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Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld

Versopoltteen vioittamaa alppiruusukasvustoa. Taudin edetessä oksat kuihtuvat ja kuolevat, lehdet jäävät riippumaan oksiin.

Versopolte aiheuttaa ruskeita tai mustia epäselvärajaisia kuoliolaikkuja alppiruusun oksiin. Kasveissa voi olla myös pelkkiä lehtilaikkuja ilman verso-oireita.

Tammilla versopolte aiheuttaa runkoon kuoliolaikkuja, joista vuotaa
tummaa nestettä.

Versopolte on Phytophthora ramorum -munasienen aiheuttama kasvitauti, jolla on useita isäntäkasveja sekä vaihtelevia oireita. Versopolte
on vaarallinen kasvintuhooja, jonka havaitusta tai epäillystä esiintymisestä on viipymättä ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Tautia esiintyy useissa Euroopan maissa. Suomessa versopoltetta on
löytynyt taimitarhoilta ja taimimyymälöistä alppiruusuilla.

LEVINNEISYYS
Versopoltetta esiintyy Brittiläisessä Columbiassa Kanadassa, joissain USA:n osavaltioissa ja monissa Euroopan maissa. Esiintymiä voi olla sekä
taimistoilla että viheralueilla. Ruotsissa versopoltetta esiintyy rajoitetusti. Suomen luonnosta tai
viheralueilta tautia ei ole löydetty.

Versopolte näkyy douglaskuusella vuosikasvainten
lakastumisena ja kuihtumisena.

OIREET

LEVIÄMISEN ESTÄMINEN JA TORJUNTA

Alppiruusuilla oireina ovat kuihtuminen, ruskeat
tai mustat epäselvärajaiset laikut lehdissä erityisesti lehtisuonten ympärillä sekä kuoliolaikut oksissa. Heisillä kuihtumisen lisäksi varsi ruskettuu
kuoren alta erityisesti pensaan tyviosassa. Tammilla tauti aiheuttaa tummia kuoliolaikkuja runkoon sekä latvuksen ruskettumisen. Havupuilla
neulaset kuolevat.

Sekä EU:sta että sen ulkopuolelta peräisin olevilta
alppiruusujen, atsaleojen, heisien ja kamelioiden
taimilta vaaditaan EU:n sisämarkkinoilla kasvipassi. EU-alkuperää olevien alppiruusujen, atsaleojen, heisien ja kamelioiden on oltava tarkastettuja taudin varalta tai peräisin alueilta, joilla tautia
ei esiinny.

BIOLOGIA JA LEVIÄMINEN
Phytophthora ramorum kuuluu munasieniin. Se
muodostaa varsinkin lehtien pinnoille itiöpesäkkeitä. Niissä syntyy parveiluitiöitä, jotka levittävät
tautia. Itiöpesäkkeiden muodostuminen ja parveiluitiöiden vapautuminen vaatii kosteutta. Taudille suotuisin lämpötila on noin 20 °C.
Pesäkkeissä muodostuvat parveiluitiöt leviävät
vedessä lehtien pinnalla, vesiroiskeissa ja mahdollisesti myös ilmassa. Sienen itiöitä on löydetty myös kasvinjätteestä ja maasta saastuneiden
kasvien läheltä. Sienen kestomuodot, niin kutsutut kätköitiöt, säilyvät elinkykyisinä muutamia
kuukausia.
Versopolte leviää maasta toiseen taimikaupan välityksellä.

Yhdysvaltalaista alkuperää olevien kasvien kohdalla kasvipassivaatimus koskee muitakin isäntäkasvilajeja. EU:n ulkopuolelta tuotavilla isäntäkasvien taimilla on oltava kasvinterveystodistus.
Kasvinsuojeluviranomaiset antavat versopoltteen
torjunnasta viljelijälle tai kasvien myyjälle kirjallisen torjuntamääräyksen.
ILMOITTAMISVELVOLLISUUS
Kaikista versopoltehavainnoista ja -epäilyistä on
viipymättä ilmoitettava Eviran kasvinterveysyksikköön. Kasvintarkastaja tutkii sairaat ja sairaiksi
epäillyt kasvit ja selvittää, onko kyse versopoltteesta ja kuinka laajalle tauti on levinnyt.

Lisätietoja: www.evira.fi
Evira/Kasvinterveysyksikkö ja
ELY-keskusten kasvintarkastajat
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Versopoltteella on useita isäntäkasveja. Suomessa kasvavista lajeista mahdollisia isäntäkasveja ovat esimerkiksi alppiruusut, atsaleat, heidet,
tammet, mustikat, syreenit, vaahterat, marjakuuset, pihdat ja lehtikuuset.
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