
1

Huomio nurmien kasvitauteihin

Kasvitaudit haltuun! –asiaa kasvinterveydestä 

viljoilla ja nurmilla. Sakky 8.11.2021

marja.jalli@luke.fi 
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Nurmiheinien sienitaudit

9.11.2021

Lehtiä ja korsia vaurioittavat taudit

• Nekrotrofit tuhoavat lehtialaa

• Biotrofit varastavat energiaa 

Tähkiä ja siemeniä vioittavat

• Satotappio – siemenet pieniä – alentunut 

itävyys

• Mykotoksiinit, ergotalkaloidit ja muut haitta-

aineet 

Tyvi- ja juuristotaudit

• Aiheuttavat kasvien ennenaikaista 

lakastumista – usein pesäkkeinä

Talvehtimisvauriot

• Sienitaudit lumisilla seuduilla

• Jääpolte vähälumisilla alueilla
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Yleisimmät nurmien kasvitaudit
Lehtilaikkutaudit

• useita Drechslera, Stagonospora, Septoria, Ascochyta- sukujen sieniä, 

joita ei viljoilla

• Mastigosporium sp

• Rengaslaikku, ohran tyvi- ja lehtilaikku

Ruosteet Puccinia spp., Uromyces spp

• rengasruoste

• mustaruoste

• keltaruoste 

Härmä 

Nokitaudit

• 6 eri lehtiä ja tähkiä vioittavaa nurmikasvilajien omaa nokitautia 

Torajyvä

Tyvitaudit 

• Fusarium spp., Rhizoctonia,  mustatyvi 

Lumihome 

Käämitauti

9.11.2021
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Lehtiä vioittavat taudit
Laikkutautien oireina ruskeat tai harmahtavat laikut ja lehtien kärkien 

ruskettuminen

• Yhteyttävä pinta-ala vähenee ja kasvu heikkenee

• Tartuttavat myös siemeniä, itäminen heikkenee

• Yleistyvät kasvustojen vanhetessa

• Runsaimmin loppukesästä

• Viihtyvät parhaiten runsaassa kosteudessa ja esiintyy eniten sateisina kesinä

• Koiranheinä, raiheinä ja nurminata laikkutaudeille altteimpia

Ruosteet muodostavat ruskeita, keltaisia, tai mustia pesäkkeitä

• yleisimpiä raiheinä-, rölli-, nata-, ja nurmikkalajikkeilla lämpiminä kesinä

Härmä muodostaa valkoisia jauhomaisia pesäkkeitä

• nadat härmälle altteimpia

• sekä ruosteilla että härmillä runsaana esiintyessään merkittävä vaikutus sadon 

muodostukseen

Toistaiseksi torjuntaan siemenviljelyksillä hyväksytty strobiluriini ja 

tebukonatsolivalmisteita
9.11.2021
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Torajyvä

• Moni-isäntäisen torajyvän pahkat säilyvät maassa

• Tartuttaa sekä luonnon että viljeltyjä heiniä

• Tartunnan saanut kasvi alkaa tuottaa 

mesikastetta – houkuttelee hyönteisiä, jotka 

levittävät itiöitä viereisiin kasveihin

• •Mesikasteeseen pesiytyy herkästi erilaisia 

homesieniä, joiden vaikutuksesta kasvit 

muuttuvat nokisen näköisiksi

• Homeet heikentävät myös siemenen itävyyttä

• Ei kemiallista torjuntaa – tasapainoinen 

lannoitus, tasainen kukinta

9.11.2021
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Talvituhot
• Useita eri kasvitauteja, samat kuin viljoilla

• Pohjanpahkasieni maan keski- ja pohjoisosissa, pitkä lumipeite

• Ruskopahkulasieni yleinen leudon talven alueilla

• Lumihome esiintyy koko maassa

• Tartuttaa kasveja syksyllä kosteassa ja kasvaa yleensä lumipeitteen alla mutta 

voi tulla toimeen ilman luntakin

• Lumihomeriskiä lisää routaantumattomaan maahan tullut lumipeite

• Talvituhosienten riskiä ehkäistään välttämällä myöhäistä typpilannoitusta

• Hyvin karaistuneet kasvit ovat taudeille vastustuskykyisimpiä

9.11.2021
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Käämitauti

9.11.2021
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• Aiheuttajana sieni Epichloe typhina

• Voi aiheuttaa merkittäviä satotappioita nurmikasvien siemenviljelyksillä: 

koiranheinä, timotei

• Voi tartuttaa kasvuston jo ensimmäisenä vuonna, määrä lisääntyy vuosien 

myötä (jopa 30 %:n sadonmenetyksiä)

• Optimilämpötila itämiselle ja kasvulle 25 °C, säilyy myös kuivassa

• Ei tehokkaita torjuntamenetelmiä

• Endofyytti – elää meristeemisolukossa symbioosissa kasvin kanssa

• Tartunnan saanutta yksilöä ei enää saa terveeksi

• Ei tiedetä tuottavan merkittäviä määriä mykotoksiineja

• Rihmasto ensin valkoinen – kuromaitiöiden tuotto ja leviäminen – suvullinen 

aste – rihmasto keltainen – koteloitiöiden tuotto ja leviäminen

• Koteloitiöt pääasiallisin uuden tartunnan lähde – leviäminen edellyttää 

kosteutta

• Endofyyttinen käämitauti voi toimia taudinaiheuttajien ja tuhohyönteisten 

tartunnan estäjänä

9.11.2021
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Havaintoja nurmen sienitaudeista 2014

9.11.2021

InnoTietoa! –hanke – Raija Suomela Luke
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• MTT Ruukin nurmikokeita ja talousnurmea koettelivat 

loppukesällä 2014 kasvitaudit rajuin oirein

• Vuosina 2011 ja 2012 perustetuissa kokeissa oli havaittu 

voimakkaita tautioireita aiempinakin nurmivuosina mutta taudit 

olivat vaikuttaneet lähinnä rehun laatua alentavasti.

• Kesällä 2014 tautien arvioitiin vähentäneen nurmen satoa noin 

1500 ka kg /ha ja alentaneen laatua todella huomattavasti.

9.11.2021

Kolmannen niittokerran satonäyte vuonna 2013. Kuva: Raija Suomela 
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Mastigosporium-sienen aiheuttama lehtilaikkutauti. 

Kuva: Raija Suomela 
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Nurminadan lehdissä esiintyi Drechslera dictyioides –sienen 

aiheuttamia lehtilaikkuja, jotka muistuttivat ohran 

verkkolaikun oireita. Kuva: Raija Suomela 
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• Ravinteet voivat lisätä kasvin taudinkestävyyttä 

vaikuttamalla kasvin fysiologiaan ja puolustusmenetelmiin.

• Taudille altistunut kasvi voi kestää taudinaiheuttajan 

laajempaa tartuntaa voimakkaan juuriston ja lehtien 

kasvun avulla. 

• Hyvässä kasvussa oleva viljelykasvi pystyy 

kompensoimaan kasvullaan kasvintuhoojan aiheuttamia 

vioituksia.

• Kasvien herkkyys kasvintuhoojille voi olla sidoksissa 

tiettyyn kasvuvaiheeseen, jolloin alttiin vaiheen nopea 

ohitus vähentää kasvintuhoojariskiä. 

• Kasviravinteet voivat vaikuttaa haitallisesti myös suoraan 

taudinaiheuttajiin, niiden taudinaiheuttamiskykyyn, 

säilymiseen ja lisääntymiseen.

Kasvinravinteiden vaikutusmenetelmät 

kasvitautien hillinnässä
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Lannoituksen vaikutus nurmien 

kasvitauteihin
Luken TerveKasvi-hanke 2017-2019

Hiven- ja sivuravinteiden vaikutus nurminadan ja timotein lehtilaikkutautien etenemiseen 

kasvihuoneessa. 

Kasvilajit ja taudinaiheuttajasienet:

1. Nurminata (lajike: Kasper), D. dictyoides

2. Timotei (lajike: Tuure), D. phlei

Lannoitustasot:

1. Peruslannoitus NPK

2. Peruslannoitus + Mn

3. Peruslannoitus + Zn

4. Peruslannoitus + S

5. Peruslannoitus + N

6. Peruslannoitus + Mn+Zn+S

Kerranteita: 4

Havainnot:

– Oireet, versojen lkm, kasvuston pituus, tuoresato, kuivasato
16
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9.11.2021Drechslera dictyoides, kuva Jenni Naukkarinen
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D. dictyoides D. phlei

Kuvat: Jenni Naukkarinen
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Laajoja oireita sisältävien lehtien lukumäärä / purkki 

4 viikkoa tartutuksesta nurminadalla ja timoteilla.
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Lehtilaikkutaudit siemenheinäkokeissa 2017-

2018 Kotkaniemessä kahdella havaintokerralla 

1. havaintokerralla kesäkuussa Ilmarissa voimakkaammat oireet kuin muissa lajikkeissa, p<0.0001

2. Havaintokerralla heinäkuussa Ilmarissa ja Klaarassa voimakkaammat oireet kuin muissa lajikkeissa, p<0.0001
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Toimenpiteitä käytäntöön

• Siementuottajilla tärkeä rooli kasvitautien hallinnassa – ei ainoastaan saatavan 

siemensadon määrän kannalta, vaan siemensadon jälleenmyyntiarvon 

kannalta. Merkittävään osaan yleisimmistä kasvitaudeista voidaan vaikuttaa 

terveellä siemenellä.

• Tiloilla tauteja voidaan hallita lähinnä turvaamalla kasveille hyvät kasvuolot 

(pellon peruskunto, kalkitus, lannoitus jne.), käyttämällä monipuolisia 

nurmikasviseoksia, ottamalla viljelykiertoon muita kuin heinämäisiä kasveja 

(mm. öljykasvit, palkokasvit), sekä käyttämällä tarkastettua nurmen ja 

rehuviljojen siemeniä.

• Säilörehun tai niittonäytteiden analysoinnissa ja tutkimisessa tulisi 

Suomessakin kiinnittää huomio toksiini- ja ergotalkaloidipitoisuuksiin. Tietoa 

näistä on hyvin vähän.

9.11.2021



Kiitos


