Omenan lisäversoisuustauti

Omenan lisäversoisuustaudin ensimmäisiä oireita
on sivuversojen voimakas lisäkasvu keväällä.

Kuva: Biologische Bundesanstalt, Institut für Pflanzenschutz im Obstbau
Archive, Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft,
Bugwood.org

Kuva: Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Archive,
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Bugwood.org

Kuva: Dr. Federico Bondaz, Plant Protection Unit of Val d’Aosta region, IT

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
(apple proliferation -fytoplasma)

Verson luutamainen kasvu näkyy erityisen
selvästi talviaikaan.
Kuvassa lisäkasvua reunimmaisissa oksissa.

Suurentuneet korvakkeet on yksi omenan
lisäversoisuustaudin oireista.
Kuvassa alhaalla on terve lehti.

Omenan lisäversoisuustauti on fytoplasman aiheuttama. Sairastuneiden
omenapuiden hedelmät ovat pienikokoisia ja mauttomia, sillä sekä
hedelmien makeus että hapokkuus vähenevät. Suomen omenaviljelmiltä lisäversoisuustautia on löytynyt vuodesta 2012 lähtien. Vaikka tauti on luokiteltu vaaralliseksi kasvintuhoojaksi, sen löytyminen omenaviljelmiltä ei aiheuta toimenpiteitä, sillä tautia ei pystytä hävittämään.
Taimiaineiston tuotannossa tai myytävissä taimissa lisäversoisuustautia
ei saa olla.

Omenan lisäversoisuustaudin pääisäntäkasvi on
tarhaomenapuu, jonka useimmat lajikkeet ovat
taudille alttiita. Tautia on löydetty satunnaisesti
myös muista omenapuista.
LEVINNEISYYS
Viime vuosina omenan lisäversoisuustauti on lisääntynyt Euroopassa ja on laajalle levinnyt Italiassa, Saksassa, Slovakiassa, Sveitsissä, Tšekissä
ja Unkarissa. Lisäksi tautiesiintymiä on muun muassa Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Itävallassa, Norjassa, Puolassa, Ranskassa, Romaniassa
ja Turkissa.
OIREET
Omenan lisäversoisuustaudin ensioire on usein
kärkisilmun epätavallinen kasvu syksyllä. Tällöin
oksan kärkeen kehittyy leposilmun sijaan lehtiruusuke. Varhaisimpiin oireisiin kuuluu myös sivuversojen lisäkasvu. Lisäkasvu on niin runsasta,
että kasvava versokimppu on luutamainen.
Sairastuneiden puiden lehdet puhkeavat normaalia aikaisemmin. Lehdet ovat pieniä ja epäsäännöllisesti sahalaitaisia. Sitä vastoin korvakkeet
ovat normaalia suurempia, ja niitä saattaa olla
yhdessä lehdessä useita.
Kukinta viivästyy ja saattaa jäädä myöhäiseen kesään tai syksyyn. Omenasato pienenee ja omenien laatu heikkenee. Omenat ovat pieniä ja
mauttomia, kun sekä makeus että hapokkuus vähenevät.
Omenan lisäversoisuustauti heikentää puiden
elinvoimaa. Oksia voi kuihtua. Tauti vioittaa vakavimmin nuoria puita.

Kuva: Dr. Federico Bondaz, Plant Protection Unit of Val
d’Aosta region, IT

Kuva: Evira/Kasvintarkastus

ISÄNTÄKASVIT

’Jonagold’ omenia terveestä puusta (vasemmalla) ja
omenan lisäversoisuustaudin infektoimasta puusta (oikealla).

ristosta maanpäällisiin osiin, mutta näin ei kuitenkaan tapahdu joka vuosi. Erittäin kuumina kesinä
fytoplasma vähenee tai jopa katoaa puun maanpäällisistä osista.
Omenan lisäversoisuustauti leviää taimien, lisäysmateriaalin, juurikontaktin ja omenanlehtikemppien välityksellä. Fytoplasma siirtyy kempeistä
omenapuihin kemppien imiessä kasvin lehtiä.
LEVIÄMISEN ESTÄMINEN JA TORJUNTA
Omenan lisäversoisuustautia voi torjua käyttämällä puhdasta lisäysaineistoa ja torjumalla kemppejä. Kempit tulee torjua heti kun ne siirtyvät talviisäntäkasveiltaan havupuilta omenapuille. Toinen
kriittinen vaihe torjunnassa on kemppien uuden
sukupolven aikuistuttua keskikesällä. Viljelmällä
ei tule käyttää havupuita tuulensuojaistutuksissa.
Jos omenan lisäversoisuustauti todetaan taimiaineistossa, kasvinsuojeluviranomaiset antavat viljelijälle tai kasvien myyjälle torjuntamääräyksen.
Hedelmäntuotannosta tautia ei pystytä enää hävittämään.

ELINKIERTO JA LEVIÄMINEN
Omenan lisäversoisuustaudin aiheuttaja on fytoplasma, joka elää kasvin johtosolukossa. Fytoplasmat ovat bakteerinkaltaisia mikrobeja, joilla
ei ole soluseinää.

Kaikista lisäversoisuustautihavainnoista ja -epäilyistä taimituotannossa tai myytävissä taimissa
on viipymättä ilmoitettava Eviran kasvinterveysyksikköön.
Lisätietoja: www.evira.fi
Evira/Kasvinterveysyksikkö
03/2016

Fytoplasman määrä kasvin eri osissa vaihtelee.
Talvella fytoplasman määrä puun maanpäällisissä
osissa pienenee, sillä tällöin fytoplasmat kerääntyvät juuristoon. Keväällä fytoplasma siirtyy juu-
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