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Quercus suber (Korkkitammi)
Quercus suberon tyypillinen puulaji Välimeren maissa. Se kasvaa luonnonvaraisena Etelä-
Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa, joissa kesät ovat kuivia ja talvet lauhoja  
(http://www.discoverlife.org). Tämä ikivihreä laji kasvaa 20 metriseksi ja sen ympärysmitta voi 
olla yli 2 m. Korkkitammen kuoreen muodostuu paksu kerros huokoista, uurteista korkkia, 
jonka paksuus voi olla 20 cm. Lehdet voivat olla olla heikosti liuskoittuneet tai 4-7 kertaisesti 
hammaslaitaiset. Vaikka laji voi kasvaa eri tyyppissä maissa (pH 5-7) se suosii hapanta eikä kestä 
kalkkia tai suolaisia olosuhteita. Iberian niemimaalla korkkitammialueet ovat tärkeitä monille 
uhanalaisille eläimille. Samalla kun puiden ympärillä kasvatetaan viljaa ja laidunnetaan karjaa 
rungoista kerätään korkkia 10-12 vuoden välein. Portugali on suurin korkintuottaja- ja viejämaa, 
joka viljelee korkkitammia teollisuutta varten. 

Phytophthora-lajit
Korkkitammista on saatu eristettyä seuraavia Phytophthora-lajeja joko oireellisista puista tai maasta 
niiden ympäriltä:

Phytophthora-lajit Oireet Viitteet

cinnamomi koroja, lahojuurisuutta Brasier ym., 1993; Tuset ym., 1996; Robin ym., 1998; Moreira & Martins, 
2005; Caetano, 2007; Scanu ym., 2012

citrophthora taannetta Scanu ym., 2012

cryptogea taannetta Scanu ym., 2012

psychrophila taannetta Scanu ym., 2012

quercina taannetta Scanu ym., 2012

ramorum1 runkokoroja Moralejo ym., 2009

1 Euroopan Unionissa P. ramorum on karanteenituhooja (katso kappale ’karanteenituhoojat’)

Tartutustesteissä P. ramorum ei aiheuttanut voimakkaita oireita Q. suberin lehdissä, jotka olivat 
keinoalustalla (Denman ym., 2005).

Oireet (kuvat)
Phytophthora-lajit voivat tarttua kasvin eri osiin ja yleisimmät oireet Q. suber illa ovat:

Latvus: lehtien pienuus ja kellastuminen, korot rungossa, harsuuntuminen (Moreira & Martins, 
2005)

Runko: korot ja tervamainen vuoto (Moreira & Martins, 2005)

Juuret: mustuminen ja laho (Moreira & Martins, 2005)

Sekaannusta voi aiheuttaa
Samantapaisia oireita voi seurata myös muista syistä. Samanlaisia oireita aiheuttaa mm. 
Biscogniauxia mediterranea sieni, joka tunnetaan hiilitaudin aiheuttajana. Taudin oireet kuten 
lehtien kellastuminen, harsuuntuminen, korot oksissa ja vuoto muistuttavat Phytophthora-
tartuntaa, mutta sen sijaan Botryosphaeria-lajit pystyvät tarttumaan vain ennestään 
heikentyneisiin puihin (Natividade, 1950). Oireiden syyn täsmentäminen vaatii usein näytteiden 
lähettämistä ja analysointia laboratoriossa.
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Taudinkulku
Tauti voi edetä hitaasti tai nopeasti. Taudin edetessä hitaasti (kuva 1) harsuuntuminen voi 
lisääntyä asteittain usean vuoden ajan, joilloin osa oksista on osittain tai kokonaan lehdettömiä. 
Puiden kuollessa nopeasti (kuva 2) lehdet jäävät kiinni puuhun. Taudin kulkuun vaikuttavat 
suuresti kasvupaikka- ja ympäristötekijät kuten maan rakenne, happamuus, ilmasto-olot, ja 
paikan topografia. Perimmiltään on kyse veden ja ravinteiden saatavuudesta ja sitä kautta puiden 
hyvinvoinnista ja kestävyydestä taudinaiheuttajia vastaan. Ravinteista varsinkin fosforinpuute 
altistaa Phytophthora-infektiolle. Rinteet ja laaksot ovat epäsuotuisempia kasvupaikkoja kuin 
lakialueet. Varsinkin etelän puolella kasvavat korkkitammet saavat helposti P. cinnamomi-
tartunnan (Moreira & Martins, 2005).

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 morfologiset mittaukset 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/
http://pub.jki.bund.de/index.php/dsPDD/article/view/2469/2754
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Torjunta
Phytophthora-mikrobitkulkeutuvat paikasta toiseen helposti kasvien, maan ja veden mukana. Jotta 
tämä kulku saadaan estettyä on noudatettava seuraavia ohjeita:

v Muutetaan käytäntöjä:
- Suunnitellaan toimenpiteet etukäteen
- Työt aloitetaan aina sieltä, missä ei ole Phytophthora-tartuntaa ja viimeksi alueilta, jotka ovat  
  saastuneet
- Toimenpiteitä lykätään, jos olosuhteet suosivat tartuntaa esim. märkyys
- Maata ei muokata tai harata

v Torjuntaan kuuluu:
- Rajoitetaan ihmisten, kulkuneuvojen ja työkoneiden kulkua ja työkalujen siirtoa paikasta  
  toiseen

v Hygienia:
- Pestään kulkuneuvot, työkoneet, työkalut ja jalkineet
- Kuljetaanvain reittejä, jotka tiedetään puhtaiksi
- Varmistetaan, että kasvatuksessa käytetyt materiaalit ovat puhtaita
- Varmistetaan, että pintavedet eivät pääse tartuttamaan kasvustoja
- Saastuneelta alueelta ei siirretä taimia, kasvualustaa, ja muuta orgaanista ainetta tai vettä
- Rakennetaan erityisiä pesuasemia, jos vain mahdollista

v Lisätään yleistä tietoisuutta Phytophthora-ongelmasta ja menetelmistä sen välttämiseksi:
- Tuhotaan epäilyttävät erät
- Kerrotaan siitä miten Phytophthora-mikrobit leviävät

Fosfiitin käyttöä torjunta-aineena on testatattu Quercus suberilla menestyksellisesti. Koko 
kasvukauden ajan toistaen annettu fosfiittikäsittely saattoi parantaa Phytophthora-tartunnan. 
Ruiskutukset tehtiin käyttämällä pieniä annoksia fosfiittia. Tiedot mahdollisuudesta käyttää 
torjunta-aineita löytyvät TUKESin sivuilta (https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi).

Karanteenimääräykset
Euroopan ja Välimerenmaiden Kasvinsuojelujärjestön (EPPO) sivuilta löytää viimeisimmät tiedot 
vaarallisista kasvintuhoojista: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm.
Euroopan unioinissa P. ramorum on komission päätöksen mukaan vaarallinen kasvintuhooja 
2002/757/EU.

https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi
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Lisätietoa
Phytophthora - Metsät:  
http://forestphytophthoras.org/
P. ramorum:  
http://www.suddenoakdeath.org 
http://rapra.csl.gov.uk/ 
http://www.eppo.org
P. cinnamomi:  
http://www.europe-aliens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=50625
Phytophthora - Lajimääritys:  
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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Oireet - Phytophthora -Quercus suber (korkkitammi)

Kuva 1: Phytophthora cinnamomi tartunta Quercus suber puilla
tauti on edennyt hitaasti eli harsuuntuminen on lisääntynyt asteettain, jolloin osa oksista on osittain tai kokonaan lehdettömiä 

Kuva 2: Phytophthora cinnamomi tartunta Quercus suber puilla
kuolema on tullut nopeasti ja lehdet jääneet puuhun 
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Kuvat: Laboratório de Biotecnologia e Fitopatologia – FCT - UAlg

Kuva 3: Phytophthora cinnamomi tartunta taimilla - Quercus suber
Vasen: Terve kontrolli
Oikea: Phytophthora cinnamomii-mikrobin vaivaama taimi


