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Miksi torajyvä  

iski viime kesänä? 

 

1 16.1.2018 Teppo Tutkija 
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Peltoalan käyttö ruis 1000 ha 1910 – 2017  

Lähde: Luke tilastotietokanta 2018 

Rukiin sato milj kg 1910 – 2017  
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Vuoden 2017 sadoissa 

normaalia enemmän torajyvää 

 

Kuva: www.apsnet.org 

MT 22.12.2017: 

• Viljaa ostavilla yrityksillä havaintoja 

normaalia suuremmista 

torajyväpitoisuuksista  

• Raision vastaanottamista viljaeristä  on 

torajyvää havaittu 0,05 % rajan ylittävä 

määrä noin 1/3 vastaanottoeristä 

• Runsaasti havaintoja viljelijöiltä 

 

• Eviran mukaan siementarkastuksissa ei 

torajyvää ole esiintynyt normaalia 

enempää 

• Perussiemen max 1 kpl/ 500 g ja sertifioitu 

siemen max 3 kpl /500 g 

https://www.apsnet.org/edcenter/K-12/NewsViews/Article Images/2004_10_news_fig2.jpg
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Isäntäkasvit  
• Ensisijaisesti ruis, toisinaan ohrassa 
• Yli 400 isäntäkasvia 
• Hyvin yleinen piennaralueiden heinissä 

Levinneisyys, yleisyys, taloudellinen merkitys 
• Yleinen koko Suomessa 
• Ei aiheuta kasveille satotappioita, mutta on 

myrkyllinen ihmisille ja kotieläimille. 
• C. purpurea –sienen tuottamat alkaloidit: 

Clavine alkaloidit, D-lysergic happo ja 
ergopeptiinit 

• Raja-arvot EU:ssa vehnälle: <0.05% i.e., 
[500 mg·kg−1], jota käytetään myös rukiille 

• Eläimillä <0.1% yleisesti käytetty 
 

 

 

Torajyvä (Claviceps purpurea) 

Kotelosienet – Kotelopullot  
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Torajyvä (Claviceps purpurea) 

 
Oireet ja tunnistaminen 

• Helppo tunnistaa torajyvien perusteella – koko vaihtelee 
kasvilajin mukaan 
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Disease cycle of ergot of small grain cereals and grasses (Reprinted from Plant 

Pathology, by George N. Agrios, Fig. 11.88 on page 503, Copyright 2005, with 

permission from Elsevier.) 
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Sääolosuhteet ja tartunta 
• Torajyvien itäminen min. 25 vrk 0 – 10 C 

• Sade ja kostea maa edistävät suvullisten 

itiöiden muodostusta ja niiden purkautumista 

• Viileä ja sateinen sää suosii myös itiöpitoisen 

mesikasteen leviämistä hyönteisten tai tuulen 

avulla 

• Alle 10 C lämpötiloissa tartunnan hyvin 

hitaita, optimi yli 20 C 

 

• Epäsuotuisat lämpötilat ja korkea kosteus 

vähentävät siitepölyn muodostusta ja 

elinvoimaa 

• Sade heikentää siitepölyn lentoa 

• Rukiilla pölyttämättömät kukinnot voivat pysyä 

auki useita päiviä, jolloin emin luotit voivat 

kasvaa pituutta ja altistua herkemmin 

 

• Kilpailu pölytyksen ja tartunnan välillä 

 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig1oftntXYAhWrh6YKHQDiDlsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpinkinpingviininblogi.blogspot.com%2F2013_04_07_archive.html&psig=AOvVaw3Rb-7FnHRkrTn6lqp9c-lU&ust=1515943149065840
https://www.google.fi/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsaara.fastspace.fi%2Ffiles%2F2011%2F08%2Fvtt-sadepilvi.jpeg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsaara.fastspace.fi%2F2011%2F08%2F11%2Fsadetta-ja-tukkoisuutta%2F&docid=dxgTa-epaL_qZM&tbnid=3cf9sEU60fC1vM%3A&vet=1&w=159&h=134&bih=771&biw=1536&ved=0ahUKEwiorKO4ntXYAhXF2SwKHQO8DFUQMwhFKAowCg&iact=c&ictx=1
https://www.google.fi/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsaara.fastspace.fi%2Ffiles%2F2011%2F08%2Fvtt-sadepilvi.jpeg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsaara.fastspace.fi%2F2011%2F08%2F11%2Fsadetta-ja-tukkoisuutta%2F&docid=dxgTa-epaL_qZM&tbnid=3cf9sEU60fC1vM%3A&vet=1&w=159&h=134&bih=771&biw=1536&ved=0ahUKEwiorKO4ntXYAhXF2SwKHQO8DFUQMwhFKAowCg&iact=c&ictx=1
https://www.google.fi/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsaara.fastspace.fi%2Ffiles%2F2011%2F08%2Fvtt-sadepilvi.jpeg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsaara.fastspace.fi%2F2011%2F08%2F11%2Fsadetta-ja-tukkoisuutta%2F&docid=dxgTa-epaL_qZM&tbnid=3cf9sEU60fC1vM%3A&vet=1&w=159&h=134&bih=771&biw=1536&ved=0ahUKEwiorKO4ntXYAhXF2SwKHQO8DFUQMwhFKAowCg&iact=c&ictx=1
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Muut tartuntaa edistävät tekijät 

• Kukinnan biologia 

• Torajyväinfektio matkii viljan 

pölytystä 

• Aika, jonka kukinto pysyy 

avoimena 

• Siitepölyn määrä 

• Emin rakenne, lähinnä luotin 

koko ja kuivuminen pölytyksen 

jälkeen 

• Resistenssi, joka estää sienen 

leviämisen 

• Jälkiversonta 

• Säätekijöillä vaikutus kaikkiin näihin 

https://www.google.fi/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsaara.fastspace.fi%2Ffiles%2F2011%2F08%2Fvtt-sadepilvi.jpeg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsaara.fastspace.fi%2F2011%2F08%2F11%2Fsadetta-ja-tukkoisuutta%2F&docid=dxgTa-epaL_qZM&tbnid=3cf9sEU60fC1vM%3A&vet=1&w=159&h=134&bih=771&biw=1536&ved=0ahUKEwiorKO4ntXYAhXF2SwKHQO8DFUQMwhFKAowCg&iact=c&ictx=1
https://www.google.fi/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsaara.fastspace.fi%2Ffiles%2F2011%2F08%2Fvtt-sadepilvi.jpeg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsaara.fastspace.fi%2F2011%2F08%2F11%2Fsadetta-ja-tukkoisuutta%2F&docid=dxgTa-epaL_qZM&tbnid=3cf9sEU60fC1vM%3A&vet=1&w=159&h=134&bih=771&biw=1536&ved=0ahUKEwiorKO4ntXYAhXF2SwKHQO8DFUQMwhFKAowCg&iact=c&ictx=1
https://www.google.fi/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsaara.fastspace.fi%2Ffiles%2F2011%2F08%2Fvtt-sadepilvi.jpeg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsaara.fastspace.fi%2F2011%2F08%2F11%2Fsadetta-ja-tukkoisuutta%2F&docid=dxgTa-epaL_qZM&tbnid=3cf9sEU60fC1vM%3A&vet=1&w=159&h=134&bih=771&biw=1536&ved=0ahUKEwiorKO4ntXYAhXF2SwKHQO8DFUQMwhFKAowCg&iact=c&ictx=1
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw692po9XYAhXqhaYKHXmYBg0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pipingrock.com%2Fgraminex-flower-pollen%2Fultra-graminex-flower-pollen-ext-500-mg-7320&psig=AOvVaw3nBmQPcByVvLTwwJcFtbF4&ust=1515944346762147
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Miedaner & Geiger 2015 

 

Torajyvän määrä & siitepölyn variseminen 
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Torajyvän hallinta 

• Tasainen, tiheä kasvusto & 

kukinta 

• Riittävä, tasapainoinen lannoitus 

• Viljelykierto 

• Maan muokkaus 

• Piennarheinien niitto ennen 

kukintaa 

• Rikkakasvien huolellinen 

torjunta, erityisesti heinämäiset 

rikkakasvit 

• Sertifioitu kylvösiemen  

• Altistuneiden alueiden erikseen 

puinti / puimatta jättäminen 

(esim. ajourat) 

• Sadon mekaaninen puhdistus 



16-01-2018 

Nils Yngveson   
 

Key Account Manager Cereals 
Cereals                                   

 

Mobile: +46 (0)761 163211 
E-mail: nils.yngveson@kws.com  

Growing  

hybrid rye 

mailto:nils.yngveson@kws.com
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• Kylvöajankohta: aikaisin mutta ei liian aikaisin, 

että versonta ennen talvea 

• Kylvösyvyys 2 – 3 cm, syvempi =  vähemmän 

elinvoimaa ja versontaa 

• Hyvin versovan ruiskasvuston (> 3 versoa) 

kasvunsäätö vasta GS 31-32. Ennen GS 30 

(korrenkasvun alku), viivästyttää sivuversojen 

kehitystä, joka altistaa torajyvälle 

• Vältä leveitä renkaita ruiskasvustossa 

 Nils Yngveson   
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• Evolo 

• Palazzo 

• KWS Bono 

• KWS Livado 
 

• KWS Gatano 

• KWS Binntto 

• KWS Edmondo 

• KWS Serafino 

• KWS Vinetto 

• KWS Mattino     
 

 

 

Nils Yngveson   
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Kiitos! 
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