erittäin huonosti,
näissä taimissa oli kasvatuksen aikana havaittu runsaasti mansikanhärmää. Jotkin taimista olivat sateisen
syksyn takia hyvin märkiä varastoinnin alkaessa, mikä todennäköisesti heikensi varastoinnin onnistumista.
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Kuva 5. Kesällä 2014 kasvatettujen kennosatotaimien hyväkuntoisten taimien osuus kesäkuussa 2015 a)
Honeoye-lajikkeessa ja b) Polka-lajikkeessa. Kirjaimet kertovat kasvatustilan ja numero (26, 27, 28, 31)
kasvatuksen aloitusviikon. Lisäksi numero 13 tarkoittaa, että kasvatukseen on käytetty vuonna 2013
lisättyjä kennotaimia.
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Kuva 6. Kesällä 2014 kasvatettujen kennosatotaimien hyväkuntoisten taimien arvosteltu elinvoimaisuus
kesäkuussa 2015 a) Honeoye-lajikkeessa ja b) Polka-lajikkeessa. Kirjaimet kertovat kasvatustilan ja numero
(26, 27, 28, 31) kasvatuksen aloitusviikon. Lisäksi numero 13 tarkoittaa, että kasvatukseen on käytetty
vuonna 2013 lisättyjä kennotaimia.
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Kuva 7. Kesällä 2014 kasvatettujen kennosatotaimien kukintomäärät kesäkuussa 2015 a) Honeoye
lajikkeessa ja b) Polka-lajikkeessa. Kirjaimet kertovat kasvatustilan ja numero (26, 27, 28, 31) kasvatuksen
aloitusviikon. Lisäksi numero 13 tarkoittaa, että kasvatukseen on käytetty vuonna 2013 lisättyjä
kennotaimia.

Viljelytiloilla taimien talvivarastointi onnistui vaihtelevasti. Joillakin tiioilla taimista kuoli ulkovarastoinnin
aikana pääosa, toisilla ne säilyivät harson aila hyvin. Neljällä tilalla käytiin kesällä 2015 laskemassa kukkien
määrät. Ne vastasivat pääosin ko. tilojen Lukessa frigo-varastoitujen taimien kukkamääriä.

a)

50

b)

Frigo-pistokaskokeessa satotaimien tekoon käytettävien rönsypistokaiden tuotantomäärät olivat Honeoye
ja Polka-lajikkeilla suurimmat, jos emotaimia ei siirretty syksyllä 2014 kausihuoneoloista avomaalle syys- tai
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Kuva 8. Kesällä 2014 kasvatettujen kennosatotaimien a) kukintomäärät ja b) kukkamäärät tiloilla
kesäkuussa 2015. Kirjain kertoo kasvatustilan, jolla taimet on tuotettu ja jonne ne on istutettu.
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lokakuun lopulla, vaan ne olivat huoneessa kasvatusjakson loppuun eli 19.11. asti. Kausihuoneessa
pistokkaita kehittyi molempiin lajikeisiin keskimäärin 38 emokasvia kohti, kun lukumäärä ulos siirretyissä
kasveissa oli Honeoye-lajikkeella 21 ja Polka-lajikkeella 25. Honeoye-lajikkeen rönsyjonoina lehtineen
säilytetyistä pistokastaimista säilyi frigo-varastossa hyväkuntoisena 85 % mutta Polka-lajikkeesta vain 71 %.
Kasvien ulkokasvatus ennen rönsyjonojen frigo-varastoon siirtämistä ei vaikuttanut pistokkaiden
säilymiseen. Hyväkuntoiset frigo-pistokkaat juurtuivat hyvin keväällä 2015.

3.1.3. Lisäversoisuustauti ja vektorit

Tavoite
Tavoitteena oli saada torjunnan näkökulmasta tärkeää tietoa talvehtivien omenanlehtikemppiaikuisten
(Cacopsylla picta) siirtymisestä talvehtimispaikalta kuuselta omenapuulle. Tärkeitä kysymyksiä ovat: mikä
on Suomessa kemppien siirtymisen kynnyslämpötila, voidaanko lämpösummaa käyttää siirtymisen alun ja
lopun määrittämiseen vai selittyykö siirtyminen omenapuun kehitysasteen, esim. silmujen puhkeamisen
ajankohdan mukaan. Lisäksi tutkimme omenanlehtikempin muninnan ajoittumista ja uuden sukupolven
kehittymistä kasvuka udella. Tavoitteena oli myös tutkia Cacopsylla melanoneura-lajin ta rtuntaa
omenanlisäversoisuustautia aiheuttavalle fytoplasmalle; fytoplasma on löydetty Suomessa toistaiseksi vain
C. picta-lajista ja C. melanoneura on vallitseva laji Ahvenanmaalla, jossa esiintyy omenan
lisäversoisu ustautia.

Menetelmät
Luken Jokioisten v. 2007 istutetussa omenatarhassa seurattiin kemppien ensimmäistä lentoon lähtöä kelta
ansojen avulla varhain keväällä 2015. Karistushaavinäytteitä kerättiin säännöllisesti yhdeksän viikkoa alkaen
viikolta 15 jatkuen kesäkuun alkuun viikolle 23, näytteitä kerättiin sekä omenalta että lähistön kuusista.
Satunnaisempia haavintanäytteitä otettiin Luken Piikkiön omenatarhalla ja yksityisessä tarhassa
Houtskarissa. Kasvukaudella kerättiin myös ruusuke- ja lehtinäytteitä joista tutkittiin lehtikemppien munien
ja toukkien esiintyminen.
Ahvenanmaan omenatarhojen haavinnat tehtiin 5.-6.5.2015 viideltä viljelmältä. Kaikki näytteet säilytettiin
pakastettuna (-20°C) kunnes lajisto eroteltiin ja ryhmiteltiin tunnistusta varten. Tunnistetut C. picta yksilöt
(Jokioinen, Houtskari) ja C. melanoneura yksilöt (Ahvenanmaa, Jokioinen, Houtskari) ryhmiteltiin naaraisiin
ja koiraisiin ja osa testattiin yksittäin tai viiden yksilön ryhmissä fytoplasma -tartunnan toteamiseksi.
Hyönteisistä eristettiin ensiksi kokonais-DNA ja sen jälkeen fytoplasmatestaukset tehtiin omenan
lisäversoisuustaudin spesifisillä alukkeilla. C.melanoneura lajimääritys tehtiin kaikista näytteistä
morfologisesti ja osasta myös molekyylibiologisesti.

Tulokset
Tuloksia on verrattu kevään 2015 säähavaintoihin. Ensimmäiset havainnot omenanlehtikemppien
siirtymisestä omenalle vuonna 2015 saatiin kelta-ansoista Jokioisilla viikolla 11, jolloin lämpötila nousi
maksimissaan 9 asteeseen. Ansoista löydettiin pääasiassa C. melanoneura lajia (pääisäntä orapihlaja),
mutta myös C. picta lajia. Ensimmäisissä karistushaavinäytteissä huhtikuun alussa (9.4.) viikolla 15 löytyi
molempia lajeja. Vuonna 2014 ensimmäiset havainnot siirtymisestä tehtiin 15.4 Jokioisilla, mutta
aikaisempia haavintoja ei tuolloin tehty. Cacopsylla-kemppejä siirtyi omenapuulle siis jo paljon ennen
silmujen puhkeamista. Ensimmäiset C. picta yksilöt Piikkiössä haavittiin viikolla 18 ja Houtskarissa viikolla 18
vuonna 2015. Yhteensä Jokioisilla haavittiin talvehtineita aikuisia 9 viikon aikana alkaen huhtikuussa ja
päättyen kesäkuun alkuun 358 yksilöä, joista 343 oli C. picta -lajia ja 15 oli C. melanoneura -lajia.
Suurimmat Cacopsylla-saaliit saatiin viikoilla 18-20. Runsain yksilömäärä oli toukokuun alussa viikolla 19 (80
kpl) ja seuraavalla viikolla 58 kpl. Mielenkiintoista, että Jokioisilla esiintyi myös C. melanoneura -lajia, joskin
pieni vähemmistö. Sen sijaan Ahvenanmaan viljelmiltä haavituista näytteistä pääasiallinen laji oli C.
melanoneura. Ahvenanmaan yli 300 tunnistetusta Cacopsylla-yksilöistä vain yksi oli C. picta.
Fytoplasmatestauksissa Ahvenanmaan C. melanoneura -näytteistä fytoplasmaa löytyi kaikkien viiden
viljelmän näytteistä. lnfektoitumisaste talvehtineilla aikuisilla oli noin 8%, mikä on samaa luokkaa, mitä
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esimerkiksi Italiassa esiintyy. C. melanoneura on osoitettu olevan Luoteis- Italiassa omenan
lisäversoisuustaudin päävektori, mutta ei Saksassa. Jokioisten omenatarhan noin sadan C. picta- yksilön
fytoplasmatestauksessa ei löytynyt vuonna 2015 haavituista talvehtineista aikuisista yhtään positiivista eikä
myöskään testatuista kymmenestä C. melanoneura-yksilöstä. Vuonna 2014 satunnaishaavinnassa samalta
koealueelta löydettiin yksi positiivinen C. picta. Houtskarista haavitusta 25 talvehtineesta C. picta aikuisesta
4.4% oli infektoitunut. Vuonna 2015 saaduista tuloksista on tarkoitus tehdä tieteellinen julkaisu,
ammattilehtikirjoitus ja tuloksia esitellään Maataloustieteen Päivillä tammikuussa 2016.
Vektorin elinkierto:
Aikuisten omenanlehtikemppien (myös C. melanoneura) siirtyminen kuuselta omenalle voi alkaa jo
maaliskuussa, jolloin Jokioisilla tehtiin ensimmäiset havainnot kemppien siirtymisestä tänä vuonna.
Keskilämpötila oli ollut plussan puolella kolmen viikon ajan ja maksimilämpötila nousi 9 asteeseen (9.3.) kun
ensimmäiset kempit löytyivät omenatarhaan asennetuista liimapyydyksistä.
Ensimmäiset karistushaavinäytteet otettiin Jokioisilla kuukautta myöhemmin huhtikuun toisella viikolla (15)
jolloin niissä oli sekä C. picta että C. melanoneura lajia (Jokioinen, maksimi lämpötila 12 °ja tehoisa
lämpösumma 2 dd). Omenanlehtikempin munintaa ja toukkakehitystä seurattiin hiirenkorva-asteelta
lähtien. 8.5.2015 (lämpösumma 45 dd) otetuissa näytteissä 75 %:ssa lehtiruusukkeista löytyi kempin munia.
8.7. jälkeen ei munia enää löytynyt (lämpösumma 461 dd). Omenanlehtikempin toukista ensimmäiset
havainnot tehtiin 28.5. (lämpösumma 124 dd). Ensimmäiset C. picta aikuiset havaittiin 28.7. (lämpösumma
652 dd).
Fytoplasman esiintyminen talvehtineissa aikuisissa Cacopsylla-laieissa

Omenan lisäversoisuustaudin aiheuttajan (‘Candidatus Phytoplasma mali’ ) on osoitettu siirrostuskokein
Euroopassa siirtyvän kahden Cacopsylla lajin välityksellä. Cacopsylla -lajien ravinnonotto kasvien nilasta ei
vahingoita kasvisolukkoa eikä näin ollen herätä kasveihin puolustusreaktiota. On olettamuksia, että
fytoplasma on ollut aluksi hyönteisen symbiontti, joka on muuttunut patogeeniseksi kasveille, kun se on
siirtynyt hyönteisestä siiviläputkiin. Kaikki Cacopsylla lajit eivät siirrä ja toimi tehokkaana vektorina.
Epäselvää on edelleenkin, miksi C. picta on tehokas päävektori Saksassa, Koillis-Italiassa ja useissa muissa

Euroopan maissa kun taas C. melanoneura on päävektori mm. Luoteis-Italiassa ja vallitseva laji mm.
Norjassa ja Ahvenanmaalla. Fytoplasman esiintyminen C. picta lajin talvehtineissa aikuisissa on ollut samaa
suuruusluokkaa mm. Italiassa, Saksassa ja Suomessa noin 10%
Toinen seikka, joka on otettava huomioon pohdittaessa C. picta ja C. melanoneura lajin
vektoriominaisuuksia on se, että C. picta lajin ainoa isäntäkasvi on omenapuu (Malus sp.) kun taas C.
melanoneura lajilla on omenapuun lisäksi orapihlaja (Crataegus) ja päärynä (Pyrus). Kuitenkin kokeissa on
todettu, että C. melanoneura valitsisi mieluummin orapihlajan kuin omenan. Kummatkin hyönteislajit
talvehtivat kuusessa. Saksassa C. melanoneura lajia ei pidetä omenan lisäversoisuustaudin vektorina ja lajin
infektoituneisuusaste on ollut 0.09%. Italiassa on määritetty omenatarhoista löytyneiden hyönteisten
fytoplasmatartuntaa ja Etelä-Tirolin omenaviljelyalueella on todettu esiintyneillä hyönteislajeilla seuraavaa:
Trioza urticae (0%), C. melanoneura (0.6%), C. mali (0.9%) ja C. picta (11.1%). Näistä C. mali ja T. urticae
lajeja ei pidetä ko. fytoplasman vektoreina, vaikka C. mali -lajista löytyykin fytoplasmaa. Luoteis-Italiassa,
jossa C. melanoneura on päävektori talvehtineiden aikuisten infektoituneisuusaste on ollut noin 12%.
Koillis-Italiassa, jossa C. picta on päävektori on tavattu myös C. melanoneura lajia, jonka infektoitumisaste
on yleensä ollut alhainen, mutta vuonna 2012 esitetyissä tuloksissa se oli 6.25%.
Mää ritystulokset osoittivat C. melanoneura —lajin vallitsevaksi Cacopsylla-lajiksi Ahvenanmaan
omenatarhoilla. Toukokuussa 2015 Ahvenanmaan omenaviljelmiltä haavituista noin 300 C. melanoneura
yksilöstä noin 8% oli infektoitunut fytoplasmalla ja infektoituneita hyönteisiä löytyi kaikilta viideltä
viljelmältä Getan alueelta. Jos saatua tulosta vertaa kirjallisuudessa esitettyihin niin infektoituneisuusaste
on selvästi korkeampi kuin Saksassa, jossa C. melanoneura ei ole vektori. Suuruusluokka on yllättävän
korkea ja ottaen huomioon, että viljelmiltä oli löytynyt Eviran tutkimuksissa omenan lisäversoisuustautia
omenapuista, voisi olettaa C. melanoneura lajin olevan vektori Ahvenanmaalla. Tulos antaa uutta tietoa
Ahvenanmaan vektoritilanteesta ja antaa aihetta kiinnittää huomiota myös vektoritorjuntaan. Se, että
viljelmiltä löytyi vain yksi C. picta herättää kysymyksiä, onko laji vasta saapumassa vai onko se itäinen laji,
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joka on vallitseva laji vain Manner-Suomessa. Ossianilsson (1992) ei mainitse C. picta lajia Ahvenanmaalta
vaan ainoastaan havaintoja Turun seudulta, Uusimaalta, Hämeestä ja Etelä-Karjalasta.

3.1.4. Omenan perusrunkojen taudinkestävyys

3.1.4.1. Omenan perusrunkojen taudinalttius lisäversoisuustaudille

Omenan lisäversoisuustaudin oireita ovat luutamainen lisäversoisuus, yleinen kasvun heikkeneminen sekä
pienikokoiset ja huonolaatuiset omenat. Aiheuttaja on ‘Candidatus Phytoplasma mali’. Ankarat oireet
liittyvät korkeaan fytoplasmapitoisuuteen varressa ja oksistossa. Taudin torjuntana käytetään tervettä
lisäysaineistoa, sairaiden kasvien poistoa juurineen ja vektoreiden torjuntaa. Lupaavin torjuntatapa olisi
kestävät lajikkeet ( Seem(ller & Harries 2010). 1980-luvulta lähtien on mm. Saksassa pyritty tuottamaan
omenan lisäversoisuustaudin kestäviä omenapuita, jotka perustuvat kestävään perusrunkoon (Jarausch et
al. 2008). Lähtöajatuksena on fytoplasman eliminoituminen puun maanpäällisistä osista talven aikana,
koska fytoplasma on riippuvainen toimivasta nilasta. (Seemller et al. 1984) Talven aikana siiviläputket
rappeutuvat ja fytoplasma siirtyy sitä ennen varsista juuriston siiviläputkiin. Keväällä taas uuden nilan ja
siiviläputkien muodostettua fytoplasma siirtyy juuristosta varteen ja oksiin. Alhainen pitoisuus juurissa ja
huono isäntäkasvisopivuus kestävään apomiktiseen perusrunkoon saattaa aiheuttaa negatiivisen
vaikutuksen fytoplasman levintään juurista oksiin keväällä (Bisognin et al. 2007). Siten sopivin ajanjakso
vartteitten ottoon on aikainen kevät, jolloin fytoplasmapitoisuus varsistossa on alhaisimmillaan.
Taudinkestävyys perustuu ajatukseen, että kestävä perusrunko estää tai vähentää fytoplasman vaikutusta
omenapuussa (SeemOller et al. 2008). Viljellyssä tarhaomenapuussa (Malus x domestica )ei ole
fytoplasman kestävyyttä, vaan kasvun kehittyy oireita, kasvi pysyy infektoituneena ja siinä on korkea
fytopiasmapitoisuus. Luonnonvaraiset ja koristeomenapuut ovat vielä alttiimpia kuin M. domestica ja ne
saattavat jopa kuolla. Apomiktinen Malus sieboidii on kuitenkin ilmeinen resistenssilähde tällä hetkellä.
Apomiktinen laji muodostaa siemeniä ilman hedelmöitystä, joten ne ovat a ikasvin kaltaisia. Apomiktinen
M. sieboidii ja jälkeläistö risteytyksestä ( M. sieboidii x M. domestica ) tuottivat liian elinvoimaisia
perusrunkoja, joten tarvittiin lisäjalostusta. Uusi jalostusohjelma aloitettiin Saksassa 2001-2004. Omenan
lisäversoisuustaudin kestäviä genotyyppejä voidaan kehittää huolimatta omenalla esiintyvästä eriasteisesta
apomiktiasta ja polyploidiasta (Bisognin et al. 2009). Jalostusohjelman tuloksena on tuotettu viisi
perusrunkoa, joissa on esiintynyt kestävyyttä fytopiasmalle (AP 4551, G16, M8, Supporter 2, G41). Alustavat
tulokset osoittivat, että kestävyys ominaisuus voi periytyä jälkeläisiin. Seurantakokeessa kyseiset
perusrungot infektoitiin omenanlisäversoisuustautia aiheuttavalla fytoplasmalla ja oireita seurattiin 3
vuotta. AP4551, G16, G41 ovat lupaavimpia jatkotutkimuksiin ja näillä perusrungoilla oli myös tulipoltteen
kestävyyttä (Lankes & Baab 2011).
Perusrungoista M. sieboidii ja sen risteytysjälkeläiset olivat seurantakokeissa kestävämpiä kuin M9
perusrunko, joka on suosituin perusrunko kaupallisilla viljelmillä Euroopassa. Alhainen fytoplasmapitoisuus
apomiktisissa perusrungoissa on todennettu kvantitatiivista PCR-menetelmää käyttäen. Suomessa
omenapuissa käytettyjä perusrunkoja ovat B9, M9, MM 106, Mark, YP, A2, Antonovka ,MTT4 ja MTT5.
Siemenperusrunkona käytetty Antonovka on kirjallisuustietojen (Nemeth 1986) mukaan
omenanlisäversoisuustaudin aiheuttavalle fytoplasmalle kestävä (tolerant). Suomalaisten perusrunkojen
(YP, MTT4 ja MTT5) kestävyydestä ei ole julkaistua tietoa.
Yhteenvetona voi todeta, että yleisesti Euroopassa käytetyt perusrungot ovat alttiita kuten M9, mutta
jalostustyötä kestävien perusrunkojen saavuttamiseksi on tehty mm. Saksassa 1980-luvulta alkaen. Malus
sieboidii on todettu resistenssilähteeksi, mutta se, että pystytään yhdistämään lisäversoisuustaudin
kestävyys ja omenapuun perusrungolle asetettavat kasvuominaisuudet vie jalostustyönä aikaa. Kuitenkin
joitakin lupaavia perusrunko genotyyppejä on olemassa.
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3.1.4.2. Omenan perusrunkolajikkeiden kestävyys tulipoltetta vastaan

Tulipolte (Erwinia amylovora) lukeutuu vaarallisiin kasvintuhoojiin ja on vioittaa Rosaceae-heimon kasveja,
kuten omenaa (Malus spp), päärynää (Pyrus spp), tuomipihlajia (Amelanchier spp), ruusukvitteniä
(Chaenomeles spp), tuhkapensaita (Cotoneaster spp), kvitteniä (Cydonia spp), vadelmia (Rubus spp) ja
pih lajia (Sorbus spp).
Taudin leviäminen
Taudin esiintyminen vaihtelee vuosittain ja siihen vaikuttavat lajikkeen tartunta-alttius, kasvin ikä,
kasvisolukkojen vesipitoisuus ja kevään sääolosuhteet . Tauti esiintyy voimakkaimmin jos lämpötila kukinta
aikana on keskimääräistä korkeampi (Koski & Jacobi 2014). Lisäksi lajikkeen myöhäinen kukinta-aika lisää
tulipoltteen esiintymisen riskiä (Luby ym. 2002). Lämpimän kevään aikana esiintyvät sateet saavat taudin
leviämään nopeasti ja tuuliset sääolot kosteiden olosuhteiden jälkeen aiheuttavat versojen kuolemista.
Rakeet tai rankkasateet ja tuulivauriot aiheuttavat lisäksi haavoja joiden kautta patogeeni pääsee
vioittamaan versoja edelleen. Kuuma kesäsää yleensä hidastaa ja pysäyttää taudin etenemisen (Koski &
Jacobi 2014).
Hallinta
Taudin esiintymistä voidaan hallita käyttämällä kestäviä lajikkeita ja kasvien elinvoimaista kasvua edistävillä
viljelyteknisillä toimenpiteillä. Joissakin maissa käytetään hallintamenetelminä saastuneiden versojen
leikkausta ja kemiallisia torjuntakäsittelyjä (Koski & Jacobi 2014). Suomessa taudin esiintyessä tulee siitä
ilmoittaa Eviraan ja saastuneet kasvit määrätään hävitettäviksi, jolloin ennakoivat torjuntatoimenpiteet
ovat ainut hallintakeino (www.evira.fi). Tehokkain hallintamenetelmä on kestävien lajikkeiden käyttö.
Mikään lajike ei kuitenkaan ole täysin vastustuskykyinen tautia vastaan, jos tautia on runsaasti ja
olosuhteet ovat suotuisat (Koski & Jacobi 2014). Perusrungoissa esiintyessään tulipolte voi tappaa kasvit
kokonaan (Russo ym. 2008). Omenalla on tärkeää käyttää kestävää perusrunkolajiketta varsinkin jos
varrennettava hedelmälajike on taudille altis (Koski & Jacobi 2014).
Perusrunkolajikkeiden kestävyys
Suomessa ammattimaisessa omenantuotannossa eniten käytettyjen perusrunkolajikkeiden käyttöä on
arvioitu yleisyyden mukaan seuraavaan järjestykseen: Budagovsky 9 (B.9), Malling 9 (M.9), Malling Merton
106 (MM 106), Mark, Yltöinen Piikkiö (YP), A2, Antonovka ja MTT-lajikkeet (Fredrik Björklund, tiedonanto
sähköpostilla 10.2.2015). Yhdysvalloissa Coloradon yliopiston koostamassa taulukossa on esitetty omenan
eri perusrunkolajikkeiden kestävyyksiä tulipoltetta vastaan, jossa lajikkeet luokitellaan kolmeen ryhmään:
hyvin alttiit, kohtalaiset alttiit ja kohtalaisen kestävät (Taulukko 1). Koosteen mukaan Suomessa eniten
käytetty perusrunkolajike B.9 on tulipoltteelle kohtalaisen altis. Lajikkeen B.9 kestävyys tulipoltetta vastaan
vaihtelee kuitenkin eri viljelypaikkojen välillä. Lajike M.9 on luokiteltu tulipoltteelle hyvin alttiiksi (Koski &
Jacobi 2014).
Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan etenkin lajikkeet B.9, Geneva® 935 ja Geneva® 41 ovat
tulipoltteelle selvästi kestävämpiä kuin lajike M.9., pelto-olosuhteissa tehdyissä tutkimuksissa. Geneva®
lajikkeiden jalostuksessa on huomioitu niiden kestävyys tulipoltetta ja Phytophora -sienten aiheuttamia
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juuristotauteja vastaan. Russon ym. (2007) tutkimuksen mukaan mahdollisesti hyvin tulipoltteen kestävä on

myös Kanadassa jalostettu Vineland —lajike V.2. Tulipoltteelle kohtalaisen kestäviä taas olivat mm. Saksassa

jalostetut PiAu —lajikkeet. Tulipoltteelle alttiiksi lajikkeiksi osoittautuivat M.26, M.9 ja japanilainen JM.2

(Russo ym. 2007).

Lajikkeen B.9 tulipoltteen kestävyyttä selvittäneessä tutkimuksessa, lajike osoittautui tulipoltteelle hyvin

alttiiksi keinotekoisissa saastutuksissa, mutta useissa pelto-olosuhteissa tehdyissä kokeissa lajike on ollut

tulipoltteelle kestävä. Ristiriitaiset tulokset voivat johtua B.9 lajikkeessa esiintyvästä geneettisestä

vaihtelusta. Russon ym. (2008) tekemien tutkimusten geneettistä vaihtelua esim. Alankomaissa ja

Yhdysvalloissa lisättävien B.9 kantojen välillä ei kuitenkaan löytynyt. Erilaiset kasvuympäristöt eri

taimistoissa voivat aiheuttaa vaihtelua tautiresistenssiin eri B.9 kantojen välille. Tutkimuksissa lehtien

kautta tehty inokulointi osoitti lajikkeiden B.9 ja M.9 olevan tulipoltteelle yhtä alttiita. Kuitenkin 4-5

vuotiaisin puutuneisiin solukoihin tehty inokulointi osoitti lajikkeen B.9 olevan kestävä tulipoltetta vastaan

ja lajikkeen M.9 olevan edelleen altis (Russo ym. 2008). Lisäksi vaihtelua tuloksiin voi aiheuttaa se että

perusrunkolajikkeiden tulipoltteen kestävyyttä tutkitaan joissain tutkimuksista suoraan pelkissä

perusrungoissa ja joissain tutkimuksissa perusrungoissa joihin on vartettu jaloversot (Russo ym. 2007).

Kestävien lajikkeiden jalostus

Mekanismia jonka avulla lajike puolustautuu tulipoltetta vastaan, ei tunneta täysin. Koska puutuneet

solukot puolustautuvat puutumattomia solukoita paremmin, vaikuttaa kestävyys kytkeytyvän kasvin ikään.

Mekanismin parempi tunteminen olisi kasvinjalostuksessa arvokasta tietoa ja edistäisi tulipoltteelle

kestävien lajikkeiden jalostusta (Russo ym. 2008). Myös Unkarissa tehtyjen tutkimusten mukaan

tulipoltteen kestävyys on monimutkainen polygeneettinen ominaisuus ja vaatii jo tunnettujen DNA

markkereiden LG 3 ja LG 7 lisäksi useampien markkereiden tuntemista jotta tulipoltteen kestävyyden

geneettinen tausta tunnettaisiin paremmin. Viime vuosina on tutkittu tulipoltteen kestävyyttä eri Malus

suvun lajeista ja geenivaroihin lukeutuvista paikallisomenalajikkeista sekä tuotu kestäviä aineistoja

kasvinjalostuksen käyttöön (Luby ym. 2002, Kellerhals ym. 2012, Tåth ym. 2013).

Omenan perusrunkolajikkeicien alttius tulipoltteelle

_________________

Omena (Malus lajit) Hyvin altis Kohtalaisen altis Kohtalaisen kestävä
Alnarp Malling 7 EMLA Bemali

Malling 29 Budagovsky 9* Budagovsky 118

Malling 9 Vineland 3 Budagovsky 490*

Malling 27 Geneva 16 Geneva lajikkeet

Malling Merton 111 Malling Merton 106 Malling 7

Malling Merton 106 Malling Merton 111 Malling Merton 106

Mark lajikkeet Malling Merton 111

Ottawa 3 Robusta

Poland 2 Vineyard 1

Poland 16 Vineyard 2

Poland 22 Vineyard 5

Vineyard 4 Vineyard 6

Vineyard 7

Päärynä (Pyrus lajit) Pyrus communis ‘Bartlett’ Pyrus betulaefolia ‘Old
Home’ X ‘Farmingdale’

Pyrus communis ‘Winter Pyrus calleryana

Nelis’

Pyrus communis ‘old
H o me’

Pyrus communis ‘old
Home’ X ‘Farmingdale’

Kvitteni Provence quince (Cydonia

obionga)

*Alttius voi vaihdella eri viljelypaikkojen välillä (Koski & Jacobi 2014).
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3.1.5.Mansikan punamädän hallinta

Menetelmät
2013 ja 2014 aloitettuja viljelyteknisiä kokeita Luonnonvarakeskuksessa Piikkiössä, Suonenjoella
Marjaosaamiskeskuksen koekentällä sekä marjatilalla Pielavedellä jatkettiin vielä 2015, koska yhden vuoden
ja erityisesti talven 2013-2014 erikoisten olojen vuoksi ei harjukokeista ja biologisen torjunnan kokeista
välttämättä saatu yleistettäviä tuloksia. Tutkimus keskittyi pääasiassa Luke Piikkiön toimipaikkaan
Kaarinassa syyskuussa 2013 perustettujen kasvustojen havainnointiin. Korotetussa, ilmavassa
kasvualustassa mansikkakasvustot voisivat menestyä punamätäsaastunnasta huolimatta, mutta korotettu
kasvualusta kuitenkin muuttaa kasvien kasvuolosuhteita. Näiden vaikutusta testattiin Piikkiössä puhtaassa
maaperässä. Jonsok-lajikkeen kasveja viljeltiin muovilla katetuissa harjuissa, joiden korkeudet olivat 10, 20
ja 30 cm. Kokeessa seurattiin kasvien kasvua ja sadontuottoa. Alueilta mitattiin lämpötilat talven ja kesän
aikana maan pinnalta sekä maasta noin 10 cm syvyydestä (Elcolog 2.3, Elcoplast Oy).

3.1.5.1.Mansikan punamädän hallinta viljelyteknisesti korotetuin kasvualustoin

Korotettu kasvualusta (20 ja 30 cm verrattuna 10 cm viljelypenkkiin) vaikutti kasvien kasvuolosuhteisiin.
Talvella 2014-2015 lunta oli Piikkiössä erittäin vähän. Minimilämpötilat olivat alimmillaan maan pinnalla
-10,5C ja maassa -1,5°C ja alhaisten lämpötilojen jaksot olivat hyvin lyhyitä myös kasvien tyven tasolta
mitattuina. Suonenjoella lunta oli kevääseen asti runsaasti ja alhaiset lämpötilat osuivat joko syksyyn tai
kevääseen. Muuten lämpötila oli tasaisesti 0C myös maan pinnalla. Sekä matalassa että korkeimmassa
penkissä lämpötila maan pinnalla kasvien tyven tasolla oli -4 - -6’C ja 20 cm korkuisessa penkissä -2--3C.
Korotetuissa penkeissä maan lämpötila oli -1 —2’C.
Jonsok-lajikkeen kasvit talvehtivat talvena 2014-2015 hyvin, kuten vuotta aiemminkin: kaikki kasvit säilyivät
hengissä ja talvivauriot olivat hyvin vähäiset kasvualustan korkeudesta riippumatta. Päinvastoin kuin oli
oletettu, kasvit eivät kärsineet talvesta myöskään niin, että kukkamäärät olisivat olleet korkeissa harjuissa
pienemmät kuin matalimmassa, päinvastoin: korotettuihin kasvualustoihin kehittyi enemmän kukkavanoja
ja kukkia. Kukkien määrä per kukkavana oli korkein 20 cm korkeassa harjussa.
Kukkien korkeampaan määrän saattoi vaikuttaa syksyllä 2014 havaittu seikka, että korkeammissa harjuissa
kasvien juurakko haarautui enemmän kuin matalassa 10 cm harjussa (lähde: TERVEMARJA-hankkeen
loppuraportti 2013-2014).
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Kukkavanat 2015, kpl Kukat 2015, kpl
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a) b)
Kuva 9. Jonsok-mansikan satotaimien kukintojen määrät (a) ja kukkamäärät (b) kasvia kohti erikorkuisissa
harjuissa Piikkiössä vuonna 2015.

Kesän 2014 satotasoihin harjujen korkeudella oli vähäinen vaikutus. Kaikissa harjukorkeuksissa sadosta 95
% oli kauppakelpoista. Marjojen koko oli kuitenkin pienin korkeimmassa harjussa. Kesällä 2015 harjujen
korkeus vaikutti kokonaissatoon: keskikorkeassa 20 cm harjussa muodostui eniten satoa. Kauppakelpoisen
sadon määrässä ko. ero oli hieman pienempi kuin kokonaissadon määrässä, koska 20 cm korkeassa harjussa
sadosta suurempi osuus (15 %) oli harmaahomeen pilaamia kuin muissa harjuissa (8-9 %). Marjojen koko oli
myös vuonna 2015 pienin korkeimmassa harjussa. Kahdessa korkeimmassa harjussa juurakko oli vuonna
2015 monihaaraisempi kuin matalimmassa penkissä, kuten jo vuonna 2014. Massaltaan kasvien
maanalainen osa oli vuonna 2015 suurin 20 cm korkeassa harjussa.

Koko sato per kasvi 2014, g Koko sato per kasvi 2015, g

ii iii
100

flVO ‘‘ ‘‘
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a) b)

Kuva 10. Kohopenkkien vaikutus Jonsok-mansikan kokonaissatoon vuonna 2014 (a) ja 2015 (b).

Harjukokeet osoittivat, että kahden talven koejakson aikana Jonsok-lajike talvehti hyvin kaikissa
harjukorkeuksissa Lounais-Suomen oloissa. Korkein, 30 cm korkea harju vähensi keskimääräsitä
marjakokoa, mutta 20 cm korkeassa harjussa ei havaittu mitään kasvua tai sadontuottoa haittaavaa
vaikutusta vaan se päinvastoin lisäsi satoa ja juurakon massaa. Tätä harjukorkeutta kannattaisi siis kokeilla
peltolohkoilla, joissa on riski punamädän esiintymiseen.
Luke Piikkiön koekentillä testattiin myös Tervemarja-hankkeen aikana kehitettyä ja istutettua
säkkitaimityyppiä, jonka ajateltiin mahdollisesti soveltuvan uusintaistutuksiin myös punamädän vaivaamilla
peltolohkoilla. Kasvustot oli Piikkiön kokeessa istutettu terveelle peltolohkolle syksyllä 2013 ja keväällä
2014. Taimien kesällä 2013 saamien käsittelyjen (mansikan endofyyttinen Pseudomonas fluorescens -

bakteeri tai kemiallinen Restart-käsittely (fosfiitti), tai molemmat) vaikutus satoon oli vähäinen. Kesällä
2014 syksyllä istutetut säkkitaimet tuottivat eniten satoa ja verranteena toimineet säkittömät, keväällä
istutetut kennotaimet vähiten. Vuonna 2015 säkkitaimien satotaso ei ollut yhtä hyvä kuin kennotaimina
istutetuilla kasveilla, ja endofyyttinen bakteeri- tai kemiallinen Restart-käsittely yhdessä laskivat satotasoa
keväällä 2014 istutetuissa säkkitaimissa. Kasvien kuntoon käsittelyillä ei ollut vaikutusta terveellä maalla.
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Sadossa säkkitaimilla, jotka oli istutettu tiiviisti kapeahkoon kasvusäkkiin, esiintyi huomattavan paljon
harmaahometta.
Pielavedellä punamädän vaivaamalle mansikkapellolle syksyllä 2013 ja keväällä 2014 istutettujen
säkkitaimien kunto oli pääosin heikohko. Se oli kuitenkin huomattavasti parempi kuin ilman turvesäkkiä
maahan istutetuilla kennotaimilla. Paras kunto oli keväällä istutetuissa kasveissa, jotka olivat saaneet sekä
endofyytti- että Restart-käsittelyn, mutta tulosten luotettavuutta heikentää toistoruutujen puute tämän ja
pelkän endofyytti-käsittelyn osalta. Tulokset kuitenkin osoittivat, että uudessa kasvualustassa saastuneelle
pellolle siirretyt taimet menestyivät paremmin kuin ilman kasvualustaa istutetut.

Kasvien kunto 2015
5 -

4

3

1
Kevätistutus

1 2 3 4 Kevätkenno OSyysistutus

Kuva 11. Säkeissä punamädällä saastuneelle kasvupaikalle syksyllä 2013 (Syyssäkki) tai keväällä 2014
(kevätsäkki) siirrettyjen Jonsok-mansikan satotaimien kunto heinäkuussa 2014. 1, kontrolli, ei
lisäkäsittelyjä; 2, Restart-käsittely v. 2013; 3, Endofyytti-käsittely v. 2013; 4, Restart- ja endofyyttikäsittelyt
v. 2013. Kevätkenno: kasvit istutettu kennosatotaimina ilman turvesäkkiä keväällä 2014. Kuntoarvio 0-5: 0=
kuollut, 5= erittäin hyväkuntoinen.

3.1.5.2. Mansikan punamädän testaus maasta

Hankkeessa jatkettiin TERVEMARJA-hankkeen työtä aikaisempaa nopeamman vesitestin kehittämisessä
viljelijöille tarjottavaksi palveluksi. Tuloksena oli 2 viikkoa kestävä testi, jonka jälkeen taudinaiheuttajan
esiintyminen maassa voidaan testata PCR-menetelmällä luotettavasti. kehitystyötä on raportoitu jo
TERVEMARJA-hankkeen raportissa ja 2014-15 tehtiin hankkeen piirissä vielä laajempia testauksia
viljelijöiden lähettämistä maanäytteistä.

3.1.6. Neuvonta ja tiedonvälitys

Neuvonta vaarallisten kas vintuhoojien riskien vähentämiseksi
Hedelmän-ja marjanviljelijäin liiton järjestämissä koulutustilaisuuksissa hankkeen tuloksista ja tietoa
aiheesta ovat pitäneet esitelmiä Eviran, Luken ja liiton henkilökunta. Vaaralliset kasvintuhoojat ovat olleet
esillä valtakunnallisissa tilaisuuksissa Tammiseminaarissa ja Talviluentopäivillä, joissa oli yhteensä 257
osallistujaa. Hanketta on esitelty alueellisissa viljelijätilaisuuksissa helmikuussa 2015 (10 kpl), joissa oli
yhteensä noin 150 viljelijää kuulijana.
Tilaisuuksissa on käytetty neuvontaan tehtyä aineistoa tärkeimmistä vaarallisista kasvintuhoojista hedelmä
ja marjakasveilla. MateriaaTi löytyy www.hedelmatmarlat.fi sivuilta pdf-tiedostoina. Lisäksi jäsenistölle on
lähetetty Eviran tekemiä tiedotteita tulipoltteen leviämisestä. Tilaisuuksissa on ollut esillä taimien
hankintaan liittyvä varovaisuuden noudattaminen. Myös tähän liittyvää materiaalia on ollut ladattavissa
www.hedelmatmarjat.fi sivuilta. Tervetarha-hanke ja vaaralliset kasvintuhoojat ovat olleet esillä myös
Hedelmän-ja Marjanviljelijäin liiton hallinnon kokouksissa.
Hankkeen aikana on aloitettu kehityskeskusteluita myös kotimaassa tuotetusta materiaalista ongelmien
välttämiseksi. Kotimaan taimituotannon osalta toimijoiden vähyys on vakava pulma sekä tietynlaisen
taimimateriaalin puuttuminen kokonaan. Muutamista hyvistä taimistoalan yrittäjistä huolimatta kotimaisen
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taimen hinta ei ilmeisesti kykene kilpailemaan pitkän kasvukauden Keski-Euroopan tuotantoa vastaan.
Myös lajikkeiden nopea uusiutuminen on aiheuttanut Suomessa emomateriaalien saatavuusongelmia.
Marjojen ja omenien tuontipaine on vähittäiskaupoissa kova. Tämä on ohjannut Suomessa tuottajia
samanlaisen viljelytekniikan käyttöön kuin pohjoisessa Keski-Euroopassa. Pääpaino on istutuksen
jälkeisessä nopeassa sadontuotossa, korkeammassa satotasossa ja sadon ajoituksessa. Näissä tavoitteissa
on onnistuttu odotettua paremmin. Nykyinen viljelytekniikka tuontitaimineen koetaan vaarallisten
kasvintuhoojien riskeistä huolimatta viljelijöiden keskuudessa paremmaksi ratkaisuksi kuin paluu entiseen.

3.2. Toteutusvaiheen arviointi

Kasvintuhoojien hallinnan talous
Laskelmat ovat mallilaskelmia, joissa tehdään oletuksia kuvitteeltisen tilan toiminnasta ja taloudesta. Mallit
ovat suuntaa antavia ja todennäköisesti tuovat esiin tärkeimmät kustannus- ja kannattavuusvaikutukset eri
hallintamenetelmistä. Käytännön tilojen kannalta kustannus- ja kannattavuusvaikutuksia on yhtä monta
kuin on mansikantuotantotilojakin. Toisaalta laskelmat on tehty helposti muokattavaan muotoon, jolloin
käytännön viljelijät voivat helposti muuttaa laskelman arvoja ja näin tarkastella hallintakeinojen taloutta
omalla tilallaan.
Riskin sisällyttävässä simulaatiossa käytetyt satotappiot sekä mm. kemiallisen torjunnan tehokkuutta
kuvaavat arvot ovat toistaiseksi suuntaa-antavia arvioita. Näitä arvoja tarkastellaan vielä tarkemmin ja
arviota täsmennetään sen mukaisesti.
Hankkeen kolmatta tavoitetta, tulipoltteen kustannusten arviointia, ei ole päästy toteuttamaan, koska
taudin hallinnan arviointiin tarvittavista resurssitarpeista ja niiden aiheuttamista kustannuksista ei ole
toistaiseksi saatu tietoa pyynnöistä huolimatta. Myöskään ohjausryhmän toivomaa tulipoltteen riskiarviota
ei ehditty toteuttaa yhdessä Eviran kanssa.

Satotaimien tuotannon aloittaminen
Mansikan satotaimien tuotantokokeet tiloilla käynnistyivät osin eriaikaisesti, koska kaikkea materiaalia ei
saatu toimitettua samanaikaisesti. Tämä lisäsi vertailtavien taimierien määriä. Tilojen kanssa olisi ollut hyvä
toimia tiiviimmin yhdessä, jotta taimien hoito, ennen kaikkea lannoitus olisi tullut hoidettua
säännöllisemmin. Osa tiloista oli kuitenkin kiinnostunut jatkamaan satotaimituotantoa, joten menetelmää
on syytä tehdä tunnetuksi laajemmin marjanviljelijöille. Frigo-pistokkaiden säilytystapaa on syytä testata
edelleen. Rönsyjonoina säilytettäessä lehdet aiheuttivat runsaasti hajoavaa kasvisolukkoa pistokkaiden
ympärille ja mahdollisesti heikensivät säilymistulosta.

Mansikan punamädän hallinta viljelyteknisesti korotetuin kasvualustoin
Tämän osuuden toteuttamiseksi oli hyvä, että käytössä oli jo edellisen hankkeen (TERVEMARJA) aikana
perustettuja kokeita. Luken tutkimusympäristössä kokeesta saatiin näin luotettavat tulokset.
Runsaslumisilta alueilta ei saatu tuloksia, mutta Luken kokeet osoittivat että vähälumisillakin alueilla
menetelmä toimii, joten paksu lumipeite ei ole tarpeellinen ainakaan vallinneissa talvioloissa.
Punamädän vaivaamille alueille koealueita pystyttiin perustamaan vain yksi, säkkisatotaimilla. Menetelmä
ei tuonut varsinaista ratkaisua punamädän hallintaan, vaikka osoittikin, että käytetty säkkitaimimenetelmä
auttaa kasvien menestymistä punamädän vaivaamalla pellolla. Käytetyt kasvua vahvistavat lisäkäsittelyt
mansikan endofyyttisellä bakteerilla ja fosfiitilta eivät lisänneet kasvien satoisuutta terveellä maalla mutta
niiden yhteisvaikutusta punamädän vaivaamalla maalla olisi syytä testata uudelleen käyttäen useampia
toistoruutuja.

3.2. Julkaisut

Ammattilehtiartikkelit ja esitelmätiivistelmät
Parikka, P. 2014.TERVETARHA tuhoojien hallinnasta .Puutarha&kauppal8(13):2.
Parikka, P. 2015. Tähtäimessä vaarallisten kasvintuhoojien riskinhallinta. Maaseudun tiede 72(1):18.
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Parikka, P. 2015. Juurilahoa vai punamätää? Puutarha&kauppa 19(12):25
Parikka, P. 2015. Tulipolte ja mitä sille voidaan tehdä?34. Hedelmän-ja marjanviljelyn talviluentopäivät,
Silja Symphony, 11.-13.3.2015 4p.
Parikka, P. 2015. Tulipolte ja mitä sille voidaan tehdä?34. Hedelmän- ja marjanviljelyn talviluentopäivät,
Silja Symphony, 11.-13.3.2015 4p.
Parikka, P. ja Latvala, S. 2015.Onko mansikkamaassasi punamätää? Puutarha&kauppa 19(17):27.
Esitelmät
Saila Karhu. Hedelmä-ja marjatutkimus MTT:ssä. Helsingin yliopisto, Kasvintuotantotiede, Helsinki
7.10.2014.
Saila Karhu. Näin kasvatat mansikan tray —taimia. Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton Kaamosmarjapäivät,
Tampere 24.11.2015 (sovittu esitelmä).
Posterit
Päivi Parikka ja Satu Latvala. Onko mansikkamaassa punamätää? Lepaa 2015, 13-15.8. 2015

Punamädän torjuntavaihtoehtojen taloudesta on tulossa ammattilehtiartikkeli joulukuun Puutarha &
Kauppa marjojen kasvinsuojelu -teemanumeroon. Mansikan punamädän maatestin kehittämisestä
laaditaan tieteellinen julkaisu 2016, samoin lisäversoisuustaudin vektoreista.

4. Tulosten arviointi

4.1. Tulosten käytännön sovelluskelpoisuus

Punamädän hallintakeinojen taloustarkastelut ovat viljelijöiden kannalta tärkeitä, koska ne tuovat
konkretiaa ja mittasuhteita siitä, mitä viljelijöiden on taloudellisesti kannattavaa tehdä. Tulokset ovat myös
hyvin käytännönläheisiä, sillä laskelmat tulevat olemaan vapaasti saatavissa ja muokattavissa.
Tutkimus satotaimien tuotannon aloittamisesta oli hyvin soveltava ja tehtiin yhdessä viljelijöiden kanssa. Se
osoitti että kotimaisten satotaimien tuottaminen mansikkatiloilla on täysin mahdollista. Satotaimien
tuottaminen kotimaisilla taimistoilla onnistuu myös, joten tuotannon on mahdollista laajentua, mikäli
marjanviljelijät ovat valmiita maksamaan kotimaisten taimista tuotantokustannusten mukaan. Tiloilla
satotaimikasvatuksen sovittaminen pääsatokauden kanssa aiheuttaa ongelmia, taimet unohtuvat hoitaa,
kastella ja etenkin lannoittaa. Syksyllä taimet pitäisi suojata tiialta märkyydeltä talvehtimisen
varmistamiseksi. Monella tilalla on tunneleita tai kausihuoneita, joissa taimikasvatuksen saisi käyntiin
ennen pääsatoa, kastelun järjestäminenkin automatiikalla voisi olla helpompaa ja kasvukausi pidempi.
Tiloilla tehtävässä satotaimikasvatuksessa olen naisinta ovat yksinkertaiset hoitotoimenpiteet.
Tutkimus osoitti, että Suomessa kannattaisi ehkä siirtyä mansikan viljelyssä korkeampiin viljelypenkkeihin
kuin nykyään on käytössä. Sadon lisäys ja mahdollinen punamädän vaikutusten välttäminen samalla olisivat
merkittävä parannus mansikantuotannolle. Menetelmää on kuitenkin syytä testata useamman vuoden ajan
eri viljelyalueilla. Mansikan punamädän esiintyminen voidaan testata maasta luotettavasti ja testaus on
viljelijöiden saatavilla Lukesta.
Omena n lisäversoisuustaudin vektorin, Cacopsylla picta-lajin elinkierrosta ja ta Ivehtivien aikuisten
siirtymisestä talvehtimispaikasta omenatarhaan saatiin tarkempaa tietoa, joka auttaa vektoreiden
torjunnan ajankohdan arvioinnissa. Omenanlehtikemppien siirtyminen kuuselta voi alkaa jo maaliskuussa
lämpötilojen noustessa useampana peräkkäisenä päivänä yli seitsemän asteen. Myös uuden sukupolven
kehittymisen vaatima lämpösumma saatiin alustavasti haarukoitua. Kemppien muninta alkoi toukokuun
alussa tehoisan lömpösumman ylittäessä 40 ja ensimmäiset toukat oli havaittavissa kuukautta myöhemmin
touko-kesäkuun vaihteessa. Kemppien aikuistuminen alkaa heinä-elokuun vaihteessa. Vektorikemppien (C.
picta ja C. melanoneura) tarkkailu voidaan toteuttaa varhain keväällä kelta-ansojen avulla. Kemppien
torjunta on perusteltua, jos alueella esiintyy fytoplasman saastuttamia puita ja kemppejä esiintyy ansoissa.
Torjunta tulisi tällöin ajoittaa ennen muninnan alkamista huhtikuun aikana. Kasvinsuojeluaineista
dimetoaatti on tehokkain, mutta vesistörajoituksen ja haitallisuuden vuoksi ei suositeltava. Toukka- ja
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nymfiasteiden torjuntaan kukinnan jälkeen sopivat neonikotinoidivalmisteet, mutta niitäkin koskee
pohjavesirajoitus.
Hanke on onnistunut herättämään keskustelua taimimateriaalin mukana kulkeutuvista vaaroista. On
kehotettu tuottajia valitsemaan laadukkaita taimistoja eikä valitsemaan hinnan mukaan. Ongelmana on,
että vaaralliset kasvintuhoojat tulevat esille vasta lopullisella kasvualustalla eikä niitä ei voi havaita
taimiaineiston tulotarkastuksen tai istutuksen yhteydessä. Esillä on ollut Hedelmän- ja Marjanviljelijäin
liiton hallinnon kokouksissa tuotavan taimiaineiston tarkastusmenettely, mutta ulkomaiset taimistot eivät

ole siitä olleet kiinnostuneita.

4.2. Tulosten tieteellinen merkitys

Näin lyhyen hankkeen aikana on vaikea tuottaa tieteellisesti merkittäviä tuloksia. Mansikan sisäisten,
endofyyttisten bakteerien hyötykäytön tutkimuksilla voitaisiin lisätä mahdollisuuksia biologisten
torjuntamenetelmien lisäämiseksi, mutta se vaatisi pitkäjänteisiä tutkimushankkeita.
Omenanlehtikemppien biologiasta ja lajien merkityksestä vektoreina saatiin tieteellisestikin arvokkaita,
uusia tuloksia.
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Liite 1. — Loppuraportointi

Vaarallisten kasvintuhoojien riskinhallinta marja- ja hedelmätuotannossa neuvonnan ja

tutkimuksen keinoin: kasvustojen terveyden ylläpito ja riskinhallinnan talous

(TERVETARIIA) (Dno 885/325/2014)

Development of risk management for quarantine pests in fruit and berry production by research and
extension cooperation: maintaining heatihy crop and economy risk management

Vastuuorganisaatio Luonnonvarakeskus Luke
31600 Jokioinen
Yhteyshenkilö: Päivi Parikka, puh. 0295326424
paivi.parikkaluke.fi

Kesto 2014—2015
Loppuraportti 14.11.2015

Rahoitus Kokonaiskustannukset 203218,71€
MMM: itä saatu kokonaisrahoitus: 90368,42€
Tutkimuslaitoksen oma rahoitus 108235,55€
Muista julkisista lähteistä saatu rahoitus 0€
Muu ulkopuolinen rahoitus: yhteistyökumppanien Hedelmän- ja

Marj anvilj elij äin liitto sekä Sisä-Savon
seutuyhtymäJmarj aosaamiskeskus, omarahoitus yhteensä 4614,74 €.

Tiivistelmä

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli vähentää mansikan punamädän aiheuttamia haittoja, sadonmenetyksiä sekä tautien

levintäriskiä kehittämällä viljelytekniikoita, taudin esiintymisen määrittämistä ja kotimaista taimituotantoa sekä

tautiriskin arviointia. Tavoitteena oli, että hankkeessa kokeiltavat mansikan satotaimien tuotantomenetelmät jäävät

suoraan taimistojen ja marjanviljelijöiden käyttöön ja hankkeessa mukana olevat taimituottajat pystyvät kaupalliseen

satotaimituotantoon ja marjanviljelijät oppivat tuottamaan satotaimia oman tilansa tarpeisiin hankkeen aikana. Lisäksi
tavoitteena oli tarkastella erilaisten taimi- ja viljelyvaihtoehtojen kannattavuutta mansikan punamädän hallinnassa ja
tautiriskin vaikutusta kannattavuuteen. Omenan vaarallisista kasvintuhoojista kohteena oli lisäversoisuustauti ja
tavoitteena estää sen leviämistä sen vektorien tuntemuksella ja mahdollisimman taloudellisella ja
ympäristöystävällisellä torjuntaohjelmalla. Hankkeen tuloksena syntyvät menetelmät pyritään saamaan tehokkaasti
viljelijöiden käyttöön tiedottamalla tuloksista ja esittelemällä menetelmiä.

Tulokset
Taloustarkastelussa selvitettiin mansikan punamädän eri hallintakeinojen taloudellisuutta kustannushyötyanalyysin ja
siihen liittyvän riskianalyysin avulla. Taloustarkastelut tehtiin tilamallilaskelmia käyttäen. Punamädän hallintakeinojen
taloustarkastelut tehtiin tilamallilaskelmia käyttäen. Niissä kuvitteelliselle mallitilalle laadittiin kannattavuuslaskelmat
eri torjuntavaihtoehtojen kustannuksista. Hankkeessa laadittiin viisi erilaista kannattavuuslaskelma samalla mallitilalle.
Mallilaskelmat on laadittu muokattavissa olevassa Excel-muodossa, ja laskelmat tullaan liittämään osaksi Luken
Taloustohtori-verkkopalvelun LaskelmaKirjastoa, jolloin ne ovat kaikkien vapaasti saatavilla Taloudellinen vertailu
tehtiin seuraavien vaihtoehtoisten toimintatapojen välillä: 1. ulkomainen taimimateriaali ja nykyinen viljelytekniikka;
2. kotimainen varmennettu taimimateriaali ja nykyinen viljelytekniikka;3. ulkomainen taimimateriaali ja mahdollinen
punamätäsaastunta torjutaan kemiallisilla menetelmillä;4. ulkomainen taimimateriaali ja siirrytään nopeampaan
kasvuston uusimiseen: nykyisestä noin nelivuotisista kasvustoista kaksivuotisiin kasvustoihin, jolloin taudin haitat
kasvustossa jäävät vähäisiksi; 5. ulkomainen taimimateriaali ja siirretään tuotanto irti maaperästä, esimerkiksi viljely
rajoitetussa kasvualustassa tunneleissa. Vaihtoehtoisista hallintamenetelmistä ainoastaan vaihtoehdolla 1. on
positiivinen yrittäjänvoitto, ja se on vertailluista kannattavin. Toiseksi kannattavin hallintakeino on 2. jolla yrittäjävoitto
on vain hieman negatiivinen. Kannattamattomin vaihtoehto on 4., jossa taimikustaimukset nousevat liian suuriksi

suhteessa saatuun satoon. Toiseksi huonoiten kannattaa vaihtoehto 5. Keskimääräiset tuotot eivät merkittävästi vaihtele
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eri hallintamenetelmien välillä, sen sijaan tuotantokustannuksissa on huomattavia eroja. Korkeimmat
tuotantokustannukset ovat vaihtoehdoissa 4. ja 5. Laskelmien mukaan kannattavin tuotantomenetelmä yrittäjän
näkökulmasta on siis nykyinen viljelytekniikka ulkomaisilla taimilla. Toiseksi kannattavin tuotantomenetelmä on
ulkomaiset taimet kemialliseen torjuntaan yhdistettynä ja kolmanneksi kaimattavin nykyinen viljelytekniikka
kotimaisilla varmennetuilla taimilla. Muut kaksi tuotantomenetelmää tuottivat merkittävästi negatiivisen yrittäjävoiton.
Kotimainen taimi tuotantomenetelmänä tulee ulkomaista tainta kannattavammaksi nykyisellä viljelytekniikalla, mikäli
punamädän saamisen todennäköisyys ulkomaisista taimista on yli 20 % Kotimainen taimi tulee kannattavammaksi kuin
mikään muu tuotantomenetelmä ainoastaan, jos kemiallisen torjunnan tehoa lasketaan.
Kotimaisen mansikan satotaimituotannon kehittämiseksi hankkeessa tehtiin satotaimien koe-eriä taimistoilla ja
marjanviljelijöiden tiloilla. Taimikasvatus aloitettiin juurrutetuilla kevytkennotaimilla. Varhaisempiin tutkimustuloksiin
pohjautuen suunniteltiin taimisto- ja marjanviljelijöiden kanssa yhteistyössä taimituotannon menetelmät ja tuotantoon
liittyvien lajikkeiden ja materiaalien valinta. Viljelijät itse tekivät viljelmäkohtaiset ratkaisut tuotantoon ja ne käytiin
marjatiloilla dokumentoimassa. Tavoitteena oli tuottaa suurikokoisia pottisatotaimia, joiden satopotentiaali
istutusvuonna olisi noin 300 g!taimi. Hankkeessa tehtiin tilakäyntejä tiedon vaihtamiseksi tuotantotekniikasta.
Viljelytiloilla taimien talvivarastointi onnistui vaihtelevasti. Joillakin tiloilla taimista kuoli ulkovarastoinnin aikana
pääosa, toisilla ne säilyivät harson alla hyvin. Frigo-pistokaskokeessa satotaimien tekoon käytettävien rönsypistokaiden
tuotantomäärät olivat Honeoye- ja Polka-lajikkeilla suurimmat, jos emotaimia ei siirretty syksyllä 2014
kausihuoneoloista avomaalle syys- tai lokakuun lopulla, vaan ne olivat huoneessa kasvatusjakson loppuun eli 19.11.
asti.
Omenan lisäversoisuustaudin vektorien omenanlehtikemppien lähtöä talvehtimispaikoilta kuusilta seurattiin 2015
keväällä Luken Jokioisten omenatarhassa kelta-ansojen avulla ja karistushaavinäyttein. Satunnaisempia
haavintanäytteitä otettiin Luken Piikkiön omenatarhalla ja yksityisessä tarhassa Houtskarissa. Kasvukaudella kerättiin
myös ruusuke- ja lehtinäytteitä joista tutkittiin lehtikemppien munien ja toukkien esiintyminen. Ahvenanmaalta
haavittiin kemppejä toukokuun alussa. Tunnistetuista C. picta ja C. melanoneura yksilöistä testattiin fytoplasma -

tartunta. Määritystulokset osoittivat C. melanoneura —lajin vallitsevaksi Cacopsylla-laj iksi Ahvenanmaan
omenatarhoilla. Toukokuussa 2015 Ahvenanmaan omenaviljelmiltä haavituista noin 300 C. melanoneura yksilöstä noin
8% oli infektoitunut fvtoplasmal1a ja infektoituneita hyönteisiä löytyi kaikilta viideltä viljelmältä Getan alueelta.
Cacopsylla-kemppejä siirtyi omenapuulle siis jo paljon ennen silmujen puhkeamista. Kemppien torjunta on tarpeen
vain, jos tarhalla tai sen läheisyydessä esiintyy lisäversoisuustautia.
Yleisesti Euroopassa käytetyt omenan perusrungot, kuten M9 ovat alttiita lisäversoisuustaudille, mutta jalostustyötä
kestävien perusrunkojen saavuttamiseksi on tehty mm. Saksassa 1980-luvulta alkaen. Malus sieboidii on todettu
resistenssilähteeksi, jonka käyttö jalostuksessa on kuitenkin haastavaa. Kuitenkin joitakin lupaavia perusrunko
genotyyppejä on olemassa. Tulipolte voi perusrungoissa esiintyessään tappaa kasvit kokonaan. Suomessa
ammattimaisessa omenantuotannossa eniten käytettyjen perusrunkolajikkeita ovat Budagovsky 9 (B.9), Malling 9
(M.9), Malling Merton 106 (MM 106), Mark, Yltöinen Piikkiö (YP), A2, Antonovkaja MTT-lajikkeet. Näistä B.9 on
tulipoltteelle kohtalaisen altis, M.9 on luokiteltu tulipoltteelle hyvin alttiiksi, samoin MM 106 ja Mark. Kotimaisista
lajikkeista ei ole alttiustietoja.
Vuosina 2013 ja 2014 aloitettuja viljelyteknisiä kokeita Luonnonvarakeskuksessa Piikkiössä, Suonenjoella
Marjaosaamiskeskuksen koekentällä sekä marjatilalla Pielavedellä jatkettiin vielä 2015. Harjukokeet osoittivat, että
kahden talven koejakson aikana Jonsok-lajike talvehti hyvin kaikissa harjukorkeuksissa Lounais-Suomen oloissa ja
Suonenjoella. Piikkiössä korkein, 30 cm korkea harju vähensi keskimääräsitä marjakokoa, mutta 20 cm korkeassa
harjussa ei havaittu mitään kasvua tai sadontuottoa haittaavaa vaikutusta vaan se päinvastoin lisäsi satoa ja juurakon
massaa. Tätä harjukorkeutta kannattaisi siis kokeilla peltolohkoilla, joissa on riski punamädän esiintymiseen. Luke
Piil&iön koekentillä testattiin myös Tervemarja-hankkeen aikana kehitettyä ja istutettua säkkitaimityyppiä, jonka
ajateltiin mahdollisesti soveltuvan uusintaistutuksiin myös punamädän vaivaamilla peltolohkoilla. Taimien kesällä 2013
saamien käsittelyjen (mansikan endofyyttinen Pseudomonas fluorescens -bakteeri tai kemiallinen Restart-käsittely
(fosfiitti), tai molemmat) vaikutus satoon oli vähäinen puhtaalla maalla. Paras kunto saastuneella maalla oli keväällä
istutetuissa kasveissa, jotka olivat saaneet sekä endof’ytti- että Restart-käsittelyn, mutta tulosten luotettavuutta
heikentää toistoruutujen puute tämän ja pelkän endofyytti-käsittelyn osalta. Tulokset kuitenkin osoittivat, että uudessa
kasvualustassa saastuneelle pellolle siirretyt taimet menestyivät paremmin kuin ilman kasvualustaa istutetut.
Hankkeessa jatkettiin TERVEMARJA-hankkeen työtä punamätätartunnan osoittamiseksi maasta aikaisempaa
nopeammalla vesitestillä. Tuloksena oli 2 viikkoa kestävä testi, jonka jälkeen taudinaiheuttajan esiintyminen maassa
testataan PCR-menetelmällä.
Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton järjestämissä koulutustilaisuuksissa on ollut esillä hankkeen tuloksia ja aiheesta
ovat pitäneet esitelmiä Eviran, Luken ja liiton henkilökunta. Vaaralliset kasvintuhoojat ovat olleet esillä
valtakunnallisissa tilaisuuksissa Tammiseminaarissa ja Talviluentopäivillä. Tilaisuuksissa on käytetty neuvontaan
tehtyä aineistoa tärkeimmistä vaarallisista kasvintuhoojista hedelmä- ja marjakasveilla. Materiaali löytyy
www.hedelmatmariat.fi sivuilta pdf-tiedostoina. Lisäksi jäsenistölle on lähetetty Eviran tekemiä tiedotteita tulipoltteen
leviämisestä. Tilaisuuksissa on ollut esillä taimien hankintaan liittyvä varovaisuuden noudattaminen.
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Tulosten arviointi
Punamädän hallintakeinojen taloustarkastelut ovat viljelijöiden kannalta tärkeitä, koska ne luovat konkretiaa ja
mittasuhteita siitä, mitä viljelijöiden on taloudellisesti kannattavaa tehdä. Tulokset ovat myös hyvin käytännönläheisiä,
sillä laskelmat tulevat olemaan vapaasti saatavissa ja muokattavissa.
Tutkimus satotaimien tuotannon aloittamisesta oli hyvin soveltava ja tehtiin yhdessä viljelijöiden kanssa. Se osoitti että
kotimaisten satotaimien tuottaminen mansjkkatiloilla on täysin mahdollista. Satotaimien tuottaminen kotimaisilla
taimistoilla onnistuu myös, joten tuotannon on mahdollista laajentua, mikäli marjanviljelijät ovat valmiita maksamaan
kotimaisten taimista tuotantokustannusten mukaan. Tiloilla satotaimikasvatuksen sovittaminen pääsatokauden kanssa
aiheuttaa ongelmia, sillä taimien hoito unohtuu helposti. Syksyllä taimet pitäisi suojata liialta märkyydeltä talvehtimisen
varmistamiseksi. Monella tilalla on tunneleita tai kausihuoneita, joissa taimikasvatuksen saisi käyntiin ennen pääsatoa,
kastelun järjestäminenkin automatiikalla voisi olla helpompaa ja kasvukausi pidempi. Tiloilla tehtävässä
satotaimikasvatuksessa olennaisinta ovat yksinkertaiset hoitotoimenpiteet.
Tutkimus osoitti, että Suomessa kannattaisi ehkä siirtyä mansikan viljelyssä korkeampiin viljelypenkkeihin kuin
nykyään on käytössä. Sadon lisäys ja mahdollinen punamädän vaikutusten välttäminen samalla olisivat merkittävä
parannus mansikantuotannolle. Menetelmää on kuitenkin syytä testata useamman vuoden ajan eri viljelyalueilla.
Mansikan punamädän esiintyminen voidaan testata maasta luotettavasti ja testaus on viljelijöiden saatavilla Lukesta.
Omenan lisäversoisuustaudin vektorin, Cacopsylla picta-lajin elinkierrosta ja talvehtivien aikuisten siirtymisestä
talvehtimispaikasta omenatarhaan saatiin tarkempaa tietoa, joka auttaa vektoreiden torjunnan ajankohdan arvioinnissa.
Omenanlehtikemppien siirtyminen kuuselta voi alkaa jo maaliskuussa lämpötilojen noustessa useampana peräkkäisenä
päivänä yli seitsemän asteen. Myös uuden sukupolven kehittymisen vaatima lämpösumma saatiin alustavasti
haarukoitua. Vektorikemppien (C. picta ja C. melanoneura) tarkkailu voidaan toteuttaa varhain keväällä kelta-ansojen
avulla. Kemppien torjunta on perusteltua, jos alueella esiintyy f,’toplasman saastuttamia puita ja kemppejä esiintyy
ansoissa. Torjunta tulisi tällöin ajoittaa ennen muninnan alkamista huhtikuun aikana. Kasvinsuojeluaineista dimetoaatti
on tehokkain, mutta vesistörajoituksen ja haitallisuuden vuoksi ei suositeltava. Toukka- ja nymfiasteiden torjuntaan

kukinnan jälkeen sopivat neonikotinoidivalmisteet, mutta niitäkin koskee pohjavesirajoitus.
Hanke on onnistunut herättämään keskustelua taimimateriaalin mukana kulkeutuvista vaaroista. On kehotettu tuottajia

valitsemaan laadukkaita taimistoja eikä valitsemaan hinnan mukaan. Ongelmana on, että vaaralliset kasvintuhoojat
tulevat esille vasta lopullisella kasvualustalla eikä niitä ei voi havaita taimiaineiston tulotarkastuksen tai istutuksen

yhteydessä. Esillä on ollut Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton hallinnon kokouksissa tuotavan taimiaineiston
tarkastusmenettely, mutta ulkomaiset taimistot eivät ole siitä olleet kiinnostuneita.
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