Punamätä

Kuvat: Paula Lilja

Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox & Duncan

Mansikan laikuittainen kitukasvuisuus voi olla oire punamädästä.

Punamätä aiheuttaa kuolleita laikkuja mansikkakasvustoon.

Punamädän seurauksena mansikan juuret kaljuuntuvat
sivujuurten kuollessa.

Punamätä on mansikan juuristoa tuhoava sienitauti, joka suotuisissa
olosuhteissa leviää kasvustossa nopeasti. Saastunut kasvusto tuottaa
heikosti satoa ja lopulta kasvit kuolevat. Mansikan punamätä on luokiteltu vaaralliseksi kasvintuhoojaksi taimituotannossa ja myytävissä taimissa. Punamätää on löydetty Suomesta ensimmäisen kerran kesällä
2012.

Punamädän pääasiallinen isäntäkasvi on puutarhamansikka. Tautia esiintyy jossain määrin myös
muilla mansikoilla. Eri mansikkalajikkeiden kestävyys punamätää vastaan vaihtelee. Punamädälle erittäin alttiiksi on todettu ’Elsanta’, ’Elvira’ ja
’Senga Sengana’. Alttiita ovat myös ’Bounty’,
’Dania’, ’Honeoye’ ja ’Sonata’.
Jättivadelmalta punamätää on löydetty satunnaisesti, ja se on saatu keinotekoisesti tartutettua
muihinkin Rosaceae-heimon kasveihin.

Kuva: SCRI-Dundee Archive, Scottish Crop Research Institute,
Bugwood.org

ISÄNTÄKASVIT

Punamätä värjää juuren sisäosan punaruskeaksi.

LEVINNEISYYS
Punamätä on laajalle levinnyt. Sitä esiintyy Aasiassa, Amerikassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja monissa Euroopan maissa. Suomesta punamätää löydettiin marjaviljelmiltä ensimmäisen
kerran kesällä 2012.
OIREET
Ensimmäinen punamädän oire on mansikan sivujuurten kärkien mustuminen. Tässä vaiheessa
kasvin maanpäällisissä osissa ei vielä näy oireita.
Sivujuurista tauti etenee isompiin juuriin. Sairaan
juuren sisäosa on punaruskea.
Kun juuriston veden- ja ravinteidenottokyky on
heikentynyt, heikkenee myös kasvin kasvu ja
kasvustossa alkaa näkyä kuihtuvia ja kuolevia
laikkuja. Oireet havaitaan yleensä keväällä tai alkukesällä, kun kasvien vedentarve suurenee.

Punamätä leviää tartunnan saaneista taimista
sekä työvälineisiin ja koneisiin tarttuneen saastuneen mullan mukana. Kasvustossa punamätä leviää märässä maassa liikkuvien parveiluitiöiden
välityksellä. Taudinaiheuttajan munaitiöt säilyvät
maassa tartutuskykyisinä jopa 15 vuotta.
LEVIÄMISEN ESTÄMINEN JA TORJUNTA
Terve taimiaineisto on tärkein keino punamädän
leviämisen estämisessä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ulkomailta tuotujen taimien terveyteen. Jos taimissa on epäilyttäviä oireita, on syytä varmistuttaa niiden terveys ennen istuttamista.
Mansikan kasvupaikan valintaan on syytä kiinnittää huomiota, taimia ei tule istuttaa märälle
ja viileälle kasvupaikalle. Kasvustoja on tarpeen
tarkkailla myös istutuksen jälkeen.

Taudin edetessä sekä marjojen että rönsyjen tuotto vähenee tai lakkaa kokonaan. Punamätä ei rajoita marjojen elintarvikekäyttöä eikä leviä marjojen välityksellä.

Jos mansikan punamätää todetaan taimiaineistossa, kasvinsuojeluviranomaiset antavat viljelijälle tai kasvien myyjälle torjuntamääräyksen.

BIOLOGIA JA LEVIÄMINEN

ILMOITTAMISVELVOLLISUUS

Punamätä on maalevintäinen sienitauti, joka tartuttaa mansikan juuria viileässä ja kosteassa maaperässä. Tarttumiselle ihanteellinen lämpötila on
10–17°C.

Kaikista punamätähavainnoista ja -epäilyistä
mansikan taimiaineistossa on viipymättä ilmoitettava Eviran kasvinterveysyksikköön (kasvinterveys@evira.fi).
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