
1

Humalan taimituotannon tilanne

Jaana Laamanen

Luke, Kasvinterveys-ryhmä

Webinaari: Humalan viljely kehittyy-missä nyt 

mennään? 

17.3.2021

19.3.2021



2

Hyvän taimen ominaisuudet

• Lajikkeen tai kasvikannan tulee olla ominaisuuksiltaan 

käyttötarkoitukseen sopiva

• Lisäysaineiston tulee olla lajikeaitoa ja tervettä

• Lajikeaitoudella tarkoitetaan että kasviaineisto on perimältään sitä 

lajiketta tai kasvikantaa mitä on merkinnät osoittavat ja että kasvi on 

ominaisuuksiltaan sellainen kuin kyseisen lajikkeen tai kannan 

kuuluukin olla

• Terve taimi ei saa sisältää kasvin kasvua haittaavia kasvitauteja tai 

tuholaisia

• Istutettavien taimien tulee lisäksi olla hyvin juuripaakkuun juurtuneita 

ja elinvoimaisia
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Kasvitaudit ja tuholaiset humalalla

• Humalalla voi esiintyä runsaasti erilaisia taudinaiheuttajia ja 

tuholaisia

• Koska humalaa lisätään kasvullisesti (pistokaista, juurenpaloista, 

juurakoista, mikrolisäyksellä) erityisesti kasvivirukset ja viroidit 

voivat levitä taimiaineiston mukana, eikä niitä voi myöhemmin 

poistaa kasveista

• Sääolosuhteista riippuvia ovat sienitaudit, lehtihome ja härmä

• Lakastumistauteja voivat aiheuttaa erittäin haitalliset Verticillium –

sienet

• Tuhoeläimistä merkittävimpiä ovat kirvat ja punkit
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Virukset ja viroidit

• Omenan mosaiikkivirus (Apple mosaic virus, 

ApMV), löydetty Suomessa humalasta ja 

omenasta, paljon isäntäkasvilajeja, yleinen, 

leviää kasvimehun mukana

• Arabiksen mosaiikkivirus (Arabis mosaic virus, 

ArMV), yleinen virus, paljon isäntäkasvilajeja, 

leviää maassa ankeroisten välityksellä

• Humalan mosaiikkivirus (Hop mosaic virus, 

HpMV), ei ole toistaiseksi löydetty Suomesta 

• Erilaiset viroidit ovat myös mahdollisia, (Hop 

Latent viroid, Hop stunt viroid, Citrus bark

cracking viroid), leviävät kasvimehun mukana
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Virukset ja viroidit
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Arabiksen mosaiikkivirus

Kuvat: Eppler, Institut für Phytopathologie und angew. Zoologie, Giessen

(DE)/Eppo Global database

Citrus bark cracking viroid

Kuvat: Dr. Sebastjan Radišek, Slovenian 

Institute for Hop Research and Brewing 

(SI))/Eppo Global database

• Virusten ja viroidien riski on hyvä huomioida omassa viljelyssä ja 

taimituotannossa
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Tutkimuskasvien käsittelyt Lukessa

• Valitut kasvikannat saapuivat juurakkoina 

ja hyödettiin taimiksi

• Kasvit lämpökäsiteltiin +36 °C:ssa 

muutamia viikkoja

• Kasveista tuotettiin solukkoviljelmät

• Elinvoimaiset viljelmät virustestattiin

• Sairaat viljelmät poistettiin

• Tarkistettiin viljelmien aitous DNA-

analyysillä

• Vain terveitä viljelmiä lisätään
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Tavoitteet

• Tavoitteena on tuoda markkinoille parhaat, 5-7 kotimaista 

humalakantaa

• Kannat käsitellään varmennetun taimituotannon asetuksen 

(Viherrakentamis- ja monikäyttökasvit, MMM 397/2020) mukaisesti 

täydennettynä viroiditutkimuksilla

• Lisäysmateriaali toimitetaan Lukesta eteenpäin taimituotantoon heti, 

kun kannat on valittu

• Uusia viljelykoehankkeita tarvitaan vielä, lisää yksityisrahoitusta 

tarvitaan

• Kannat ovat ominaisuuksiensa puolesta mahdollisimman hyvin 

valittuja ja lisäysmateriaali on laadukasta
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Kiitos!

Kuva: Jaana Laamanen, Luke


