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Endofyyttiset mikrosienet (engl. fungal endophytes) 
löydettiin, kun 1940-luvulla USA:ssa ja Uudessa-
Seelannissa eräillä ruokonataa kasvavilla laitumilla 
laiduntavan karjan outojen myrkytysoireiden aiheutta-
jaksi paljastuivat heinissä elävät alkaloideja tuottavat 
mikrosienet. Suurin osa niistä kuuluu toisilleen lähei-
siin sienisukuihin Epicloe ja Neotyphodium. Sieniä 
kutsutaan endofyytteiksi, koska ne elävät valtaosan 
elinkierrostaan kasvien solukoissa aiheuttamatta näky-
vää haittaa isäntäkasville. Endofyyttisten sienten vai-
kutuksia kotieläimiin kuvataan mm. Stuedemannin ja 
Hovelandin (1988) katsauksessa. Euroopassa ei ole ra-
portoitu merkittäviä endofyyttisten sienten aiheuttamia 
eläinten sairastumia tai tuotannon vähenemisiä. 

Endofyyttiä ei pysty havaitsemaan paljain silmin, mut-
ta sen esiintyminen kasvissa voidaan todeta yksinker-
taisilla laboratoriomenetelmillä, kuten värjättyjen sie-
menten tai lehtien mikroskooppitutkimuksilla. Sienen 
esiintymistä voidaan tutkia myös asettamalla lehdenpa-
la tärkkelyspitoiselle ravintoalustalle: jos heinässä on 
endofyytti, sienirihmastoa kasvaa lehdenpalasta näky-
viin alustalle 

Heinien endofyyttiset sienet ovat systeemisiä, eli ne 
kasvavat kaikkiin kasvin osiin ja siten leviävät verti-
kaalisesti kasvaessaan kukkavanaa pitkin kehittyviin 
siemeniin ja niiden mukana taas seuraavaan kas-
visukupolveen. Sieni hyötyy kasvista, koska se saa sil-
tä suojaisan kasvupaikan ja ravinteita. Myös kasvi voi 
hyötyä sienestä, sillä joissakin tapauksissa sienen on 
todettu parantavan kasvin kasvua, ravinteidenottoa, 
kuivuuden- ja tulvansietokykyä sekä vastustuskykyä 
kasvinsyöjiä ja tauteja vastaan. Siksi kasvi-
endofyyttisuhteita yleisesti pidetään yhteishyödyllisinä 
eli mutualistisina. 

Heinien endofyyttiset sienet ovat erityisen yleisiä na-
doilla (suku Festuca). Nadat esiintyvät Suomessa ylei-
sinä sekä luonnonvaraisina että viljeltyinä. Nur-
minadan (Festuca pratensis) viljelylajikkeissa endo-
fyytti-infektio on  melko yleinen. (Taulukko 1). Tut-
kimuksessamme oli mukana myös kaksi 
Retu-ruokonadan siemenerää. Endofyytti-
infektiota ei todettu kummassakaan niistä. 

 
 
Olemme havainneet, että endofyytti-infektoiduilla 
nurminadoilla tuomikirvat (Rhopalosiphum padi) 
menestyivät huomattavasti huonommin kuin kas-
veilla joilla ei ollut sieni-infektiota tai joista endo-
fyytti oli tapettu kuumakäsittelyn avulla (Kuva 1). 
Erot kirvojen lisääntymisessä infektoitujen ja ei-
infektoitujen kasvien välillä voimistuivat, kun kas-
veja kasvatetaan runsasravinteisessa ympäristössä. 
On oletettavaa että sieni pystyy tuottamaan sitä 
enemmän/vahvempia typpiperäisiä myrkkyjä mitä 
enemmän sillä on ravinteita käytössään. Erityisen 
mielenkiintoiseksi havainnon tekee se, että tuomi-
kirva on meillä hyvin yleinen, heinäkasveilla kesäl-
lä elävä kasvinsyöjähyönteinen, joka levittää vilja-
kasvien viruksia, joita vastaan ei ole torjuntamene-
telmiä. 
 
Edellä esitetyistä tuloksista on herännyt joukko uu-
sia kysymyksiä liittyen (1) endofyyttisten sienten 
yleisyyteen Suomessa käytetyissä heinälajikkeissa, 
(2) endofyyttisten sienten tuottamien alkaloidien 
määrään ja laatuun erilaisissa ympäristöissä, ja (3) 
endofyyttisten sienten vaikutuksiin ravintoketjun 
muihin eliöihin.  
 
Vaikka heinien endofyyttisten sienten tutkimus on 
esim. USA:ssa ja Uudessa-Seelannissa ollut hyvin-
kin intensiivistä, Suomessa asiaan ei ole juuri kiin-
nitetty huomiota. Onkin siis ennenaikaista sanoa, 
millaisia vaikutuksia heinien endofyyttisillä sienillä 
mahdollisesti on heinän laatuun karjan ravintona 
tai esim. nurmikoiden ominaisuuksiin Suomen olo-
suhteissa.   
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Kuva 1. Endofyyttisen sienen vaikutus tuomikirvan li-
sääntymiseen nurminadalla. 

Kuva 2. Endofyyttisienirihmastoa heinäkasvin 
solukossa. Kuva Silja Lehtimäki. 
 

 
Taulukko 1.  Endofyytti-infektio on Suomessa nur-
minadan eräillä lajikkeilla melko yleinen. Alla olevassa 
taulukossa näkyvät tutkimusryhmämme selvittämät 
nurminatalajikkeiden endofyytti-infektioiden runsaudet.  

 
Nurminatalajike Infektion 

vaihteluväli 
Siemenistä 
infektoitunut 
keskimäärin % 

Antti 2-10% 6% 
Belimo - 0% 
Boris - 1% 
Cosmos 11 - 0% 
Kalevi 0-74% 38% 
Kasper 1-96% 55% 
Salten 63-100% 88% 
Senu - 0 

 
 

Asiasanat: alkaloidit, biologinen torjunta, ekolo-
gia, endofyyttiset sienet, kestävyys, luonnonnurmet, 
nurminata, ruokonata, sienet, siemenviljely, tuomi-
kirva, typpiyhdisteet. 
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