Palsamin kuoliolaikkuvirus
Impatiens necrotic spot tospovirus (INSV)

Palsamin kuoliolaikkuvirus on erityisesti ruukku- ja ryhmäkasveilla
esiintyvä virus. Tyypillisiä oireita ovat lehtiin muodostuvat renkaanmuotoiset laikut ja kuviot. Virus leviää saastuneiden kasvien ja ripsiäisten välityksellä. Palsamin kuoliolaikkuvirus on kasvinterveyden
suojelemisesta annetun lain (702/2003) tarkoittama hävitettävä
kasvintuhooja, jota havaittaessa tai epäiltäessä on otettava yhteyttä
kasvinsuojeluviranomaisiin. Ilman torjuntatoimia viruksen leviäminen
johtaa merkittäviin sadonmenetyksiin. Suomessa virusta on esiintynyt
muutamia kertoja, mutta esiintymät on torjuttu.

Isäntäkasvit ja levinneisyys
Palsamin kuoliolaikkuvirus käyttää
isäntäkasveinaan monia merkittäviä
viljelykasveja. Koristekasveista virusta
esiintyy etenkin uudenguineanliisalla.
Muita isäntäkasveja ovat koristekasveista esimerkiksi begoniat, gerberat,
krysanteemit, lobeliat, marketat, sinisilmät, syklaamit, ukonhatut ja vuokot. Vihanneskasveista virusta esiintyy
etenkin tomaatilla, kurkulla, salaatilla,
paprikalla ja basilikalla. Myös rikkakasveissa saattaa olla isäntäkasveja.
Virusta esiintyy useimmissa Euroopan
maissa, Amerikassa sekä UudessaSeelannissa, myös Aasiasta on havaintoja. Virusta ei esiinny pysyvästi Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Suomessa
eikä Portugalissa.

Oireet
Palsamin kuoliolaikkuviruksen aiheuttamat oireet vaihtelevat isäntäkasvista
ja taudin etenemisvaiheesta riippuen.
Koristekasveilla virus aiheuttaa yleensä rengasmaisten, pyöreiden ja selvärajaisten kuvioiden muodostumista

lehtiin. Kuviot voivat olla vesileimamaisia tai sormenjälkimäisiä. Lisäksi
oireina ovat kitukasvuisuus ja lehtien
epämuotoisuus. Kuvioiden lisäksi oireet voivat ilmetä lehdissä myös keltaisina, punertavina tai ruskeina laikkuina. Laikut voivat olla muodoltaan
pyöreitä, juovamaisia, epäsäännöllisiä, mosaiikkimaisia tai rengasmaisia. Lehtisuonet voivat kellastua tai
ruskettua. Tummia kuoliolaikkuja voi
esiintyä myös versoissa.

Leviäminen
Palsamin kuoliolaikkuvirus leviää
saastuneiden kasvien ja kalifornianripsiäisen välityksellä. Jos viljelmälle
tuodaan viruksen saastuttamia kasveja ja paikalla on kalifornianripsiäisiä, ne levittävät viruksen tehokkaasti
kaikkiin isäntäkasveihin. Virus voi tulla viljelmälle ripsiäisten levittämänä
muidenkin kasvien kuin isäntäkasvien
mukana. Ripsiäisen toukat saavat virustartunnan kasvin lehtiä imiessään
ja aikuisina ne levittävät virusta kasvista toiseen. Siementen välityksellä
virus ei leviä. Se ei myöskään leviä

Palsamin kuoliolaikkuvirus on hävitettävä kasvintuhooja, jonka todetuista tai epäillyistä esiintymistä on
viipymättä ilmoitettava Eviran tai ELYkeskuksen kasvintarkastajille. Kasvintarkastaja tutkii havaintopaikan ja selvittää viruksen esiintymisen

Leviämisen estäminen ja
torjunta
Suomi on palsamin kuoliolaikkuviruksen suhteen suoja-aluetta. Suoja-alueella taudin leviäminen on estettävä
ja esiintymät hävitettävä. Palsamin
kuoliolaikkuvirusta vastaan ei ole
olemassa torjunta-aineita. Tärkeintä
viruksen torjunnassa ja ennaltaehkäisyssä on huolehtia virusta levittävien
ripsiäisten torjunnasta, isäntäkasvien
viljelykierrosta ja kasvihuoneiden puhdistuksesta. Myös rikkakasvien torjunnasta on huolehdittava niillä elävien
ripsiäisten torjumiseksi.
Koska palsamin kuoliolaikkuvirus on
hävitettävä kasvintuhooja, kasvinsuojeluviranomaiset antavat viljelijälle
tai kasvien myyjälle kirjallisen torjun-

Palsamin kuoliolaikkuviruksen leviämisen estämiseksi on syytä tarkastaa
viljelmälle tuotavat kasvierät virusoireiden ja virusta levittävien ripsiäisten
varalta. Kalifornianripsiäinen on erityisen hankala havaita sen elintapojen
vuoksi, sillä aikuiset kalifornianripsiäiset elävät kasveissa suojaisiin paikkoihin kuten kukkanuppuihin piiloutuneina. Lisäksi sen munat ovat lehden
solukon suojaamia ja kotelot suojassa
kasvualustassa ja kukkanupuissa.

Korvauksen hakeminen
Hävitettävän kasvintuhoojan torjumiseksi annetusta päätöksestä aiheutuneet kustannukset ja taloudelliset menetykset korvataan viljelijälle valtion
varoista. Korvausta haetaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralta.
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Ilmoitusvelvollisuus ja
tarkastukset

tamääräyksen. Saastuneet kasvit voidaan määrätä hävitettäviksi ja kasvihuone puhdistettavaksi. Tarvittaessa
määrätään myös kasvuston käsittelyjä
ripsiäisten torjumiseksi. Saastuneet
kasvit hävitetään eikä niitä saa kuljettaa pois viljelmältä tai varastopaikalta.
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herkästi työvälineiden tai ihmisten välityksellä, ellei mukana kulkeudu ripsiäisiä.

