Tomaatin pronssilaikkuvirus
Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV)

Tomaatin pronssilaikkuvirus on erityisesti vihanneskasveilla esiintyvä
virus. Sen oireet ovat hyvin vaihtelevat. Tomaatilla oireena on usein
lehtien ruskettuminen ja käpristyminen sekä kuoliolaikut. Paprikalla
virus aiheuttaa yleensä kellastumista ja kitukasvuisuutta. Virus leviää
saastuneiden kasvien ja ripsiäisten välityksellä. Tomaatin pronssilaikkuvirus 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 tavattu muutamia kertoja, ja esiintymät on torjuttu.

Isäntäkasvit ja levinneisyys
Monet tomaatin pronssilaikkuviruksen isäntäkasveista ovat merkittäviä
viljelykasveja. Vihanneskasveista sen
isäntäkasveja ovat muun muassa tomaatti, salaatti, paprika ja munakoiso.
Koristekasveista isäntäkasveja ovat
muun muassa asterit, begoniat, daaliat, gerberat, hortensiat, krysanteemi,
leijonankidat, marketat, palsamit, pelargonit, samettikukat, tupakat ja verbenat. Lisäksi virus käyttää isäntäkasveinaan monia rikkakasveja. Tomaatin
pronssilaikkuvirus on levinnyt laajoille
alueille Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Amerikassa. Pohjoismaissa virusta ei esiinny pysyvästi.

on runsaasti, koko kasvi voi kuolla.
Paprikalla virus aiheuttaa koko kasvin
kellastumisen ja kitukasvuisuuden.
Lehdet ovat kloroottisia ja niissä on
kuoliolaikkuja. Paprikan kypsissä hedelmissä voi olla keltaisia laikkuja ja
renkaita sekä kuoliojuovia. Salaatilla
tomaatin pronssilaikkuvirus aiheuttaa
kasvin toispuoleisen ruskettumisen
ja kasvun pysähtymisen; kasvin toinen puoli on kloroottinen ja siinä on
ruskeita juovia. Krysanteemilla taudin oireet vaihtelevat myös lajikkeen
mukaan. Krysanteemilla oireita voivat
olla esimerkiksi mustat juovat varressa
sekä lakastuminen.

Leviäminen
Oireet
Tomaatin pronssilaikkuviruksen oireet
vaihtelevat isäntäkasveittain ja taudin
etenemisvaiheesta riippuen. Tomaatilla oireita ovat lehtien ruskettuminen,
käpristyminen, kuoliolaikut ja -juovat
sekä kitukasvuisuus. Tomaatin hedelmissä oireita ovat kuoren vaaleat tai
kellertävät alueet. Jos kuoliolaikkuja

Tomaatin pronssilaikkuvirus leviää
saastuneiden kasvien sekä kalifornianripsiäisen, tupakkaripsiäisen ja palmuripsiäisen välityksellä. Jos viljelmälle
tuodaan tomaatin pronssilaikkuviruksen saastuttamia kasveja ja paikalla
on ripsiäisiä, ne levittävät viruksen
tehokkaasti koko viljelmälle. Tomaatin
pronssilaikkuvirusta kantavia ripsiäisiä
voi tulla viljelmälle muidenkin kasvien

Tomaatin pronssilaikkuvirus 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 tomaatin pronssilaikkuviruksen suhteen suoja-aluetta. Suoja-alueella taudin leviäminen on estettävä
ja esiintymät on torjuttava. Tomaatin
pronssilaikkuviruksen 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 tai kukkanupuissa. EU:n alueella useimpien isäntäkasvien pistokas- ja taimieriltä vaaditaan kasvipassi
kun kasvit myydään ammattimaiseen
jatkoviljelyyn.

Koska tomaatin pronssilaikkuvirus on
hävitettävä kasvintuhooja, kasvinsuojeluviranomaiset antavat sen torjunnasta kirjallisen torjuntapäätöksen.
Saastuneet kasvit voidaan määrätä
hävitettäviksi ja kasvihuone puhdistettavaksi. Kasvusto voidaan määrätä
käsiteltäväksi ripsiäisten torjumiseksi.
Saastuneita kasveja ei saa kuljettaa
pois viljelmältä tai varastopaikalta.

Korvauksen hakeminen
Hävitettävän kasvintuhoojan torjumiseksi annetun päätöksen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset ja
taloudelliset menetykset korvataan
viljelijälle valtion varoista. Korvausta
haetaan Elintarviketurvalisuusvirasto
Eviralta.

Lisätietoja:
Evira, kasvinterveysyksikkö
ELY-keskuksen kasvintarkastajat
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Ilmoitusvelvollisuus ja
tarkastukset

Tomaatin pronssilaikkuvirusta vastaan
ei ole olemassa torjunta-aineita. Tärkeintä viruksen torjunnassa ja ennaltaehkäisyssä on huolehtia virusta levittävien ripsiäisten torjunnasta. Koska
virus tarttuu myös rikkakasveihin, on
huolehdittava myös rikkakasvien torjunnasta.
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kuin viruksen isäntäkasvien mukana.
Ripsiäiset saavat viruksen toukkana
kasvin lehtiä imiessään ja aikuisina
ne levittävät virusta kasvista toiseen.
Virus säilyy ripsiäisissä koko niiden elinajan. Virus ei leviä siementen kautta.
Se ei myöskään leviä herkästi työvälineiden tai ihmisten välityksellä, ellei
mukana kulkeudu ripsiäisiä.

