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Abies spp. (Pihdat)
Abies-sukuun kuuluu noin 50 lajia ja luontaisesti ne kasvavat pohjoisen pallonpuoliskon viileällä 
ja lauhkealla ilmastoalueella (http://www.discoverlife.org). Ne ovat ekologisesti tärkeitä lajeja 
luontaisella levinnäisyysalueellaan. Niitä kasvatetaan myös luontaisen levinnäisyysalueensa 
ulkopuolella.

Kauneutensa takia pihdat ovat hyviä koristepuita. Kartiomaisen muotonsa, värinsä, tukevien 
oksiensa ja neulasten varisemattomuuden ansioista ne ovat oivallisia joulukuusia, joiksi niitä 
myös kasvatetaan. Euroopassa yleisin joulukuusena kasvatettu laji on kaukasianpihta (Abies 
nordmanniana) kun taas USAssa virginianpihta (A. fraseri) ja aitopihta (A. procera) ovat suosittuja.

Muita joulukuusiksi kasvatettuja pihtoja ovat palsamipihta (A. balsamea), jättipihta (A. grandis), 
koreanpihta (A.koreana), siperianpihta (A. sibirica), lännenpihta (A. lasiocarpa), turkinpihta  
(A. bornmuelleriana), ja harmaapihta (A. concolor). Aitopihta on myös erittäin suosittu laji 
kaupallisessa joulukuusituotannossa paitsi USAssa myös Euroopassa.
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Phytophthora-lajit
Pihdoilta on eristetty useita Phytophthora-lajeja. Ohessa epätäydellinen lista lajeista ja 
isäntäkasveista:

Phytophthora-lajit Oireet Abies-lajit Viitteet
cactorum lahojuurisuutta

rukokoroja, oksien
nuutumista

amabilis
balsamea
balsamea var. phanerolepis
concolor
fraseri
magnifica var. shastensis
procera

Adams & Bielenin, 1988
Chastagner ym., 1995
Hamm & Hansen, 1982
Hong & Marston, 2005

cambivora lahojuurisuutta
rukokoroja, oksien 
nuutumista

procera Chastagner ym., 1995
Talgø ym., 2006

capsici fraseri Quesada-Ocampoym., 2009

cinnamomi lahojuurisuutta
rukokoroja, 
oksiennuutumista

fraseriprocera Chastagner ym., 1995
Grand & Lapp, 1974

citricola lahojuurisuutta
verson nuutuminen

balsamea concolor 
fraseri magni 
ficaprocera

Adams & Bielenin, 1988
McCain & Scharpf, 1986
Shew & Benson, 1981

citrophthora lahojuurisuutta
tyvilahoa

lasiocarpa var. arizonica Józsa ym., 2011

cryptogea lahojuurisuutta
runkokoroja, oksien
nuutumista

procera Chastagner ym., 1995

drechsleri lahojuurisuutta
runkokoroja
oksien nuutumista

fraseri

procera

Benson ym., 1976
Chastagner ym., 1995

gonapodyides lahojuurisuutta
runkokoroja
oksien
nuutumista

procera Chastagner ym., 1995

inundataa muistuttava nordmanniana Talgø ym., 2007

megasperma lahojuurisuutta
runkokoroja

lasiocarpaprocera Chastagner ym., 1995
Talgø ym., 2007

pseudotsugae lahojuurisuutta
runkokoroja
oksien
nuutumista

procera Chastagner ym., 1995

ramorum1 lahojuurisuutta
runkokoroja

concolor 
magnifica grandis

Chastagner & Riley, 2010
Riley ym., 2011

1 Euroopan Unionissa P. ramorum on karanteenituhooja (katso kappale ’karanteenituhoojat’)
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Oireet (kuvat)
Phytophthora-mikrobien itiöt leviävät ja itävät vain kosteassa. Useimmat lajit ovat maalevintäisiä, 
mikä merkitsee sitä, että itiöt kulkeutuvat maavedessä.Itiöt tartuttavat juuret, joiden kautta 
patogeeni leviää runkoon aiheuttaen tyvi- ja runkokoroja. Yksi tartunnan varhaisemmista oireista 
on latvuston värin muuttuminen. Muutos alkaa kloroottisuudesta päättyen neulasten kuolemaan 
siten, että yksi tai useampi alaoksista nuutuu.Värimuutos ja nuutuminen ovat seurausta veden ja 
ravinteiden puutoksesta, kun juuret ja johtosolukko tuhoutuvat. 

Maanpäällisten korojen leviämisestä seuraa usein oksien kuolemista toispuoleisesti. Useat 
korot tai yhden koron leviäminen rungon ympäri aiheuttavat yläpuolisen osan kuoleman. Korot 
ovat usein pinnaltaan hieman painuneita ja reunoiltaan toisinaan halkeilleita. Korojen kohdalla 
kuoriosa on tummaa ja pihkavuoto runsasta. Samalla kohtaa nilaosassa on jyrkkäreunainen laikku. 
Phytophthora cambivora tartunnan oireet aitopihdassa on esitetty kuvassa 1.

Taimitarhoilla ensioireet voivat näkyä myös latvuston alaosassa, jonne patogeeni on kulkeutunut 
roiskevedessä olevien maahiukkasten mukana. Saastunut kasteluvesi tartuttaa taimet ylempää 
samoin kuin ilmankautta leviävät Phytophthora-lajit kuten P. ramorum. Mikäli itiölevintä sattuu 
samaan aikaan, kun alttiit pihdat aukaisevat silmunsa ja versot alkavat pituuskasvunsa, oksiin 
muodostuu koroja.

Sekaannusta voi aiheuttaa
Sekä mesisienet (Armillaria spp.) että juurikääpä (Heterobasidion annosum sensu stricto) voivat 
tuhota pihtojen juuria saaden aikaan värimuutoksia latvustossa. Mesisieni-infektiossa puun tyvellä 
kuoren alla näkyy vaaleaa rihmastohuovastoa sekä tummia, kengännauhamaisia rihmastojänteitä. 
Puiden tyvelle ja ympärille voi kasvaa mesisienille tyypillisiä itiöemiä. Juurikääpätartunnassa miltei 
maan tasalla kuoren ja puun väliin muodostuu ohuttahuovastoa, jonka väri vaihtelee vaaleasta 
ruskeaan, ja mahdolliset käävät löytää useimmiten karikekerroksen alta. Sitä ennen juurissa ja 
tyvellä näkyy selvää lahoa.

Taudinkulku
Eri Phytophthora-lajien aiheuttama haitta joulupuuviljelmille vaihtelee, tuhon ollessa toisinaan 
hyvinkin suuri (Chastagner & Byther, 1997). Phytophthora-lajit tuottavat vedessä uivia itiöitä, 
parveilijoita, kun kosteutta on riittävästi. Parveilijat kykenevät uimaan pieniä matkoja vedessä 
saavuttaakseen juurenkärjet, mutta ne voivat levitä myös passiivisesti vesivirtauksissa ja tuulen 
mukanaan kuljettamissa vesipisaroissa.

Maalevintäiset Phytophthora-lajit kasvavat juurten kautta puun tyveen ja runkoon tappaen 
solukot joihin leviävät. Taudinkulku istutusalalla on kiinni monista seikoista: istutettujen taimien 
peruskunnosta, maalajista, sateisuudesta, Phytophthora-lajista sekä Abies-lajista. Olennaista on 
taimien elinvoimaisuus sekä istusalalla vallitsevat olosuhteet. Puut, joiden kasvualustassa märkyys 
on estetty hyvin toimivalla ojituksella eivät ole niin alttiita Phytophthora-tartunnoille kuin ne, jotka 
kärsivät liiasta vedestä. Tämä pätee myös taimiin, joissa istutettaessa on ollut piilevä Phytophthora-
tartunta (oireita ei näy, koska torjunta-ainekäsittely estää patogeenin kasvun, vaikkakaan 
ei tuhoa sitä). Tällöin varsinkin raskailla mailla, joissa märkyys on ongelma, tuhot voivat olla 
mittavia (Talgø ym., 2007). Piilevät tautitapaukset ovat sikälikin ongelmallisia, että niiden mukana 
taudinaiheuttajat kulkeutuvat uusiin paikkoihin.

Sen lisäksi, että Phytophthora-lajien aggressiivisuus vaihtelee, jotkin Abies-lajit saavat tartunnan 
herkemmin tai kestävät tautia huonosti. Pohjois-Carolinassa (USA) P. cinnamomi on yleinen 
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joulukuusiksi kasvatettavilla virginianpihdoilla, joita on alueella myös luontaisesti (Grand & Lapp, 
1974). Aitopihta, joka on luonnonvarainen USA:n länsirannikolla, on nykyisin suosittu joulupuu 
koko alueella ja monien Phytophthorien tiedetään aiheuttavan sillä juurten lahoamista. Oregonin 
ja Washingtonin osavaltioissa tavattujen 8 Phytophthora-lajin joukosta aggressiivisimmat ovat 
olleet: P. cactorum, P. cambivora, P. cinnamomi, ja  P. cryptogea.

Pihtalajien Phytophthora-kestävyyttä on testattu sekä laboratorio- että kenttäkokein (Bensen ym., 
1997; Chastagner, 2010; Cooley ym., 1988; Frampton & Benson, 2012; Hinesley ym., 2000) (kuva 2). 
Olosuhteista riippuen etenkin palsamipihta (A. balsamea), punapihta (A. magnifica), virginianpihta 
ja shastanpunapihta (A. magnifica var. shastensis) ovat alttiita saamaan juurilahoa, kun taas 
turkinpihta, saksanpihta (A. alba), japaninpihta (A. veitchii), kaukasianpihta, momipihta (A. firma) ja 
koreanpihta ovat kestävämpiä.

Diagnostiikka
Pelkkien oireiden perusteella ei voida olla varmoja siitä, että kyseessä on Phytophthora-tartunta. 
Nykyään on saatavissa immunologiaan tai molekyylibiologiaan perustuvia kaupallisia työkaluja, 
joiden avulla voi helposti testata onko kasvin soluissa Phytophthoraa vai ei. Jotkut näistä 
testipaketista ovat suunniteltu tunnistimaan tiettyjä lajeja, osa tunnistaa vain suvun. Mikrobien 
eristäminen ja viljely varmistaa niiden elävyyden ja morfologisten tunnusten mittaus ja tiettyjen 
geenialueiden sekvensointi lajimäärityksen. Katso myös:  
http://forestphytophthoras.org/key-to-species, http://www.phytophthoradb.org,  
http://phytophthora-id.org/ ja Martin ym. (2012).

Kasvinsuojelun asiantuntijat auttavat myös tunnistuksessa (löytyvät seuraavassa kappaleessa 
olevasta listasta).

Jos epäillään Phytophthora-tartuntaa
Ota yhteyttä kasvinsuojelun asiantuntijoihin, joiden nimet ja yhteystiedot ovat maittain 
seuraavassa luettelossa: addresses.pdf

http://forestphytophthoras/
http://www.phytophthoradb.org/
http://phytophthora-id.org/
abiootiisista
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Torjunta
Phytophthorien aiheuttamaa lahojuurisuutta torjuttaessa on oleellista, että istutetaan vain 
terveitä taimia alueelle, jossa Phytophthora-tartuntaa ei ennestään ole. Liika märkyys on torjuttava 
kunnollisella ojituksella ja alueilla, joissa olosuhteita ei saa muutettua on vältettävä viljelemästä 
alttiita pihtalajeja. Mikäli kasteluvesi on Phytophthrien saastuttamaa on vältettävä päältäkastelua, 
sillä tällöin kasteluvesi levittää tautia latvustoon. Pääsääntöisesti kasteluveden olisi oltava 
puhdasta. 

Puiden leikkaukset tehdään kuivina aikoina ja ajankohtana, jona leikkaushaavat paranevat 
nopeasti. Vaikka Phytophthorat voivat tunkeutua myös ehjään solukkoon kaikenlaiset vauriot 
lisäävät tartuntariskiä. Esim. rikkaruohoja mekaanisesti torjuttaessa runkovauriot ovat yleisiä. 
Maan puhdistaminen höyrystyviä kemikaaleja käyttämällä ei ole mahdollista joulukuusiviljelmillä. 
Samoin muiden torjunta-aineiden käyttö ei poista Phytophthora-ongelmia, korkeintaan se 
johtaa piileviin infektioihin, joissa oireet eivät näy, mutta taudinaiheuttaja säilyy hengissä. 
Maan puhdistaminen kaasuuntuvia tai muita kemikaaleja käyttämällä ei ole mahdollista 
joulukuusiviljelmillä. Tiedot mahdollisuudesta käyttää torjunta-aineita löytyvät TUKESin sivuilta 
(https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi).

Karanteenituhoojat
Euroopan ja Välimerenmaiden Kasvinsuojelujärjestön (EPPO) sivuilta löytää viimeisimmät tiedot 
vaarallisista kasvintuhoojista, joihin myös P. ramorum kuuluu:  
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm.

Euroopan unioinissa P. ramorum on komission päätöksen mukaan vaarallinen kasvintuhooja 
2002/757/EU.
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Lisätietoa
Phytophthora – Metsät:  
http://forestphytophthoras.org/
P. ramorum:  
www.suddenoakdeath.org 
http://rapra.csl.gov.uk/ 
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm

Phytophthora määritys:  
http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-08-11-0636

Kiitokset
European COST Action FP0801-yhteistyöverkosto on mahdollistanut tämän työryhmä 1:n 
tekemän tiedotteen http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP0801
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Phytophthora – oireita Abies spp. (pihdat)

Kuvat 1: Norjassa kasvanut Abies procera (aitopihta), jolta 
Phytophthora cambivora on tuhonnut juuret (1)

Vasen: Kellertävä latvus
Oikea: Ylöspäin leviävä koro aiheuttaa oksien nuutumista ja 
pihkavuotoa

Kuva 2: Rivi aitopihdan taimia, jotka 
uhoutuneet kokeessa 

Abies procera (aitokuusi) taimirivi kahden 
Abies nordmanniana (kaukasianpihta) 
rivin välissä (2)

Kuvat: (1) – V. TALGØ; (2) – G. A. CHASTAGNER


