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Muita tietoja ⎯ Övriga uppgifter ⎯ Further information   

 

Tutkielmaa ohjasivat Minna Haapalainen ja Eeva Marttinen 

  



HELSINGIN YLIOPISTO ⎯ HELSINGFORS UNIVERSITET ⎯ UNIVERSITY OF HELSINKI 
 

Tiedekunta/Osasto ⎯ Fakultet/Sektion ⎯ Faculty   

 

Faculty of Agriculture and Forestry 

  

Laitos ⎯ Institution ⎯ Department   

 

Department of Agricultural Sciences  
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LYHENTEET 

 

BLAST   Basic Local Alignment Search Tool 

DNA   Deoksiribonukleiinihappo 

ITS   Internal transcribed spacer  

PCNB Pentakloronitrobentseeni 

PCR Polymeraasiketjureaktio    

PDA   Perunadekstroosiagar 

 

 

1 JOHDANTO 

 

Biologisen torjunnan merkitys kasvinsuojelussa on kasvanut jatkuvasti erilaisten tautien 

esiintyvyyden lisääntyessä ja patogeenien eli tautia aiheuttavien organismien kehittyessä kestäviksi 

useita torjunta-aineita vastaan. Lisäksi useat kemialliset torjunta-aineet aiheuttavat haitallisia 

sivuvaikutuksia ihmisille ja elinympäristölle (Rani ym. 2021). Porkkananviljelyssä patogeenit 

aiheuttavat merkittäviä taloudellisia tappioita varastoinnin aikana (Hannukkala ym. 2020). 

Varastointia vaikeuttavien sienitautien ehkäisyyn voitaisiin mahdollisesti hyödyntää biologista 

torjuntaa. Uusien torjuntamenetelmien kehittämisellä valmistaudutaan esimerkiksi 

ilmastonmuutokseen, jonka myötä taudinaiheuttajalajisto tulee todennäköisesti muuttumaan 

(Hannukkala ym. 2020). 

 

Biologisessa torjunnassa hyödynnetään kemiallisten torjunta-aineiden sijaan eliöitä, jotka ovat 

torjuttavan organismin luonnollisia vihollisia tai kilpailijoita. Biologisessa torjunnassa on jo käytössä 

useampia erilaisia tuotteita ja yksi näistä tuotteista on Clonostachys rosea J1446 -sientä sisältävä 

valmiste (Kasvinsuojeluainerekisteri 2022). Valmisteen sisältämä sieni on nekrotrofinen 

mykoparasiitti, eli se elää toisten sienilajien loisena ja käyttää ravinnokseen kuollutta solukkoa 

(Nygren ym. 2018). Sienen on havaittu torjuvan useita eri kasvipatogeenejä, kuten Fusarium- ja 

Alternaria-sukujen sieniä ja harmaahometta aiheuttavaa Botrytis cinerea -sientä sekä Pythium-suvun 

munasieniä (Jensen ym. 2000, Møller ym. 2003, Mamarabadi ym. 2008, Xue ym. 2009, Koch ym. 

2010). 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, soveltuuko C. rosea J1446 -sieni porkkanan 

varastotautien torjuntaan ja voisiko sen avulla vähentää hävikkiä biologisin menetelmin. 
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Tutkimuksessa myös seurattiin C. rosea J1446 -sienen säilyvyyttä kuuden kuukauden 

kylmävarastoinnin (0,5 °C) aikana. Lisäksi tutkimuksessa eristettiin ja identifioitiin porkkanan 

taudinaiheuttajia. Näistä muutamia käytettiin antagonismikokeessa, jossa tarkasteltiin kolmen eri 

Clonostachys-kannan antagonistisia vaikutuksia kaksoiskasvatusmaljoilla. 

 

Tutkimus toteutettiin Lallemand Finland Oy:n (Verdera) toimeksiannosta. Tutkimus on osana 

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Bioporkkana-hanketta, jonka yhtenä rahoittajana toimii Lallemand 

Finland Oy. Hankkeen tavoitteena on löytää sopivia toimintatapoja porkkanan varastolaadun 

parantamiseksi. Porkkanoiden käsittelyt ja varastointi tehtiin Piikkiössä, Luonnonvarakeskuksen 

tutkimusasemalla. Patogeenien eristys ja identifiointi tehtiin Viikissä, Helsingin Yliopiston 

laboratoriossa. C. rosea J1446 -sienen esiintyvyyden tarkastelu tehtiin Espoossa, Lallemand Finland 

Oy:n laboratoriossa. Myöskin sopivan ruiskutustavan ja käytettävän valmistepitoisuuden testaus 

tehtiin esikokeen muodossa Espoossa. 

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Porkkanan viljely ja varastointi 

 

Porkkana (Daucus carota) on yksi tärkeimmistä viljeltävistä vihanneksista Euroopassa ja tiedetään, 

että esimerkiksi Espanjassa sitä on viljelty jo 1100-luvulla (Aaltonen ym. 2016). Porkkana sisältää 

runsaasti karotenoideja, vitamiineja, kuitua, mineraaleja ja antioksidantteja, ja se on tärkeä 

ravinnonlähde ympäri maailmaa (Arscott ja Tanumihardjo 2010). Euroopan Unionin alueella 

porkkanaa tuotettiin vuonna 2020 noin 5,4 miljoonaa tonnia (Fruit Logistica 2020). Suomen osuus 

tuotannosta oli 81 miljoonaa kiloa (Luonnonvarakeskus 2021a). Porkkanaa viljeltiin Suomessa 1719 

hehtaarilla, joista luomuporkkana kattoi 88 hehtaaria (Luonnonvarakeskus 2021a, 

Luonnonvarakeskus 2021b). Porkkana on pinta-alallisesti tarhaherneen (Pisum sativum var. sativum) 

jälkeen Suomen toiseksi tärkein avomaavihannes (Luonnonvarakeskus 2021a). 

 

Porkkana menestyy parhaiten multapitoisilla hietamailla, ja erityisesti karkeaa hietaa tai hienoa hietaa 

sisältävässä maaperässä (Aaltonen ym. 2016). Aaltosen ym. (2016) mukaan porkkanan viljelyssä 

tulisi toteuttaa neljän tai viiden vuoden viljelykiertoa kasvintuhoojien ja rikkakasvien torjumiseksi. 

Kasvintuhoojat, kuten erilaiset hyönteiset ja patogeenit aiheuttavat ongelmia porkkananviljelyssä läpi 

tuotantoketjun. Esimerkiksi peltolude (Lygus rugulipennis), porkkanakemppi (Trioza apicalis) ja 

porkkanakärpänen (Psila rosae) vioittavat porkkanaa kasvukauden aikana (Aaltonen ym. 2016). 
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Porkkanakemppi levittää porkkanaan Candidatus Liberibacter solanacearum -bakteeria, joka 

aiheuttaa tautioireita porkkanassa (Nissinen ym. 2014). Porkkanalla erilaisia tautioireita aiheuttavat 

lisäksi useat sienipatogeenit (Aaltonen ym. 2016). Sienipatogeenit vioittavat porkkanaa sekä pellolla 

että varastossa. Varastotauteja aiheuttavat patogeenit päätyvät porkkanoihin kasvupaikalta joko 

kasvukauden aikana tai noston yhteydessä (Parikka 2007). 

 

Pitkän talvikauden vuoksi Suomessa porkkanoita kylmävarastoidaan 0–4 °C:ssa jopa yli puoli vuotta. 

Terveet, hyvälaatuiset porkkanat ovat heti noston jälkeen vastustuskykyisiä erilaisille 

taudinaiheuttajille, mutta pitkän varastointijakson aikana niiden vastustuskyky heikkenee (Lehto ym. 

2013). Nestejännityksen aleneminen eli nahistuminen altistaa porkkanoita erilaisille vioituksille ja 

taudeille. Erityisesti porkkanoiden kärki nahistuu herkästi, mikä johtaa helpommin kärkeen 

kohdistuviin oireisiin (Hannukkala ym. 2020). Varastotuhojen laajuus vaihtelee eri vuosien ja 

tuotantoerien välillä, ja lisäksi korjuuolosuhteet vaikuttavat porkkanoiden varastokestävyyteen 

(Vanhala 2008, Aaltonen ym. 2016).  

 

2.2 Varastoporkkanoiden yleiset sienipatogeenit 

 

Varastoporkkanoiden taudinaiheuttajia on tutkittu jo usean vuosikymmenen ajan ja patogeenien 

tuhoisuudesta on tehty useampia tutkimuksia. Esimerkiksi Suomessa harmaahometta aiheuttavaa 

Botrytis cinerea -sientä ja pahkahometta aiheuttavaa Sclerotinia sclerotiorum -sientä on pidetty 

porkkanan pahimpina taudinaiheuttajina 1950-luvulta alkaen (Hannukkala ym. 2020). S. 

sclerotiorum -sienen on raportoitu aiheuttavan varastotappioita Suomen lisäksi myös esimerkiksi 

Ruotsissa ja Norjassa (Kora ym. 2003). Molemmilla sienillä on laaja isäntäkasvivalikoima, mikä 

osaltaan vaikeuttaa niiden torjumista viljelyalueilta. Nämä kosteudesta hyötyvät sienilajit yleistyvät 

varastoporkkanoissa erityisesti runsassateisten kesien jälkeen (Hannukkala ym. 2020). B. cinerea ja 

S. sclerotiorum tarttuvat porkkanoihin noston yhteydessä ja ne kykenevät leviämään varastossa 

saastuneista porkkanoista terveisiin. S. sclerotiorum ilmenee porkkanoissa aluksi vetisinä laikkuina, 

ja myöhemmin patogeeni on havaittavissa sen muodostamasta valkeasta rihmastosta ja tummista 

rihmastopahkoista (Aaltonen ym. 2016). B. cinerea -sieni mädättää porkkanoita hitaammin ja usein 

oireet esiintyvät aluksi porkkanan kärjessä (Parikka 2007). Patogeenin pilaama solukko muuttuu 

ruskeaksi. Myöhemmin varastoinnin aikana B. cinerea -sieni on havaittavissa porkkanoista 

valkoisena tai harmahtavana rihmastona. S. sclerotiorum -sienen tavoin myös B. cinerea muodostaa 

tummia rihmastopahkoja. Lajien rihmastopahkat erottaa toisistaan halkaisemalla: B. cinerea -sienellä 

ne ovat sisältä mustia tai ruskeita, kun taas S. sclerotiorum -sienellä ne ovat valkoisia. 

Rihmastopahkat voivat säilyä tartuntakykyisinä maassa yli kolmen vuoden ajan (Aaltonen ym. 2016). 
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Hannukkalan ym. (2020) mukaan B. cinerea -sienen aiheuttamaa harmaahometta pidetään 

maailmanlaajuisesti porkkanan merkittävimpänä varastotautina. 

 

Mycocentrospora acerina -sienen yleistyminen suomalaisissa varastoporkkanoissa tapahtui 1980-

luvulla, minkä jälkeen se on ollut yksi yleisimmistä taudinaiheuttajista (Tahvonen 1985, Suojala 

2000, Parikka 2008). Taudinaiheuttaja on ollut yleinen myös esimerkiksi Norjassa viljellyissä 

porkkanoissa (Hermansen ym. 2012). M. acerina -sieni aiheuttaa porkkanan mustamätää, jota 

esiintyy erityisesti Pohjois-Euroopan porkkanoissa (Hannukkala ym. 2020). Sieni selviytyy hyvin 

jopa alle 0 °C lämpötiloissa ja sen aiheuttama tauti ilmenee varastoinnin aikana tartuntakohdissa 

aluksi mustina laikkuina, jotka myöhemmin pehmenevät mustaksi, pilaantuneeksi massaksi 

(Aaltonen ym. 2016). Hannukkalan ym. (2020) mukaan tauti ei kuitenkaan tartu porkkanasta toiseen. 

Taudinaiheuttajan kestoitiöt voivat säilyä maassa 5–7 vuotta ja ne voivat tartuttaa porkkanoita 

kaikissa kasvuvaiheissa. Usein tartunta tapahtuu noston yhteydessä, porkkanaan muodostuneiden 

kolhujen tai vioitusten kautta (Hannukkala ym. 2020). Viljelyalueella tautipainetta ylläpitävät lisäksi 

toiset isäntäkasvit, kuten muut sarjakukkaiskasvit (Apiaceae) ja rikkakasveista esimerkiksi pelto-

orvokki (Viola arvensis) (Aaltonen ym. 2016). Viljelykierrolla on suuri merkitys mustamädän 

torjunnassa. 

 

M. acerina -sienen aiheuttaman mustamädän kaltaisia oireita porkkanoissa aiheuttavat lisäksi 

Fusarium-suvun sienet sekä Alternaria radicina (Aaltonen ym. 2016, Hannukkala ym. 2020). 

Hannukkalan ym. (2020) tutkimuksessa tautioireisista porkkanoista havaittiin peräkkäisinä vuosina 

runsaasti Fusarium-sieniä ja erityisesti Fusarium avenaceum - ja Fusarium sambucinum -lajeja. 

Fusarium-lajeja pidetään sekundäärisinä patogeeneinä, eli ne iskeytyvät porkkanaan usein toisten 

taudinaiheuttajien pilaaman solukon kautta (Snowdon 1992, Hannukkala ym. 2020). Hannukkalan 

ym. (2020) mukaan Fusarium-suvusta erityisesti F. avenaceum -lajia pidetään porkkanan pilaajana. 

Mustamätäoireiden lisäksi A. radicina -sieni aiheuttaa porkkanoissa kuoppaoireita, joita on havaittu 

esimerkiksi Hollannissa ja Norjassa (Snowdon 1992, Hannukkala ym. 2020, Papoutsis ja Edelenbos 

2021). Alternaria-sienet ovat siemenlevintäisiä patogeenejä ja ne aiheuttavat varasto-oireiden lisäksi 

kasvukauden aikana porkkanoissa taimipoltetta (Aaltonen ym. 2016). Puhtaalla siementuotannolla 

voidaan torjua osittain A. radicina -sienen aiheuttamia varastovioituksia (Farrar ym. 2004). A. 

radicina -sienen aiheuttamat tautioireet laajenevat kylmävarastossa nopeasti mädännyttäen koko 

porkkanan. Tautioireet leviävät varastossa porkkanasta toiseen aiheuttaen porkkanaerien 

pilaantumisen (Maude ja Shuring 1972). 
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Varastoitavan porkkanasadon laatu määräytyy pitkälti alkutuotannon erilaisten viljelytoimien 

perusteella ja esimerkiksi viljelykierrolla torjutaan parhaiten edellä mainittuja varastotauteja (Lehto 

ym. 2013, Aaltonen ym. 2016). Kasvukauden aikana kasvustoa voidaan ruiskuttaa 

kasvinsuojeluaineilla esimerkiksi Alternaria- ja Sclerotinia-sieniä vastaan, mutta noston jälkeen 

tapahtuviin torjuntatoimiin ei markkinoilla ole sallittuja valmisteita (Kasvinsuojeluainerekisteri 

2022). Nostettujen porkkanoiden nopealla jäähdytyksellä ja kylmävarastoinnilla kyetään 

ehkäisemään esimerkiksi S. sclerotiorum -sienen esiintymistä (Kora ym. 2003). Kylmävarastoinnilla 

ei pystytä torjumaan kaikkia patogeenejä, sillä esimerkiksi M. acerina ja B. cinerea kykenevät 

kasvamaan jopa 0 °C lämpötilassa (Aaltonen ym. 2016, Hannukkala ym. 2020). Tällaisia vaikeasti 

torjuttavia patogeenejä vastaan olisi tärkeää kehittää uusia torjuntamenetelmiä. 

 

2.3 Kasvitautien biologinen torjunta 

 

2.3.1 Patogeenejä torjuvat mykoparasiitit 

 

Kasvipatologian näkökulmasta antagonismilla tarkoitetaan tilannetta, jossa hyödyllinen organismi 

häiritsee patogeenin normaalia kasvua ja toimintaa. Mikrobien antagonismia voidaan hyödyntää 

kasvitautien torjunnassa monipuolisesti, koska antagonismia esiintyy eri muodoissa. Antagonismi voi 

olla esimerkiksi suoraa, jolloin hyödyllinen organismi vahingoittaa patogeeniä hyperparasitismin tai 

saalistuksen kautta (Pal ja McSpadden Gardener 2006). Antagonismi on epäsuoraa, mikäli organismit 

kilpailevat keskenään samoista ravinteista tai kun hyödyllinen organismi indusoi kasvin 

puolustusreaktioita. Hyödylliset organismit voivat myös vapauttaa tai muodostaa elinympäristöönsä 

erilaisia yhdisteitä, jotka haittaavat kasvipatogeenien kasvua ja toimintaa (Pal ja McSpadden 

Gardener 2006). Mykoparasitismi on yksi esimerkki sienten antagonismista (Pal ja McSpadden 

Gardener 2006). Sienten aiheuttamien kasvitautien biologisessa torjunnassa voidaan hyödyntää 

mykoparasiitteja, joiden joukkoon myös Clonostachys-suvun sienet kuuluvat (Nygren ym. 2018). 

Clonostachys-sienten lisäksi esimerkiksi Trichoderma-, Coniothyrium- ja Stachybotrys-sienten on 

havaittu käyttävän ravinnokseen kasvipatogeenisiä sieniä (Benyagoub ym. 1994, Sun ym. 2020, Zhao 

ym. 2020, Poveda 2021). 

 

Joidenkin Trichoderma-suvun lajien ja Coniothyrium minitans -sienen on havaittu torjuvan myös 

porkkanan varastotauteja aiheuttavia sienilajeja (Redda ym. 2018, Park ym. 2019, Zhao ym. 2020). 

Esimerkiksi Shin ym. (2004) in vitro -tutkimuksessa C. minitans -sienen havaittiin rajoittavan S. 

sclerotiorum -sienen rihmaston leviämistä 68 %, kun hyötymikrobia levitettiin kasvatusalustoille 

asetetuille rypsin (Brassica napus subsp. napus) lehdille. Kyseistä hyötymikrobia sisältävälle 
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valmisteelle on annettu Suomessa käyttölupa S. sclerotiorum -sienen aiheuttaman pahkahomeen 

torjuntaan (Kasvinsuojeluainerekisteri 2022).  C. minitans -sienen tavoin Trichoderma-sukuun 

kuuluvien sienten on havaittu rajoittavan S. sclerotiorum -sienen kasvua in vitro -kokeissa yli 80 % 

(Abdullah ym. 2008, Matroudi ja Zamani 2009). Trichoderma-sukuun kuuluvien lajien on havaittu 

vähentävän myös esimerkiksi B. cinerea –sienen ja Fusarium-sienten kasvua 

kaksoiskasvatusmaljoilla yli 50 % (Redda ym. 2018). Kaksoiskasvatusmaljalla tarkoitetaan kahden 

organismin kasvattamista samalla kasvatusalustalla. T. harzianum -sientä sisältävä valmiste on 

sallittu Suomessa sekä kasvihuonetuotannossa että avomaaviljelyssä (Kasvinsuojeluainerekisteri 

2022). 

 

Sienitautien torjunta mykoparasiittien avulla ei aina täysin onnistu, sillä hyötymikrobien tehokkuus 

saattaa vaihdella. Guetskyn ym. (2001) mukaan kontrolloiduissa olosuhteissa antagonisteiksi havaitut 

sienet ovat viljely-ympäristössä toisinaan vain kohtalaisen tehokkaita tai jopa täysin tehottomia. 

Esimerkiksi lämpötilan, pH-tasojen ja ilmankosteuden muutokset vaikuttavat sekä patogeeneihin että 

hyötymikrobeihin (Guetsky ym. 2001, Savchuk ja Fernando 2004). Muuttuvien olosuhteiden vuoksi 

biologisen torjunnan toteuttamisen ajankohdalla on merkitystä torjunnan onnistumisen kannalta 

(Savchuk ja Fernando 2004). Biologisen torjunnan käyttöä tulisi tutkia varastoporkkanoilla tuotannon 

eri vaiheissa, jotta saataisiin selville, miten varastotauteja torjutaan tehokkaimmin. 

 

2.3.2 Clonostachys rosea -sienen käyttö biologisessa torjunnassa 

 

C. rosea -sienilajin käyttöä biologisessa torjunnassa on tutkittu edellä mainittujen sienten tavoin, ja 

sen on havaittu torjuvan erilaisia sienipatogeenejä, sukkulamatoja ja hyönteisiä (Sun ym. 2020). C. 

rosea -sienen on havaittu in vitro -kokeissa vähentävän esimerkiksi eri sukkulamatopopulaatioiden 

kokoa yli 70 % (Rodríguez-Martínez ym. 2018). Toledon ym. (2006) tutkimuksessa havaittiin C. 

rosea -sienen olevan parasiitti kahdelle kääpiökaskaslajille (Cicadellidae). Enimmäkseen C. rosea -

sienen käyttöä on kuitenkin tutkittu patogeenejä vastaan. Hyötymikrobin on havaittu esimerkiksi 

torjuvan harmaahometta aiheuttavaa B. cinerea -sientä yleisillä viljelykasveilla kuten mansikalla 

(Fragaria x ananassa) ja tomaatilla (Solanum lycopersicum) (Mamarabadi ym. 2008, Cota ym. 2009, 

Mouekouba ym. 2014, Meng ym. 2022). 

 

Clonostachys-sienisuku kuuluu kotelosienten kaareen ja Bionectriaceae-heimoon (Kuva 1). C. rosea 

muodostaa elinkiertonsa aikana kahdenlaisia itiöitä, konidioita eli kuromaitiöitä ja klamydosporeja 

eli kätköitiöitä (Sun ym. 2018). Sun ym. (2018) mukaan kätköitiöt ovat kuromaitiöitä kestävämpiä 

epäsuotuisissa olosuhteissa, kuten alhaisissa lämpötiloissa tai elinympäristön pH-tason ollessa 
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sienelle epäedullinen. Clonostachys-suvun sieniä esiintyy erilaisissa elinympäristöissä ympäri 

maapalloa, ja yleisimmin niitä tavataan maaperässä (Sun ym. 2020). 

 

 

 

Kuva 1. Clonostachys-suvun yksinkertainen kladogrammi. 

 

 

Tutkimuksessa käytetty C. rosea J1446 -sienikanta, aiemmalta nimeltään Gliocladium catenulatum 

J1446, on eristetty alun perin suomalaisesta viljelymaasta (Verdera 2021). Kyseistä sienikantaa 

hyödynnetään biologisessa torjunnassa ja sitä sisältävää valmistetta voidaan käyttää Suomessa 

esimerkiksi harmaahomeen, taimipoltteen ja juuristotautien torjuntaan erilaisilla vihannes-, mauste- 

ja koristekasveilla (Kasvinsuojeluainerekisteri 2022). C. rosea J1446 -sienellä on useita 

antagonistisia ominaisuuksia, sillä se esimerkiksi toimii mykoparasiittina kasvattaessaan rihmastoa 

ja itiöitä patogeenisten sienten rihmastojen päälle (Verdera 2021). Kyseinen sienilaji myös kilpailee 

ravinteista ja kasvutilasta ja kykenee tuottamaan entsyymejä, jotka häiritsevät patogeenisten sienten 

kasvua (Fatema ym. 2018). C. rosea -sienen tuottamat patogeenisten sienten soluseiniä hajottavat 

entsyymit voidaan jakaa kitinaaseihin, glukanaaseihin ja proteaaseihin, katalysoitavan reaktion 

perusteella (Sun ym. 2020). C. rosea kykenee lisäksi edistämään kasvien kasvua ja käynnistämään 

niissä puolustusreaktioita sienitaudinaiheuttajia vastaan (Ravnskov ym. 2006, Roberti ym. 2008, 

Lahlali ja Peng 2014, Mouekouba ym. 2014). Esimerkiksi Mouekouban ym. (2014) tutkimuksessa 

havaittiin tomaatin puolustusentsyymien: fenyylialaniiniammoniakkilyaasin, polyfenolioksidaasin ja 

glutationi-S-transferaasin aktiivisuuden lisääntyneen lehdissä, joihin oli inokuloitu C. rosea -sientä. 

Ravnskovin ym. (2006) tutkimuksessa todettiin, että C. rosea -sienen lisääminen kasvualustaan lisäsi 

tomaatintaimien kasvua. Useiden hyödyllisten ominaisuuksiensa vuoksi tämän sienen käyttöä 
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biologisessa torjunnassa voidaan soveltaa erilaisiin tilanteisiin, ja siksi tässä tutkimuksessa selvitettiin 

sen soveltuvuutta porkkanan varastotautien torjuntaan. 

 

3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, vähentääkö Clonostachys rosea J1446 -sientä sisältävä 

valmiste porkkanan varastotauteja, kun se ruiskutetaan porkanoille juuri ennen varastointia. 

Tutkimuksen ensimmäisenä osatavoitteena oli määrittää, selviääkö C. rosea J1446 -hyötymikrobi 

useamman kuukauden kestävästä kylmävarastoinnista. Toisena osatavoitteena oli tarkastella C. rosea 

J1446 -sienen antagonismia porkkanan taudinaiheuttajiin laboratorio-olosuhteissa. 

 

Tutkimushypoteesit: 

1. C. rosea J1446 -sieni vähentää varastotautien esiintymistä porkkanalla.  

2. C. rosea J1446 -sieni selviytyy porkkanoiden pinnalla kylmävarastossa. 

3. C. rosea J1446 -sieni rajoittaa patogeenisten sienten kasvua viljelymaljalla. 

 

4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

4.1 Porkkanamateriaali 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin kahden eri lajikkeen, ’Maestro’ ja ’Romance’, porkkanoita. Porkkanat 

olivat peräisin kahdelta eri viljelijältä ja yhteensä kolmesta eri porkkanaerästä (Taulukko 1). 

Porkkanaerät 1 ja 2 olivat peräisin samalta tilalta. 

 

 

Taulukko 1. Tutkimuksessa käytettyjen porkkanaerien tiedot. 

 
Porkkanaerä Porkkanalajike Viljelyalueen maalaji Viljelyalueen sijainti Porkkanoiden nosto 

1 Maestro multamaa Varsinais-Suomi 23.9.2020 

2 Maestro multamaa Varsinais-Suomi 1.10.2020 

3 Romance runsasmultainen karkea hieta Kanta-Häme 8.10.2020 
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Tutkimuksessa käytettyjen porkkanoiden viljelyalueilla oli toteutettu tavanomaista viljelyä, ja 

viljelyalueille oli esimerkiksi ruiskutettu kemiallisia torjunta-aineita kasvukauden aikana. Kyseisten 

erien porkkanansiemenet oli myöskin peitattu fungisideilla ennen kylvöä. Porkkanoiden nosto 

suoritettiin syys-lokakuussa, noin viikon erolla toisistaan (Taulukko 1). Naatittomat porkkanat 

haettiin viljelijöiltä nostoa seuraavana päivänä ja kuljetettiin avonaisissa muovilaatikoissa Luken 

Piikkiön tutkimusasemalle, jossa ne käsiteltiin saman päivän aikana.  

 

4.2 Porkkanoiden käsittely ja varastointi 

 

4.2.1 Porkkanoiden ruiskutuskäsittelyt 

 

Ruiskutuskäsittelyn esikokeessa mitattiin ruiskutuksessa kuluneen nesteen määrää ja lisäksi 

ruiskutetuista porkkanoista havainnoitiin C. rosea J1446 -sienen asutusta valmisteen (Lallemand 

Finland Oy) käyttämisen jälkeen. Kokeessa vertailtiin kahta eri ruiskutustapaa ja kolmea eri 

liuosvahvuutta (0,295 g, 0,590 g tai 2,951 g C. rosea J1446 -valmistetta 0,5 litrassa vettä). 

Ruiskutustavat erosivat toisistaan ruiskutusnopeuden perusteella, mikä vaikutti myöskin kuluvan 

liuoksen määrään. Varsinaiseen tutkimukseen valittu ruiskutustapa päätettiin esikokeen porkkanoista 

havaitun C. rosea J1446 -sienen runsauden perusteella. 

 

Ruiskutuskäsittelyn esikokeen perusteella varsinaisessa kokeessa käytettiin 0,590 g C. rosea J1446 -

valmistetta 0,5 l vettä kohden. C. rosea J1446 -valmisteen ruiskutuksen negatiivisena kontrollina oli 

porkkanoiden ruiskuttaminen vedellä. Käsittelemättömänä kontrollina olivat porkkanat, joita ei 

ruiskutettu millään nesteellä. 

  

Ennen ruiskutusten tekoa porkkanat tarkastettiin tautioireiden ja muiden vioitusten varalta. 

Vaurioituneita porkkanoita ei otettu tutkimukseen mukaan, ja kaikki ruiskutettavat porkkanat olivat 

silminnähtävästi terveitä. Terveistä ruiskuttamattomista porkkanoista valittiin sattumanvaraisesti 10 

porkkanaa, joista tarkastettiin myöhemmin luontaisten Clonostachys-sienten mahdollista 

esiintyvyyttä. Kontrolliporkkanat pakattiin säkkeihin ennen C. rosea J1446 -valmisteen ruiskutusta 

kontaminaation välttämiseksi. Samasta syystä vesikäsittely tehtiin ennen Clonostachys-käsittelyä. 

Ruiskutuksessa käytettiin esikokeessakin käytettyä Bioproffa ’Ainasumu suihkepullo’ ruiskua. 

Ruisku on tilavuudeltaan 3 l ja se on sähköisesti toimiva, 3 W tehoinen käsin kannettava ruisku.  

 

Yhtä käsittelyä varten 600–700 porkkanaa levitettiin muovin päälle lattialle ja pöydille noin kahden 

senttimetrin päähän toisistaan. Vesikäsittelyä varten ruiskuun laitettiin kaksi litraa viileää 



 15 

vesijohtovettä. Porkkanat ruiskutettiin päältä päin noin puolen metrin korkeudelta. Kun kaikki 

koejäsenen porkkanat oli ruiskutettu, ne käännettiin ja porkkanoiden toinen puoli ruiskutettiin 

samalla tavalla. Ruiskutuksen jälkeen porkkanat olivat silminnähtävästi kosteita, mutta eivät niin 

märkiä, että niistä olisi valunut nestettä. Kun porkkanoiden kumpikin puoli oli ruiskutettu, niiden 

annettiin kuivua noin 10 minuutin ajan ennen kuin ne laitettiin varastointisäkkeihin. 

 

Suojamuovit vaihdettiin vesikäsittelyn jälkeen ja uudet porkkanat asetettiin niiden päälle. 

Clonostachys-käsittely tehtiin mahdollisimman samankaltaisesti, ainoa ero oli veteen sekoitettu C. 

rosea J1446 -valmiste. Lisäksi Clonostachys-käsittelyä varten oli enemmän porkkanoita varastoinnin 

aikana tehtävän näytteenoton takia. C. rosea J1446 -valmiste sekoitettiin noin puoli tuntia aiemmin 

viileään veteen tuotteen valmistajan ohjeistuksen mukaan. Valmistetta käytettiin 2,36 g kahteen 

litraan vettä, jolloin liuoksen pitoisuus oli 0,12 %. C. rosea J1446 -valmisteella käsitellyt porkkanat 

pakattiin varastointisäkkeihin ja lisäksi 10 porkkanaa otettiin satunnaisesti ruiskutuksen onnistumisen 

tarkastamiseksi. Porkkanoista otettiin satunnaisista kohdista näytepaloja vesiagarille ja 10 

vuorokauden kuluttua maljoilta tarkastettiin, kasvoiko C. rosea J1446 -sienen rihmastoa 

porkkananpaloista, ja kuinka runsasta mahdollinen kasvu oli. 

 

Porkkanaerien nostoajankohdan vaihtelusta johtuen ruiskutuskäsittelyt tehtiin eri aikoina. 

Ruiskutuksen teko manuaalisesti aiheutti eroavaisuuksia käytetyissä nestemäärissä eri 

ruiskutuskertojen välillä (Taulukko 2). Ruiskutuksissa Clonostachys-liuosta kului enemmän kuin 

vettä, koska ruiskutettavia porkkanoita oli kyseistä käsittelyä varten enemmän. 

 

 

Taulukko 2. Ruiskutuskäsittelyissä käytetyt nestemäärät eri porkkanaerille. 

 
Porkkanaerä Ruiskutettu neste Kulunut neste (l) Kulunut neste porkkanaa kohden (ml) 

1 C. rosea J1446 -valmiste 1,1 1,7 

 Vesi 0,8 1,6 

2 C. rosea J1446 -valmiste 0,7 1,1 

Vesi 0,7 1,3 

3 C. rosea J1446 -valmiste 0,9 1,3 

Vesi 0,7 1,2 
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4.2.2 Porkkanoiden varastointi 

 

Eri käsittelyjen porkkanat varastoitiin omissa, suljetuissa muovisissa varastointisäkeissä. 

Vesikäsitellyt ja ruiskuttamattomat porkkanat laitettiin kahdeksaan varastointisäkkiin. C. rosea J1446 

-valmisteella ruiskutetut porkkanat asetettiin kymmeneen vastaavaan säkkiin. Kahdesta 

ylimääräisestä säkistä otettiin kuukausittain porkkanoita C. rosea J1446 -sienen säilyvyyden 

tarkasteluun. 

 

Säkkeihin laitettujen porkkanoiden lukumäärät laskettiin ja säkit punnittiin ennen kylmävarastoon 

laittamista (Taulukko 3). Porkkanoiden määrä säkeissä vaihteli porkkanoiden koosta johtuen, ja 

säkkien paino vaihteli noin viiden ja yhdeksän kilogramman välillä. 

 

 

Taulukko 3. Porkkanoiden lukumäärien keskiarvot käsittelyittäin erotelluissa säkeissä ja säkkien 

keskimääräinen paino. 

 
Porkkanaerä  Käsittely Porkkanoiden lukumääräa Säkin paino (kg, kab) 

1 C. rosea J1446 -valmiste 68 7,0 ( 0,8) 

 Vesi 64 6,9 ( 1,5) 

 Ei ruiskutusta 60 7,4 ( 0,6) 

2 C. rosea J1446 -valmiste 64 6,8 ( 0,6) 

 Vesi 64 6,5 ( 0,3) 

 Ei ruiskutusta 64 6,3 ( 0,4) 

3 C. rosea J1446 -valmiste 64 6,1 ( 1,0) 

 Vesi 64 6,2 ( 1,1) 

 Ei ruiskutusta 64 6,4 ( 0,7) 

a Yksittäisen käsittelyn jokaisessa säkissä oli sama määrä porkkanoita, b C. rosea J1446 -valmiste: n= 10, vesi ja ei 

ruiskutusta: n= 8, suluissa keskihajonta 

 

 

Säkit numeroitiin, jotta tulosten tarkastelussa pystyttiin havainnoimaan tiettyä säkkiä ja havaitsemaan 

mahdollisia vaihteluita eri säkkien välillä. Yhden porkkanaerän kaikkien käsittelyiden 

porkkanasäkkejä säilytettiin samassa muovisessa laatikossa. Säkkejä 1–4 varastoitiin suljettuna noin 

neljän kuukauden ajan ja säkkejä 5–8 sekä Clonostachys-säkkejä 9 ja 10 varastoitiin noin kuuden 

kuukauden ajan. Kylmävaraston lämpötila oli tutkimuksen aikana 0,5 °C. 
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4.3 Clonostachys rosea J1446 -sienen säilyvyyden tarkastelu 

 

C. rosea J1446 -sienen säilyvyyttä porkkanoiden pinnalla tarkasteltiin noin kuukauden välein, 

yhteensä viisi kertaa tutkimuksen aikana. Jokaisen porkkanaerän C. rosea J1446 -valmisteella 

ruiskutettujen porkkanoiden säkeistä 9 ja 10 otettiin satunnaisesti viisi porkkanaa. Porkkanat suljettiin 

erillisiin muovipusseihin, jotta eri ruiskutuskertojen ja eri säkkien porkkanat pystyttiin tarkastamaan 

erikseen. 

 

Näytteet analysoitiin Espoossa Lallemand Finland Oy:n laboratoriossa. Jokaisesta porkkanasta 

otettiin korkkiporan ja veitsen avulla kymmenen noin 0,4 cm paksuista ja halkaisijaltaan 0,6 cm 

näytepalaa satunnaisesti eri puolilta porkkanaa. Palat asetettiin pinsettien avulla, multainen puoli 

ylöspäin vesiagarmaljoille. Kuukausittain havainnoitiin yhteensä 300 porkkananpalaa, jotka olivat 

peräisin 30:stä eri porkkanasta. Kasvatusmaljat pidettiin päivänvalossa ja noin 20 °C:ssa 10 

vuorokautta, minkä jälkeen paloista havainnoitiin stereomikroskoopin avulla C. rosea J1446 -sienen 

kasvua ja sen intensiteettiä. Muodostunut kasvu tunnistettiin kaupallisessa käytössä olevalle C. rosea 

J1446 -sienikannalle kuuluvaksi sen morfologisten ominaisuuksien, kuten rihmastorakenteen 

perusteella. 

 

4.4 Varastoinnin lopetus ja tautioireiden havainnointi 

 

4.4.1 Tautioireiden havainnointi pesemättömistä porkkanoista 

 

Tammikuussa, noin neljä kuukautta ruiskutusten jälkeen, jokaisen porkkanaerän säkit 1–4 otettiin 

pois kylmävarastosta ja punnittiin. Jokainen porkkana puhdistettiin irtoavasta maa-aineksesta 

veitsenselällä. Porkkanat jaoteltiin mahdollisten tautioireiden perusteella eri ryhmiin. Ryhmien 

jaottelussa sovellettiin Luken aiemmin käyttämää porkkanoiden tautioireluokittelua (Hannukkala ym. 

2020). Ryhmät olivat: terve porkkana (ei tautioireita); tautioire porkkanan kärjessä; tautioire 

porkkanan kannassa; tautioireisia kuoppia porkkanassa; muita tautioireita. Muita tautioireita -

ryhmään laitettiin porkkanat, jotka olivat esimerkiksi selkeästi mädäntyneet harmaahomeen tai 

pahkahomeen seurauksena. Jos samassa porkkanassa oli useampaa eri oiretyyppiä, porkkana laitettiin 

siihen ryhmään, minkä oire oli silminnähden suurempi tai vakavampi. 

 

Jokaisen ryhmän porkkanat laskettiin, punnittiin ja lajiteltiin paperipusseihin oireiden perusteella. 

Oireilevien porkkanoiden lisäksi jokaisen varastointisäkin terveiden porkkanoiden joukosta valittiin 
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satunnaisesti kymmenen porkkanaa. Näistä porkkanoista tutkittiin mahdollisten oireettomien 

taudinaiheuttajatartuntojen esiintymistä. 

 

Edellä mainitut työvaiheet toteutettiin myös maaliskuussa, noin kuusi kuukautta ruiskutusten jälkeen. 

Maaliskuussa varastosta otettiin jokaisen porkkanaerän säkit 5–8. Tuloksia analysoitiin käyttämällä 

yksisuuntaista varianssianalyysiä SPSS-ohjelmistossa (versio 27.0.1 SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

 

4.4.2 Porkkanoiden pesu ja jaottelu oireryhmien mukaan 

 

Porkkanat kuljetettiin Piikkiöstä Viikkiin, Helsingin yliopistolle pesua ja tarkempaa tutkimusta 

varten. Tautioireiset porkkanat pestiin käsin yksitellen juoksevan vesijohtoveden alla. Porkkanat 

kuivattiin talouspaperiin, minkä jälkeen ne jaoteltiin tautioireiden perusteella ja valokuvattiin. Pesu 

mahdollisti oireiden tarkemman jaottelun ja porkkanat jaettiin seuraaviin ryhmiin: < 1 cm tautioire 

porkkanan kärjessä; > 1 cm tautioire porkkanan kärjessä; < 5 mm tautikuoppa porkkanassa; > 5 mm 

tautikuoppa porkkanassa; tautioire porkkanan kannassa; harmaa- tai pahkahomeen mädättämä 

porkkana. Tuloksia analysoitiin käyttämällä yksisuuntaista varianssianalyysiä aiemmin kuvatulla 

tavalla. 

 

Pahoin mädäntyneet porkkanat heitettiin pesun ja havainnoinnin jälkeen pois ja lievempioireiset 

porkkanat käärittiin talouspaperin sisään. Lisäksi jokaisesta käsittelyryhmästä valittiin 

sattumanvaraisesti kaksi tervettä porkkanaa, jotka pestiin tautisten porkkanoiden tavoin. Porkkanoita 

säilytettiin kylmähuoneessa 2–4 °C:ssa 2–3 vuorokauden ajan ennen solukkonäytteiden ottoa. 

 

4.5 Näytteiden ottaminen oirekohdista ja patogeenisten sienten havainnointi 

 

4.5.1 Sienten eristys oirekohdista 

 

Porkkanoista leikattiin veitsellä paloja terveen ja sairaan solukon rajapinnasta siten, ettei niihin jäänyt 

kuorta, josta pinnalla elävät sienet olisivat voineet päätyä kasvatusalustoille. Paloja ei myöskään 

otettu porkkanan ytimen alueelta. Terveistä porkkanoista otettiin näytepaloja samalla tavalla. Yhdestä 

porkkanasta otettiin yksi tai kaksi 5x5x5 mm kokoista näytepalaa. Palat asetettiin yksitellen 

teesiivilään, joka upotettiin 70 % etanoliin (EtOH) minuutin ajaksi, samalla sekoittaen. EtOH-

käsittely tehtiin, jotta palasten pinnalla mahdollisesti esiintyvät kontaminoivat mikrobit kuolisivat. 

Palat huuhdeltiin kaksi kertaa steriilissä Milli-Q-vedessä 20 sekunnin ajan. Palat nostettiin steriilin 

paperin päälle ja niiden annettiin kuivua 20 minuutin ajan laminaarikaapissa. Pintakuivat palat 
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asetettiin pentakloronitrobentseeniä (PCNB) sisältävälle kasvualustalle ja maljat suljettiin 

parafilmillä. Yhdelle PCNB-kasvualustalle asetettiin maksimissaan kuusi porkkananpalaa, jotka 

olivat peräisin samasta oiretyyppiryhmästä. Maljoja säilytettiin noin 22 °C:ssa valolta suojassa. 

Maljoja tarkasteltiin ensimmäisen kerran kuuden vuorokauden kuluttua. Mikrobit, jotka olivat 

alkaneet kasvaa kasvatusalustalla siihen mennessä, merkittiin sieniksi, bakteereiksi tai 

sekakasvustoiksi niiden morfologisten ominaisuuksien perusteella. Kasvustoista, jotka olivat 

tyypillisiä sienille, otettiin pinsettien tai piikin avulla rihmastoa. Rihmastonäyte asetettiin 

perunadekstroosiagarille (PDA). PDA-maljat oli valmistettu kaksi kuukautta aiemmin, ja niiden 

valmistukseen oli käytetty Sigma-Aldrich (70139-500G) perunadekstroosiagaria 39 g litraa Milli-Q-

vettä kohti. Näytteitä otettiin useampana eri päivänä, sen mukaan miten sienet olivat kasvaneet 

PCNB- maljoilla.  

 

Bakteerikontaminaatioiden vuoksi PDA-maljoja valmistettiin uudelleen, ja kasvatusalustaan lisättiin 

kloramfenikoli-antibioottia (25 µg / ml). Kun alkuperäisiltä PCNB-maljoilta eristetyt sienet olivat 

kasvaneet onnistuneesti PDA-maljoilla noin kahden viikon ajan, kasvustot jaoteltiin ryhmiin sienten 

morfologisten ominaisuuksien perusteella. Ryhmistä, jotka sisälsivät yli kolme samankaltaista 

sienikasvustoa, tehtiin puhdasviljelmiä. Tammikuussa tehdyt puhdasviljelmät säilytettiin 

kylmähuoneessa 4 °C:ssa parafilmillä suljettuna maaliskuuhun. Maaliskuussa toisen erän 

porkkanoiden tautioirekohdista tehtiin edellä kuvatuilla menetelmillä lähes sama määrä 

puhdasviljelmiä. 

 

4.5.2 Sienten tunnistus morfologisten ominaisuuksien perusteella 

 

Tammikuussa ja maaliskuussa tehdyistä puhdasviljelmistä pyrittiin tunnistamaan 

varastoporkkanoiden yleisiä patogeenejä esimerkiksi sienten kasvutavan ja kasvuston pigmentin 

perusteella. Lisäksi sienet identifioitiin tarkastelemalla niiden itiörakenteita valomikroskoopilla. 

Sienten tunnistuksen avulla tietyntyyppisiä kasvustoja jaoteltiin eri sienisukuihin kuuluviksi. 

Jaottelun avulla pystyttiin havainnoimaan erilaisten sienten esiintyvyyden runsautta, ja valitsemaan 

näistä runsaasti esiintyvistä sienistä näytteitä tarkempaa tutkimusta varten. 
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4.6 Eristettyjen sienten tunnistus DNA-sekvenssien perusteella 

 

4.6.1 DNA:n eristys 

 

Polymeraasiketjureaktioita (PCR) varten puhdasviljelmien deoksiribonukleiinihapon (DNA) eristys 

tehtiin ottamalla pieni pala PDA-maljalla kasvavasta sienirihmastosta steriilin siirrostussilmukan 

avulla. Rihmastopala laitettiin Eppendorf-putkeen, joka sisälsi 100 µl Milli-Q-vettä. Näytteitä 

keitettiin 20 minuutin ajan sienirihmojen hajottamiseksi, jolloin DNA vapautui vesiliuokseen. Keiton 

jälkeen näytteitä sentrifugoitiin minuutin ajan (16,1 x g) sakan poistamiseksi. Saatua nestefaasia 

käytettiin PCR-reaktiossa templaattina. Sieninäytteiden positiiviset- ja negatiiviset kontrollit 

valmistettiin edellä mainitulla metodilla. Positiivisina kontrolleina käytettiin Lukessa tunnistettuja 

sienikantoja ja negatiivisena kontrollina Milli-Q-vettä. 

 

Sanger-sekvensointia varten DNA:n eristys sienistä tehtiin DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Hilden, 

Saksa) metodien mukaisesti puhtaamman templaatti-DNA:n saamiseksi (Liite 1). 

 

4.6.2 Sienten tunnistus PCR:n ja agaroosigeelielektroforeesin avulla 

 

PCR-reaktioihin valittiin DNA-näytteitä niistä sienikasvustoista, joiden oletettiin kuuluvan tiettyyn 

sienilajiin tai -sukuun morfologisten ominaisuuksien perusteella. PCR-reaktioissa käytettiin sienilaji- 

tai sukuspesifisiä alukkeita (Taulukko 4). PCR-reaktiot tehtiin Mastercycler gradient (Eppendorf) -

laitteella. 
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Taulukko 4. PCR-reaktioissa käytetyt alukkeet. 

 
Spesifisyys Nimi Sekvenssi 5’-3’ Kiinnittymis-

lämpötila (°C) 

Tuotteen koko, 

emäsparia 

Lähde 

Alternaria spp. Dir5cAlta1 GAGAACAGCTTCAT

GGACTTCTCTTT 

64 195 Pavón ym. 2010 

 Inv4Alta1 CGCGGCAGTAGTTG

GGAA 

   

Botrytis cinerea Bc-F CAGGAAACACTTTTG

GGGATA 

60 354 Fan ym. 2015 

 Bc-R GAGGGACAAGAAAA

TCGACTAA 

   

Cylindrocarpon 

spp. ryhmä 

YT2F GATGAAGAACGCAG

CGAAAT 

61 231 Tewoldemedhin 

ym. 2011 

 Cyl-R TGTGCTACTACGCAG

AGGAA 

  Dubrovsky ja 

Fabritius 2007 

Fusarium 

avenaceum 

FA-F1 AACATACCTTAATGT

TGCCTCGG 

63 314 Mishra ym. 

2003 

 FA-R1 ATCCCCAACACCAA

ACCCGAG 

   

Fusarium 

sambucinum 

FSF1 ACATACCTTTATGTT

GCCTCG 

60 315 Mishra ym. 

2003 

 FSR1 GGAGTGTCAGACGA

CAGCT 

   

Mycocentrospora 

acerina 

KLO15F CGGTCGGACTCCATT

CAAAC 

63 314 Hermansen ym. 

2012 

 KLO20R GCTCCGAAGCAAGT

ACGCCG 

   

ITSa ITS5 GGAAGTAAAAGTCG

TAACAAGG 

59 500–700 White ym. 1990 

 ITS4 TCCTCCGCTTATTGA

TATGC 

   

a ITS, Internal transcribed spacer (yleisalukkeet) 

 

 

PCR-reaktioseokset sisälsivät reaktiopuskuria (5x Phire Reaction Buffer, Thermo Fisher Scientific 

Baltics), 0,5 µM molempia alukkeita, 200 µM deoksinukleotidi trifosfaatti (dNTP) -seosta, ja 4 µl 

Phire Hot Start II DNA Polymeraasia (Thermo Fisher Scientific Baltics), sekä 2 µl tutkittavaa DNA-

näytettä (templaatti) 20 µl tilavuudessa. Optimoitu PCR-ohjelma eri alukepareille oli: 

aloitusdenaturaatio 98 °C 30 sekuntia, minkä jälkeen 35 monistussykliä, joissa denaturaatio oli 98 °C 

10 sekuntia, alukkeiden kiinnittymisvaihe, jonka lämpötila vaihteli eri alukeparien mukaan 

(Taulukko 4) 10 sekuntia ja tuotteiden pidentymisvaihe 72 °C 15 sekuntia. Lopuksi oli tuotteiden 

erillinen pidentymisvaihe 72 °C 5 minuuttia, minkä jälkeen tuotteet jäähdytettiin 4 °C:een. Valmiita 

PCR-tuotteita pidettiin jäillä. 

 

PCR-tuotteiden koko ja laatu tarkistettiin agaroosigeelielektroforeesilla. PCR-tuotteisiin sekoitettiin 

latausväriä (6x DNA Gel Loading Dye, Thermo Fisher Scientific Baltics) ennen elektroforeesia. 
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Geelin yhteen kaivoon pipetoitiin 7 µl GeneRuler 1 kb Plus DNA-molekyylistandardia (Thermo 

Fisher Scientific Baltics). Käytettyjen geelien pitoisuus oli 1 %, 1,5 % tai 2 %, oletettujen PCR-

tuotteiden koon mukaan. Yli 600 emäsparin tuotteille käytettiin 1 % geeliä, 400–600 emäsparin 

tuotteille 1,5 % ja alle 400 emäsparin tuotteille 2 % geeliä. Geeliin lisättiin valuvaiheessa 

etidiumbromidia (0,1 µg/ml). Ajopuskurina käytettiin Tris-asetaatti-EDTA-puskuria (TAE). Geeliajo 

tehtiin ajolaitteella (Hoefer Inc.) ja ajossa käytettiin 80–100V jännitettä (Pharmacia Biotech). Geelin 

tarkastelu ja kuvaus tehtiin ultraviolettivalossa kuvantamislaitteella (Molecular Imager® Gel DocTM 

XR+, Bio-Rad).  

 

4.6.3 Sienten tunnistus ITS-sekvenssin perusteella 

 

Puhdasviljelmiksi kasvatetut sienet tunnistettiin ribosomaalisten 18S ja 28S rRNA-geenien välisen 

alueen (ITS) sekvenssin perusteella. Kolmenkymmenen sieni-isolaatin ITS-alue monistettiin PCR:llä 

käyttäen yleisalukkeita ITS5 ja ITS4. PCR-reaktioseokset sisälsivät reaktiopuskuria (5x Phire 

Reaction Buffer, Thermo Fisher Scientific Baltics), 0,5 µM kumpaakin aluketta, 200 µM dNTP-

seosta, sekä 0,5 µl Phusion DNA Polymeraasia (Thermo Fisher Scientific Baltics) ja 3 µl tutkittavaa 

DNA-näytettä (templaatti) 50 µl tilavuudessa. Optimoitu PCR-ohjelma eri alukepareille oli: 

aloitusdenaturaatio 98 °C 30 sekuntia, minkä jälkeen 40 monistussykliä, joissa denaturaatio oli 98 °C 

10 sekuntia, alukkeiden kiinnittymisvaihe 59 °C 30 sekuntia, ja tuotteiden pidentymisvaihe 72 °C 30 

sekuntia. Lopuksi oli tuotteiden erillinen pidentymisvaihe 72 °C 10 minuuttia, minkä jälkeen tuotteet 

jäähdytettiin 4 °C:een. Valmiita PCR-tuotteita pidettiin jäillä. 

 

Jokaisesta PCR-tuotteesta 10 µl tarkistettiin agaroosigeelielektroforeesilla. Loppu 40 µl puhdistettiin 

QIAquick PCR-puhdistuskitillä (Qiagen) (Liite 2). Puhdistuksessa PCR-tuotteista poistettiin 

reaktiossa tarvitut komponentit ja DNA eluoitiin 50 µl:lla nukleaasivapaata Milli-Q-vettä. 

 

DNA-näytteiden pitoisuus ja puhtaus määritettiin NanoDrop Lite -spektrofotometrillä (Thermo 

Fisher Scientific). DNA-näytteiden Sanger-sekvensointi suoritettiin Luken Jokioisten 

sekvensointilaboratoriossa. Kunkin näytteen etu- ja taka-alukkeella saadut Ab1- muotoiset sekvenssit 

yhdistettiin MegaX-ohjelmistolla (Stecher ym. 2020). Kootut sekvenssit analysoitiin Basic Local 

Alignment Search Tool (BLAST) -ohjelmalla (National Center for Biotechnology Information). 

Sekvenssejä vertailtiin geenipankissa oleviin sekvensseihin sienten tunnistamiseksi. 
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4.7 Clonostachys-sienten antagonismivaikutusten tutkiminen 

 

Kokeessa tarkasteltiin kolmen eri Clonostachys-sienikannan mahdollista antagonistista vaikutusta 

neljään eri porkkanan taudinaiheuttajaan kaksoiskasvatusmaljoilla laboratorio-olosuhteissa. 

Clonostachys-kanta 1 on tutkimuksen ruiskutusvaiheessa käytetystä C. rosea J1446 -valmisteesta 

eristetty sienikanta. Clonostachys-kannat 2 ja 3 eristettiin puoli vuotta aiemmin ruiskuttamattomista 

varastoporkkanoista. Tarkasteltavat taudinaiheuttajat olivat Botrytis cinerea, Cylindrocarpon spp. 

ryhmä, Fusarium avenaceum ja Mycocentrospora acerina, jotka oli eristetty noin neljä kuukautta 

aiemmin tutkimuksen varastoporkkanoista. Antagonismimaljoille laitetut sieniympit otettiin 

yhdeksän vuorokauden ikäisistä puhdasviljelmistä. 

 

Koe toteutettiin kahdessa eri toistossa ja toistojen eri työvaiheet toteutettiin viikon aikaerolla 

toisistaan. Kokeessa käytettiin edellä kuvattuja PDA-maljoja, jotka oli valmistettu MEDIAJET-

laitteella. Sienikasvustoista otettiin agarkiekkoja korkkiporalla kasvuston ulkoreunan lähettyviltä, 

jossa näkyi vahvapigmenttistä kasvustoa. Clonostachys-agarkiekot otettiin neljä vuorokautta ennen 

patogeeni-agarkiekkojen ottamista. Yhdestä Clonostachys-kannasta otettiin 25 agarkiekkoa, joista 

jokainen asetettiin omalle PDA-maljalle. Kiekko asetettiin piikin avulla 0,4 cm päähän maljan 

reunasta, sienirihmastopuoli alaspäin. Neljä vuorokautta myöhemmin jokaisesta patogeenikannasta 

otettiin 20 agarkiekkoa, joista 15 asetettiin samoille maljoille Clonostachys-agarkiekkojen kanssa ja 

viisi asetettiin omille maljoilleen 0,4 cm päähän maljan reunasta. Clonostachys-agarkiekkojen kanssa 

samalle maljalle asetetut patogeeni-agarkiekot laitettiin maljan toiselle puolelle 0,4 cm päähän maljan 

reunasta, jolloin agarkiekkojen väliin jäi 7 cm etäisyys, niiden sisäreunasta mitattuna. Rinnakkaisia 

koejäsenmaljoja tehtiin jokaisesta viisi kappaletta. Maljoja säilytettiin 22 °C:ssa valolta suojassa 

mittausten suorittamiseen saakka. 

 

Kaksoiskasvatusmaljoja tarkasteltiin kolmessa eri aikapisteessä, kolme-, kuusi- ja yhdeksän 

vuorokautta patogeeni-agarkiekkojen laittamisesta maljoille. Maljoilta mitattiin sienikasvustojen 

säteet agarkiekon reunasta kohti maljan keskustaa. Mittaus tehtiin silminnähtävän rihmaston pituuden 

perusteella. Maljoilta, joissa oli sekä Clonostachys- että patogeeni-agarkiekko, mitattiin myös 

kasvustojen rihmaston reunojen välinen etäisyys maljan keskilinjalla. Tuloksia analysoitiin 

käyttämällä yksisuuntaista varianssianalyysiä aiemmin kuvatulla tavalla. 
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5 TULOKSET 
 

5.1 Porkkanoiden painohävikki  

  

Porkkanat menettivät painoa varastoinnin aikana. Kun varastointiaika oli neljä kuukautta, 

keskimäärin eniten painohävikkiä havaittiin porkkanoilla, jotka oli ruiskutettu vedellä (Taulukko 5). 

Keskimäärin vähiten painohävikkiä oli porkkanoilla, jotka oli ruiskutettu C. rosea J1446 -

valmisteella. Erot kaikkien käsittelyiden välillä olivat tilastollisesti merkitseviä (P < 0.05). 

 

 

Taulukko 5. Porkkanoiden prosentuaalinen painohävikki varastoinnin jälkeen. 

 
Porkkanaerä Käsittely Painohävikki 4 kuukauden 

jälkeena (%) 

Painohävikki 6 kuukauden 

jälkeena (%) 

1 C. rosea J1446 -valmiste 3,4 ( 0,4) 4,8 ( 0,6) 

 Vesi 4,0 ( 1,0) 6,5 ( 1,0) 

 Ei ruiskutusta 3,7 ( 0,8) 5,3 ( 1,0) 

2 C. rosea J1446 -valmiste 2,6 ( 0,4) 5,1 ( 1,2) 

 Vesi 3,0 ( 0,3) 6,4 ( 0,6) 

 Ei ruiskutusta 3,1 ( 1,0) 4,4 ( 0,8) 

3 C. rosea J1446 -valmiste 2,8 ( 0,4) 4,1 ( 0,5) 

 Vesi 4,7 ( 0,9) 6,9 ( 1,1) 

 Ei ruiskutusta 2,7 ( 0,4) 6,0 ( 1,3) 

a Neljän säkin keskiarvo ja suluissa keskihajonta 

 

 

Kun varastointiaika oli kuusi kuukautta, suurin painonmenetys oli porkkanoilla, jotka oli ruiskutettu 

vedellä. Kahdessa kolmesta porkkanaerästä vähiten painohävikkiä oli porkkanoilla, jotka oli 

ruiskutettu C. rosea J1446 -valmisteella. Erot kaikkien käsittelyiden välillä olivat tilastollisesti 

merkitseviä (P < 0.05). 

 

5.2 Tautioireisten porkkanoiden osuudet 

 

Neljän ja kuuden kuukauden varastoinnin jälkeen tautioireisten porkkanoiden osuudet erosivat 

toisistaan eri käsittelyiden ja eri porkkanaerien välillä (Taulukko 6). Porkkanaerän 2 porkkanat 

säilyivät koko varastointijakson aikana terveimpinä. Eniten tautioireisia porkkanoita oli 

porkkanaerässä 3. Clonostachys-käsittelyssä porkkanoiden lukumäärien perusteella laskettuna 

porkkanaerissä 2 ja 3 oli eniten terveitä porkkanoita. Porkkanaerästä 1 saatu tulos oli päinvastainen, 
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sillä kyseisessä erässä eniten tautioireisia porkkanoita oli Clonostachys-käsitellyissä. Erot 

käsittelyiden välillä olivat tilastollisesti merkitseviä (P < 0.05). Myöskin kuuden kuukauden 

varastoinnin jälkeen keskimääräisesti suurin osuus terveitä porkkanoita oli Clonostachys-käsittelyssä, 

mutta erot käsittelyiden välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (P > 0.05). Porkkanaerässä 1 

eniten terveitä porkkanoita oli vesikäsittelyssä. Porkkanaerissä 2 ja 3 oli kummassakin aikapisteessä 

eniten tautioireisia porkkanoita käsittelemättömissä porkkanoissa. Keskimäärin käsittely C. rosea 

J1446 -valmisteella vähensi tautioireiden esiintyvyyttä 23 % verrattuna käsittelemättömiin 

porkkanoihin. 

 

 

Taulukko 6. Porkkanoiden kokonaismääristä laskettujen tautioireisten porkkanoiden osuuksien 

keskiarvot neljä ja kuusi kuukautta varastoinnin jälkeen. 

 
Porkkanaerä; varastointiaika Käsittely Tautioireiset porkkanata (%) Keskihajonta (± SD) 

1; 4 kk C. rosea J1446 -valmiste 22,2 6,6 

 Vesi 14,3 6,2 

 Ei ruiskutusta 17,9 7,7 

2; 4 kk C. rosea J1446 -valmiste 10,9 4,6 

 Vesi 14,5 0,8 

 Ei ruiskutusta 27,7 3,5 

3; 4 kk C. rosea J1446 -valmiste 31,1 11,7 

 Vesi 40,4 3,9 

 Ei ruiskutusta 49,5 7,6 

1; 6 kk C. rosea J1446 -valmiste 35,9 9,1 

 Vesi 32,8 13,7 

 Ei ruiskutusta 37,9 8,4 

2; 6 kk C. rosea J1446 -valmiste 12,0 8,4 

 Vesi 15,3 7,7 

 Ei ruiskutusta 19,5 6,4 

3; 6 kk C. rosea J1446 -valmiste 38,3 9,0 

 Vesi 47,3 5,9 

 Ei ruiskutusta 48,8 4,7 

a Neljän säkin keskiarvo 

 

 

5.3 Havaitut tautioireet 

 

Pesun jälkeen porkkanoissa havaittiin useita erilaisia tautioireita (Kuva 2). Clonostachys-käsittely 

vähensi merkitsevästi vain yli 1 cm tautioireita porkkanan kärjessä (P < 0.05). Molemmissa 
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aikapisteissä yleisin tautioire oli alle 1 cm oire kärjessä (Kuva 3 ja Kuva 4). Oiretyyppien 

esiintyvyyksien eroissa ei ollut käsittelyiden välillä tilastollista merkitsevyyttä (P > 0.05).  

Yli 5 mm kuoppaoireet olivat myös yleinen tautioire porkkanoissa molemmissa aikapisteissä. 

Kuoppaoireisia porkkanoita esiintyi keskimäärin eniten erässä 3, missä niitä oli noin 50 % enemmän 

kuin erässä 2 ja noin 20 % enemmän kuin tammikuun erässä 1. Maaliskuussa porkkanaerässä 1 oli 

yhtä paljon kuoppaoireisia porkkanoita kuin erässä 3. Harmaahome- tai pahkahomeoireisia 

porkkanoita esiintyi vain muutamia kuuden kuukauden varastoinnin jälkeen. Harmaahome- tai 

pahkahomeoireisia porkkanoita sekä kantavioittuneita porkkanoita oli keskimäärin vähemmän 

Clonostachys-käsittelyssä. Lisäksi laajoja tautioireita havaittiin kummassakin aikapisteessä C. rosea 

J1446 -valmisteella käsitellyissä porkkanoissa keskimäärin vähemmän kuin toisten käsittelyiden 

porkkanoissa. 

 

  

 
 

Kuva 2. Porkkanoiden tautioireiden luokittelu pesun jälkeen. 
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Kuva 3. Neljä kuukautta varastoitujen porkkanoiden tautioiretyyppien prosentuaaliset osuudet 

tautisista porkkanoista. 

 

 

 
 

Kuva 4. Kuusi kuukautta varastoitujen porkkanoiden tautioiretyyppien prosentuaaliset osuudet 

tautisista porkkanoista. 
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5.4 PCR-testien ja Sanger-sekvensoinnin avulla tunnistetut patogeenit 

 

Oiretyyppien määrien vaihtelusta johtuen porkkanaeristä otettiin eri määrä näytteitä PCNB-

kasvatusalustoille. Porkkanaerästä 1 näytteitä otettiin 131 kpl, porkkanaerästä 2 otettiin 104 kpl ja 

porkkanaerästä 3 otettiin 148 näytettä. Porkkanaerän 1 PCNB-maljoilta onnistuttiin eristämään sieniä 

puhdasviljelmiksi 44 kpl, porkkanaerän 2 maljoilta 19 kpl ja porkkanaerän 3 maljoilta 52 kpl. Näistä 

115:stä puhdasviljelmästä tunnistettiin PCR-alukkeiden, ITS-sekvensoinnin ja sienten morfologisten 

ominaisuuksien perusteella eri sienisukuja ja -lajeja. Spesifisten PCR-alukkeiden avulla kyettiin 

tunnistamaan vain muutamia sieniviljelmiä (Taulukko 7). 

 

 

Taulukko 7. Spesifisten PCR-testien avulla testatut näytteet ja tunnistettujen sienilajien tai -sukujen 

määrä. 

 
Sienilaji tai -suku Testatut näytteet Tunnistetut näytteet 

Alternaria spp. 5 1 

Botrytis cinerea 7 0 

Cylindrocarpon spp. ryhmä 23 4 

Fusarium avenaceum 9 3 

Fusarium sambucinum 6 0 

Mycocentrospora acerina 8 6 

 

 

Lukelle Sanger-sekvensointiin lähetettyjen DNA-näytteiden konsentraatiot (ng/µl) vaihtelivat 4,7 ja 

28,4 välillä (Liite 3). Sekvensoinnin avulla tunnistettiin kymmenen erilaista sienilajia tai -sukua, 

joista yleisimmät olivat Neonectria sp., Mycocentrospora acerina ja Ilyonectria sp. (Liite 4). Näytettä 

23 KH ei pystytty tunnistamaan sekvenssin lyhyyden (vain 40 nukleotidia) vuoksi. 

 

Spesifisten PCR-testien ja Sanger-sekvensoinnin lisäksi yleisimmin esiintyviä sieniä tunnistettiin 

morfologisten ominaisuuksien perusteella. Sienilajien tai -sukujen määrä vaihteli eri porkkanaerien 

välillä (Taulukko 8). Alternaria-sukua lukuun ottamatta, kaikkia tunnistettuja sienilajeja tai -sukuja 

havaittiin jokaisessa porkkanaerässä. Cylindrocarpon-sieniä oli eniten porkkanaerän 1 oireilevissa 

porkkanoissa, kun taas M. acerina -sientä oli eniten porkkanaerän 3 porkkanoissa. Jokainen sienilaji 

tai -suku esiintyi vähintään kahdessa erilaisessa oiretyypissä. Havaintojen lukumäärät olivat niin 

pieniä, ettei patogeenien esiintyvyydessä voitu todeta tilastollisesti merkitseviä eroja eri 

porkkanaerien välillä. 
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Taulukko 8. Yleisimpien patogeenien prosentuaaliset osuudet eri porkkanaerien tutkituissa 

tautioireissa. Lukumäärät on laskettu PCR-testien, Sanger-sekvensoinnin ja sienten morfologisten 

ominaisuuksien perusteella. 

 
Sienilaji tai -suku Porkkanaerä 1 Porkkanaerä 2 Porkkanaerä 3 

Alternaria sp. 2,6 0,0 0,0 

Botrytis cinerea 23,7 23,1 8,7 

Cylindrocarpon spp. ryhmä 55,3 61,5 17,1 

Fusarium spp. 15,8 7,7 17,1 

Mycocentrospora acerina 2,6 7,7 57,1 

 

yhteensä 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

5.5 Clonostachys rosea J1446 -sienen säilyvyys porkkanoissa 

 

Hyötymikrobin kasvua arvioitiin asteikolla 0-3, jossa 0= ei havaittavissa C. rosea J1446 -sienen 

kasvua; 1= hieman C. rosea J1446 -sienen kasvua; 2= runsaasti C. rosea J1446 -sienen kasvua; 3= 

erittäin runsaasti C. rosea J1446 -sienen kasvua (Kuva 5). 

 

 

 
 

Kuva 5. C. rosea J1446 -sienen kasvun arviointiasteikko. Porkkananpalat on asetettu vesiagareille 10 

vuorokautta aiemmin ja hyötysienen kasvu on nähtävissä palojen ympärillä vaaleana kasvustona. 
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C. rosea J1446 -sienen kasvu porkkananpaloista väheni jokaisella havaintokerralla verrattuna 

edelliseen (Kuva 6). Ensimmäisillä havaintokerroilla sieni alkoi muodostamaan selkeästi näkyvää 

rihmastoa kasvatusalustoille noin viiden vuorokauden jälkeen. Viimeisillä havaintokerroilla sieni 

muodosti selkeästi näkyvää rihmastoa vasta noin kahdeksan vuorokauden jälkeen. Sienen 

esiintyvyydessä ja kasvun intensiteetissä oli vaihtelua eri porkkanaerien välillä. Varastoinnin 

loppuessa C. rosea J1446 -sientä oli yhä havaittavissa jokaisen porkkanaerän porkkanoissa. 

 

 

 

 

Kuva 6. C. rosea J1446 -sienen kasvu porkkananpaloista, arvioituna rihmaston kasvun intensiteetin 

perusteella. Porkkanaerät ruiskutettiin eri päivinä, mistä johtuen ruiskutuksesta kuluneet vuorokaudet 

poikkeavat toisistaan porkkanaerien välillä. 

 

 

5.6 Clonostachys-sienten antagonismivaikutukset 

 

Ensimmäisessä kaksoiskasvatuskokeessa havaittiin kaikkien kolmen Clonostachys-sienikannan 

rajoittavan patogeenien kasvua kasvatusmaljoilla (Taulukko 9). Patogeenien kasvu oli rajoittuneinta 

niiden kasvaessa samalla PDA-maljalla Clonostachys-kannan 1 kanssa. Clonostachys-kannan 1 

antagonismivaikutus eri patogeeneihin ilmeni silminnähtävästi kasvatusmaljoilla (Kuva 7). 

Tilastollista merkitsevyyttä oli kuitenkin ainoastaan B. cinerea -sienen kasvun eroissa (P < 0.05). 

Kuten ensimmäisessä kokeessa myös toisessa kokeessa havaittiin Clonostachys-kantojen rajoittavan 
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patogeenien kasvua niiden kasvaessa samalla PDA-maljalla. Kuten edellä, tilastollista merkitsevyyttä 

oli ainoastaan B. cinerea -sienen kasvun eroissa (P < 0.05).  

 

 

Taulukko 9. Patogeenien kasvun keskiarvot kaksoiskasvatusmaljoilla yhdeksän vuorokauden jälkeen. 

 
Patogeeni Clonostachys-kanta Patogeenin kasvuston säde, cm (ka) Keskihajonta (± SD) 

 1. koeb 2. koe 1. koe 2. koe 

Botrytis cinerea -a 5,5 5,8b 0,6 0,2 

Botrytis cinerea 1 3,4 3,4b 0,9 0,6 

Botrytis cinerea 2 4,1 - 0,2 - 

Botrytis cinerea 3 4,0 - 0,2 - 

Cylindrocarpon spp. ryhmä - 1,7 1,8c 0,7 0,1 

Cylindrocarpon spp. ryhmä 1 1,5 1,7c 0,4 0,2 

Cylindrocarpon spp. ryhmä 2 1,6 1,9c 0,2 0,5 

Cylindrocarpon spp. ryhmä 3 1,7 1,7c 0,5 0,2 

Fusarium avenaceum - 2,7 3,6b 0,8 0,1 

Fusarium avenaceum 1 2,1 3,6c 0,7 0,1 

Fusarium avenaceum 2 2,1 3,8c 0,3 0,1 

Fusarium avenaceum 3 2,4 3,9c 0,4 0,2 

Mycocentrospora acerina - 2,2 1,7b 0,5 0,1 

Mycocentrospora acerina 1 1,1 1,3c 0,1 0,3 

Mycocentrospora acerina 2 1,9 1,4c 0,4 0,2 

Mycocentrospora acerina 3 1,4 1,5b 0,4 0,5 

a Ei Clonostachys-sientä, b n= 5, c n= 4 
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Kuva 7. Clonostachys-kanta 1 ja patogeenit kaksoiskasvatusmaljoilla yhdeksän vuorokauden jälkeen. 

Valokuvat on otettu 1. kokeen maljoista. 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

 

6.1 Porkkanoiden hävikin määrä ja havaitut tautioireet  

 

Varastoinnin aikana porkkanoihin kohdistunut painohävikki, esimerkiksi haihdunnan seurauksena, 

vaihteli eri käsittelyiden välillä. Vaihtelua ei voida selittää ruiskutuksessa käytetyn vesimäärän 

perusteella, sillä keskimääräisesti eniten painohävikkiä kohdistui vedellä ruiskutettuihin 

porkkanoihin ja vähiten painohävikkiä kohdistui C. rosea J1446 -valmisteella ruiskutettuihin 

porkkanoihin. Ruiskuttamattomien porkkanoiden painohävikki oli sekä tammi- että maaliskuussa 

tulosten keskivälillä. Porkkanaerään 3 (’Romance’) oli kohdistunut eniten painohävikkiä. Kyseisen 

erän porkkanat olivat eri lajiketta kuin erien 1 ja 2 porkkanat (’Maestro’). Lajikeominaisuudet, kuten 

muoto voivat vaikuttaa porkkanoiden haihduntatehokkuuteen (Apeland ja Baugerød 1971).  

 

Tammikuussa, neljän kuukauden varastoinnin jälkeen, tautisten porkkanoiden osuus porkkanaerästä 

1 oli suurin Clonostachys-käsittelyssä, mikä poikkeaa porkkanaeristä 2 ja 3 saatujen tulosten kanssa. 

Porkkanaerissä 2 ja 3 C. rosea J1446 -valmisteella käsiteltyjen porkkanoiden joukossa oli vähiten 

tautioireisia porkkanoita. Porkkanaerän 1 Clonostachys-ruiskutuksessa oli kulunut suurin määrä 

valmisteliuosta, joten mahdollisesti valmisteen alhaisempi käyttömäärä on parempi porkkanoiden 

varastotauteja torjuttaessa. Maaliskuussa, kuuden kuukauden varastoinnin jälkeen, porkkanaerän 1 

tulokset olivat samansuuntaiset, vesikäsitellyissä porkkanoissa oli vähemmän tautioireisia yksilöitä 

kuin Clonostachys-käsittelyssä. Ruiskuttamattomien porkkanoiden joukossa oli keskimääräisesti 

eniten tautioireisia porkkanoita sekä tammi- että maaliskuussa. Mielenkiintoista oli se, että pelkän 

vesijohtoveden lisääminen porkkanoihin oli vähentänyt tautioireiden esiintymisen määrää jokaisessa 

porkkanaerässä. Monet sienilajit, kuten esimerkiksi aiemmin mainitut B. cinerea ja S. sclerotiorum 

hyötyvät kosteudesta varastossa (Aaltonen ym. 2016, Hannukkala ym. 2020). Kosteuden 

lisääntyminen porkkanoissa ei siis johtanut tässä tutkimuksessa tautioireiden runsastumiseen. 

 

Tautien aiheuttama hävikin määrä oli tässä tutkimuksessa maaliskuussa ruiskuttamattomilla 

porkkanoilla vähimmillään 20 % ja enimmillään 49 %. Vastaavanlaisissa tutkimuksissa lukemat ovat 

tyypillisesti olleet noin 10 % ja 48 % (Hannukkala ym. 2020), mikä osoittaa tautipaineen olleen 

hieman korkeampi tässä tutkimuksessa. C. rosea J1446 -valmisteella ruiskutettujen porkkanoiden 

hävikin määrä oli maaliskuussa alhaisimmillaan 11 % ja korkeimmillaan 38 %. Korkein lukema on 

peräisin porkkanaerästä 3, joka oli myös tammikuussa tutkimuksen tautioireisin porkkanaerä. 
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Porkkanoiden pinnalla oleva maa-aines toi hankaluutta Piikkiössä tehtyyn tautisten porkkanoiden 

havainnointiin, sillä joissain tapauksissa tumman maa-aineksen kertyminen porkkanan luonnollisiin 

pinnanmuotoihin näytti ulkoisesti tautioireelta. Pesun yhteydessä havaittiin useampien porkkanoiden 

olevan tosiasiassa oireettomia. Pinnalla oleva maa-aines toi ongelmia myös porkkanoiden 

punnitukseen, sillä sen irtoavuus toi vaihtelua painotuloksiin. 

 

Yleisin tautioire oli porkkanan kärjestä alkava pilaantuminen, kuten Hannukkalan ym. (2020) 

tutkimuksessa. Erona kyseiseen tutkimukseen oli se, että kuoppaoireiden esiintyvyys 

kokonaisporkkanamäärästä oli suurempaa ja vastaavasti kantaan kohdistuneen vioituksen määrä oli 

vähäisempää. Harmaa- tai pahkahomeen aiheuttamien täysin mätien porkkanoiden lukumäärä oli 

porkkanoiden lukumäärään suhteutettuna keskimääräisesti samaa luokkaa. 

 

Porkkanoiden pesun jälkeen tehdyn oireluokittelun perusteella havaittiin, että C. rosea J1446 -

valmisteen ruiskutus oli keskimääräisesti vähentänyt laajempia kärkioireita ja tautikuoppia. Erot 

porkkanan kärkeen kohdistuvien laajempien oireiden välillä olivat tilastollisesti merkitseviä (P < 

0.05). Erot laajempien tautikuoppien välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (P > 0.05). Lisäksi 

kannasta vioittuneiden ja kuuden kuukauden varastoinnin jälkeen havaittujen harmaa- tai 

pahkahomeen mädättämien porkkanoiden määrä oli alhaisempi Clonostachys-käsittelyssä, mutta 

tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä (P > 0.05). Valmisteen ruiskutuksella havaittiin olevan 

kokonaisuudessaan tautioireiden esiintyvyyttä rajoittava vaikutus, mikä tukee ensimmäistä 

tutkimushypoteesia. Erot olivat kuitenkin tilastollisesti merkitseviä (P < 0.05) vain neljän kuukauden 

varastoinnin jälkeen. C. rosea J1446 -sienen määrän vähentyminen ja harmaa- tai pahkahomeen 

ilmaantuminen porkkanoihin on voinut vaikuttaa siihen, että erot eivät olleet enää tilastollisesti 

merkitseviä (P > 0.05) kuuden kuukauden varastoinnin jälkeen. 

 

Toistettaessa tällainen tutkimus, tulisi vertailla C. rosea J1446 -valmisteen erilaisia käyttömääriä ja 

käytettävää vesimäärää. Käytettävän vesimäärän vertailulla voitaisiin havainnoida, vaikuttaako 

veden lisääminen porkkanoihin todella positiivisesti tautien torjunnan kannalta. Kokeen toistamisella 

voitaisiin myös saada selvyyttä siihen, torjuuko C. rosea J1446 -valmiste tarpeellisella tasolla 

hävikkiä aiheuttavia tautioireita, eli saavutetaanko valmisteen käytöllä taloudellista hyötyä. 

 

Tutkimusaineiston pienestä koosta johtuen on oleellista pohtia sattuman vaikutuksia tuloksiin. Koska 

tutkittavana oli vain kolme toisistaan eroavaa porkkanaerää, ei tuloksista voida tehdä vahvoja 

johtopäätöksiä. Näiden eri porkkanaerien tulosten välisiä eroja voidaan esimerkiksi selittää 

viljelypaikan ominaisuuksien, kuten viljelyhistorian ja maan ominaisuuksien perusteella. Lisäksi 
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porkkanalajike ja nostoajankohta ovat voineet osaltaan vaikuttaa tuloksiin (Hannukkala ym. 2020). 

Hyötymikrobien tehokkuudessa on aiemmin havaittu olevan vaihtelua esimerkiksi mansikalla ja 

rypsillä tehdyissä tutkimuksissa (Guetsky ym. 2001, Savchuk ja Fernando 2004). Porkkanaerien 

mahdollisesti toisistaan poikkeavat olosuhteet, kuten suhteellinen kosteus tai porkkanoiden pinnalla 

olevan maa-aineksen pH-taso ovat voineet vaikuttaa C. rosea J1446 -sienen torjuntatehokkuuteen. 

Tautioiretuloksiin ovat mahdollisesti vaikuttaneet sienten lisäksi myös muut porkkanoissa esiintyvät 

mikrobit, kuten porkkanoita pilaavat bakteerit, joita ei tässä tutkimuksessa tarkasteltu. 

 

6.2 Porkkanoissa havaitut patogeenit 

 

Porkkananäytteissä havaitut sienet tunnistettiin morfologisten ominaisuuksien, spesifisten PCR-

testien ja Sanger-sekvensoinnin avulla. Näytteissä runsaimmin esiintyneet patogeenilajit olivat 

samoja kuin aiemmin varastoporkkanoista yleisesti löydetyt sienilajit (Suojala 2000, Parikka 2008 ja 

Hannukkala ym. 2020). B. cinerea -, M. acerina -, ja Fusarium-sienten havaitseminen tutkimuksen 

varastoporkkanoissa ei siis ollut tavanomaisesta poikkeavaa. Cylindrocarpon-sienten, kuten 

Neonectria sp. ja Ilyonectria sp. merkityksestä porkkanan taudinaiheuttajana ei ole vielä julkaistu 

paljon tutkimuksia, mutta Hannukkalan ym. (2020) tutkimuksessa Cylindrocarpon-sieniä havaittiin 

paljon peräkkäisinä vuosina porkkanoiden eri tautioireissa. Cylindrocarpon-sienten runsaus tämän 

tutkimuksen oireilevissa porkkanoissa, yhdessä Hannukkalan ym. (2020) tutkimuksen kanssa viittaa 

siihen, että kyseinen sienilajikompleksi on yleistynyt suomalaisissa varastoporkkanoissa. 

Cylindrocarpon-sienet olivat tämän tutkimuksen yleisimpiä oirekohdista tunnistettuja sieniä. 

 

Porkkanoiden tautioireista ei löydetty S. sclerotiorum -sientä, jota on havaittu varastoporkkanoista 

aiemmissa tutkimuksissa (Mukula 1957, Tahvonen 1985). Alternaria-suvun sieniä löydettiin 

tutkimuksessa vain yhdestä porkkananäytteestä. Käytettyjen sukutasospesifisten alukkeiden vuoksi 

ei kyetty tunnistamaan, oliko sieni esimerkiksi A. radicina, joka aiheuttaa porkkanoissa kuoppaoireita 

ja M. acerina -sienen tapaista mustamätää (Snowdon 1992, Papoutsis ja Edelenbos 2021). 

Sekvensoinnin perusteella sieninäyte osoittautui Pleiochaeta-sukuun kuuluvaksi, mikä kertoo siitä, 

että kasvatusalustalla oli todennäköisesti sekaviljelmä. Taudinaiheuttajien vuosittainen esiintyvyys 

vaihtelee osittain kasvukauden sääolosuhteiden mukaan ja esimerkiksi S. sclerotiorum -sientä 

esiintyy erityisesti sateisten kesien jälkeen (Aaltonen ym. 2016). Ilmatieteen laitoksen (2020) mukaan 

kesä 2020 sisälsi useita hellepäiviä ja elokuu oli tavanomaista vähäsateisempi, mikä on voinut 

rajoittaa eräiden sienten esiintymistä porkkanoissa. Lisäksi porkkanan varastointiolosuhteiden 

kehittymisellä on vaikutusta tautien vähentymiseen. Esimerkiksi nopea jäähdytys ja matala 

varastointilämpötila rajoittavat S. sclerotiorum -sientä (Kora ym. 2003).  
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Sienilajien tai -sukujen määrät vaihtelivat eri porkkanaerien välillä. Tuloksista pystyy havaitsemaan 

eroja kahden eri tilan patogeenilajistossa. Esimerkiksi M. acerina -sientä esiintyi yksittäisissä 

näytteissä samalta tilalta peräisin olevissa porkkanaerissä 1 ja 2, kun taas eri tilalta peräisin olevassa 

porkkanaerässä 3 se oli yleisin patogeeni. Porkkanaerästä 2 tunnistettiin vähiten patogeenejä, 

pääasiassa sen vuoksi, että kyseisestä erästä onnistuttiin tekemään vähiten puhdasviljelmiä. 

Cylindrocarpon-sieniä eristettiin eniten porkkanaerän 1 tautioireista, mutta niitä esiintyi myös 

suhteellisen paljon kahdessa muussakin porkkanaerässä. 

 

Samoja taudinaiheuttajia löytyi erilaisista oiretyypeistä, minkä vuoksi ei pystytty osoittamaan 

yksittäisen sienen aiheuttavan vain tiettyä oiretta. Esimerkiksi Fusarium- ja M. acerina -sienten 

löytyminen useammasta oiretyypistä oli yhteneväistä Hannukkalan ym. (2020) tutkimuksen kanssa, 

jossa oli havaittu patogeenien esiintyvän esimerkiksi sekä kärki- että kuoppaoireissa. Erilaisia 

patogeenejä voi päätyä porkkanaan esimerkiksi hyönteisten aiheuttamien vioitusten tai nostossa 

aiheutuvien haavojen tai kolhujen kautta (Hannukkala ym. 2020). Useiden erilaisten patogeenien 

löytymistä porkkanoiden oirekohdista voidaan osittain selittää sillä, että viljely-ympäristö on 

todennäköisesti laajasti eri patogeenisienten saastuttama.  Ongelmallista oireiden ja niitä aiheuttavien 

sienten havainnoinnissa oli lisäksi se, että ei kyetty arvioimaan, oliko jokin tautioire ollut porkkanassa 

aluksi eri muodossa. Esimerkiksi osa kärkioireista yhdistyi porkkanassa tautioirekuoppiin, jolloin oli 

vaikeaa päätellä, kumpi oireista oli esiintynyt porkkanassa ensin. 

 

Koska lajispesifiset PCR-testit tehtiin vain noin 15 % sieninäytteistä, ei ole täysin varmistettua tietoa 

tutkimuksen varastoporkkanoissa esiintyvistä sienilajeista. PCR-testit tehtiin niistä sienikasvustoista, 

jotka oletettiin morfologisten ominaisuuksien perusteella kuuluvan jollekin käytettyjen alukeparien 

lajeista. Oletettuja B. cinerea -kasvustoja ei kyetty tunnistamaan lajispesifisellä PCR-testillä, mutta 

osa näytteistä pystyttiin osoittamaan Sanger-sekvensoinnin avulla kyseiseksi sieneksi. Alukkeet 

toimivat Lukelta saadun kontrollikannan kanssa, joten on mahdollista, että alukkeet eivät olleet 

sopivia tämän tutkimuksen B. cinerea -sienille. Rowen ja Kliebensteinin (2007) mukaan B. cinerea -

sienellä on havaittu geneettistä muuntelua, mikä voi olla yksi syy tutkimuksessa käytettyjen 

alukkeiden toimimattomuuteen.  

 

Jotta tutkimuksessa olisi saatu vielä kattavammin selville tautioireita aiheuttavat patogeenit ja niiden 

tarkat osuudet, olisi pitänyt ottaa kattavammin näytteitä oireilevista porkkanoista. Kaikista otetuista 

näytepaloista kasvavia sieniä ei pystytty eristämään bakteerikontaminaatioiden vuoksi. Antibiootin 

lisääminen kasvatusalustoille ei vähentänyt kontaminaatioita tietyistä porkkananpaloista, minkä 

vuoksi näitä näytteitä ei pystytty tutkimaan. Tämä on vaikuttanut osaltaan tutkimuksessa löydettyjen 
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sienten lajistoon ja lukumäärään. Koska tutkimuksessa keskityttiin vain kasvatusmaljoilla 

runsaimmin esiintyviin sieniin, kaikkia porkkanoista eristettyjä sieniä ei tunnistettu. On siis 

mahdollista, että huomioimatta on jäänyt useita erilaisia lajeja. Jotkut näistä huomiotta jääneistä 

lajeista ovat mahdollisesti voineet olla edellä mainittuja, tunnettuja porkkanan taudinaiheuttajia, 

kuten Alternaria-suvun sieniä (Snowdon 1992, Papoutsis ja Edelenbos 2021). On myös mahdollista, 

että huomioimatta on jäänyt sellaisia lajeja, joita ei ole aiemmin Suomessa porkkanalla havaittu. 

Tällainen laji on esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa esiintyvä Athelia arachnoidea -sieni (Hermansen 

ym. 2012). Kattavan tiedon saamiseksi taudinaiheuttajista olisi tärkeää tarkastella myös näitä 

näytteissä harvemmin esiintyviä sieniä. 

 

6.3 Clonostachys rosea J1446 -sienen selviäminen kylmävarastoinnissa 

 

C. rosea J1446 -sientä esiintyi jokaisen käsitellyn porkkanaerän porkkanoissa vielä varastoinnin 

loppuessa, noin kuusi kuukautta ruiskutusten tekemisestä. Tämä osoittaa toisen tutkimushypoteesin 

toteutumisen, eli C. rosea J1446 -sienen selviytymisen 0,5 °C lämpötilassa useamman kuukauden 

ajan. Gimenon ym. (2021) tutkimuksessa havaittiin C. rosea -sienen säilyvän elinkykyisenä yli 

kahden vuoden ajan varastoituna 5 °C:n lämpötilassa. Selviytyminen kylmemmissä 

varastointiolosuhteissa puoltaa hyötymikrobin soveltuvuutta varastoporkkanan tautitorjuntaan. 

Tarkastelujakson edetessä oli kuitenkin selkeästi havaittavissa hyötymikrobin vähentyminen ja sen 

elinvoiman heikentyminen. Ensimmäisillä tarkastelukerroilla C. rosea J1446 -sieni lähti vesiagarilla 

nopeasti runsaaseen kasvuun, kun taas viimeisillä tarkastelukerroilla sienellä kesti pidemmän aikaa 

muodostaa kasvua kasvatusalustalle. 

  

Hyötymikrobia esiintyi koko tarkastelujakson aikana runsaimmin porkkanaerän 1 porkkanoissa. 

Kyseisen erän porkkanoihin päätyi ruiskutusvaiheessa eniten valmisteliuosta, mikä voi selittää C. 

rosea J1446 -sienen kattavamman esiintymisen verrattuna muihin porkkanaeriin. Valmisteliuoksen 

eri käyttömäärien testauksella voitaisiin selvittää, mikä määrä olisi soveltuvin hyötymikrobin 

selviytymisen, porkkanoiden asuttamisen ja sitä kautta tautien torjunnan kannalta. 

 

6.4 Antagonismikoe 

 

Antagonismikokeessa havaittiin kaikkien Clonostachys-kantojen rajoittavan porkkanoista 

eristettyjen patogeenien kasvua kasvaessaan samalla kasvatusalustalla, mikä vahvistaa kolmatta 

tutkimushypoteesia. Tulos on yhtenäinen aiemmin tehdyn tutkimuksen kanssa, jossa havaittiin 

Clonostachys rosea -sienen antagonismivaikutuksia S. sclerotiorum -sieneen 
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kaksoiskasvatusmaljoilla (Rodríguez ym. 2011). Clonostachys-kannalla 1 oli suurin vaikutus eri 

patogeenikantojen kasvuun, mikä osoittaa kyseisen, kaupallisessa käytössä olevan kannan saattavan 

soveltua varastoporkkanan patogeenien rajoittamiseen. 

 

Clonostachys-kantojen antagonismivaikutuksia olisi todennäköisesti saatu vielä selkeämmin esiin, 

mikäli koe olisi toteutettu pidempikestoisena. Sienet lähtivät selkeään kasvuun vasta noin 

seitsemännen päivän kohdalla. Rodríguezin ym. (2011) tutkimuksessa oli havaittu C. rosea -sienen 

kolonisoivan voimakkaasti S. sclerotiorum –sienen rihmastopahkoja 20 vuorokauden jälkeen. 

Clonostachys-kantojen hyperparasitismin ilmeneminen PDA-maljoilla olisi siis vaatinut enemmän 

kuin yhdeksän vuorokautta. Ongelmallista kokeen toteutuksessa ja tulosten havainnoinnissa oli edellä 

mainitun hitaan kasvun lisäksi kasvatusmaljojen kontaminoituminen. Bakteerien aiheuttama 

kontaminoituminen johti monien maljojen hylkäämiseen. Lisäksi joillakin maljoilla esiintyi 

Clonostachys- tai patogeenisienen hallitsematonta leviämistä, mahdollisesti vesipisaran välityksellä. 

Maljojen valmistuksessa tapahtuvasta höyrystymisestä johtuva epätasainen kosteuspitoisuus loi 

mahdollisesti vaihtelua rinnakkaisten maljojen välille. Vaihtelu ilmeni kasvustojen morfologisten 

ominaisuuksien, kuten pigmentin muodostuksen eroavaisuuksina. Vaihtelua rinnakkaisten maljojen 

välille aiheutti myös todennäköisesti agarkiekkojen epäidenttisyys. Agarkiekkojen ottaminen 

epätasaisesta kasvustosta todennäköisesti vaikutti siihen, kuinka paljon esimerkiksi hyväkuntoista 

sienirihmastoa päätyi kaksoiskasvatusmaljoille. 

 

Hyötymikrobin kasvaminen suojeltavan kasvin, kuten porkkanan, pinnalla voi torjua patogeenisten 

sienten leviämistä ja tautioireiden aiheuttamista (Roberti ym. 2008, Sun ym. 2020). Clonostachys-

sienikantojen ja erityisesti kaupallisen kannan aiheuttama porkkanan patogeenien kasvun 

rajoittuminen tukee valmisteen käyttämistä porkkanan varastotautien torjunnassa. Valmisteen 

levitystapaa tulisi vielä tutkia porkkanatuotannon eri vaiheissa, jotta saataisiin selville, milloin ja 

millä tavalla ruiskutettuna hyötymikrobi torjuu parhaiten varastotauteja. 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tulokset osoittivat C. rosea J1446 -valmisteen vähentävän tautien esiintymistä varastoporkkanoissa, 

kun valmiste ruiskutettiin porkkanoihin juuri ennen varastointia. Hyötymikrobin pitkäkestoinen 

säilyminen kylmissä varastointiolosuhteissa tukee valmisteen soveltuvuutta varastoporkkanoiden 

tautien torjuntaan. Myös varastoitavia porkkanoita yleisesti vioittavien sienitaudinaiheuttajien kasvun 
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rajoittuminen samalla kasvatusalustalla C. rosea J1446 -sienen kanssa viittaa siihen, että valmiste 

voisi soveltua torjuntaan porkkanalla. 

 

Tämä tutkimus kannustaa tutkimaan lisää biologisen torjunnan käyttöä varastoporkkanoiden tautien 

torjunnassa. C. rosea J1446 -valmisteen käyttömäärän varmistaminen ja sopivien 

ruiskutusmenetelmien kehittäminen käytännön tarpeisiin voisi tulevaisuudessa vähentää 

huomattavasti porkkanan varastotautien aiheuttamaa hävikkiä. 
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LIITE 1: DNEASY PLANT MINI KIT TYÖOHJE 
 

(DNA:n eristys, Kurssityömoniste, Satu Latvala ja Minna Haapalainen). Protokollan kohdat 1-3 on 

sieni-DNA:n eristämiseen optimoinut Satu Latvala (Luke), kohdat 4-8 ovat Qiagen’in ohjeesta ja 

kohdat 9 ja 10 em. kurssityömonisteesta. 

 

1. Grow the fungal isolates on PDA medium for 2-3 weeks at room temperature. 

2. Collect 0.1 g of mycelia using a sterile loop, avoiding to take any agar, and place the sample into a sterile 2 

mL centrifuge tube containing one ceramic sphere, 6.3 mm in diameter (MP Biomedicals, Ohio, USA). 

3. To break the cells, add 400 μl of AP1 buffer and 4 μl of RNaseA (100 μg/μl) from DNeasy Plant Mini Kit 

(Qiagen, Hilden, Germany) into each sample tube. Vortex the tubes for 10 s, keep on the bench for 2 min and 

vortex again for 10 s. Incubate the sample tubes at 65 °C for 10 min, and mix twice during the incubation by 

inverting the tubes. 

4. Extract DNA using DNeasy Plant Mini Kit according to the manufacturer’s instructions. First, add 130 μl 

buffer P3 to the cell lysate, mix by inverting the tubes, and incubate on ice for 5 min, to precipitate the 

detergent, proteins and polysaccharides. Centrifuge the lysate at max speed for 5 min. 

5. Pipet the lysate supernatant into the QIAshredder Mini spin column (lilac), placed in a 2 ml collection tube, 

and centrifuge at max speed for 2 min. Transfer the flow-through fraction into a new tube, without disturbing 

the cell debris pellet (if present). Check the volume of the fraction recovered. 

6. Add 1.5 volumes of buffer AW1 (ethanol added), and immediately mix by pipetting. Apply 650 μl of the 

mixture into the DNeasy Mini spin column (white), placed in a 2 ml collection tube, and centrifuge at 6000 x 

g for 1 min. Discard flow-through, and reuse the collection tube and the column for centrifugation of the rest 

of the sample mixture. Discard the flow-through and the collection tube. 

7. To wash the DNA bound to the DNeasy Mini spin column, place the column into a new 2 ml collection 

tube, and add 500 μl buffer AW2 (ethanol added). Centrifuge at 6000 x g for 1 min. Discard flow-through, and 

reuse the collection tube. Add again 500 μl buffer AW2 to the column, and centrifuge at max speed for 2 min 

to dry the membrane. 

8. Carefully remove the column from the collection tube, avoiding contact to the washing ethanol, and place 

the column into a new sterile 1.5 ml tube. Discard flow-through and the collection tube. To elute the bound 

DNA from the column, pipet 50 μl of sterile nuclease-free water (milli-Q, Millipore) carefully onto the 

membrane. Incubate at room temperature for 5 min, and then centrifuge at 6000 x g for 1 min. Add again 50 

μl of sterile water onto the membrane, incubate for 5 min, and centrifuge at 6000 x g for 1 min. Discard the 

column. 

9. Measure the DNA concentration with NanoDrop spectrophotometer, using 1.5 μl of sample per 

measurement. Also record the A260/A280 ratio to estimate the purity of the DNA. 

10. For PCR, use 3 μl of the DNA sample, either undiluted or diluted 1:10 in sterile water if the DNA 

concentration is high. 
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LIITE 2: PCR-TUOTTEIDEN PUHDISTUS QIAQUICK® PCR 

PURIFICATION KIT -MENETELMÄLLÄ 
 

Kuva: QIAquick® Spin Handbook. 2018. Quick-Start Protocol, QIAquick® PCR Purification Kit, 

QIAquick® PCR & Gel Cleanup Kit. QIAGEN. 
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LIITE 3: NANODROP LITE -SPEKTROFOTOMETRILLÄ MÄÄRITETYT 

SEKVENSOITAVIEN DNA-NÄYTTEIDEN PITOISUUDET JA PUHTAUS 
 

Näyte Pitoisuus (ng/uL) A260/A280 

1 BO 7,1  1,82 

3 BO 8,2 1,71 

4 AC 12,0 1,71 

5 VC 5,9 1,79 

6 TC 7,8 1,85 

7 MH 8,3 1,74 

8 MH 14,8 1,87 

9 MY 15,8 1,84 

10 AL 7,3 1,85 

11 HK 21,3 1,84 

12 HK 19,7 1,82 

13 PU 8,3 1,90 

14 PH 8,0 1,86 

15 PH 26,1 1,88 

16 VH 15,0 1,83 

17 VH 24,2 1,84 

18 HÖ 18,8 1,81 

19 HÖ 26,2 1,85 

20 VH 28,4 1,87 

21 VH 27,3 1,86 

22 KH 8,8 1,78 

23 KH 4,7 1,90 

24 CY 7,1 1,89 

25 CY 28,2 1,85 

26 CY 21,0 1,82 

27 VA 9,3 1,88 

28 VA 20,6 1,84 

30 VA 9,4 1,92 
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LIITE 4: SANGER-SEKVENSOINNIN JA BLAST-OHJELMAN AVULLA 

TUNNISTETUT SIENET 
 

Kuva 

sienikasvustostaa 

Näytetunnus Sienilaji tai -suku Kattavuus E-arvo Identtisyys Rekisteröinti-

numero 

 

1 BO Botrytis cinerea 84 % 0,0 100,0 % MT089934.1 

 

3 BO Botrytis cinerea 90 % 0,0 99,8 % 
gi|1850683603|M

T573470.1 

 

4 AC Clonostachys rosea 90 % 0,0 100,0 % 
gi|1473256113|M

H869057.1 

 

5 VC Clonostachys sp. 90 % 0,0 98,5 % 
gi|1839355044|M

T446186.1 

 

6 TC Clonostachys sp. 100 % 0,0 99,8 % 
gi|2077429832|M

Z724788.1 

 

7 MH Mycochaetophora sp. 99 % 0,0 99,4 % MK407433.1 

 

8 MH Mycochaetophora sp. 99 % 0,0 98,9 % MK406760.1 

 

9 MY Mycocentrospora acerina 99 % 0,0 99,7 % KU341489.1 

 

10 AL Pleiochaeta sp. 100 % 4E-174 95,5 % FJ378717.1 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT089934.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S4TZNT1Z013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT573470.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S4VENF2A01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT573470.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S4VENF2A01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MH869057.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S4WMY0BD016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MH869057.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S4WMY0BD016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT446186.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S4Y8H0SP013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT446186.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S4Y8H0SP013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MZ724788.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S4Z12SSP01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MZ724788.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S4Z12SSP01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK407433.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S4ZNNC5W01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KU341489.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S51886D4013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/FJ378717.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S52KCVB2016
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11 HK Mycocentrospora acerina 89 % 0,0 100,0 % MT428365.1 

 

12 HK Mycocentrospora acerina 99 % 0,0 99,5 % KU341521.1 

 

13 PU Ilyonectria crassa 99 % 0,0 99,8 % MT573482.1 

 

14 PH Ilyonectria sp. 91 % 4E-150 88,3 % MT294410.1 

 

15 PH Neonectria sp. 94 % 0,0 99,8 % MN988722.1 

 

16 VH Neonectria sp. 98 % 0,0 99,8 % MN988722.1 

 

17 VH Fusarium sp. 99 % 0,0 99,5 % MK407336.1 

 

18 HÖ Neonectria sp. 98 % 0,0 99,8 % MN988722.1 

 

19 HÖ Neonectria sp. 99 % 0,0 99,8 % LC605051.1 

 

20 VH Neonectria sp. 96 % 0,0 99,8 % MN988722.1 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT428365.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S533P52V016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KU341521.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S53F7KXJ016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT573482.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=SHPND4P9016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT294410.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=SHS3BHAC01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN988722.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=SHST1RP8013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN988722.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=SHTEHF7P01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK407336.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=SHTVV90F013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN988722.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=SHUET9SF013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/LC605051.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=SHUWDX1701R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN988722.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=SHV52TNP013


 50 

 

21 VH Neonectria sp. 98 % 0,0 99,6 % MN988722.1 

 

22 KH Malassezia globosa 100 % 0,0 99,7 % CP046435.1 

 

24 CY Fusarium sp. 99 % 0,0 98,9 % OK338559.1 

 

25 CY Ilyonectria sp. 97 % 0,0 99,8 % MN385478.1 

 

26 CY Ilyonectria sp. 98 % 0,0 99,5 % MT294410.1 

 

27 VA Mycocentrospora acerina 99 % 0,0 99,8 % MH856114.1 

 

28 VA Cadophora orchidicola 97 % 0,0 99,4 % MT294412.1 

 

30 VA Mycocentrospora acerina 99 % 0,0 98,4 % MH856114.1 

a Sienet kasvoivat PDA-kasvatusalustoilla. Sienikasvustojen ikä kuvaushetkellä vaihteli 7–14 vuorokauden välillä. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN988722.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=SHVDSKT0016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP046435.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=SHW079J5013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/OK338559.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=SHWMJ2UX013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN385478.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=SHWX1MMR013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT294410.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=SHX4ZV3G016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MH856114.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=SHXMS95V01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT294412.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=SHXYXU65013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MH856114.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=SHYDGHHG01R

