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ABSTRACT 

 

Keywords: arbuscular mycorrhiza, agronomic practices, crop rotation, nutrient absorption, 

colonisation. 

 

For the last 50 years, intensive agriculture has significantly increased the outcome of food 

production. That has led to a constantly growing usage of pesticides and mineral fertilizers 

which has a strong impact on the environment. It is predicted that by 2050 the global 

demand for food will double. For that reason, solutions for sustainable land-usage, have to 

be found. Arbuscular mycorrhiza (AM), researched in this thesis, is the most common type 

of mycorrhiza, also one of the options to assure the sustainability of agriculture. The aim of 

the thesis, based on scientific literature, is to research the impact of agricultural practices 

on arbuscular mycorrhizal colonisation on crops, hence the change in growth and yield.  

 

The symbiosis between AM and plants improves the uptake of nutrients and water, soil 

structure and the ability to store water, also the resistance to biotic and abiotic stress. That 

may result in increased growth and yield. To assure the diversity and high quality of AM 

colonisation, different factors must be considered in agriculture. Tillage, use of fertilizers 

and growing non-mycorrhizal crops reduce the quantity, quality and development of AM 

colonisation, thus reducing the beneficial effect on plants. On the contrary, growing 

mycorrhizal cover crops and mycorrhizal crops, have a positive impact on the colonisation. 

 

Based on this research, agricultural practices have an important role in regulating 

arbuscular mycorrhizal colonisation. Therefore, future researches should focus on applying 

AM-fungi in intensive agriculture.  
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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Märksõnad: arbuskulaarne mükoriisa, agrotehnilised võtted, külvikord, toitainete 

omastamine, kolonisatsioon. 

 

Intensiivne põllumajandus on viimase 50 aasta vältel oluliselt kaasa aidanud toiduainete 

tootmise suurenemisele, tulemuseks on üha suurenev sõltuvus sünteetilistest 

taimekaitsevahenditest ning mineraalväetistest, mis omab tugevat mõju keskkonnale. 

Prognooside kohaselt kahekordistub ülemaailmne nõudlus toidu järele aastaks 2050 ning 

seetõttu on kestliku maakasutuse tagamiseks vajalik leida lahendusi. Bakalaureusetöös 

uuritav arbuskulaarne mükoriisa (AM), mis on kõige levinum mükoriisaliik, on üks 

võimalustest, millega tagada põllumajanduse jätkusuutlikkust. Töö eesmärgiks on 

kirjanduse põhjal uurida, kuidas agrotehnilised võtted mõjutavad arbuskulaar-mükoriisset 

kolonisatsiooni põllukultuuridel ja seeläbi taimede kasvu ja saagikust. 

 

AM sümbioos parandab taimede toitainete ja vee omastamist, mulla struktuuri ja 

veehoiuvõimet ning vastupidavust biootilisele ja abiootilisele stressile, mistõttu võib 

paraneda taimede kasv ja suureneda saagikus. Selleks, et rikkalikku ja kvaliteetset AM 

kolonisatsiooni saavutada, tuleb põllumajanduses arvestada mitmete erinevate teguritega. 

Mullaharimine, mittemükoriissete taimede kasvatamine külvikorras ning mineraalväetiste 

kasutamine vähendavad AM kolonisatsiooni arengut ja selle hulka, mistõttu kasulik mõju 

taimedele väheneb. Positiivset mõju kolonisatsioonile avaldavad mükoriissete taimede 

külvikorras rakendamine ning mükoriissete vahekultuuride kasvatamine.  

 

Bakalaureusetöö põhjal leiti, et hüpotees pidas paika. Agrotehnilised võtted omavad olulist 

rolli AM kolonisatsiooni reguleerimisel ning edasist uurimist vajaks AM seente 

rakendamine kõrge tootlikkusega põllumajanduses.  
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SISSEJUHATUS 

 

Intensiivne põllumajandus on viimase 50 aasta vältel oluliselt kaasa aidanud toiduainete 

tootmise suurenemisele. Selle tulemusena on üha suurenev sõltuvus sünteetilistest 

taimekaitsevahenditest ning mineraalväetistest, mis võib viia mulla kvaliteedi languse ja 

suuremate keskkonnaprobleemideni (Verbruggen et al., 2010). Prognooside kohaselt 

kahekordistub ülemaailmne nõudlus toidu järele aastaks 2050 ning seetõttu on kestliku 

maakasutuse tagamiseks vajalik leida keskkonda säästvaid lahendusi (Agricultural 

Sustainability, 2012). Kuna fosforit, mis on põhiline taime kasvu limiteeriv element, 

ammutatakse taastumatutest loodusvaradest, siis muutuvad fosforväetised aina kallimaks. 

Seetõttu muutuvad strateegiad, millega fosfori kasutamise efektiivsust parandada, järjest 

olulisemaks nii majanduslikust kui ka ökoloogilisest seisukohast lähtuvalt (Smith ja Smith, 

2011). Õppides tundma käesolevas töös uuritava arbuskulaarse mükoriisa positiivseid ja ka 

võimalikke negatiivseid omadusi, on võimalik põllumajandustegevusega mahajäetavat 

ökoloogilist jalajälge vähendada. Arbuskulaarne mükoriisa pakub põllumehele 

alternatiivset võimalust kvaliteetse saagi tootmiseks, kurnates vähem põlde ja hoides samal 

ajal kokku mineraalväetiste ja pestitsiidide arvelt.  

 

Mükoriisa termin pärineb kahest kreekakeelsest sõnast: Myco, mis tähistab seent 

ning  Rrhiza, juurt (Krishnakumar et al., 2013). Käesolevas bakalaureusetöös käsitletakse 

terminit seenjuur kui seene ja taime omavahelist mutualistlikku sümbioosi. Mükoriisat 

võib kirjeldada kui vastastikuse abistamise “lepingut”, kus seene ülesandeks on varustada 

taimi toitainetega ja veega ning kaitsta taime biootilise ning abiootilise stressi eest, samal 

ajal kui seen saab vastu kogu elutegevuseks vajalikku orgaanilise süsiniku (Alizadeh, 

2011). 

 

Nüüdseks on teada, et mükoriisat esineb peaaegu kõigis ökosüsteemides, nii kõrbetes, 

troopilistes metsades, looduslikel rohumaadel kui ka haritaval maal (Van der Heijden et 

al., 2015). Mükoriisa seened elavad juurte rakukestas, juurte pinnal või juure epidermis. 

Seente hüüfid kasvavad ka juurtest välja ning jõudes mulda, aitavad taimel omastada kasvu 

limiteerivaid toitaineid, milledeks on peamiselt lämmastik ja fosfor. Mõned mükoriisa 
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liigid suudavad ka omastada orgaaniliselt seotud toitaineid (Read ja Perez-Moreno, 2003). 

Need toitained koos teiste kasuteguritega transporditakse peremeestaimele, kust vastu 

saadakse süsivesikud (Smith ja Read, 2008). Seega omab sümbioos suurt tähtsust taime 

kasvule ja tervisele (Van der Heijden et al., 2011). Sümbioos mükoriisaga mõjutab 

tugevalt taimede produktiivsust ja mitmekesisust, ühendab taime juuri omavahel ning 

võimaldab ressursside vahetust taimede vahel (Van der Heijden et al., 2015). 

 

Käesolevas bakalaureusetöös uuritav arbuskulaarne mükoriisa (AM) on kõige levinum 

mükoriisatüüp, mida moodustavad krohmseente (Glomeromycota) hõimkonda kuuluvad 

seened, mis on obligatoorsed sümbiondid ja seetõttu sõltuvad täielikult peremeestaimest 

(Smith ja Read, 2008). Bakalaureusetöös antakse kirjanduse põhjal ülevaade faktoritest, 

mis mõjutavad arbuskulaar-mükoriisse kolonisatsiooni teket põllutingimustes ning 

kolonisatsiooni positiivsetest ja negatiivsetest toimetest põllukultuuride kasvule ja 

arengule.  

 

Arbuskulaarse mükoriisa kasutamiseks tootmistingimustes on vaja jõuda selgusele, mis ja 

kuidas kolonisatsiooni hulka mõjutab. Seetõttu seati käesoleva töö eesmärgiks välja 

selgitada, kuidas agrotehnilised võtted mõjutavad arbuskulaar-mükoriisset kolonisatsiooni 

põllukultuuridel ja seeläbi taimede kasvu ja saagikust. Siinkohal käsitletakse agrotehnilisi 

võtteid kui erinevaid põlluharimise, külvikorra ning väetiste ja pestitsiidide kasutamisega 

seotud valikuid põllumajanduses. Hüpotees: Arbuskulaar-mükoriissete seente liigirikkus ja 

kolonisatsiooni tase sõltuvad oluliselt agrotehnilistest võtetest.  

 

Tänuavaldused: Uurimust on toetanud projekt RESIST 3.2.0701.11-0003. Autor tänab oma 

uurimustöö juhendajaid Kaire Loit’i ja Eve Runno-Paurson’it kõiksuguse abi eest ning 

kõiki lähedasi, kes töö valmimiseks motivatsiooni andsid.  
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KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1. Arbuskulaarse mükoriisa olemus 

 

Arbuskulaarset mükoriisat kirjeldati esmakordselt juba 1842. aastal. Pikka aega põhines 

mükoriisa olemus pelgalt oletustel,  kuid selle sümbioosi taimedega on õpitud hindama nii 

põllumajanduslikust kui ka ökoloogilisest seisukohast vaadatuna (Koide ja Mosse, 2004).  

 

Juba rohkem kui sajandi jagu on teatud, et  taimesisese mütseeli formeerumine on muutlik 

protsess (Koide ja Mosse, 2004). Palju aastaid oldi arvamusel, et muutlikkus on tingitud 

taime omapärast, mis toetas väidet, et taim kontrollib AM kolonisatsiooni arengut (Smith 

ja Smith, 1996). Uuemad uuringud on aga jõudnud vastupidise arusaamani ning tõstatavad 

esile ka seente identiteedi märkimisväärse tähtsuse ja erinevate AM seente erisuguse 

arenemise sama liigi taimede juuresüsteemis (Cavagnaro et al., 2001; Dickson, 2004; 

Kubota et al., 2005; Smith et al., 2004). Lisaks sellele põhjustab erinevat arengut ka eri 

liiki seente võime koloniseerida selliste taimede juuri, milles üksikud muteerunud geenid 

võivad tavapärast sümbioosi teket häirida (Gao et al., 2001; Poulsen et al., 2005). 

 

Mükoriisa jaguneb põllumajanduslikust seisukohast peamiselt arbuskulaaseks mükoriisaks 

(varasemalt endomükoriisa) ja ektomükoriisaks. AM puhul suudavad seenehüüfid tungida 

juurerakkude sisse, ektomükoriisa hüüfid juurerakku ei läbista - hüüfid paiknevad 

rakuvaheruumis ja moodustavad väljaspool juurt silmaga nähtava tiheda seenmantli 

(Krishnakumar et al., 2013).  

 

Arbuskulaarne mükoriisa on nime saanud talle omaste põõsjalt hargnenud moodustiste, 

arbuskulite järgi, mis paiknevad juure parenhüümkoe rakkudes. Arbuskulid suurendavad 

kokkupuutepinda taime ja seene vahel ning on taimelt saadava süsiniku ja seenelt saadava 

fosfori põhiliseks transportijaks. Üks arbuskulaarse mükoriisa alamselts, Glomineae, 

moodustab ka vesiikuleid, kujutades endast kotitaolisi mahuteid, mis paiknevad 

juurerakkudes ja rakuvaheruumis (Bever et al., 2001). AM-seened aitavad kaasa 

peremeestaime mineraalide omastamisel, parandavad mulla struktuuri ja säilitavad liigilist 

mitmekesisust (Bothe et al., 2010). AM-seened transpordivad vett ja toitaineid mullast 
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taimele, samal ajal kui seen ise saab taimelt vastu süsinikühendeid. AM-seened on 

mullaelustiku põhilised komponendid hõlmates ligi 25% põllumajandusliku mulla 

mikrobiaalsest biomassist (Bever et al., 2001). 

 

Kuigi olemasolevad teadmised mükoriisa ökoloogilise tähtsuse kohta on väga rikkalikud, 

on siiski piiratud teadmised üksikute AM liikide iseärasuste ja rollide osas. Mitmed 

uuringud on näidanud, et erinevad AM liigid mõjuvad taime kasvule erinevalt (Bever et 

al., 2001). Mõju taime kasvule sõltub konkreetsete mükoriisa liikide sobivusest kindlate 

peremeestaimedega (Nemec, 1978; Powell et al., 1982; Adjoud et al., 1996; Streitwolf-

Engel et al., 1997; van der Heijden et al., 1998). 

 

AM seened paljunevad mittesuguliselt eostega, AM-i elutsükkel algab taime juure 

koloniseerimisega ning seejärel hakkavad juurerakkudes välja arenema arbuskulid. Hüüfid 

võivad areneda ühest nakatunud juurest teisele või isegi teisele taimele. Eosed 

moodustuvad juure parenhüümis või mullas. Eos võib algselt olla teadmata aja 

puhkeseisundis klamüdospooridena, kuid viimaks hakkavad need idanema ja 

koloniseerivad juure. Eosed võivad ka levida tekkekohast eemale (Bever et al., 2001). 

 

Enamikes looduslikes kooslustes suudab suurem osa maismaataimi (kuni 90%) 

moodustada mükoriisat, millest kõige levinum on arbuskulaarne mükoriisa (Smith ja Read, 

2008). Sellest tulenevalt võib mittemükoriissust pidada ebanormaalseks nähtuseks enamike 

taimeliikide hulgas. Põllumajanduses on märkimisväärsemaks mittemükoriisseks 

perekonnaks ristõielised (Brassicaceae) (Kabir et al., 1997). 

 

Obligatoorse sümbiondina saab AM suhtest eluks vajalikke kasusid  ning omab sümbioosi 

tekkel ja kontrollimisel olulist tähtsust (Fitter, 2006; Smith et al., 2011; Smith ja Smith, 

2011).  Seniajani on kirjeldatud ligi 200 erinevate morfoloogiliste omadustega AM liiki, 

kuid geneetilisi ja talituslikke erinevusi leidub veelgi enam (Bever et al., 2001;Helgason ja 

Fitter, 2009). Mõningased erinevused tulenevad ka sellest, kas maa-alused AM-kogumikud 

on seotud erineva vegetatsiooniastme, mulla tüübi, aastaaja, taimeperekonna või nende 

näitajate kombinatsiooniga (Bever et al., 2001; Öpik et al., 2006). 

 

Arbuskulaarne mükoriisa on kõige levinum strateegia parandamaks taimede fosfori 

omastamise võimet. Kuna väline seeneniidistik suudab fosforit sedavõrd efektiivselt kätte 
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saada, siis tähendab sümbioos sageli paremat fosfori omastamist ja taimede kasvu (Smith 

ja Smith, 2011).  Arbuskulaarne mükoriisa koosneb kolmest elutähtsast komponendist: 

taimejuurest, juurerakkude sisestest ja vahelistest seenehüüfidest ja juurevälisest mütseelist 

mullas.   Seenestruktuurid loovad taimega sümbiootilise ühenduslüli, mille kaudu toimub 

toitainete transport. Need ühenduslülid koosnevad mõlema sümbiondi 

plasmamembraanidest ning ühendussillast nende vahel. Väljaspool juurt areneb väline 

mütseel, mis on võimeline kasvama ja hargnema küllaltki laiaks (Smith ja Read, 2008). 

Peajuur võib keskmiselt koosneda kahest või rohkemast nakkuse kogumist sentimeetri 

kohta (Harley ja Smith, 1983). Igal kogumil areneb väline mütseel, mis võib risosfääris 

areneda mitme sentimeetri pikkuseks ning on võimeline koloniseerima erinevaid osasid 

sama taime juurestikus ning levida ka teiste taimede juurtele (Smith ja Smith, 2011). 

 

Kuna puuduvad kindlad andmed, mille järgi AM omale sümbioosiks peremeestaime valib, 

võib looduses tihti täheldada, et ühe taime on koloniseerinud mitu liiki AM seeni (Öpik et 

al., 2006). Erinevate omadustega AM liikide sümbioos samade taimeliikidega võib mõjuda 

taimele nii positiivselt kui ka negatiivselt, kuna võivad esineda ka antagonistlikud suhted 

(Munkvold et al., 2004).  

 

Praegused uuringud AM kolonisatsiooni arenemise kohta keskenduvad peamiselt taimes 

toimuvatele protsessidele ning erinevate mutatsioonide mõjule, mis takistavad 

kolonisatsiooni protsessi erinevates arenguetappides. On leitud mitmeid taimeperekondi ja 

signaalmolekule, mis hõlbustavad seente sisenemist taime ning selle edasist arenemist 

(Parniske, 2008).  Seente olemus ja nende geneetiline erinemine mõjutab kolonisatsiooni 

morfoloogiat ja taimes moodustuvate struktuuride tüüpe (Cavagnaro et al., 2001; Gao et 

al., 2001; Kubota et al., 2005; Smith et al., 2004). 

 

Signaalid erinevate sümbiontide vahel mängivad arenguprotsessides põhilist rolli. Rohkem 

on sellekohast infot teada taime seisukohast vaadates, kui seente vaatenurgast (Bonfante ja 

Genre, 2010; Harrison, 2005; Parniske, 2008). Siiski on avastatud seente signaalid (MYC 

faktorid), mida võib tähele panna kolonisatsiooni varajases staadiumis (Maillet et al., 

2011). Taimi peetakse enamasti sümbioosi reguleerijateks. See on tõenäoliselt tingitud 

sellest, et teadmised taimede valdkonnast on paremad ning taime ehituslikud ja 

füsioloogilised reaktsioonid seenekolonisatsioonile  ning ka seetõttu, et enamus taimeliike 

(erinevalt seentest) ei ole obligatoorselt sõltuvad sümbioosist, et ellu jääda. Seda 
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taimekeskset vaadet toetab ka fakt, et taim on võimeline sümbioosi katkestama, kui ei ole 

vaja näiteks fosfori omastamist suurendada (Smith ja Smith, 2011). Looduslikes 

ökosüsteemides ei ole aga AM kolonisatsiooni likvideerimine taime poolt võimalik, küll 

aga on see võimalik tugevalt väetatud põllul või potikatsetes (Smith ja Smith, 2011). 

 

AM kolonisatsiooni tekkimine on tõenäolisem sellistel muldadel, kus fosfor on raskesti 

kättesaadav või seda on väga vähe. Fosforirikkal või sellisel mullal, kus fosfor on kergelt 

omastatav, on sümbioosi tekkimine vähemtõenäoline. Selle põhjuseks on AM hüüfide 

juurtest parem ligipääs neeldunud fosforile (Bolan et al. 1987; Bagyaraj et al., 2015).  

 

 

2. Arbuskulaarse mükoriisa moodustumist mõjutavad tegurid 

2.1. Mullaharimise mõju arbuskulaarse mükoriisa moodustumisele 

 

On teada, et mullaharimine vähendab mükoriisa kolonisatsiooni juurtel (McGonigle et al., 

1990), sest vähendab oluliselt ainevahetuslikult aktiivsete hüüfide tihedust. Arbuskulaarne 

mükoriisa on harimise suhtes vähem vastuvõtlikum kui teised mükoriisa liigid. Seetõttu 

vähendab juurevälise seeneniidistiku kahjustamine harimise käigus AM arengut ja kasvu 

(Kabir et al., 1997). Kuna juureväline seeneniidistik funktsioneerib nii toitainete 

omandajana kui ka uute juurte koloniseerijana, mõjutab mullaharimine AM-i 

kolonisatsiooni taimedel ning mõjutab otseselt mükoriisast sõltuvat toitainete omastamist 

(Miller et al., 1995). Katsetest on selgunud, et AM liigiline koosseis on erinev haritud ja 

harimata põllul, sest osad liigid on mullaharimisele vastupidavamad (Jansa et al., 2003). 

Harimise intensiivsusest tulenevalt erineb ka umbrohtude esinemise tase, mille tõttu on 

spekuleeritud ka umbrohtude rolli kohta kolonisatsiooni levikul ja püsimisel (Jansa et al., 

2006). 

 

Mullaharimine võib tihti suurendada erosiooni tekkimise tõenäosust, mistõttu on üha 

enam  hakatud rakendama minimeeritud harimisvõtteid (Machado ja Silva, 2001). Nii 

seen- kui baktermass on harimata mullas enamasti kõrgem kui traditsiooniliselt 

(intensiivne tavatoomine) haritud muldades (Spedding et al., 2004), mis võimaldab AM 

kolonisatsioonil suurema tõenäosusega tekkida (Drijber et al., 2000). Lisaks on harimata 

põllul AM kolonisatsioon võimeline kiiremini arenema, suutes koloniseerida suurema 
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hulga juuri ning seda eelkõige just kevadel, kui taimed kasvu alustavad (Mozafar et al., 

2000). Taimede kasvu seisukohast on see oluline, sest tänu AM poolt transporditavale 

fosforile ja tsingile on suurem tõenäosus saada kasvuperioodi lõpus suuremat saaki (Miller, 

2000). Alati ei pruugi aga toitainete parem omistamine kasvu varajases staadiumis lõplikku 

saaki positiivselt mõjutada, mis võib olla põhjustatud muudest kasvu limiteerivatest 

faktoritest (Galvez et al., 2001). 

 

Minimeeritud mullaharimise puhul täheldati randaalimise negatiivset mõju, kuna see 

põhjustas viivitust kolonisatsiooni arengul nii savi- kui liivsavimullal. Negatiivne mõju oli 

suure tõenäosusega põhjustatud seenehüüfide eraldamisest juurte küljest, mida varasemalt 

polnud mullaharimisega häiritud (Kabir et al., 1997). Taimed mille seemned külvati 

harimata mulda, koloniseeriti AM poolt paremini kui sellised taimed, mis külvati 

tavapäraselt haritud mulda (Galvez et al., 1995).  

 

Harimise negatiivset mõju on täheldatud nii spooride levikule kui ka kolonisatsiooni 

rikkusele (Douds Jr. ja Millner, 1999). Sügiskünniga häiritakse mükoriisa sümbioosi 

(hüüfid jäävad kuni kevadise idanemiseni ilma peremeestaimeta) ning mulla liigutamine 

võimaldab õhul hüüfidele ligi pääseda või vastupidi, matta neid sügavamale maasse, mis ei 

mõju arengule hästi. Siinjuures väärib märkimist, et AM hüüfid suudavad talvituda 

küllaltki hästi, kuid seda eelkõige siis, kui nende elutegevust ei häirita sügisese 

mullaharimisega (elujõulisus kevadel võib langeda kuni 50%) (Kabir et al., 1997). 

 

Mitmed uuringud paljude aastate vältel on näidanud, et traditsiooniline mullaharimine on 

AM kolonisatsioonile kahjulik ja vähendab kevadel seeneniidistiku osakaalu mullas (Jansa 

et al., 2006; Galvez et al, 2001; Kabir et al., 1997). Lisaks sellele põhjustab see järgneva 

kultuuri mükoriisaarengus viivitust, limiteerides selle arengut (Kabir et al., 1997). 

McGonigle ja Miller (1993) täheldasid põldkatse põhjal suuremat AM kolonisatsiooni 50 

päeva jooksul peale külvi, kui mulda ei haritud, seejärel erinevus traditsioonilise 

harimisega kadus. 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et traditsiooniline mullaharimine on AM kolonisatsioonile 

kahjulik, vähendades mullasolevate eluvõimeliste mütseelide hulka sügisel ning 

põhjustades järgneva kultuuri AM kolonisatsiooni tekkes viivitust (Kabir et al., 1997). 
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2.2. Arbuskulaarse mükoriisa moodustumine sõltuvalt külvikorrast 

 

Õige külvikorra rakendamine on oluline säilitamaks mulla kvaliteeti, toitainete ja vee 

olemasolu, takistamaks erosiooni, häirimaks patogeenide elutsüklit ning kontrollimaks 

umbrohtumust (Watson et al., 2002). Viljavahelduse tagamisel suureneb AM 

kolonisatsiooni hulk ja liigirikkus ning suureneb taimede poolt saadav kasu  (Jansa et al., 

2006). Külvikordade  puhul saab rääkida teatavast AM peremehespetsiifilisusest, mistõttu 

on erinevate kultuuride puhul liigirikkus ja kolonisatsioonitase muutlikud (Jansa et al., 

2006). Kuigi peremehespetsiifilisus eksisteerib, saab põllukultuuride puhul rääkida 

mõningasest kattumisest taime- ja seenevahelistes suhetes ja seega võib vahekultuuride 

kasvatamisel olla oluline roll mükoriisse populatsiooni säilitamisel (Jansa et al., 2006). 

 

Suurendamaks AM kolonisatsiooni hulka mullas ning seeläbi tagada jätkusuutlik ja tootlik 

põllumajandamine, kasvatatakse külvikorras mükoriisseid vahekultuure (Higo et al., 2014) 

ja kasutatakse inokuleerimisel võõra päritoluga AM teisendeid (Jeffries et al., 2003). 

Vahekultuuride kasvatamine vähendab aastaaegadest tingitud maa kesas hoidmist, 

suurendab külvikorra mitmekesisust ja parandab mulla viljakust ning aitab alla suruda 

umbrohtumust (Clark, 2007). Vahekultuurid on peremeestaimeks AM kolonisatsioonile, 

suurendades selle hulka (Lehman et al., 2012) ja võimaldades järgneva kultuuri jaoks 

paremaid mükoriisseid tingimusi (Karasawa ja Takebe, 2012). Põld-hiireherne (Vicia 

villosa) kasutamine vahekultuurina suurendas AM inokulumi. Lisaks täheldati kultuurita 

mulla soojemat temperatuuri võrrelduna temperatuuriga vahekultuuridega (Galvez et al., 

1995). Niiske ja soe muld on AM kolonisatsioonile kahjulik, kui puudub peremeestaim, 

mille juuri koloniseerida (Douds ja Schenck, 1991) 

 

Monokultuuride kasvatamine vähendab AM populatsiooni (Rao et al., 1995) ning võib viia 

selliste AM liikide levimiseni, mis ei too peremeestaimele kasu (Johnson et al., 1992). 

Näiteks pikaajalisel maisi monokultuurina kasvatamisel märgiti väga väikest 

kolonisatsioonitaset (Oehl et al., 2003). Vahekultuuride kasvatamine ja külvikordade 

vaheldumine takistavad selliste AM liikide teket, mis võivad taimedel parasiitidena 

toimida - saavad taimelt eluks vajalikku süsinikku, aga ei paranda toitainete omastamist 

taime jaoks (Johnson et al., 1992). Samuti vähendab AM inokulumipotentsiaali ristõieliste 

rakendamine külvikorras (Harinikumar ja Bagyaraj, 1988) ning pikaajaline maa 
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kultuurideta hoidmine (Thompson, 1987). Näiteks Austraalias vähendas maa kesas 

hoidmine AM kolonisatsiooni hulka ning sellest tulenevalt vähenes ka toitainete 

omastamine päevalillel (Thompson, 1987). 

 

Mükoriissed taimed nagu nisu ja mais, suurendavad looduslike AM liikide esinemist ja 

külvikorras järgneva kultuuri efektiivsemat juurte koloniseerimist ning paremat kasvu 

vastupidiselt rapsile (Brassica napus L.), mis sarnast efekti ei anna (Koide ja Peoples, 

2012). Sarnast mõju nisule ja maisile avaldas ka harilik päevalill (Helianthus annuus L.), 

põhjustades külvikorras järgneva maisi (Zea mays L.) paremat koloniseerimist võrreldes 

valge sinepiga (Sinapis alba), mistõttu on külvikorras eelneva kultuuri mükoriissus oluline 

säilitamaks kolonisatsiooni mullas  (Karasawa et al., 2001). 

 

 

2.3. Pestitsiidide mõju arbuskulaarse mükoriisa kolonisatsioonile ja 

tekkele 

 

Pestitsiidide mõju AM-le sõltub eelkõige pestitsiidi olemusest, taime- ja AM-liigist, ajast, 

kogusest ja keskkonnatingimustest. Pestitsiidid võivad AM-le mõjuda nii otseselt, 

mõjutades peremeestaime või kaudselt, mõjutades mullaelustikku. Pestitsiidide 

toimeainetest on metüülbromiid ja formaldehüüd AM kolonisatsioonile kõige 

kahjulikumad ning võivad selle ajutiselt mullast välja tõrjuda (Jansa et al., 2006). 

 

Süsteemsed fungitsiidid võivad märkimisväärselt vähendada mitmete AM liikide juurte 

kolonisatsiooni, hüüfide elujõulisust mullas ja spooride arengut (Kling ja Jakobsen, 1997). 

Süsteemsete fungitsiidide puhul on täheldatud kõige suuremat kahju sellisel juhul, kui need 

viiakse mulda leotisena, lehekaudsel manustamisel on kahjulik efekt väiksem (Diedhiou et 

al., 2004). Fungitsiidid vähendavad seetõttu fosfori, tsingi ja lämmastiku omastamist ning 

seeläbi ka taimede kasvu (Dhillion ja Gardsjord, 2004), samuti mullaagregaatide stabiilsust 

(Miller ja Jastrow, 2002). Fungitsiidide puhul on tähtis roll ajal, mil neid kasutatakse, sest 

enamik fungitsiide pigem peatavad seente kasvu, kui mõjuvad neile surmavalt (Venedikian 

et al., 1999)  
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Herbitsiidid mõjuvad kolonisatsioonile samuti negatiivselt, eelkõige siis, kui toime 

peremeestaime elujõulisusele on kahjulik (just umbrohtudest peremeestaimede puhul, kuid 

muul juhul ei ole mõju nii märkimisväärne) (Mujica et al., 1999). 

 

Insektitsiidide mõju AM kolonisatsioonile on tunduvalt väiksem kui herbitsiidide ja 

fungitsiidide puhul (Wan ja Rahe, 1998), kuid on täheldatud nii negatiivset kui ka 

positiivset mõju (Vijayalakshmi ja Rao, 1993).  

 

 

2.4. Väetiste mõju arbuskulaarse mükoriisa kolonisatsioonile 

 

Väetiseid kasutatakse eesmärgiga taastada toitainete hulk mullas, mis kultuuride 

kasvatamisel eemaldatakse (Jansa et al., 2006). Praeguses traditsioonilises 

põllumajanduses avaldatakse tiheda mineraalväetiste kasutamisega AM-kolonisatsioonile 

negatiivset mõju (Wu et al., 2011). Fosforväetiste kasutamine piirab juurte koloniseerimist 

ja spooride teket AM poolt (Douds ja Schenck, 1991), väheneb arbuskulite arenemise 

intensiivsus ning juuresisene ja mullas olev seente biomass (Smith ja Read, 2008). 

Mõõdukas mineraalsete fosforväetiste kasutamine fosforivaesel mullal mõjub aga 

kolonisatsioonile hästi (Picone, 2002). Sarnaselt mõjub ka mõõdukas mineraalsete 

lämmastikväetiste kasutamine (Eom et al., 1999). Kui aga väetisekogused muutuvad 

suuremaks, hakkab mõju muutuma negatiivseks ja viib mitmete liikide väljatõrjumiseni 

ning kolonisatsioon mullas väheneb (Duke et al., 1994). Mitme aasta jooksul mulda viidud 

mineraalsed fosfor- ja lämmastikväetised viisid selliste AM liikide tekkeni, mis avaldasid 

peremeestaimele vähem kasulikku mõju kui sellised AM liigid, mis said areneda väetamata 

alal (Corkidi et al., 2002). 

 

Vastukaaluks mineraalväetiste kasutamisele on täheldatud veisesõnniku ja haljasväetiste 

positiivset mõju AM kolonisatsioonile (Gryndler et al., 2001). Orgaaniliste väetiste puhul 

vabanevad toiteelemendid pikema aja jooksul ning on raskemini kättesaadavad (Oehl et 

al., 2004). Seetõttu tuleks väetamisel viia mulda mõõdukates kogustes toiteelemente 

soovitatavalt orgaanilisel kujul, et kasutada AM sümbioosi poolt pakutavaid kasutegureid 

madala viljakusega muldadel kõige efektiivsemalt ära (Treseder ja Vitousek, 2001). 

Kolmeaastase põldkatse tulemusel täheldati orgaaniliste väetiste paremat mõju 
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arbuskulaarse mükoriisa kolonisatsioonile kui mineraalväetiste puhul (Harinikumar ja 

Bagyraj, 1989). 

 

 

3. Arbuskulaarse mükoriisa mõju peremeestaimele 

 

Taimpartneri ja  arbuskulaar-mükoriissete seente interaktsioon parandab peremeestaime 

vastupidavust toitainete vaegusele (Smith ja Read, 1997; Jeffries ja Barea, 2003), põuale 

Auge, 2001; Subrmanian et al., 2006), madalatele temperatuuridele (Charest et al., 1993), 

soolsusele (Azcon ja El-Atrach, 1997), raskmetallidele (Audet ja Charest, 2006) ning 

patogeenidele (Benhamou et al., 1994). 

 

AM poolt pakutavate ökosüsteemi teenuste õigel kasutamisel paraneb looduslike 

ressursside säilimine ja kasutus ning  sellest on võimalik tulu saada (Gianinazzi et al., 

2010). Abiootiline stress põhjustab põllumajanduskultuuridel tugevat produktiivsuse 

langust. Eriti tugev on abiootilise stressi mõju kuivadel ja pool-kuivadel aladel, kus esineb 

tihti toitainete ärakannet, sooldumist, erosiooni ja raskmetallidega saastumist (Evelin et al., 

2009). AM potentsiaal parandada taime vastupanuvõimet abiootilisele stressile on 

märgatav (Smith ja Read, 2008) ja selle potentsiaali ärakasutamine erinevate klimaatiliste 

tingimustega aladel on mulla kvaliteedi ja saagikuse ning eelkõige jätkusuutliku 

põllumajanduse jaoks olulise tähtsusega (Lal, 2009). 

 

Mitmed uuringud on näidanud, et AM parandab taimede vastupanuvõimet ka biootilisele 

stressile, sest paraneb vastupanuvõime patogeenidele perekondadest Fusarium ja 

Phytophthora. Juurte koloniseerimine AM poolt vähendab oluliselt haigestumise 

tõenäosust, mis oleks põhjustatud patogeenide poolt ning paraneb nii taime tervis kui ka 

saagivõime, võrrelduna patogeenidega nakatunud mittemükoriissete taimedega. Tasub 

märkida ka seda, et isegi kui AM kolonisatsiooni olemasolu ei mõju otseselt taime kasvule 

ja tervisele, siis kindlasti aitab see vähendada mullas olevat patogeenide kooslust ning 

mõju võib avalduda alles järgmistel külvikorra aastatel. Mükoriissete taimede parem 

vastupanuvõime patogeenidele avaldab tugevat mõju põllumajandusele, sest vastupanu 

avaldamine toimub mitmete erinevate haigustekitajate suhtes ning on seega üheks 

võimaluseks jätkusuutliku põllumajanduse rakendamisel (Gianinazzi et al., 2010).  
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Umbkaudu 30% maailma muldadel on tsingipuudus (Cavagnaro, 2008) ning see viib 

saagilanguseni ja Zn-sisalduse vähenemiseni taimedes, mistõttu tekib negatiivne mõju 

inimese tervisele (Gianinazzi et al., 2010). On jõutud ka järeldusele, et sümbioos AM-ga 

stimuleerib sekundaarsete metaboliitide sünteesi, mis on olulised abiootilisele ja 

biootilisele stressile vastupanu osutamisel ning kasulikud inimese tervisele, kuna omavad 

antioksüdantset aktiivsust (Seeram, 2008). Siinkohal tasub märkida, et AM sümbioosi 

kasulik mõju taime mineraalide ja sekundaarsete metaboliitide sisaldusele ei sõltu ainult 

AM liigist või teisendist, vaid ka taime genotüübist ning väetusrežiimist, mis rõhutab 

eelpool mainitud asjaolu, et kvaliteetse saagi saamiseks tuleb külvikordade loomisel 

kasutada õigeid taime-seene kombinatsioone (Gianinazzi et al., 2010). 

 

AM seentel on täheldatud ka võimet parandada taime vastupanu raskmetallide sisaldusele 

mullas. Metallide sidumine toimub seene rakuseinas läbi elektrostaatilise koosmõju. 

Mullas olevad raskmetallide ioonid mõjuvad mükoriisa rakuseinale, kus on palju 

negatiivselt laetud ühendeid. AM-seentel on väga tähtis roll raskmetallidega reostunud 

mullas, kus puudub bioloogiline aktiivsus ja kus toitaineid on väga vähe (Gianinazzi et al., 

2010). Sümbioos AM-ga aitab taimedel kätte saada toitaineid ka degradeerunud muldadel, 

parandades toitainetele ligipääsu mullas (Vivas et al., 2003; Yao et al., 2003), mulla 

füüsikalisi omadusi (Steinberg ja Rillig, 2003) ning sidudes raskmetalle juurtega, mis 

pärsib edasist jõudmist kudedesse (Kaldorf et al., 1999). Sellest tulenevalt on mükoriisa 

sümbioosil tohutu potentsiaal saastunud muldade taastamiseks. 
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4. Toiteelementide omastamine arbuskulaarse mükoriisa 

kaasabil 

4.1. Makroelemendid 

 

AM-l on oluline roll fosfori omastamisel, sest see võimaldab taimel kätte saada toitained, 

mida omal jõul omastada pole võimalik. Normaalsetes tingimustes on omastatava fosfori 

hulk mullas väga madal ning moodustab kogu olemasoleva fosfori kogusest väga väikese 

osa. AM-taimed suudavad toitaineid omastada kahel moel, kas otse juurte kaudu mullast, 

või läbi AM seente. Mittemükoriissed taimed saavad toitaineid omastada vaid juurte 

kaudu. AM suudab omastada vähese liikuvusega elemente nagu P, Zn ja Cu (Bürkert ja 

Robson, 1994), mis oleksid tavaolukorras taimele kättesaamatud (Bolan, 1991).  

 

Tuntuim AM funktsioon on parandada fosfori omastamist mullast. Fosfor on eluks vajalik 

element kõikidele organismidele, kaasaarvatud taimedele ja seentele, kuid seda on mullast 

raske kätte saada (Schachtman et al., 1998; Smith ja Smith, 2011). Mullas võib fosforit 

küll olla suurtes kogustes, kuid see on raskesti kättesaadav halva lahustuvuse ja liikuvuse 

tõttu (Schachtman et al., 1998). Taimed ja seened omastavad fosforit negatiivselt laetud 

fosfaatioonidena (Pi) (H2PO4
-
), mis põhjustab omakorda probleeme kuna nende 

kontsentratsioon rakkudes on 1000 korda suurem kui mullalahuses ja rakumembraan omab 

sisemist negatiivset potentsiaalset energiat (Smith et al., 2011). Seetõttu on vaja fosfori 

kättesaamiseks kulutada lisaenergiat (Bagyaraj et al., 2015). 

 

Põhiline eelis AM sümbioosist taimedele on see, et AM võimaldab taimele efektiivset 

transporti, kus fosforit omastatakse mullast laias ulatuses ning transporditakse 

juurerakkudesse kiiremini, kui juured seda otsese omastamise käigus teeksid. Samuti on 

märgatud mükoriissete taimede puhul fosfori kiiremat transporti juurtest lehtedesse 

(Bagyaraj et al., 2015). AM teekond vähendab Pi ammendumist risosfääris ning seega 

suurendab taime P omastamist ja seeläbi kasvu (Smith et al., 2011). Kasvuerinevused 

mükoriissete ja mittemükoriissete taimede vahel kaovad, kui mullas saadaolev fosforihulk 

suureneb (Smith ja Read, 2008). See on tingutud asjaolust, et taime otsene fosfori 

omastamine paraneb ning AM poolt pakutavat lisafosforit ei ole vaja (Nagy et al., 2009). 
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AM taimedel on mullast fosfori kättesaamiseks kaks võimalust. Esimene neist on otsene 

omastamine, mis toimub juurte kaudu ning pääseb ligi Pi-le mis on mullas juurte lähedal. 

Teine võimalus on omastada fosforit läbi hästiarenenud seenehüüfide võrgustiku (AM), 

mis suurendab tunduvalt tsooni, kust on võimalik Pi-d omastada (Smith et al., 2011). Kuna 

mükoriisahüüfid suudavad areneda peremeestaime juurest kaugemale kui juurekarvad, 

tagab see suurema ala, kust fosforit omastada ning mullasoleva fosfori kasutamine muutub 

efektiivsemaks (Smith ja Smith, 2011). Need kaks varianti fosfori omastamiseks on suure 

tõenäosusega iseseisvad, mis tähendab seda, et otsene omastamine täidab pidevat rolli 

fosfori omaksvõtmisel ning AM variant tagab lisafosfori taimedele, mis kolonisatsioonile 

positiivselt reageerivad (Smith ja Smith, 2011). Erinevate uurimuste käigus on täheldatud, 

et taimed, mis ei reageeri mükoriisa sümbioosile positiivselt, suudavad AM seente kaudu 

siiski omastada suuri fosforikoguseid, mis näitab seente võimet vähendada otsest juurte 

kaudu fosfori omastamist. Ka on märgatud, et taimede poolt kättesaadava fosfori 

kogus  sõltub eelkõige AM liigist (Smith ja Smith, 2011). Fosforväetiste liigkasutamine  on 

üks suurimaid eutrofeerumise põhjuseid, seega on oluline, et fosfori omastamine muutuks 

taimede jaoks efektiivsemaks (Smith ja Read, 2008). Sõltuvalt konkreetse mulla 

omadustest võib AM seente esinemine vähendada fosforväetiste kasutamise vajadust kuni 

80% (Gianinazzi et al., 2010). Seepärast on selge, et nii majanduslik kui ka keskkonna 

mõju on väetiste koguse vähendamisel väga oluline. Näiteks liblikõielised heintaimed nagu 

ristik, on võimelised madala fosforisisaldusega mullas  AM sümbioosist kasu lõikama ning 

tõenäosus kvaliteetse kolonisatsiooni tekkeks on suur (Tawaraya, 2003).  

 

Mulla kõrge fosforisisalduse korral on nii koloniseeritud juurte pikkus kui ka AM seente 

biomass juurte kohta väiksem (Thomson et al., 1986). On teada, et taimed suudavad 

osaliselt reguleerida kolonisatsioonitaset, eelkõige kõrge fosforisisalduse korral, kuid on 

märgatud ka sõltuvust pH tasemest lähtuvalt (Abbott ja Robson 1985). Kõrge AM 

inokulum mullas on oluline tagamaks kiiret juurte koloniseerimist ning seeläbi paremaid 

kasvu- ja saaginumbreid. Kõrge inokulumi saab tagada minimaalse mullaharimise ning 

vahekultuuride kasvatamisega. Vältida tuleks kauakestvat maa kesas hoidmist ning 

mittemükoriisete taimede rakendamist külvikorras (Abbott ja Robson, 1991) (Lisaks 

peatükk 2.). Seetõttu võib majandamisest lähtuvalt hoida kokku lisakulutuste pealt 

(eelkõige pestitsiidid ja mineraalväetised) (Millet et al., 1994), ning samal ajal vähendada 
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muldade vaesustumist üleväetamisest tingitud toitelementide kao tõttu (Smith ja Smith, 

2011). 

 

 

4.2. Mikroelemendid 

 

AM-ga inokuleerimine Zn-vaestel muldadel on näidanud suurenenud kasvu ja Zn 

omastamist  nisul ja maisil. Selle põhjuseks on loodusliku ning väetisega lisatud Zn-i 

parem kättesaadavus juurte poolt (Kothari et al., 1991). Mikroelementide nagu Cu, Zn, Mn 

ja Fe liikuvus mullas on madal, mistõttu on nende omastamine juurde poolt limiteeritud 

(Krishnakumar et al., 2013). Kui mulda ei lisatud mikroelemente, oli nende kättesaadavus 

väga väike. Seetõttu on mikroelementide omastamine mitte-mükoriissetel taimedel 

limiteeritud. Mükoriissed taimed aga suudavad tänu seenehüüfide juurtest laiemale 

ulatusele mullas omastada suuremat hulka mikroelemente, parandades kättesaamatute 

mikroelementide imendumist (Jakobsen et al., 1992). AM on laialtlevinud ja 

põllumajanduslikult tähtis sümbiont ning parandab tihti toitainevaestes ning madala 

kvaliteediga muldades taime mikroelementide (Zn, Cu, Fe) ja P omastamist (Liu et al., 

2000) ning suurendab ka taimede resistentsust raskmetallidele ja sooladele (Subramanian 

et al., 2009). 

 

Mitmed katsed on näidanud, et AM suurendab Zn omastamist ka põllutingimustes 

(Cavagnaro, 2008). Tomati võrsetes ja viljades oli Zn sisaldus üle 50% suurem kui 

samadel taimedel tavalistes tingimustes (väiksem AM kolonisatsioon) (Cavagnaro et al., 

2006). 

 

Mikroelemendid on tähtsad eelkõige proteiini, lipiidide ja muude ühendite sünteesimisel 

taimedes (Lehmann ja Rillig, 2015). Vask (Cu), mangaan (Mn) ja raud (Fe) on olulised 

taime arenguks, kuna parandavad toiteelementide stabiilsust ning säilitavad taimede 

viljakust, olles seeläbi oluline osa põllukultuuride saagi ja kvaliteedi väljakujunemisel 

(Lehmann ja Rillig, 2015). AM on võimeline omastama vaske, mangaani ja rauda ning 

transportima neid taimele (Gonzalez-Guerrero et al., 2010) olles võimeline raua 

omastamist suurendama kuni 60% (Li et al., 1991). Lehmann ja Rillig (2015) leidsid, et 

AM mõjub positiivselt vase ja raua sisaldusele taimedes. Lehmann ja Rillig (2015) 
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kinnitasid meta-analüüsiga, et AM omab märkimisväärset mõju peremeestaime vasega 

varustamisel. Raua ja mangaani puhul ei olnud AM mõju sedavõrd suur, kuid kindlates 

tingimutes võis märgata positiivset mõju.   

 

(Tresder, 2004 ja Lehmann et al., 2014) märkisid, et fosforväetiste liigsel kasutamisel 

langeb mikroelementide omastamine, mis on tingitud AM kolonisatsiooni rikkuse 

vähenemisest mullas.  

 

 

5. Arbuskulaarse mükoriisa mõju mullaomaduste 

parandamisele 

5.1. Mõju mullastruktuurile 

 

Mullaosakeste sidumine on olulise tähtsusega mulla struktuursuse loomisel ning parandab 

veehoiuvõimet, pooride hulka ja struktuuri ning vastupanu erosioonile (Douds Jr. ja 

Millner, 1999). AM-seened toodavad glomaliini, mis on tugevasti kleepuv glükoproteiin 

(kompleksvalk, mis koosneb valgust ja polüsahhariidide ahelatest). Glomaliini eritumine 

mullaosakestele annab võimaluse tekkida erineva suurusega mullaagregaatidel, mis 

omakorda parandavad mulla struktuuri ja veehoiuvõimet. Glomaliin koosneb 30-40% 

ulatuses süsinikühenditest, mis kaitsevad mulda kuivamise eest. See on tugevas 

korrelatsioonis mulla süsiniku ja lämmastikuga (Rillig et al., 2001), eraldab mullast 

võimalikke mürgiseid ühendeid (Gonzalez-Chavez et al., 2004), on seotud 

oligosahhariidiga (Wright et al., 1996) ning on tugevalt korrelatsioonis mullaosakeste 

stabilisatsiooniga ja püsib mullas küllaltki pikalt. Mullaosakeste liitmisel  on glomaliini 

efekt isegi tugevam kui seeneniidistikul (Driver et al., 2005), kuna on lahustumatu ning 

toimib justkui liim, liites ning ühendades mullaosakesi (Wright et al., 1996). AM 

esinemisel mullas võib glomaliini kogus olla kuni 40% suurem kui selle mitteesinemisel 

(Subramanian et al., 2009). Antikehasid glomaliinile saab kasutada AM  eristamiseks 

ülejäänud hüüfidest mullas ning seega määrata AM esinemist (Wright et al., 1996).  

 

AM on tähtis faktor ka stabiilsete mullaagregaatide moodustumisel (Kabir et al., 1997). 

Hea struktuuriga muld on vähemvastuvõtlik erosioonile, hoiab endas paremini vett ja 

toitaineid ning parandab mulla mikroobset mitmekesisust (Kabir et al., 1997). Juureväline 
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seeneniidistik kasvab läbi mullahorisondi ning tänu sellele hoiab mullaosakesi omavahel 

koos. Mükoriisahüüfide kolonisatsiooni võib seetõttu pidada efektiivseks elemendiks mulla 

struktuuri parandamisel. AM-seente arenemisel moodustub mullas kompleksselt hargnenud 

võrgustik, mis võib moodustada kuni 30 meetri pikkuseid seenehüüfe ühes grammis mullas 

(Cavagnaro et al., 2005; Wilson et al., 2009). Seeneniitide võrgustik võib moodustada kuni 

50% mütseelidest mullas (Rillig et al., 2002) ning seega mullas olevast mikrobiaalsest 

biomassist suurema osa (Leake et al., 2004). 

 

Seega seeneniidistiku ja sellest eraldunud glomaliini koosmõju mängib olulist rolli 

mullaosakeste sidumisel ja stabiliseerimisel (Andrade et al., 1998; Rillig ja Mummey, 

2006) ning parandab mulla struktuursust ja kvaliteeti (Bedini et al., 2009; Caravaca et al., 

2006). On täheldatud, et põllumajanduskultuuride monokultuuris kasvatamine, künd ja 

väetamine omavad negatiivset mõju arbuskulaarse mükoriisa kogusele ning liigirikkusele 

mullas (Helgason et al., 1998; Oehl et al. 2005). Seente biomassi vähenemine mullas 

põhjustab mulla stabiilsuse langust ning suureneb risk erosioonile. Jätkusuutlikkuse 

tagamiseks on tähtis mõista arbuskulaarse mükoriisa mõju põllumajanduses ning 

agrotehniliste võtete mõjust AM kolonisatsioonile (Kabir et al., 1997). 

 

 

5.2. Mõju mulla mikroobikooslusele 

 

AM-seened on tõenäoliselt kõige rikkalikumad seened põllumajandusmuldades, hõlmates 

kuni 50% mulla mikroobide biomassist, mis elavad taimelt pärinevate süsivesikute toimel. 

Need suurendavad juureeritiste teket märgatavalt (Marschner et al., 1997) ja mõjutavad 

seetõttu ka risosfääri populatsiooni (Hayman, 1983). Mitmed uuringud on näidanud, et AM 

seened omavad vastastikust koosmõju teiste eluks vajalike mulla mikroorganismidega 

nagu lämmastikusidujad või fosforilahustajad. AM-seened mõjutavad bakterite 

populatsiooni kas otseselt, muutes peremeestaime füsioloogiat või kaudselt, muutes 

juureeritiste eraldumiste toimumist. Liblikõieliste kasvatamine külvikorras on näidanud 

kasulikku mõju mitmetele mulla omadustele, hõlmates ka AM mitmekesisust (Drinkwater 

et al., 1998).  
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AM-seened suurendavad ka mulla ensümaatilist aktiivsust, parandades fosfataasi (Kothari 

et al., 1991;Mar Vazquez et al., 2000), dehüdrogenaasi, ureaasi, proteaasi ja beeta-

glükosidaasi teket (Caravaca et al., 2003, 2004). AM-seened võivad ensümaatiliste 

tegevuste rikastamiseks mullas mõjuda kas otseselt või kaudselt. Mükoriisa levised 

sünteesivad ise mullaensüüme, sest teadaolevalt suudab mükoriisa sünteesida mõnesid 

hüdrolüütilisi ensüüme (Krishnakumar et al., 2013). Mükoriissed taimed suudavad 

moodustada rohkem juureeritisi kui mitte-mükoriissed, sest neil on laiali hargnenud ja 

seega ulatuslikum juurestik ja parem toitainete kättesaadavus ning vastupidavus stressile 

(Gianinazzi et al., 2010). 

 

 

6. Arbuskulaar-mükoriissete seente mõju erinevates 

viljelussüsteemides 

 

Maheviljelust propageeritakse järjest enam kui strateegiat  bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamiseks põllumajandusmaadel (McLaughlin ja Mineau, 1995), sest maheviljeluse 

puhul imiteeritakse paremini naturaalset ökosüsteemi, kus ei kasutata pestitsiide ja 

mineraalväetiseid. On täheldatud, et maheviljelus suurendab AM  liikide rikkust (Oehl et 

al., 2003; Hijri et al., 2006) ja kolonisatsiooni taset (Bending et al., 2004). Hollandis 

aastatel 2007-2008 teostatud katsed näitasid, et tavaviljeluses oli AM liigirikkus väiksem 

kui maheviljeluses ning liigirikkus suurenes aja möödudes märgatavalt. Samuti täheldati 

liigirikkuse osas sarnasust pool-looduslike rohumaadega, mille põhjal võib järeldada, et 

AM esinemine mullas võib aastatega taastada põllumajandusliku maa loodusliku ja 

naturaalse seisundi (Verbruggen et al., 2010). Maheviljelus suurendab AM mitmekesisust 

ning mida kauem aega on möödas maheviljelusele üleminekust, seda suurem on AM 

rikkus mullas. Kuna AM kooslused maheviljelust rakendatavatel aladel on sarnased 

poollooduslike alade kooslustega, on alust arvata, et AM võib aja möödudes taastada 

intensiivselt haritud põllu loodusliku seisundi. Seetõttu suudab maheviljelus parandada 

mulla tervist ja ökosüsteemi funktsioneerimist (Moonen ja Barberi, 2008; Shennan, 2008). 

AM rikkus ja kolonisatsiooni struktuur avaldub kõige paremini kasvuperioodi lõpus, seega 

võib järeldada, et maheviljelus hõlmab pika elutsükliga AM liike. Selle väite toetuseks 

räägib fakt, et maheviljelust rakendatavatelt aladelt leitud mükoriisaliigid sporuleeruvad 

hiljem (Oehl et al., 2003). 
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AM on tähtis komponent minimeeritud harimise ja väetamisega põllumajanduses (Galvez 

et al., 2001). Sellisel juhul on nii AM liigirikkus kui ka kolonisatsiooni ulatus muldades 

suurem kui tavapärase põllumajanduse puhul (Mao et al., 2013; Douds et al., 1993,1995; 

Galvez et al., 1995; Limonard ja Ruissen, 1989; Sattelmacher et al., 1991; Galvez et al., 

2000). Toitainevaestel muldadel on AM mitmekesisus taimedele eriti kasulik, sest see 

parandab taime produktiivsust (van der Heijden et al., 1998) ja kaitseb taime mullas 

elutsevate patogeenide eest (Maherali ja Klironomos, 2007). Märkimisväärne on see, et 

toitainete koguse kasvamisel väheneb AM-i kasulik mõju (Kiers ja van der Heijden, 2006; 

Collins ja Foster, 2009) ning AM võib mõjuda taimekasvule pärssivalt, kuna taim kaotab 

liialt süsinikku (Smith et al., 2009).  

 

Mõistes, kuidas vahekultuuride kasvatamine ja erinevad agrotehnilised võtted mõjuvad 

looduslikule AM kolonisatsioonile, on võimalik parandada selle efektiivset rakendamist 

jätkusuutliku põllumajanduse tagamiseks (Njeru et al., 2014).  
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MATERJAL JA METOODIKA 

 

Käesolev bakalauseusetöö on kirjandusepõhine. Materjali ostingul kasutati kõige enam 

võtmesõna arbuscular mycorrhiza, mida kombineeriti sõnade või sõnakombinatsioonidega 

fertilizer, pesticide, soil aggregation, plant growth, agronomic practices, crop rotation, 

nutrients, colonisation, tillage jne. Materjal koguti ajavahemikul 01.12.14-10.05.15 

mitmetest erinevatest andmebaasidest nagu Thomson Reuters Web of Knowledge, Scopus, 

Google Scholar. Töö koostamisel kasutati programme MS Word 2010 ja Fastart Dictionary 

Eng-Est 2010. 

 

Artiklitest saadud informatsioon püüti võimalikult konkreetselt töö kontekstiga seostada 

ning arvestati bakalaureusetöö mahulise piiranguga, jättes välja vähemtähtsad teemat 

puudutavad aspektid ning keskendudes peamisele töö olemusega seotud infole. Võimalusel 

eelistati käesoleva aastatuhande töid, kuid põhitõdede väljatoomiseks kasutati ka vanemaid 

materjale.  
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ARUTELU 

 

Kuigi teadlikkus ja uuritus arbuskulaarse mükoriisa osas on aastatega tõusnud, võib 

kirjanduses toodud tulemuste puhul näha siiski teatavat ebakindlust. Vähestel juhtudel on 

toodud konkreetsed põhjus-tagajärg seosed, tuuakse välja võimalikud põhjused, kuid 

oletatakse ka teiste aspektide mõju, mis võivad, kuid ei pruugi olulist rolli omada. AM rolli 

mõistmist põllumajanduses raskendab asjaolu, et selle teket ja levikut mõjutavad korraga 

väga paljud näitajad ja mitmetel juhtudel ei ole võimalik kindlalt väita, mis võiks olla 

algne või lõplik põhjus. Seetõttu on keeruline teha näiteks kindlaid järeldusi troopikas 

tehtud katsete põhjal Euroopa kontekstis ja vastupidi, kuna nii looduslik- kui ka inimmõju 

võivad olla väga erinevad. Eeltoodu põhjal võib AM mõju kirjeldamisel edasiseks püüda 

lähtuda konkreetses piirkonnas teostatud katsete tulemustest ning võrdlusmomendi 

tekitamiseks kasutada juba teostatud uuringuid võimalikult sarnaste ökoloogiliste 

tingimustega aladelt. 

 

Bakalaureusetöö põhiliseks eesmärgiks oli välja selgitada agrotehniliste võtete mõju 

arbuskulaar-mükoriissete seente kolonisatsioonile. Töö käigus jõuti järeldusele, et 

mullaharimine (sügiskünd, randaalimine (Kabir et al., 1997), võib ka eeldada, et 

kultiveerimine), mittemükoriissete taimede kasvatamine külvikorras (Koide ja Peoples, 

2004; Karasawa et al., 2001), teatud pestitsiidide kasutamine (Jansa et al., 2006) ja 

mineraalväetiste kasutamine (Wu et al., 2011) mõjuvad kolonisatsioonile negatiivselt. 

Positiivset mõju seevastu avaldas mükoriissete kultuuride rakendamine külvikorras ning 

mükoriissete vahe- ja kattekultuuride kasvatamine (Lehman et al., 2012). Seega võib 

eeldada, et osasid võtteid vältides ning teisi paremini rakendades, on põllumajandust AM 

kolonisatsiooni mõjutamise arvelt võimalik efektiivsemalt ja kokkuhoidlikumalt tegutsema 

panna. Probleem aga seisneb selles, et tõenäoliselt pole enamik põllumapidajaid 

arbuskulaarse-mükoriisa olemasolust kuulnudki, rääkimata asjaolust, et arvude põhjal pole 

teada, kui palju on võimalik AM arvelt võita või kaotada. Seetõttu tuleks lisaks AM 

põhjalikumale uurimisele ka põllumajandustootjaid teadvustada asjakohase infoga, eriti 

just Eesti seisukohalt, kus AM on põllumajanduslikust aspektist veel praktiliselt uurimata. 
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Mitmes uurimuses soovitati parema AM kolonisatsiooni tagamiseks loobuda 

mittemükoriissete taimede kasvatamisest külvikorras (Higo et al., 2014; Koide ja Peoples, 

2012, Karasawa et al., 2001), kuhu põllumajanduse seisukohast kuuluvad eelkõige 

ristõielised, mille hulgas on mitmeid kultuurtaimi, mida kasvatatakse laialdaselt nii meil 

kui mujal. Praktiliselt üldse polnud aga käsitletud ristõieliste külvikorrast kaotamise 

tagamaadest. Selge on see, et AM kolonisatsiooni säilitamise eesmärgil masstootmises, kus 

õlikultuurid raps ja rüps omavad kõrget nõudlust ja toovad majanduslikku kasu, lisaks 

aitavad külvikorda rikastada, ei tule tootmisest kaotamine kõne alla. Seetõttu peaks AM 

seisukohast külvikorrad põhjalikumalt läbi mõtlema ning püüdma võimalusel tagada 

kolonisatsiooni säilimine muude võtetega, näiteks vahekultuuridega, mis suudaksid 

kolonisatsioonitaseme peale ristõieliste kasvatamist järgmise kultuuri jaoks taastada.  

 

Lõputöö käigus jõuti selgusele, et põhiline arbuskulaarse mükoriisa ülesanne on parandada 

peremeestaime toiteelementide omastamist, eelkõige raskesti omastatavate, millest 

tähtsaimaks on fosfor. Selle põhjal võiks eeldada, et paraneb taime kasv ja saagikus, kuid 

leiti juhuseid, kus AM kolonisatsiooni parem toitainete omastamine ei mõjutanud kasvu 

(Galvez et al., 2001 lisaks Miller, 2000; McGonigle ja Miller, 1996). Konkreetse näite 

puhul märgiti küll paranenud toitainete kättesaamist taime poolt kasvu varajases 

staadiumis, kuid see ei väljendunud hilisemates saaginumbrites, mistõttu järeldati muude 

kasvu ja saaki limiteerivate faktorite mõju (Galvez et al., 2001). Kirjandusest pärinevale 

lisaks võib oletada, et mõne kasvustaadiumi tingimused olid sedavõrd halvad, et 

saaginäitajad taastusid normaalsele tasemele, kuigi võiks eeldada, et parem toitainete 

omastamine tagab taimele parema tervise, mistõttu vastupanu erinevatele stressi 

tekitavatele faktoritele peaks olema paranenud. Seega on tekkinud tungiv vajadus 

konkreetsemate ja tulemuslikumate uurimuste järele, mis annaksid erinevate ökoloogiliste 

tingimuste puhul põhjenduse muutustele taimekasvus.   

 

Eelnevale lisaks täheldati tänu AM sümbioosile vähenevat fosforväetiste vajaduse 

vähenemist vastavalt varasematel uurimustel kuni 80% (Gianinazzi et al., 2010) ja 

uuematel kuni 50% (Bagyaraj et al., 2015).  Tegemist on hea näitega uuritusest ning 

tulemuste muutumisest aja jooksul, kuigi võib eeldada, et tulemused sõltuvad väga 

mitmete tegurite koosmõjust ning kindlat muutumatut tulemust ei eksisteeri. Sellegipoolest 

võib AM sümbioosist vähenev väetiste kasutamise vajadus avaldada tugevat mõju 

jätkusuutlikkusele põllumajanduses.  
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Lõpetuseks täheldati mitmete kirjandusallikate puhul AM sümbioosi seostamist eelkõige 

maheviljelusega (Verbruggen et al., 2010; Oehl et al., 2003; Hijri et al., 2006; Bending et 

al., 2004), millest tulenevalt võib kahelda AM kasutamise mõjust’ intensiivses tootmises 

ning samaaegselt põllumajanduslikku maad säästvas tootmises. Kõigi eelduste kohaselt 

pole võimalik traditsioonilise põllumajanduse kõrget tootlikkust hoida samal tasemel 

viljelustavadega, mida kasutatakse põldude elujõulisuse tagamiseks. Kuigi maheviljeluse 

nišš on üha rohkem inimesteni jõudmas ning hinnatakse kvaliteetset ning keemia-vaba 

põllumajandustoodangut, siis tulevikuperspektiivis, kus samadelt aladelt peaks saama 

järjest suuremat saaki, ei pruugi maheviljelus kahjuks olla saagikuse seisukohast piisavalt 

jätkusuutlik, kuigi säästliku maakasutuse seisukohast oleks potentsiaali. Seetõttu peaksid 

edaspidised uurimused keskenduma eelkõige AM rakendamisele traditsiooniliste 

harimisvõtetega põllumajanduses ning leidma lahendusi negatiivselt kolonisatsiooni 

mõjutavate harimisvõtete kasutamisel  kolonisatsiooni säilitamiseks.  

 

Samuti peaks keskenduma edasised uuringud AM paremaks praktiliseks rakendamiseks ja 

viljelemiseks suurematel kasvupindadel nii keskkonnasõbralikus tavatootmises kui ka 

mahepõllumajanduslikus tootmises. Vastaseljuhul jääb teaduses saavutatu praktilisele 

põllupidajale väga kaugeks teadmiseks, mida kahjuks pole võimalik reaalsetes 

põllutingimustes viljeleda.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida agrotehniliste võtete mõju arbuskulaar-

mükoriissele kolonisatsioonile põllukultuuridel ja seeläbi taimede kasvule ja saagikusele. 

Hüpoteesiks oli, et AM seente liigirikkus ja kolonisatsioonitase sõltuvad oluliselt 

erinevatest kasvatustehnoloogiatest. Töö käigus anti ülevaade AM seeni mõjutavatest 

agrotehnilistest võtetest ja AM seente positiivsest või negatiivsest mõjust 

sümbioosipartneri ehk peremeestaime kasvule ja saagikusele ning mulla tervisele ja 

omadustele. Bakalaureusetöö kirjanduse ülevaate osas anti ülevaade arbuskulaar-

mükoriisete seente olemusest, kolonisatsiooni mõjutavatest agrotehnilitest võtetest ning 

AM seente mõjust taimedele. Arutelu osas käsitleti kirjandusest leitud tulemuste põhjal 

probleemseid kohtasid edasisteks uuringuteks ning analüüsiti nende lahendamise 

võimalikkust ning toodi välja võimalikud lahendused. 

 

Bakalaureusetöö põhjal tehtavad järeldused kinnitavad hüpoteesi – erinevad 

kasvutehnoloogiad mõjutavad oluliselt AM seente mitmekesisust ja kolonisatsiooni taset 

mullas. Kasvatades viljavahelduses mükoriisseid kultuure, rakendades vahekultuure, 

minimeerides mullaharimist ja vähendades mineraalväetiste ning pestitsiidide koguseid, on 

võimalik AM sümbioosist saadavat kasu kontrollida ja tagada jätkusuutlikumat 

põllumajandamist. 

 

Bakalaureusetöö põhjal vajaks arbuskulaar-mükoriissete seente puhul edasist uurimist just 

eelkõige nende mõju tootlikkusele, sest AM kasutusele võtmisest jätkusuutliku 

maakasutuse tagamise eesmärgil ei saa rääkida sellistest saakidest, mida on võimalik 

traditsioonilises mineraalväetiste ja pestitsiididega üleküllatud põllumajanduses toota ning 

mis rahuldaksid koguseliselt inimkonna toiduvajadusi. Seetõttu peaksid edasised uurimised 

keskenduma rohkem AM mõjust kultuuride saaginäitajatele, et põllumajanduses saaks 

võtta arvesse AM poolt pakutavat positiivset resultaati ning seeläbi kasutuselevõttu 

masstootmises.   
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THE IMPORTANCE OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL 

FUNGI IN AGRICULTURE 

 

SUMMARY 

 

The aim of the thesis was to cover research on the impact of agricultural practices on 

arbuscular mycorrhizal colonisation on crops, hence the change in growth and yield. It was 

hypothesized that AM fungal diversity and colonisation volume highly depend on 

agricultural practices.  

Arbuscular mycorrhiza (AM), researched in this thesis, is the most common type of 

mycorrhiza, also one of the options to assure the sustainability of agriculture. The 

symbiosis between AM and plants improves the uptake of nutrients and water, soil 

structure and the ability to store water, also the resistance to biotic and abiotic stress. That 

may result in increased growth and yield. To assure the diversity and high quality of AM 

colonisation, different factors must be considered in agriculture. Tillage, use of fertilizers 

and growing non-mycorrhizal crops reduce the quantity, quality and development of AM 

colonisation, thus reducing the beneficial effect on plants. On the contrary, growing 

mycorrhizal cover crops and mycorrhizal crops, have a positive impact on the colonisation. 

Based on this research, agricultural practices have an important part in regulating 

arbuscular mycorrhizal colonisation. Therefore, future researches should focus on applying 

AM-fungi in intensive agriculture. This is necessary because completely organic farming, 

which may assure sustainable land-usage, will not guarantee the same level of yields that 

are achieved with conventional agriculture and cannot fulfil the global demand for food. In 

addition, AM role in productive organic farming should also be considered for enhanced 

yield production. 
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