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SISSEJUHATUS 
 

Kartuli-lehemädanik, mille tekitajaks on Phytophtora infestans, on üks enim kahju põhjustav 

kartulihaigusi kogu maailmas (Hannukkala, 2012). Lisaks sellele, et patogeen põhjustab 

lehemädanikku, kahjustab ta ka mugulaid. Kõige efektiivsemaks meetodiks kartuli-

lehemädaniku kontrolli alla saamiseks, saagikuse kaitsmiseks ja keskkonna kahju vältimiseks 

on resistentsete kartulisortide aretamine ja kasvatamine. Eestis on raske saada kõrget ja 

kvaliteetset kartulisaaki ilma keemilist lehemädaniku tõrjet kasutamata (Runno-Paurson et al., 

2011).  

Kartuli-lehemädaniku tekitaja pärineb Mehhiko mägismaalt, kust on saanud alguse ka 

kõik lehemädaniku väljaränded. Euroopas avastati kartuli-lehemädaniku tekitaja esmakordselt 

1840. aastatel Iirimaal, kus see tõi kaasa laastava näljahäda (Bourke, 1991), ning sealt on pärit 

kõik teadaolevad P. infestansi väljaränded mujale. 

Patogeen Phytophthora infestans on võimeline paljunema kahel viisil – suguliselt ja 

sugutult. P. infestans’il on  kaks paarumistüüpi – A1 ja A2. Enne 1980 aastat esines Euroopas 

ainult A1 paarumistüüp ja patogeen paljunes vaid sugutult.

Arvatakse, et uut tüüpi tüved levisid Euroopasse 1976. aastal Mehhikost koos tarbe- ja 

seemnekartuliga ning see tõi kaasa populatsiooni muutused, sealhulgas A2 paarumistüübi 

esinemise (Niederhauser, 1991). Alates 1980. aastate algusest esineb Euroopa 

populatsioonides nii A1 kui ka A2 paarumistüübid ning on seetõttu võimelised suguliseks 

paljunemiseks, moodustades oospoore (Drenth et al., 1995, Turkensteen et al., 2000, Lehtinen 

& Hannukkala, 2004). Uued paarumistüübid taluvad hästi neile ebasoodsaid tingimusi ning on 

võimelised mullas elama vähemalt neli aastat (Turkensteen et al., 2000). 

Uute agressiivsemate haigustekitajate tüvede arenemisega Euroopas ja mujal maailmas 

viimase kolmekümne aasta jooksul on kartuli-lehemädanikku tekitav patogeen P. infestans 

täielikult  muutunud (Fry et al., 1993). Ka Eestis esineb uus suguliselt paljunev haigustekitaja 

agressiivsem vorm (Runno-Paurson et al., 2009; 2010).  

Töö eesmärgiks oli uurida kartuli-lehemädanikutekitaja Phytophthora infestans 

paarumistüüpide ja metalaksüüliresistentsuse esinemist Eesti alampopulatsioonides. Sugulise 

paljunemise tagajärjel tekkivad püsieosed ehk oospoorid on võimelised mullas säilima aastaid 

ning selle tulemusena kartulipõllud saastuvad oospooridega mistõttu võib haigus põldudel 
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põhjustada lehemädaniku varasemat lööbimist ja selleläbi tekitada märkimisväärse saagikao. 

Seega on oluline teada, kas eeldused P. infestans suguliseks paljunemiseks on Eesti 

kartulipõldudel olemas, ja kas erinevusi esineb asukohast ja viljelusviisist sõltuvalt.  

 

Uurimistöö hüpotees: kartuli-lehemädanikutekitaja Phytophthora infestans 

alampopulatsioonid erinevad üksteisest paarumistüüpide ja metalaksüüliresistentsuse poolest. 

 

Uurimistöö läbiviimist toetas EV HTM sihtfinantseerimise projekt SF170057c09, ETF 

grant 9432 ja projekt RESIST 3.2.0701.11-0003. Käesoleva töö autor tänab oma juhendajat 

Eve Runno-Paurson’it ja abivalmist fütopatoloogia töörühma: Merili Hansen, Helina Nassar, 

Alice Aav ja Kätlin Jõgi. 
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KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Kartuli-lehemädanik ja tema põhjustaja Phythophthora infestans 

 

Kartuli-lehemädanik, mille põhjustajaks on patogeen P.infestans, on üks kõige rohkem kahju 

tekitavam kartulihaigus kogu maailmas. Kartuli-lehemädanik on jätkuvalt suureks ohuks 

kartuli kasvatajatele parasvöötme kliimas, nõudes fungitsiidide kasutamist selle kontrolli all 

hoidmiseks (Cooke et al., 2003). 

Kartul toodi Euroopasse 16.sajandil. Kuigi kartul oli juba kannatanud mõnede haiguste 

all, peeti seda siiski usaldusväärseks põllukultuuriks. Kuid 1840. aastatel ilmnes uus tundmatu 

haigus, tappes taime pealsed ja hävitades põllul kartuli mugulad. Kartuli katk, nagu seda 

haigust kutsuti, tekitas inimestes meeleheidet mitmetes Euroopa riikides (näiteks Hollandis, 

Šveitsis ja Prantsusmaal), kuid kõige suuremad tagajärjed tekitas haigus Iirimaal (Andersson, 

2007). Iiri talunikud sõltusid peaaegu täielikult kartuli kasvatusest. Lehemädaniku epideemia 

tõttu 1845-1850. aastatel kahanes Iiri kartulikasvatus peaaegu nulli lähedale ning 

pruunmädaniku tõttu puudus ka kartul seemneks. Kartulisaagi kaotus põhjustas suure 

näljahäda ning rohkem kui miljon inimest suri selle tagajärjel. See omakorda põhjustas 1,2 

miljoni inimese emigreerumise, peamiselt Ameerika Ühendriikidesse (Andersson, 2007). Üle 

160 aasta hiljem põhjustab see haigus ikka veel suurt kahju kartulikasvatuses, põhiliselt 

piirkondades, kus on jahedam ja niiskem kliima, hoolimata sealsete kartuli kasvatajate ja 

fungitsiidide tootjate jõupingutustest. 

P.infestans on heterotallne patogeen, kes kuulub seenetaoliste esiviburlaste riiki, 

munasseente hõimkonda (Birch & Whisson, 2001) ning on kahe paarumistüübiga – A1 ja A2 

(Fry, 2008). A2 paarumistüüpi ja sugulist paljunemist ei teatud looduses olevat väljaspool 

Mehhikot 1980. aastate alguseni (Fry et al., 1993; Goodwin et al., 1994). A2 paarumistüüp 

leiti Euroopas esmakordselt 1981. aastal Šveitsist kogutud isolaatidelt ja oli levinud 1980. 

aastate alguses enamus Euroopa riikides (Fry et al., 1993).  Eestis avastati A2 paarumistüüp 

1987.aastal (Vorobyeva et al., 1991). 

Lehemädanikku nakatuvad kartuli maapealsed ja kõik maa alused osad peale juurte. 

Kõige suuremat kahju tekitab taime lehestiku hävimine, millega kaasneb taime elujõulisuse ja 

arengu kahanemine ning mugulate nakatumine pruunmädanikku, mis toob kaasa suured 
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saagikaod. Järjest enam suureneb populatsiooni agressiivsus just mugulate suhtes, mis 

suurendab sümptomite raskusastet ning levib koristamise käigus ja hiljem säilitamisel 

kiiremini tervetele mugulatele (Runno-Paurson, 2012). 

Lehemädaniku tekitajale on väga oluline niiskuse esinemine. Nakatumiseks vajaminev 

niiskus võib esineda vihmana, kastena, udun või pilvedena ning on oluline, et niiskus püsiks 

lehepinnal vähemalt 8 kuni 12 tundi. Vajalik on ka mõõdukas temperatuur, kuna liialt jahedas 

(alla 15 °C) aeglustub patogeeni elutegevus ning liialt kõrge temperatuuri (üle 25 °C) juures 

kiireneb aurustumine (Fry, 2007). Sagedase vihma ja kaste esinemise korral ning temperatuuri 

püsimisel vahemikus 10°C kuni 20°C, võib kartuli maapealne osa täielikult hävineda kõigest 

mõne nädalaga (Colon, 1994).  

Laboris on patogeen võimeline paljunema kuntslikul söötmel, kuid põllu tingimustes  ei 

ole patogeen võimeline paljunema ilma elusa taimeta (Caten & Jinks, 1968; Smart & Fry, 

2001). Patogeen on kahesooline ning kahe paarumistüübiga, A1 ja A2, mille 

rekombineerumisel võib moodustuda emas ja isas suguorganid (Fry, 2008). 

 

 

1.2. Phytophthora infestans paljunemine 

1.2.1. Sugutu paljunemine 

 

Epideemia staadiumi ajal levib P. infestans õhus sporangiumidega, mis on moodustunud 

nakatunud taimel. Mõõduka temperatuuri (~20°C) ja kõrge õhuniiskuse (>90% RH) korral 

moodustub nakatunud taimel tohutul hulgal sporangiume (joonis 1). Sporangiumid vabanevad 

tavaliselt hommiku poole, kui temperatuuri tõus põhjustab järsu õhuniiskuse languse ning 

levivad seljuhul koos õhu liikumisega. Kui sporangiumid kinnituvad haigustele vastuvõtlikule 

peremeestaimele, millel esineb märg lehepind, nad nakatavad. Nakatumine võib toimuda kas 

otsese nakatumise kaudu, sporangiumi enesega, või kaudse nakatumise kaudu, mille korral on 

5-10 liikumisvõimelist zoospoori ühe sporangiumi kohta, mis kõik nakatavad omakorda 

peremeestaime. Murdepunkt otsese ja kaudse idanemise vahel on 15°C juures, kus kaudne 

nakatumine on alla selle temperatuuri kõige levinum ning otsene nakatumine on kõige 

domineerivam üle 15°C (Andersson, 2007). 
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Joonis 1. Phytophthora infestans sporangiumid. A. Aav, 2011. 

 

Kartuli mugulad võivad nakatuda, kui sporangiumid uhutakse nakatunud pealsetelt 

mulda (Andrivon, 1995). Haigustekitaja tungib mugulatesse vigastuste, silmade ja õhulõvede 

kaudu (Olanya et al., 2009). Mugulate nakatumine vähendab saagi kvaliteeti ning kui suur osa 

mugulatest on nakatunud võib see põhjustatada suure saagikao (Andersson, 2007). Seemne 

mugulad, mis on nakatunud P.infestans’i poolt mädanevad kas hoidlas ja pärast seemne 

külvamist või ei mädane koheselt, vaid säilivad ületalve ja põhjustavad uuel kasvuaastal 

lehemädaniku epideemia (Kirk et al., 2010). 

Lehemädaniku poolt nakatunud lehestikul arenevad soodsates tingimustes vesised kiiresti 

suurenevad laigud, mis hiljem pruunistuvad ja kuivavad. Laigu äärtes lehe alumisel küljel on 

kohev valkjas koniidikandjate kirme. Kuivades tingimustes kirme kaob. Nakatuvad  ka 

varred, lehevarred ja võrse tipud, kus tekivad hallikaspruunid laigud ja vööndid. Mugulate 

nakatumise korral tekivad mugula pinnale veidi sissevajunud pruunikad või lillakashallid 

laigud, mille all pruunikas ja kõva kude. Niiske pinnase korral mädanevad mugulad enne 

saagikoristust (Birch & Whisson, 2001). 
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Joonis 2. Lehemädaniku tüüpilised vesised laigud, millel alaküljel moodustub kirme. E. 

Runno-Paurson, 2012 

 

 

 Joonis 3. Kartuli-lehemädaniku poolt hävitatud kartulipealsed. E. Runno-Paurson, 2012. 
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Peamiseks põhjuseks epideemia levikul on see, et haigustekitaja on võimeline ühe 

nakkuslaigu kohta tootma kuni 300 000 uut eost (Legard et al., 1995). Põhjamaades läbi 

viidud uuringutest on selgunud, et agressiivsemad haigustekitaja tüved võivad ühel nakatunud 

lehel toota üle 1000 uue eose mm² kohta. Uue põlvkonna moodustamiseks läheb uutel 

agressiivsematel haigustekitajatel aega kõigest 3-6 päeva (Lehtinen et al., 2009). 

 

 

1.2.2. Suguline paljunemine 

 

Enne 1980.aastat koosnes P.infestans populatsioon väljaspool Mehhikot üksnes A1 

paarumistüübist, mida iseloomustas üks genotüüp (Cooke et al., 2011). Arvatakse, et uued 

tüved rändasid Euroopasse 1976. aasta suvel koos Mehhikost imporditud nakatunud kartuliga 

(Niederhauser, 1991). Kaasa toodud haigustekitaja mitmekesisemad populatsioonid 

põhjustasid hilisema populatsiooni muutusele koos A2 paarumistüübi esinemisega.  

 

Joonis 4. Phytophthora infestans oospoorid. J. A. Corcoles, 2006. 

 

Uus populatsioon, mis koosneb A1 ja A2 paarumistüübist, talub hästi ebasoodsaid 

keskkonna tingimusi ning on võimeline elutsema iseseisvalt mullas vähemalt neli aastat, 

mõjutades seega haiguse epidemioloogiat (Mayton et al., 2000). A1 ja A2 paarumistüüpide 

seeneniitide kokkupuutel tekivad anteriidid (isassugupool) ja oogoonid (emassugupool), 

millest omakorda moodustuvad paksukestalised oospoorid (joonis 2) ehk püsieosed (Fry et 

al., 1993). Tekkinud oospoorid on sattudes mulda võimelised idanema sporangiumiks, millest 

seejärel vabanevad idanemisvõimelised rändeosed ehk zoospoorid (Drenth et al., 1993). 
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Tekkinud oospoorid on elujõulised ja struktuurilt paksu seinaga, pidades aastaid vastu 

ebasoodsates keskkonnatingimustes. P. infestans oospoorid on võimelised ellu jääma väga 

madalatel temperatuuridel, kuid mitte mõõduka kuumuse juures (Pittis & Shattock, 1994). 

Oospoorid idanevad kõige paremini temperatuurivahemikus 10-20 °C ( Pittis & Shattock, 

1994; Turkensteen et al., 2000). 

Suguline paljunemine on muutnud patogeeni P.infestans ökoloogiat. Suguline 

paljunemine suurendab genotüübi muutlikkust organismis ja põhjustab virulentsuse esinemist 

või resistentsust fungitsiidide vastu (Fry et al., 1993). Enamuses Euroopa riikide 

populatsioonides paljuneb patogeen P. infestans tänaseks sugulisel teel. Viimastel aastatel on 

muutunud ka P.infestans paaritumistüüpide sagedus; mitmed uuringud on näidanud kiiret A2 

paarumistüübi osakaalu suurenemist (Hermansen et al., 2000; Lebecka et al., 2007; Lehtinen 

et al., 2007; Runno-Paurson et al., 2009; Chmielarz et al., 2010; Kildea et al., 2010; Runno-

Paurson et al., 2010a,b). 

Varem hävines vaid mütseelina mugulates talvitunud patogeen talvel läbi külmunud 

mugulate tõttu (Fry et al., 1993). Kuid kuna sugulise paljunemise lõpp-produktiks olevad 

paksuseinalised oospoorid on keskkonnatingimuste suhtes vastupidavamad, siis säilivad nad 

mullas eluvõimalise mitmeid aastaid (Runno-Paurson, 2012). Seda on näidanud Hollandis ja 

ka külmema kliimaga Põhjamaades tehtud uuringud (Turkesteen et al., 2000; Cooke et al., 

2011). 

 

 

1.3 Phytophthora infestans sugulise paljunemise tagajärjed 

 

Kartuli-lehemädanik, mille tekitajaks on patogeen P. infestans, põhjustab suurt kahju 

kartulikasvatuses kogu maailmas (Erwin & Ribeiro, 1996). Soodsates kasvu- ja 

arengutingimustes võib haigustekitaja vaid paari nädalaga hävitada kogu taime maapealse osa 

(Tatarowska et al., 2012). Agressiivsemad haigustekitaja tüved võivad areneda ühest 

eluvõimelisest eosest sporuleerivaks laiguks juba 2,5-4 päevaga. Tänapäevaks on 

infektsiooniperioodide arv ühe vegetatsiooniperioodi jooksul mitmekordistunud, kuna 

patogeen on võimeline taime sisenema palju lühema ajaga kui varem (Runno-Paurson, 2012). 

Kartuli-lehemädanik põhjustab kartulikasvatajate seas suurt majandislikku kahju saagi 

hävinemise ja suurtes kogustes fungitsiidide kasutamisega, mis on vajalik haiguse kontrolli all 

hoidmiseks (Guenthner et al., 2001). Lehestiku nakatumine põhjustab taimede hävinemist 

http://hortsci.ashspublications.org/content/43/5/1501.full#ref-7
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enne saagi valmimist ja kui lehestikul tekkinud eosed uhutakse mulda, võivad mugulad 

nakatuda juba kasvuperioodi ajal. Pruunmädanik võib areneda ka juhuslikult, kui näiteks 

saagikoristuse ajal mugulad hõõrduvad üksteise vastu ja haigestunud mugulad puutuvad 

kokku tervete mugulatega. Sellisel viisil mugulate pruunmädanikku nakatumine 

saagikoristuse ajal on dokumentaalselt tõestatud (Nyankanga et al,. 2010). Samuti võivad ka 

kahjurite poolt tekitatud vigastused mugulatel soodustada lehemädanikku nakatumist 

(Nyankanga et al., 2007). 

Lehemädanikku nakatunud mugulad on kõlbmatud nii seemneks kui ka lauakartuliks 

ning on tundlikud korduvale mädanemisele (Lambert et al., 1998). Isegi õrnalt nakatunud 

mugulad võivad vähendada saagi kvaliteeti, suurendada käsitlemiskulusi ning muuta mugulad 

seemneks sobimatuks. Seega on seemnekartulile suurimaks kahjutekitajaks mugulamädanik 

(Nyankanga et al,. 2010). 

 

 

1.4 Phytophthora infestans ja fungitsiidiresistentsus  

 

Kartuli-lehemädaniku kontrolli all hoidmine sõltub suuresti fungitsiidide kasutamisest 

(Goodwin et al., 1996). Patogeen Phytopthora infestans resistentsust metalaksüüli suhtes 

täheldati esmakordselt 1980-ndatel Iirimal ja Hollandis. Metalaksüüli resitentsete isolaatide 

osakaal erineb aasta-aastalt ning hooajaliselt. 1990. aastatel püsis resistentsus Euroopa 

riikides üsna stabiilsena (Gisi & Cohen, 1996). Eesti kartulikasvatajad kasutavad sageli 

metalaksüüli sisaldavaid fungitsiide just selle kartuli-lehemädanikku tõrjuva toime tõhususe 

tõttu (Runno-Paurson, 2010).  

Fenüülamiid fungitsiidid on klass süsteemseid ühendeid, sealhulgas metalaksüül, millel 

on kaitsev ja raviv seenevastane toime ning hoiab kontrolli all ebajahukastelaadsete poolt 

põhjustatud haigused. Metalaksüül-resistentsete isolaatide kasvu täheldati 1981.- ja 1984. 

aastate vahelisel perioodil, mil fenüülamiid fungitsiidide kasutamine peatati Iirimaal ja 

Hollandis (Runno-Paurson & Koppel, 2006). 

Alates sellest, kui 1997. aastal võeti Lääne-Euroopas kasutusele metalaksüül, on seda 

fungitsiidi kasutatud laialdaselt munaseente poolt põhjustatud haiguste kontrolli all 

hoidmiseks (Yun Lee et al., 1999). 

Metalaksüül on fenülamiidide gruppi kuuluv toimeaine ning on tõenäoliselt kõige 

mitmekülgsemate süsteemsete omadustega, bioloogilise aktiivsusega ja koostisega toimeaine. 
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Metalaksüül pärsib sporulatsiooni ja mütseeli arengut peremeestaime koes, kuid sellel on 

väike mõju sporangiumide ja zoospooride idanemisele (Yun Lee et al., 1999). 

Metalaksüüli võib kasutada efektiivselt kartuli-lehemädaniku tõrjeks maksimaalselt kaks 

korda fungitsiidide kasutamise alguses. Jälgides metalaksüüli sisaldavate fingitsiidide 

kasutamise juhendit, on võimalik piirata metalaksüüli tundlike tüvede arenemist ning seega 

vältida fungitsiidide efektiivsuse vähenemist (Runno-Paurson, 2010). 

 

 

MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. P. infestans proovide kogumine ja isolaatide kultuuri viimine 

 

P. infestans Eesti subpopulatsioonide iseloomustamiseks koguti 2012. aasta vältel kokku 

152 isolaati 16 põllult (Tabel 1). Isolaadid koguti kokku kuuest maakonnast kolmelt 

suurtootjate põllult, viielt väikekasvatajate põllult, seitsmelt mahetootjate põllult ning ühelt 

aretuspõllult. Tavatootjate põldudelt koguti 96 P. infestans isolaati ja mahepõldudelt 56 

isolaati.  

Lehemädanikutekitaja tüved isoleeriti ühe tüüpilise haigustekitaja laiguga lehtedelt. 

Lehemädanikust nakatunud lehed (üks taime kohta) koguti esimeste haigussümptomite 

ilmnemisel, kasvuperioodi lõpul või kogu kasvuperioodi jooksul (Runno-Paurson et al., 

2010).  

Kõik kogutud isolaadid viidi iseloomustamiseks puhaskultuuri. Isoleerimiseks asetati 

nakatunud lehekoe tükk  piirituses ja leegis steriliseeritud mugulalõikude vahele. Kasutati 

vaid vastuvõtlikke R-geene mittesisaldavate sordi ’Bintje’ mugulaid. Lõigud asetati 

steriilsetesse Petri tassidesse. Petri tasse hoiti kasvukambris 16°C juures 6-7 päeva, kuni 

mütseel oli kasvanud läbi kartulilõigu. Väike kogus mütseeli kanti mugulalõikudelt steriilse 

nõela abil rukki söötmele (Caten & Jinks, 1968). Puhaskultuure säilitati 5° C juures ja 

ümberkülve tehti iga kahe kuu järel. 
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Tabel 1. Eestist kogutud P. infestans isolaatide koht, regioon, viljelustüüp ja isolaatide arv  
 

Koht Maakond Viljelustüüp Isolaatide arv 

Eerika Tartumaa mahe 8 

Holdre Valgamaa tava 6 

Jõgeva (I) Jõgevamaa tava 16 

Jõgeva (II) Jõgevamaa mahe 17 

Jööri Saaremaa tava 6 

Kõljala I Hiiumaa mahe 1 

Kõljala II Hiiumaa mahe 4 

Kõljala IV Hiiumaa tava 3 

Käina Hiiumaa tava 4 

Rahtla Saaremaa mahe 7 

Reola Tartumaa tava 38 

Suureranna I Hiiumaa mahe 14 

Suureranna II Hiiumaa mahe 5 

Sürgavere Viljandimaa tava 11 

Tilga Tartumaa tava 7 

Võnnu Tartumaa tava 5 

Kokku     152 
 

 

2.2. Paarumistüüpide määramine 

 

Paarumistüüpide määramiseks pandi uuritavad isolaadid Petri tassi rukkiagarile (Caten & 

Jinks, 1968) kokku kasvama A1 ja A2 testerisolaadiga (paarumistüüp teada). Tasse hoiti 10-

18 päeva 16° C juures pimedas. Kui oospoorid moodustusid A1 isolaadiga, siis loeti uuritav 

isolaat A2 paarumistüüpi isolaadiks, aga kui oospoorid moodustusid A2 isolaadiga, loeti 

isolaat A1 paarumistüüpi isolaadiks. Kui oospoorid moodustusid mõlema paarumistüübiga, 

siis loeti isolaat iseviljastuvaks. Kasutati samu testerisolaate nagu kirjeldas Lehtinen et al., 

2007. Paarumistüüpide katsed tehti isoleerimisaastal oktoobrist kuni novembrini. 

 

 

2.3. Metalaksüüliresistentsuse määramine 

 

Metalaksüüliresistentuse määramisel kasutati Hermansen et al.(2000) poolt välja töötatud ja 

Runno-Paurson et al. (2009) poolt modifitseeritud ’ujuva lehe meetodit’. Vastuvõtliku 

kartulisordi ’Berber’ lehe kettad (läbimõõt 1,4 cm) pandi erineva kontsentratsiooniga (10 ja 

100 mg L-1 ) metalaksüüli lahusesse ja destilleeritud vette (kontroll variant). Iga leht nakatati 
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ühe tilga (20 mL-1) 7-9 päeva vanusest mütseelist valmistatud sporangiumide suspensiooniga. 

Igal kontsentratsioonil oli 6 kordust. Sporulatsiooni esinemist ja selle ulatust hinnati seitse 

päeva pärast nakatamist, inkubeerides lehti 16°C ja >90% relatiivse niiskuse juures. 

Sporulatsiooni hinnati binokulaariga kasutades järgmist skaalat: 0, sümptomid puuduvad; 1, 

väiksed nekrootilised laigud; 2, <10% nekrootiline laik; 3, 10-50% lehepinnast on kaetud 

mütseeliga; 4, 50-75% lehepinnast on kaetud mütseeliga; 5, >75% lehepinnast on mütseeliga 

kaetud. Sporulatsioon hinnati sobivaks, kui kumulatiivne skoor kõigi nelja lehe puhul oli 

vähemalt 12. Kui 100 mg L-1 kontsentratsiooni juures tekkis lehel sporulatsioon, hinnati 

isolaadid resistentseteks. Kui soprulatsioon tekkis metalaksüüli 10 mg L-1 kontsentratsiooni 

puhul,  hinnati need keskmise tundlikkusega isolaatideks ja isolaadid, millised sporuleerusid 

vees, hinnati tundlikeks. Metalaksüüliresistentsuse katsed tehti isoleerimisaastal novembrist 

detsembrini. 

 

 

2.4. Andmete analüüs 

 

Statistiline analüüs P. infestans paarumistüüpide esinemissageduse määramiseks erinevates 

kategooriates viidi läbi MS Exel’is. Andmete analüüsi on väljendatud paarumistüüpide 

esinemise tõenäosusega (p-väärtus) seotud chi-ruut väärtustega.  

 

 

TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Paarumistüüpide proportsioon P. infestans Eesti populatsioonides 

 

Paarumistüüpide määramiseks koguti 2012. aastal Eesti kartulipõldudelt 152 P. infestans 

isolaati. Uuritud isolaatidest kuulusid A1 paarumistüüpi 55,3% ja A2 paarumistüüpi 41,4%. 

Ise-feritiilseid A1A2 paarumistüübiga isolaate leiti 3,3% populatsioonist.  
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Joonis 5. P. infestans paarumistüüpide sagedus tava- ja mahetootjate põldudel. 

 

 

Erinevate viljelusviiside võrdluses esines oluline erinevus P.infestans paarumistüüpide 

sageduses (p=0,003). Mõlema viljelusviisil oli esindatud kõik kolm paaarumistüüpi (joonis 5). 

Tava- ja mahetootjate põldude võrdluses selgub, et A2 paarumistüüpi esines mahetootjate 

põldudel kaks korda vähem (25%), kui tavatootjate põldudel (51%) (joonis 5). A1 

paarumistüübi domineerimine mahetootjate põldudel näitab, et mahetalunikud järgivad 

külvikorra reegleid ja ei kasvata kartulit iga ühe või kahe aasta tagant ühel samal maal, vaid 

maa kasutuse vahel on vähemasti kolm kuni neli aastat. Nende tulemuste põhja võib väita, et 

mahepõldudel on väiksem risk suguliseks paljunemiseks ja mulla saastumiseks oospooridega. 

Uuriti ka P. infestans paarumistüüpide esinemissageduse erinevust erinevate regioonide 

vahel. Paarumistüüpide esinemissageduses leiti suur erinevus erinevate Eesti regioonide 

populatsioonide vahel (p<0,0001) (joonis 6). Ida-, Kesk- ja Lõuna-Eesti populatsioonides oli 

esindatud kolm erinevat paarumistüüpi, kuid Lääne-Eesti populatsioonis esines kaks 

paarumistüüpi – A1 ja A2 (joonis 6). Regioonide vahelises võrdluses oli A2 paarumistüübi 

sagedus kõige kõrgem Ida- ja Kesk-Eesti P. infestans populatsioonides, vastavalt siis 49,4% ja 

45,5% (joonis 6). Nii Lõuna- kui ka Lääne-Eesti populatsioonides oli A2 paarumistüübi 

sagedus tunduvalt madalam võrreldes eelmistega (joonis 6). Kesk-Eesti põldudel kogutud 

isolaatidel oli äärmiselt kõrge ise-fertiilsete isolaatide arvukus (27,2%) (joonis 6). 
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Joonis 6. P. infestans paarumistüüpide sagedus Eesti erinevates regioonides. 

 

 

Sellist regioonide vahelist erinevust võib selgitada sellega, et Ida- ja Kesk-Eestist 

kogutud P. infestans populatsioonid pärinesid eelkõige tavatootjate (väike- ja suurtootjad) 

põldudelt, kus oli A2 sagedus ka kõrgem (joonis 6). Seevastu Lääne-Eesti populatsioon oli 

kogutud eelkõige mahetootjate põldudelt. Lõuna-Eesti madal A2 paarumistüüpide sagedus on 

ilmselt seotud väikse isolaatide arvuga. Kesk-Eesti populatsioonist leitu kõrge ise-fertiilsete 

isolaatide arvukus on ilmselt seletatav isolaatide vähese arvuga ja peegeldab vaid üht 

konkreetset kogumis aastat. 

Eesti kartulipõldudelt kogutud subpopulatsioonidel esines suur erinevus P. infestans 

paarumistüüpide proportsioonide vahel (p<0,0001) (joonis 7). Kõik kolm paarumistüüpi oli 

esindatud kolmel põllul. Selgus, et kuueteistkümnest uuritud põllust kümnel esineb koos A1 

ja A2 paarumistüüp (joonis 7). Vaid A1 paarumistüübiga populatsioon esines Jööri ja 

Suureranna I ja II põldul. Ainult A2 paarumistüüpi esines Kõljala I (vaid üks isolaat), Kõljala 

II ja Kõljala IV põldudel. Kõrge A2 paarumistüüpide esinemise sagedus on Jõgeval (62,5%), 

Käinas (75%), Reolas (55%), ja Võnnus (60%) (joonis 7). Kõige soodsamad tingimused 

suguliseks paljunemiseks on Jõgeva, Käina, Reola, Sürgavere, Tilga ja Võnnu 

kartulipõldudel, kus A1 ja A2 paarumistüüpide proportsioon on 1:1 või selle lähedal.  
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Joonis 7. P. infestans paarumistüüpide sagedus erinevatel põldudel 

 

 

3.2. Metalaksüüliresistentsuse esinemine P. infestans Eesti populatsioonides 

 

Metalaksüüliresistentsust hinnati kokku 133 P. infestans isolaadil. Metalaksüüliresistentseid 

isolaate ei leitud. Metalaksüüli suhtes keskmisetundlikkusega tüvesid registreeriti 13,5% ja 

tundlike isolaate 86,5 %. 

Viljelusviiside vahelises võrdluses leiti, et mahetootjate põldudel kogutud P. infestans 

isolaatidel esines metalaksüüli suhtes tundlikke isolaate rohkem (92,5%) kui tavatootjate 

kartulipõldudelt kogutud isolaatidel (82,5) (joonis 8). Statistiliselt olulist erinevust ei leitud 

(p=0.10). 
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Joonis 8. P. infestans metalaksüüliresistentsuse esinemise sagedus tava- ja mahetootjate 

põldudel 

 

 

Eesti regioonide vahelises võrdluses olulist statistilist erinevust erinevate regioonide 

vahel ei leitud (p=0,08), kuid tulemustest on näha, et Ida-, Kesk- ja Lääne-Eestist kogutud 

populatsioonidel esines tundlikke isolaate rohkem kui Lõuna-Eestist kogutud populatsioonil 

(joonis 9). 

Tulemused on loogilised kuna Lõuna-Eestist kogutud populatsioon koguti suurtootjate 

põldudelt, kus ilmselt metalaksüülisisaldavat lehemädaniku fungitsiidi Ridomil Gold MZ 68 

WG kasutati. Tegemist on süsteemse efektiivse fungitsiidiga, mida kasutatakse eelkõige just 

esimese tõrjekorrana, kui lehemädanik on jõudnud juba vähesel määral lööbida. 
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Joonis 9. P. infestans metalaksüüliresistentsuse esinemise sagedus erinevates regioonides. 
 

 
 

Joonis 10. P. infestans metalaksüüliresistentsuse esinemise erinevatel põldudel. 

T - tundlik; KR - keskmiselt resistentne 
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Eesti erinevatelt kartulipõldudelt kogutud subpopulatsioonidel esines suur erinevus P. 

infestans metalaksüülitundlikkuse vahel (p<0,0001) (joonis 10). Metalaksüüli tundlikkus 

esines kõigil vaadeldud põldudel, olles vahemikus 33-100%. Jööri, Tilga ja Võnnu põldude 

populatsioonidest leiti rohkem metalaksüüli suhtes keskmise tundlikkusega isolaate, mis 

tähendab, et neil põldudel on risk resistentsuse tekkeks olemas. 
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ARUTELU 
 

Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthora infestans Eesti alampopulatsioonid erinevad 

üksteisest paarumistüüpide ja metalaksüüliresistentsuse poolest. Paarumistüüpide erinevus 

tuleb välja erinevate viljelusviiside ning ka regioonide võrdluses. Metalaksüüliresistentsuse 

suhtes tuleb erinevus välja erinevaid põlde võrreldes.  

2012. aastal oli Eestis A1 paarumistüübi esinemissagedus 55,3%, A1 paarumistüübil 

41,4% ning ise-feritiilseid A1A2 paarumistüübiga isolaate leiti 3,3% populatsioonist. 

Võrdluseks võib tuua 2004-2005. aastal tehtud katsed, kus A1 paarumistüübi osakaal oli 57% 

ning 41% esines A2 paarumistüüpi (Runno Paurson, 2010), mis näitab, et paarumistüüpide 

esinemissagedus on olnud sarnane. 

Paarumistüüpide esinemissagedus viljelusviiside vahel on erinev. 2012. aastal esines 

tavatootjate põldudel A2 paarumistüüpi 51%, kuid mahetootjate põldudelt leitud A2 

paarumistüübi osakaal oli vaid 25%, seega on mahetootjate põldudel väiksem risk mulla 

saastumiseks oospooridega. Ise-fertiilne A1A2 paarumistüüp leiti mõlematelt põldudelt, 

tavatootjate põldudelt 4% ning mahetootjate põldudelt 2%.  

Erinevate regioonide võrldluses selgus, et A2 paarumistüübi esinemissagedus on Ida- ja 

Kesk-Eesti põldudel tunduvalt suurem, vastavalt 49,5% ja 45,5%, kui see on Lõuna- ja Lääne-

Eesti põldudel. 

A1 ja A2 paarumistüüpi esines koos kuueteistkümnest uuritud põllust kümnel. Mõlema 

paarumistüübi koos esinemine samal põllul näitab, et on olemas võimalus oospooride 

produktsiooniks (Turkensteen et al., 2000). Mõlema paarumistüübi koos esinemist Eesti 

põldudel on täheldatud ka varasemalt: 2002-2003 ja 2004-2007 aastal tehtud katsetest leiti A1 

ja A2 paarumistüübi koos esinemine 88% kogu uuritud põldudest (Runno-Paurson, 2010). 

Sarnaseid tulemusi on leitud ka Saksamaal, kus mõlema paarumistüübi samaaegset esinemist 

täheldati 60-92% kogu uuritud põldudest (Bouws & Finckh, 2007). Kõige soodsamad 

tingimused suguliseks paljunemiseks leiti kuuel (37,5%) uuritud kartulipõllul 

kuueteiskümnest, kus paarumistüüpide proportsioon oli 1:1 või selle lähedal.  

Metalaksüüliresistentsuse hindamisel selgus, et 2012. aastal kogutud Eesti 

populatsioonides ei esinenud resistenseid isolaate, mis võib olla seletatav sellega, et 2012. 

aastal polnud ilmaolud lehemädaniku lööbimiseks väga soodsad, seega ei kasutatud ka 
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lehemädaniku tõrjeks palju metalaksüüli sisaldavaid fungitsiide. Küll aga on leitud 

resistentseid isolaate varasemalt tehtud uuringutes: 2004-2005. aastal läbi viidud katsetes leiti 

metalaksüüli suhtes resistentseid isolaate 49% (Runno-Paurson, 2010) ning 2002-2003. aastal 

leiti resistentseid isolaate 30% (Runno-Paurson, 2009). Metalaksüüli suhtes keskmise 

tundlikkusega isolaate leiti 2012.aastal 13,5% ning tundlikke isolaate 86,5%. 2009. aastal 

Poolas tehtud katsetest leiti resistentseid isolaate 12%, keskmiselt tundlikke 72% ning 

tundlikke isolaate 15% (Chmielarz et al., 2010), mis näitab, et sealsed tulemused on olnud 

erinevad võrreldes Eestiga. Põhjus miks 2012. aastal ei esinenud Eesti populatsioonides 

resistentseid isolaate võib olla selles, et sel aastal ei lööbinud lehemädanik tugevasti, ning ei 

kasutatud väga palju metalaksüüli sisaldavaid fungitsiide. 

Erinevaid viljelusviise võrreldes metalaksüüli tundlikkuse juures statistiliselt olulist 

erinevust ei leitud (p=0.01). Mahetootjate põldudelt leiti metalaksüüli suhtes tundlikke 

isolaate 92,5% ning tavatootjate põldudelt 82,5%. 

Eesti erinevaid regioone võrreldes ei leitud samuti statistiliselt olulist erinevust (p=0,08), 

kuid metalaksüüli suhtes keskmise tundlikkusega isolaate leiti kõige enam Lõuna-Eestist, 

kuna sealsed populatsioonid koguti suurtootjate põldudelt, kus ilmselt kasutati metalaksüüli 

sisaldavat fungitsiidi. Statistiliselt oluline erinevus tuli välja erinevaid põlde võrreldes, kus 

kuueteistkümnest põllust üheksal leiti ainult tundlikke isolaate. Kõige rohkem leiti keskmiselt 

tundlikke isolaate Jööri, Tilga ja Võnnu põldudelt, seega on seal olemas võimalus 

resistentsuse tekkeks. 

Seni, kuni Eestis kasutatakse soovituste kohaselt metalaksüüli on ebatõenäoline, et 

metalaksüüli resistentsed isolaadid tõrjuvad täielikult välja tundikud isolaadid (Runno-

Paurson, 2010).  
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KOKKUVÕTE 
 

Patogeen Phytophtora infestans põhjustab kartuli-lehemädanikku, mis on üks kõige suuremat 

kahju tegev haigus kartulikasvatuses hävitades kartuli maapealse lehestiku ning vähendade 

saagipotentsiaali. 

Järske muutusi P. infestans’i populatsioonides Euroopas täheldati 1980. aastate alguses, 

kui märgati ebaühtane paarumistüüpide jaotus, järsult suurenenud fenüülamiidi sisaldavate 

fungitsiidide isolaadide resistentsust ning üsna pea ka „vana“ genotüübi asendumist „uuega“.  

Töö eesmärgiks oli uurida kartuli-lehemädanikutekitaja P. infestans paarumistüüpide ja 

metalaksüüliresistentsuse esinemist Eesti alampopulatsioonides. Selgus, et Eesti põldudel on 

esindatud nii A1 (55,3%) ja A2 (41,4%) paarumistüübid kui ka ise-fertiilsed A1A2 (3,3%) 

paarumistüübid. A1 ja A2 paarumistüübid esinesid koos enamikel põldudel, seega on Eesti 

kartulipõldudel sugulise paljunemise võimalus olemas, mida kinnitavad ka varasemad 

uurimused. Suguline paljunemine suurendab geneetilist mitmekesisust ning toob kaasa mulla 

saastumise oospooridega. Tavatootjate põldudel oli A1 ja A2 paarumistüübi proportsioon 

ligilähedane 1:1-le, seega on seal suurem risk suguliseks paljunemiseks, kui mahetootjate 

põldudel, kus domineeris A1 paarumistüüp. Uurimisaastal metalaksüüli suhtes resistentseid 

isolaate ei leitud, mis näitab, et fungitsiide on kasutatud õige aegselt vastavates kogustes. Küll 

aga leiti keskmise tundlikkusega isolaate, mille osakaal oli 13,5%, seega on väike võimalus 

resistentsuse tekkeks siiski olemas.  

Uurimistöös esitatud hüpotees sai kinnitust, kuna Phytophthora infestans 

alampopulatsioonid erinevad üksteisest paarumistüüpide ja metalaksüüliresistentsuse poolest. 

Piiramaks mulla saastumist sugulise paljunemise produktide oospooridega, on 

ennetavateks meetoditeks järgida külvikorra reegleid, kasutada sertifitseeritud kartuliseemet. 

Vabanemaks oospooridest mullas tuleks ühe ja sama põllumaa kasutamisel kartulikasvatuseks 

maa kasutuse vahel hoida vähemalt neli aastat, et oospoorid muutuksid 

eluvõimetuks.Vältimaks metalaksüüli suhtes resistentsuse teket tuleb kinni pidada 

pritsimiskordade arvust, kogustest ja õigest ajast: mitte pritsida, kui pealsed on juba tugevalt 

haigestunud.  
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SUMMARY 

 

Zahkna, G. The mating type proportion an metalaxyl sesitivity of Phytophthora infestans in 

estonian subpopulatsions. Bachelor´s thesis in Production and marketing of agricultural 

products. 32 pages, 3 chapters inc. 10 captions, 1 table, 10 figures, 48 references. Defence of 

this thesis: Estonian University of Life Sciences, Tartu on June 4, 2014. In Estonian. 

 

Keywords: Phytophthora infestans, late blight, mating types, metalaxyl sensitivity 

 

Phytophthora infestans is a pathogen that causes potato blight, which is one of the most 

damaging potato diseases, destroying the foliage of potato plants and causing yield losses. 

The aim of this research was to study the occurrence of the mating types and resistance to 

metalaxyl among late blight pathogen P. infestans subpopulations in Estonia. It became 

evident that mating types A1 (55.3%) and A2 (41.4%) as well as the self-fertile mating types 

of A1A2 (3.3%) are represented on Estonian fields. Mating types A1 and A2 occurred 

together on most studied fields, therefore there is a possibility for sexual reproduction on 

Estonian potato fields. On the fields of conventional producers, the proportion of the mating 

types of A1 and A2 was approximately 1:1; thus, there is a greater risk of sexual reproduction 

than on the fields of organic producers, which were dominated by the mating type A1. During 

the survey year, metalaxyl-resistant isolates were not found, which indicates that fungicides 

have been used at the right time and in proper quantities. However, isolates with a medium 

sensitivity were found in the proportion of 13.5%, which means that there is a slight 

possibility for the development of resistance.  

The hypothesis set in the thesis was confirmed, because the sub-populations of 

Phytophthora infestans differ from one another in terms of mating types and resistance to 

metalaxyl. 

In order to prevent the contamination of soil with oospores, i.e. the products of sexual 

reproduction, it is important to follow the rules of crop rotation, and use certified potato seed 

material. To diminish oospores from the soil, there should be at least four years between 

potatoes growing in the same field. To prevent the development of resistance to metalaxyl, 

producers must choose allowed number of spraying and correct amount of fungicides, in the 

right time. It should be avoided if the foliage has already been heavily infected with the 

disease.  
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Märksõnad: Phytophthora infestans, kartuli-lehemädanik, paarumistüübid, 

metalaksüülitundlikkus 

 

Patogeen Phytophthora infestans põhjustab kartuli-lehemädanikku, mis on üks kõige 

suuremat kahju tegev haigus kartulikasvatuses hävitades kartuli maapealse lehestiku ning 

vähendade saagipotentsiaali. 

Töö eesmärgiks oli uurida kartuli-lehemädanikutekitaja P. infestans paarumistüüpide ja 

metalaksüüliresistentsuse esinemist Eesti alampopulatsioonides. Selgus, et Eesti põldudel on 

esindatud nii A1 ja A2 paarumistüübid kui ka ise-fertiilsed A1A2 paarumistüübid. A1 ja A2 

paarumistüübid esinesid koos enamikel põldudel, seega on Eesti kartulipõldudel sugulise 

paljunemise võimalus olemas. Suguline paljunemine suurendab geneetilist mitmekesisust ning 

toob kaasa mulla saastumise oospooridega. Tavatootjate põldudel oli A1 ja A2 paarumistüübi 

proportsioon ligilähedane 1:1, seega on seal suurem risk suguliseks paljunemiseks, kui 

mahetootjate põldudel, kus domineeris A1 paarumistüüp. Uurimisaastal metalaksüüli suhtes 

resistentseid isolaate ei leitud, mis näitab, et fungitsiide on kasutatud õige aegselt vastavates 

kogustes. Küll aga leiti keskmise tundlikkusega isolaate, mille osakaal oli 13,5%, seega on 

väike võimalus resistentsuse tekkeks siiski olemas.  

Piiramaks mulla saastumist sugulise paljunemise produktide oospooridega, on 

ennetavateks meetoditeks järgida külvikorra reegleid, kasutada sertifitseeritud ning puhitud 

kartuliseemet. Vabanemaks oospooridest mullas tuleks ühe ja sama põllumaa kasutamisel 

kartulikasvatuseks maa kasutuse vahel hoida vähemalt neli aastat, et oospoorid muutuksid 

eluvõimetuks. Vältimaks metalaksüüli suhtes resistentsuse teket tuleb kinni pidada pritsimis 

kogustest ja õigest ajast: mitte pritsida, kui pealsed on juba tugevalt haigestunud.  
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