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Pahkahometta voi esiintyä miltei kaikilla 

kaksisirkkaisilla kasvilajeilla

• Pahkahome on yksi moni-

isäntäisimpiä kasvitauteja 

harmaahomeen ohella

• Sillä tunnetaan ainakin 350 

isäntäkasvilajia

• Viljat ja heinät, sipulit ja puuvartiset 

kasvit kestävät pahkahometta

• Pahkahome tappaa kasveja 

kasvukaudella, pilaa satotuotteita 

pellossa ja varastossa

• Sadon sekaan joutuvat pahkat 

heikentävät siemensadon laatua 

monilla kasveilla

• Pahkahome ei tuota homemyrkkyjä
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https://www.agric.wa.gov.au/newsletters/pestfax/pestfax-special-harvest-issue-november-2016?nopaging=1
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-9v2lwdLYAhULEywKHQ0wB9EQjRx6BAgAEAY&url=https://www.agric.wa.gov.au/canola/fungicide-timing-control-and-yield-loss-sclerotinia-sclerotiorum-canola-2014-trial-report?nopaging%3D1&psig=AOvVaw3VoKJ7cOp6yw4L67ZZjxpz&ust=1515849237685744
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Pahkahomeen aiheuttaja on kotelosieniin kuuluva 

homepahkasieni Sclerotinia sclerotiorum 
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Pahkahome tuottaa 
valkoista rihmastoa ja
rihmastopahkoja

Mustista rihmastopahkoista 
kehittyy maassa itiöemä,
kotelomalja

Kotelomaljan yläpinnalla
muodostuu itiöitä

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ0O21xc3YAhXpQpoKHY-hCLkQjRx6BAgAEAY&url=https://cropwatch.unl.edu/2016/sclerotinia-stem-rot-white-mold-soybean-what-look&psig=AOvVaw3R-1XQGIyMGLDxKu1C0wXX&ust=1515678712913135


Pahkahomeen elinkierto
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1. Pahkahomeen pahkat itävät märässä 
pintamaassa (< 7 cm syvyydessä) ja niistä 
kehittyy torvimaisia itiöemiä 

2. Itiöemien yläpinnalla syntyy 
hedelmöityksen tuloksena 
suvullisia koteloitiöitä

3. Kuivalla, tuulisella säällä 
itiöemän laukaisumekanismi 
ampuu massoittain itiöitä 
tuulten kuljetettavaksi

4. Isäntäkasveihin päätyneet itiöt 
tartuttavat lehtihankoihin ja varren 
haarakohtiin tarttunutta kuolevaa 
kasviainesta

5. Kuolleesta kasviaineksesta sieni saa 
energiaa ja tunkeutuu elävään kasviin

6. Kasvit voivat saada tar-
tunnan myös maassa kas-
vavasta sienirihmastosta

7. Maahan päätyvät pahkat säilyvät 
maassa 3–5 vuotta 
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Rypsillä ja rapsilla pahkahome aiheuttaa usein tuhoja

• Aluksi vaaleita laikkuja varressa, varret 

katkeavat ja latvus kaatuu maahan

• Usein pesäkkeinä, jotka laajenevat

• Pahimmillaan koko kasvusto painuu 

maahan ja mätänee
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Pahkahometta esiintyy useimmilla rypsi- ja rapsipelloilla 

vähän – tuhoja, jos alkukesä on sateinen

• Esiintymisessä suuria vuosivaihteluita

• Satotappioita (ilman kemiallista torjuntaa) keskimäärin 20–

30 %:lla pelloista

6 17.1.2018

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

pahkahome kasvit % pahkahome pellot % Pahkahometuhot %

2007

2008

2009



© Hannukkala 2018

Öljykasveilla pahkahometta voidaan torjua 

kasvustoruiskutuksin

• Paras teho, kun torjunta tehdään täyskukinnan aikaan

• Usein kukinta on epätasaista ja käytännössä parhaan 

ajankohdan määrittäminen on hankalaa
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• Ilman kautta leviävät itiöt 

tartuttavat kukkien 

terälehtiä

• Sieni saa ravintoa 

terälehdistä ja tunkeutuu 

kasvien varsiin

• Kemiallisella torjunnalla 

pyritään suojaamaan ja 

puhdistamaan 

terälehdet 

pahkahometartunnalta

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiezLHL8tHYAhURiKYKHUalB0EQjRx6BAgAEAY&url=https://yle.fi/uutiset/3-9715011&psig=AOvVaw1-TTpPLXNcxOp9lV8voYjh&ust=1515828268686366
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Kuminalla pahkahome aiheuttaa satunnaisesti tuhoja

• Joskus ongelma toisen satovuoden 

kasvustoissa

• Pahkahomeen pahkoja esiintyy joskus 

todella paljon sadon seassa

• Optinen lajittelu on tehokas

• Kasvustoruiskutukset tarvittaessa
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Herneellä ja pavuilla pahkahome aiheuttaa joskus 

tuhoja – vioittaa erityisesti palkoja

• Esiintyy useimmiten yksittäisissä kasveissa tai pieninä pesäkkeinä

• Herneellä ja härkäpavulla ei juuri koskaan isoja satotappioita

• Periaatteessa kemiallinen torjunta sallittu – ei juuri tarvetta

• Kotipuutarhoissa yleinen ja harmillinen pensaspavuilla
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https://www.ag.ndsu.edu/cpr/plant-pathology/field-pea-diseases-review-white-mold-sclerotinia-06-02-16
https://pestid.msu.edu/plant-diseases/sclerotinia-sclerotiorum/
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjznN_On9LYAhWFCCwKHfGIA04QjRx6BAgAEAY&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sclerotinia_sclerotiorum_at_Phaseolus_vulgaris,_scleroti%C3%ABnrot_stamsperzieboon.jpg&psig=AOvVaw1OuqfbP6Y7vWlgHvHKFkm6&ust=1515840314664922
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Yleinen auringonkukalla ja monilla koristekasveilla

• Vioittaa auringonkukan ja monien 

koristekasvien varsia

• Kasvit nuutuvat ja varret katkeavat

• Tuhoaa myös kukkia ja kukintoja

• Merkittävä ongelma auringonkukan 

laajamittaisessa viljelyssä
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https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwix8s7hoNLYAhUJM5oKHfdxBKsQjRx6BAgAEAY&url=https://www.opot.co.za/index.php?dirname%3Dresearch-database/05100soybeans/soybean-research-database.php%26c%3D208%26hash%3D174&psig=AOvVaw1OuqfbP6Y7vWlgHvHKFkm6&ust=1515840314664922
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijx6a3odLYAhWGF5oKHdgHC7MQjRx6BAgAEAY&url=https://twitter.com/mizubuti/status/874318427430768641&psig=AOvVaw1OuqfbP6Y7vWlgHvHKFkm6&ust=1515840314664922
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0i5DAotLYAhXHKywKHReADZ4QjRx6BAgAEAY&url=https://www.grainews.ca/2017/02/14/sclerotinia-a-triple-threat-for-manitoba-sunflowers/&psig=AOvVaw1OuqfbP6Y7vWlgHvHKFkm6&ust=1515840314664922
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Perunalla pahkahome katkoo varsia – versot kuihtuvat

• Aluksi ruskeita laikkuja varressa, varret 

katkeavat ja latvus kaatuu maahan

• Useimmiten yksittäisissä kasveissa

• Vihanneskeskittymissä voi aiheuttaa 

perunallekin satotappioita

• Kemiallinen torjunta sallittu

11 17.1.2018
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Pahkahome avomaalla viljellyillä kerää tekevillä 

salaateilla
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• Sateisina kesinä tuho etenee hyvin 

nopeasti ja yksittäiset kerät tuhoutuvat 

täydellisesti

• Pahoina vuosina voi aiheuttaa suuria 

satotappioita yksittäisillä lohkoilla

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRyZjDy83YAhWBCSwKHS5UCpQQjRx6BAgAEAY&url=https://cals.arizona.edu/plp/sclerotinia/lettucedrop/lettuce_drop_picture_gallery.html&psig=AOvVaw3opnkIEceuEf7vzgHOdnXK&ust=1515680351883660
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Pahkahome porkkanalla pellossa ja varastossa
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• Sateisina kesinä voi tappaa porkkanan 

naatteja ja vioittaa juuria jo pellossa

• Suomessa harvoin tuhoja pellolla

• Pahoina vuosina voi aiheuttaa suuria 

varastohävikkejä



© Hannukkala 2018

Pahkahome porkkanalla pellossa ja varastossa
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• Voi levitä varastossa nopeasti porkkanasta toiseen, porkkanan 

solukot hajoavat vetiseksi visvaksi
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Pahkahome kukkakaalilla pellossa
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• Sateisina kesinä voi iskeytyä 

kukkakaalin ja parsakaalin kukintoihin

• Pilaantuvat nopeasti 

käyttökelvottomiksi

• Suomessa useimmiten yksittäisissä 

kasveissa, harvoin isoja satotappioita
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Pahkahome keräkaalilla pellossa ja varastossa
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• Sateisina kesinä voi iskeytyä myös 

keräkaaleihin

• Tuhot ovat harvoin kovin suuria 

pellolla 

• Varastossa pahkahome voi aiheuttaa 

suuria hävikkejä

• Kerät mätänevät kokonaan

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuq-rJ3c_YAhVBESwKHUFfBugQjRx6BAgAEAY&url=http://hightunnels.org/soilborne-disease-management-organic-vegetable-production/&psig=AOvVaw2sqeTL8EDfPh4U2QhtqLeu&ust=1515753788868409
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigzKPXp9LYAhUJ3iwKHXOUDGwQjRx6BAgAEAY&url=http://ncsupdicblog.blogspot.com/2014/02/trouble-for-sweet-green-of-south.html&psig=AOvVaw0XCFhraf9B6P5jVjhrRhS5&ust=1515842462614015
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Pahkahomeen biologinen torjunta – pahkoja tuhoava 

loissieni – ei vielä rekisteröintiä Suomessa
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Contans WG tuhoaa 

maassa olevia 

pahkoja – ruiskutus 

maahan, vaikutus 

noin 2 – 3 kk 

kuluessa 

käsittelystä
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Kiitos!
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