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Taudin varhaisessa vaiheessa oireena ovat vetiset laikut
lehden alapinnalla pienimpien lehtisuonien ympäröimänä. Valoa vasten katsottuna laikut ovat läpikuultavia.
Laikut suurenevat ja liittyvät toisiinsa. Ne muuttuvat punaruskeiksi ja ovat näkyvissä myös lehden yläpinnalla.
Lopulta lehdet repeytyvät ja koko kasvusto näyttää repaleiselta.

Kulmiolaikku on mansikan bakteeritauti. Se aiheuttaa kuoliolaikkuja lehtiin, jotka repeytyvät taudin edetessä ja saavat kasvuston näyttämään repaleiselta. Tauti saattaa aiheuttaa merkittäviä satotappioita.
Kulmiolaikku on luokiteltu vaaralliseksi kasvintuhoojaksi taimituotannossa ja myytävissä taimissa. Kulmiolaikkua löydettiin Suomesta ensimmäisen kerran vuonna 2011.

Kulmiolaikun tärkein isäntäkasvi on puutarhamansikka. Tautia esiintyy jossain määrin myös
muilla mansikoilla. Eri mansikkalajikkeiden kestävyys kulmiolaikkua vastaan vaihtelee.
LEVINNEISYYS
Kulmiolaikku havaittiin ensimmäisen kerran Pohjois-Amerikassa 1960-luvulla. Tautia esiintyy sekä
USA:ssa että Kanadassa. Kulmiolaikku on levinnyt moniin Etelä-Amerikan ja Euroopan maihin.
Euroopassa kulmiolaikku on laajalle levinnyt Portugalissa ja Sveitsissä, tautia on löydetty myös
Alankomaista, Belgiasta, Bulgariasta, Espanjasta,
Italiasta, Ranskasta, Saksasta, Sloveniasta ja Suomestakin.
OIREET
Kulmiolaikku aiheuttaa mansikan lehtiin aluksi
pieniä, kulmikkaita, vetisiä ja läpikuultavia laikkuja, jotka näkyvät vain lehden alapinnalla. Taudin
edetessä laikut suurenevat ja liittyvät toisiinsa.
Myöhemmin laikut näkyvät myös lehden yläpinnalla ja muuttuvat väriltään punaruskeiksi.
Lehtiin kehittyy kuoliolaikkuja, lehdet repeytyvät ja kasvusto näyttää repaleiselta. Kasvuston
sadontuottokyky alenee, mutta kulmiolaikku ei
rajoita marjojen elintarvikekäyttöä.
BIOLOGIA JA LEVIÄMINEN
Kulmiolaikkua aiheuttava bakteeri tarttuu kasveihin yleensä lehdissä olevien ilmarakojen kautta.
Bakteeri voi levitä lehdistä mansikan tyviosaan
tai tartuttaa tyviosan suoraan pintavaurioiden
kautta.

Kulmiolaikun aiheuttamia vettyneitä laikkuja
mansikan lehden alapinnalla.

Suomen ilmasto-olosuhteet ovat suotuisat kulmiolaikun leviämiselle. Tartuntaa edistää noin
20 °C:een päivälämpötila sekä viileät ja kosteat
yöt. Kulmiolaikku leviää saastuneiden mansikan
taimien ja kasvinjätteen välityksellä.
LEVIÄMISEN ESTÄMINEN JA TORJUNTA
Terve taimiaineisto on tärkein keino kulmiolaikun
leviämisen estämisessä. Taimien terveyttä on vaikea arvioida silmämääräisesti, sillä tauti voi levitä
taimien mukana tulevassa kasvinjätteessä tai taimissa piilevänä. Kasvustoja onkin syytä tarkkailla
istutuksen jälkeen erityisesti silloin, jos istutetut
taimet on tuotu ulkomailta.
Kasvinsuojeluviranomaiset antavat kulmiolaikun
torjunnasta viljelijälle kirjallisen torjuntapäätöksen tai kasvien myyjälle markkinointikieltopäätöksen, jos tautia todetaan taimiaineistossa.
ILMOITTAMISVELVOLLISUUS
Kaikista kulmiolaikkuhavainnoista ja -epäilyistä
mansikan taimiaineistossa on viipymättä ilmoitettava Eviran kasvinterveysyksikköön (kasvinterveys@evira.fi).
Lisätietoja: www.evira.fi
Evira/Kasvinterveysyksikkö
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Kasvustossa bakteeri leviää vesipisaroiden välityksellä, joita tuuli kuljettaa terveisiin lehtiin.
Bakteeri voi tarttua myös kukkiin, mutta ei marjoihin.
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