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Betula spp. (Koivut)
Koivut ovat tärkeitä boreaalisen vyöhykkeen pioneerilajeja. Ne ovat kesävihantia, tuulipölytteisiä 
ja yksikotisia ja niiden runsas siemensato leviää hyvin tuulen mukana. Suvussa on yli 60 lajia 
(määrä vaihtelee eri lähteiden mukaan aina 120 asti). Betula pendula (rauduskoivu) ja B pubescens 
(hieskoivu) kasvavat lähes koko Euroopassa sekä Aasian pohjoisosassa (Hämet-Ahti ym., 1989, 
Niemistö ym., 2008). B. alleghaniensis (keltakoivu), B. lenta (sokerikoivu), B. papyrifera (paperikoivu), 
B. populifolia (poppelikoivu) ja B. nigra (mustakoivu) ovat tavallisia koivulajeja Pohjois-Amerikassa 
(Hämet-Ahti ym., 1989; Verkasalo, 1990). Varsinkin pohjoismaissa B. pendula on tärkeä puulaji sekä 
vaneri- että sahateollisuudelle, mutta sitä käytetään myös yleisesti puisto- ja pihapuina. Samoin  
B. alleghaniensis, B. lenta ja B. papyrifera ovat lajeja, joita kasvatetaan teollisuuden tarpeiksi. 
Koivut kestävät hyvin kylmyyttä ja Keski-Euroopassa ne kasvavat usein vuoristoalueilla. Monet 
koivulajit kuten B. nana (vaivaiskoivu), B. pubescens subsp. czerepanovii (tunturikoivu) ja B. utilis 
(himalajankoivu) ovat tyypillisiä metsärajapuita. B. nana kasvaa pensaana tai varpuna pohjoisilla 
alueilla ollen esiintymiseltään maailman pohjoisin koivulaji. Alalaji B. nana subsp. nana kasvaa 
lähinnä Pohjois Euroopassa ja Venäjällä, sekä muun muassa Grönlannissa ja Huippuvuorilla. 
Vaivaiskoivu ja sen alalaji kasvavat Yhdysvaltojen pohjoisosissa ja Koillis-Aasiassa, ja niiden 
eteläisimmät esiintymisalueet ovat vuoristossa muun muassa Skotlannissa ja Alpeilla. B. utilis 
puolestaan kasvaa sekä puuna että pensaana ja on kotoisin Himalajalta (Hämet-Ahti ym., 1989; 
http://www.discoverlife.org).

Phytophthora-lajit
Koivulta on eristetty seuraavat Phytophthora-lajit juurista, rungosta tai tyveltä:

Phytophthora-lajit Oireet Betula-lajit Viitteet

cinnamomi lahojuurisuus papyrifera Crandald, 1936

cactorum vuotavia koroja lenta Anon., 1941

cactorum vuotavia koroja alleghaniensis Howaward, 1942

cactorum verso laikkuja pendula Lilja ym.,1996

cactorum taanne ja koroja pendula Thinggard & Lilja, suul. tiedonanto 2012

cambivora taanne pendula Jung ym., 2009

gonapodyides taanne pendula Jung ym., 2009

plurivora taanne pendula Jung ym., 2009

pseudogregata taanne pendula Jung, suul. tiedonanto 2012

pseudosyringae vuotavia koroja utilis Munda, suul. tiedonanto 2012

ramorum1,2 vuotavia koroja pendula Webber ym., 2010

Phytophthora sp. koroja juurissa, rungolla 
vuotavia koroja

pubescens Thinggaard & Lilja, suul. tiedonanto 2012

Phytophthora sp. vuotavia koroja Betula sp. Vitas ym., 2012

1 Tartutuskokeissa P. ramorumon ollut haitallinen B. pendulan taimille ja B. allegheniensisen irrotetuille lehdille  
   (Jinekym., 2011, Rytkönen ym., 2012).
2 Euroopan Unionissa P. ramorum on karanteenituhooja (katso kappale ’karanteenituhoojat’)

Useimmat koivuilla tavatuista Phytophthora-lajeista ovat moni-isäntäisiä ja voivat näin olla vaaraksi 
ympäristön kasveille ja levitä luontoon.
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Oireet (kuvat)
Useimmat Phytophthora-lajit tarttuvat puihin juurien kautta leviten myöhemmin tyveen ja 
runkoon, jolloin selvien oireiden kehittyminen voi viedä vuosia. Hienojuurien tuhoutuminen 
ja/tai johtojänteiden tukkeutuminen näkyy kuivuusjaksojen jälkeen latvustossa, kun kasvi ei 
pysty enää kuljettamaan vettä ja ravinteita. Puiden latvus harsuuntuu ja lehdet jäävät pieniksi. 
Rihmaston levitessä juurista versoon, runkoon muodostuu laikkuja ja koroja, joista voi vuotaa 
nestettä. Puuaines laikkujen kohdalta on punaisen ruskeaa. Jotkut Phytophthora-lajit tarttuvat 
vain maanpäällisiin osiin aiheuttaen tummia laikkuja lehtiin ja runkoon. Runkolaikuista voi myös 
vuotaa tervamaista nestettä. Taimissa tummia laikkuja muodostuu verson eri osiin tai juurten 
tuhoutuminen nuuduttaa taimet.

Sekaannusta voi aiheuttaa
Samantapaisia oireita voi seurata myös muista syistä. Koivulla tummia versolaikkuja aiheuttavat 
monet sienet kuten Godronia sp., Anisogramma sp. ja jotkut kantasienet. Koroja ja vuotoa esiintyy 
myös mekaanisten vaurioiden tai hyönteisvioitusten jälkeen.

Taudinkulku
Phytophthora-tartunta yleensä tuhoaa taimen nopeasti. Isommat puut voivat säilyä lähes 
oireettomina vuosikausia. Hyväkuntoiset puut, joiden vesitalous ja ravinnetila on kunnossa ja 
jotka ovat geneettisesti sopivia ympäristöönsä pystyvät rajaamaan patogeenin leviämistä ja jopa 
toipumaan. Lahottajasienet usein viimeistelevät Phytophthora-mikrobien aloittaman tuhon.

Leviäminen
Phytophthora-mikrobit leviävät kasvien, maan veden ja ilman kautta. Maata kulkeutuu 
roiskevesissä kasvustojen sisällä ja ympärillä, tai pintavedet, tulvat ja joet kuljettavat saastunutta 
maata tai kasvimateriaalia paikasta toiseen. Kasvikauppa, liikenne, maansiirtotyöt ja vapaa-
ajan harrasteet kuten telttailu ja lenkkeily ovat ihmisaktiviteetteja, joiden kaikkien tiedetään 
levittäneen Phytophthora-mirobeja mantereelta toiselle, maasta toiseen ja paikasta toiseen.

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 
testipaketeista on 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).

http://forestphytophthoras/
http://www.phytophthoradb.org/
http://phytophthora-id.org/


A. LILJA / K. THINGGAARD / A. MUNDA - Phytophthora ja Betula spp.; 2013, 57; DOI 10.5073/jkidspdd.2013.057
5

JKI Data Sheets - Plant Diseases and Diagnosis

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

Torjunta
Tiedot mahdollisuudesta käyttää torjunta-aineita löytyvät TUKESin sivuilta  
(https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi). Toistaiseksi Phytophthora-mikrobeja on tavattu Suomessa 
vain taimitarhoilla. Parhaiten Phytophthorien torjunta toimiin niin, ettei niitä päästetä 
taimitarhoille, sillä kerran sinne päästyään niistä on vaikea päästä eroon. Sen sijaan, että ostetaan 
valmista taimimateriaalia kasvatetaan kaikki kasvit itse siemenstä. Kasvustojen pitäminen kuivina 
huolehtimalla tuuletuksesta ehkäisee tartuntaa. Pitämällä kasvatusalueet ja ympäristö rikattomina 
sekä poistamalla orgaaninen aines kasvatuksiin käytettäviltä asfaltti- ja hiekkakentiltä vähentää 
tartuntalähteitä. Varmistetaan, että kasteluvesi on puhdasta. Mikäli tautisia taimia löytyy, ne 
hävitetään heti. Istutuksiin käytetään vain terveitä taimia.

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.

http://pub.jki.bund.de/index.php/dsPDD/article/view/2469/2754
https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm
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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  cactorum tartunta - Betula pendula (rauduskoivu) 

Vasen: Latvan harsuuntuminen (3)
Keskellä: Taimen latvan kuoleminen (2)
Oikea: Kuoliolaikkuja taimen tyvellä (2)

Esimerkkejä vuotavista laikuista
Vasen: Phytophthora  cactorum tartunta - Betula pendula (rauduskoivu) (3)
Keskellä: Phytophthora sp. tartunta - Betula pubescens (hieskoivu) (3)
Oikea: Phytophthora sp. tartunta - Betula utilis (himalajankoivu) (1)

Kuvat: (1) – A. MUNDA; (2) – A. LILJA; (3) – K. THINGGAARD

Esimerkkejä kuoliolaikuista nilassa ja juurenniskassa - Betula pubescens (hieskoivu) (3)

Phytophthora oireet – Betula (koivu)


