Krysanteemin valkoruoste
Puccinia horiana P. Hennings

Krysanteemin valkoruoste on krysanteemien sienitauti, jonka oireena ovat vaaleat, rusehtavat laikut lehtien yläpinnalla. Suotuisissa olosuhteissa tauti leviää nopeasti ja voi tuhota koko krysanteemisadon.
Tauti leviää saastuneiden kasvien mukana. Krysanteemin valkoruoste
on kasvinterveyden suojelemiseksi annetun lain (702/2003) tarkoittama hävitettävä kasvintuhooja, jota havaittaessa tai epäiltäessä on
otettava yhteyttä kasvinsuojeluviranomaisiin. Suomessa valkoruoste
on joinakin vuosina päässyt leviämään muutamille puutarhoille, mutta
esiintymät on torjuttu.

Isäntäkasvit ja levinneisyys
Krysanteemin valkoruosteen ainoita isäntäkasveja ovat krysanteemit
(Chrysanthemum spp.). Taudin alkuperäinen levinneisyysalue on Japanissa, josta tauti on levinnyt kaikkialle
maailmaan. Euroopassa krysanteemin
valkoruostetta on tavattu lähes joka
maassa. Ranskassa se on laajalle levinnyt, ja paikallisia esiintymiä on
muun muassa Belgiassa, Tanskassa,
Saksassa ja Hollannissa. Suomen viljelmille tauti on päässyt leviämään
muutamia kertoja maahan tuotujen
krysanteemin pistokkaiden mukana,
mutta kaikki esiintymät on saatu torjuttua.

Oireet ja taudin
kehittyminen
Ensimmäisenä oireena tartunnan
saaneen kasvin lehtien yläpinnoille
ilmestyy pieniä vaalean vihreitä tai
keltaisia, sisään painuneita, pyöreähköjä laikkuja. Taudin edetessä laikut
laajenevat noin 5 mm:n mittaisiksi ja

muuttuvat keskeltä ruskeiksi. Laikkujen kohdalle lehden alapinnalle muodostuu itiöitä, jotka näkyvät vaalean
punertavina tai valkoisina pullistumina. Voimakkaassa saastunnassa kasvin
lehdet ruskettuvat ja varisevat. Joskus
itiöitä voi muodostua myös varsiin ja
kukkiin. Oireiden voimakkuus vaihtelee lajikkeittain. Alttiissa lajikkeissa,
joita on sekä ruukku- että leikkokrysanteemeissa, itiöt voivat peittää koko
lehden alapinnan.

Taudin elinkierto ja
leviäminen
Krysanteemin valkoruostetta aiheuttaa ruostesieniin kuuluva Puccinia
horiana-sieni. Tauti leviää saastuneiden krysanteemin pistokkaiden sekä
ruukku- ja leikkokrysanteemien mukana. Saastuneissa kasveissa muodostuu niin kutsuttuja kantaitiöitä, jotka
leviävät kasvustossa vesipisaroiden,
ilman, työntekijöiden vaatteiden ja
työvälineiden mukana. Isäntäkasvin
lehdellä kantaitiöt itävät tuottaen
sienirihmastoa, joka näkyy laikkuina

lehdissä. Taudin edetessä syntyy talviitiöitä lehden alapinnalle. Suotuisissa
olosuhteissa oireet tulevat näkyviin
7-10 vuorokaudessa. Joskus oireet ilmenevät vasta pidemmän ajan kuluttua, ja tauti saattaa puhjeta vasta
lähellä satoikää olevassa kasvustossa.
Talvi-itiöiden itäessä muodostuu uusia kantaitiöitä, jotka levittävät tautia
edelleen. Suotuisin lämpötila talviitiöiden itämiselle ja siten taudin leviämiselle on 17 °C, mutta kehitys on
mahdollista 4 - 23 °C:eessa. Sekä kantaitiöiden että talvi-itiöiden itämiseksi
lehden pinnan on oltava kostea. Itiöt
kuivuvat ja tuhoutuvat helposti alle
90 %: n suhteellisessa ilmankosteudessa. Kasvinjätteissä valkoruoste voi
säilyä noin 8 viikkoa tartutuskykyisenä. Kantaitiöt ovat lyhytikäisiä eivätkä
säily. Kasvihuoneissa olosuhteet ovat
yleensä suotuisat valkoruosteen leviämiselle, koska kasvustot ovat tiheitä ja
ilmankosteus korkea.

vihuone puhdistettavaksi. Saastuneita
kasveja ei saa kuljettaa pois viljelmältä tai varastopaikalta ennen kuin tauti
on torjuttu.

Ilmoitusvelvollisuus ja
tarkastukset

Korvauksen hakeminen

Koska krysanteemin valkoruoste on
hävitettävä kasvintuhooja, kasvinsuojeluviranomaiset antavat sen torjunnasta viljelijälle tai myyjälle kirjallisen
torjuntapäätöksen. Saastuneet kasvit
voidaan määrätä hävitettäviksi ja kas-

Hävitettävän kasvintuhoojan torjumiseksi annetusta päätöksestä aiheutuneet kustannukset ja taloudelliset menetykset korvataan viljelijälle valtion
varoista. Korvausta haetaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralta.
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Leviämisen estäminen ja
torjunta

Krysanteemin valkoruostetta voidaan
torjua kemiallisesti. Myös ennaltaehkäisyyn on olemassa tehokkaita
torjunta-aineita. Valkoruosteen hävittäminen kasvihuoneesta vaatii huolellisen puhdistuksen.
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Krysanteemin valkoruoste on hävitettävä kasvintuhooja, jonka todetuista tai epäillyistä esiintymistä on
viipymättä ilmoitettava Eviran tai ELYkeskuksen kasvintarkastajille. Kasvintarkastaja tutkii havaintopaikan ja selvittää taudin esiintymisen.

Krysanteemin valkoruostetta ei saa
esiintyä viljeltävissä tai myytävissä
kasveissa. Viljelmälle tuotavat krysanteemien taimet ja pistokkaat on syytä
tarkastaa ennen kasvihuoneisiin siirtämistä. Huolellinen tarkkailu viljelyn
aikana on tarpeen, jotta mahdolliset
taudin oireet havaittaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen
kuin tauti pääsee leviämään koko viljelmälle. Leikko- tai ruukkukrysanteemeja ei pidä tuoda viljelmälle.

