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ABSTRACT 

 

Jaeski, K. „ Arbuscular mycorrhiza (AM) and it`s role on pest control “Bachelor thesis in 

Production and Marketing of Agricultural products. 40 pages, 3 chapters, 1 table, 99 

references. Defence of this thesis: Estonian University of Life Sciences, Tartu on June, 2015. 

Thesis language Estonian. 

Keywords: arbuscular mycorrhizas, mycorrhiza-induced resistance, phytohormones, 

biological control, (soil) pathogens. 

Soil biodiversity has been put out as an important component of soil health, potentially 

enhancing plant productivity and ecosystem sustainability. The increasing demand for 

sustainably produced food crops forced us to think about the alternative means. Therefore 

it`s important to find solutions to ensure an opportunity facilitate to the success of sustainable 

agriculture. 

Purpose of this study was to give an overview of impact on interaction between AM fungi 

and plants for different pathogens. Also to bring out main active mechanisms. 

In this study was used older and newer foreign-language reviewed research articles, which 

are directly connected with this topic. 

The aim of this work was to brought out the potential role of arbuscular mycorrhizal (AM) 

fungi in the bio-protection of plants against pathogens, focussing mainly on soil-borne 

pathogens. 

A comprehending the impacts of agronomic technologies (different fertilization level, 

alternative fertilizers) of AM fungi would help to ensure an opportunity facilitate to the 

success of sustainable agriculture. 
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Käesoleva töö eesmärgiks oli anda ülevaade arbuskulaar-mükoriissete seente ja taimede 

vahelise interaktsiooni mõjust erinevatele patogeenidele ning tuua välja põhilised 

toimemehhanismid. 

Kasvukeskkonna mikrobioloogiline mitmekesisus on oluline komponent, mis määrab mulla 

seisundi, parandab taime tootlikkust ning tagab ökosüsteemi jätkusuutlikkuse. Tarbijate 

nõudlus keskkonnasõbralikult toodetud toidu järele on kasvuteel, seega on oluline leida 

lahendusi kasvatatavate põllukultuuride majanduslikult jätkusuutliku saagikuse tagamiseks 

tingimustes, kus kasutatavate sisendite hulk on tavapärasega võrreldes väiksem. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda ülevaade arbuskulaar-mükoriissete seente ja taimede 

vahelise interaktsiooni mõjust erinevatele patogeenidele ning tuua välja põhilised 

toimemehhanismid. 

Käesolev töö on kirjanduse põhine ja kasutatud on erinevaid vanemaid ja uuemaid 

retsenseeritud teadusartikleid, mis puudutavad otseselt antud uurimustöö teemat. Nende 

artiklite põhjal on loodud terviklik pilt sellest, milline on arbuskulaarse mükoriisa roll 

keskkonnasäästlikus taimekaitses. Antud töös on uuritud, kuidas arbuskulaarne mükoriisa 

mõjutab kultuurtaimede vastupidavust erinevate patogeenide ja haigustekitajate suhtes, 

keskendudes põhiliselt fütopatogeensetele seenpatogeenidele. Välja on toodud erinevaid 

näiteid uuringutest, mille võib leida ka analüüsist tabeli kujul.  

Ehkki antud teemat on uuritud rohkem kui 100 aastat, kuid on teemasid mille puhul tuleb 

veel teha jätkuvaid uuringuid ja läbi viia selleks katseid.  
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SISSEJUHATUS 

 

Seentel on keskne roll paljudes mikrobioloogilistes ja ökoloogilistes protsessides,  mis 

mõjutavad mulla viljakust, lagunemist, mineraalainete ja orgaanilise aine ringlust ning 

taimede tervist ja toitumist (Finlay, 2008). 

Arbuskulaar mükoriisa seened kuuluvad hõimkonda krohmseened (Glomeromycota) ja 

nende sümbioos erinevate taimeliikidega on kõige enam kasutoov taim-seen liit (Gutjahr, 

Parniske, 2013). 

Ökoloogial on antud teema puhul samuti oma tähtis roll. Kuigi ökoloogide ja 

põllumajandajate eesmärgid on väga erinevad, siis sageli nad täiendavad teineteist ja 

teadustööd ökoloogia valdkonnas võivad suuresti kaasa aidata põllumajandussektori 

arengule maailmas. Näiteks on juba mitmeid aastaid ökoloogide üheks uurimisvaldkonnaks 

olnud arbuskulaarne mükoriisa (Koide, Mosse, 2004). 

Säästva põllumajanduse mullastiku tingimused soosivad rohkem AM seente arengut kui 

tavaviljeluse tingimused (Smith, Read, 1997). Mosse on leidnud, et arbuskulaarse mükoriisa 

ja taimejuurte vaheline sümbioos on sama elementaarne nagu see, et lehtede kaudu toimub 

fotosüntees. Ta täheldas ka, et mis tahes põllumajanduslik looduslikku mitmekesisust 

kahjustav tegevus mõjub laastavalt ka mükoriissele süsteemile (Mosse, 1986) 

Arvukad uurimused näitavad, et antagonistlike mikroorganismide kasutamine bioloogilise 

tõrje vahendina taimepatogeenide allasurumiseks võib olla potentsiaalne alternatiiv 

sünteetiliste taimekaitsevahendite kasutamisele. Kas haiguse allasurumine on tingitud 

vähenenud patogeenide aktiivsusest, peremeestaime indutseeritud resistentsusest patogeeni 

suhtes, või on tegemist mõne teise patogeeni elutegevust pärssiva mehhanismiga, ei ole veel 

täielikult teada (Harrier, Watson, 2004). Kui võimaliku bioloogilise tõrjevahendina on 

varem palju käsitletud just antagonistlike mikroorganismide nagu Streptomyces , Aspergillus 

flavipes , Penicillium janthinellum , Chaetomium globosum, Gliocladium virens, 

Trichoderma viride ja paljude teiste kasutamist, siis viimasel ajal on järjest enam 

käsitletud  arbuskulaar-mükoriissete seente osatähtsust selles osas (Harrier, Watson, 2004). 

AM seente ja taimede vahelisest interaktsioonist tingitud bioloogilise tõrje mehhanism 

tuleneb põhiliselt indutseeritud resistentsusest, paranenud taimekasvust ja taimejuurte 
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morfoloogilistest muutustest. Haiguste vähendamine peremeestaimedel tänu AM seentele 

põhineb keerukal koostoimel taime, patogeeni ja AM seente vahel. Arbuskulaarse mükoriisa 

seente ja taimepatogeenide vahel ei ole täheldatud otsest interaktsiooni läbi antagonismi või 

mükoparasitismi. Et arbuskulaar-mükoriissed seened on peamine komponent enamus 

taimeliikide juuri ümbritsevas risosfääris, siis omavad nad olulist rolli taimehaiguste 

allasurumisel. Tänaseks on teada mitmete AM seeneliikide positiivne mõju mulla kaudu 

levivate patogeenide, nagu Asphanomyces, Cylindrocladium, Fusarium, Phytophthora, 

Pythium, Rhiszoctonia, Sclerotinium ja Verticillium tõrjel   (Harrier, Watson., 2004).  

Arbuskulaar-mükoriissed seened ja nende sümbioos taimega aitavad vähendada 

mullapatogeenide poolt tekitatavat kahju taimedele (Dehene, 1982; Campos-Soriano et al., 

2012). AM sümbioos on võimeline suurendama peremeestaime resistentsust ja 

vastupidavust juure patogeenide suhtes, ehkki selle ulatus varieerub taimehaiguse täielikust 

redutseerumisest kuni haigustunnuste mittemärgatava taandumiseni, teatud tingimustes isegi 

selle ulatuslikuma levikuni (Ross, 1972). 

Arbuskulaarne mükoriisa on vastastiku moodustatud ühendus 80% maismaataimede liikide 

juurte ja krohmseente (Glomeromycota) vahel (Schübler et al., 2001). Tegemist on 

tõenäoliselt vanima ja laialdaselt levinuima taime sümbioosiga maailmas. Kivististe 

uurimised ja fülogeneetilised andmed tõendavad AM seenete eksisteerimist enam kui 450 

miljonit aastat tagasi (Smith, Read, 2008). Rakkudeväline seeneniitide võrgustik ulatub 

sügavamatesse mullakihtidesse, varustades seeläbi taimi anorgaaniliste toitainetega, eriti 

fosfor ja lämmastik (Smith et al., 2011) ning seenpartner saab taimelt vastu fotosünteesi 

produkte (Smith, Smith, 2011). 

Varased uuringud mükoriisa kohta on näidanud, et tänu sümbioosile  paranes taimede kasv 

ja tootlikkus. Samuti tähendati mükoriisa positiivset mõju taimede toitainete omastamisele 

(Linderman, 1994). Hiljem on erinevad autorid leidnud, et mükoriissetel taimedel on kõrgem 

stressitaluvus. Mitmete uurimuste järgi on mükoriissed taimed vähem tundlikud põuale, , 

liigsele soolsusele ja raskemetallide sisaldusele mullas (Miransari, 2010; Smith et al., 2010). 

Tõestatud on ka mükoriissete taimede suurem resistentsus mulla kaudu taime tungivate 

kahjurite suhtes, nagu näiteks nematoodid, bakteriaalsed patogeenid või taimejuurtest 

toituvad kahjurid(Whipps, 2004). Kui varem on täheldatud AM tingitud taimede paremat 

vastupanuvõimet mullapatogeenide suhtes, siis viimasel kümnendil on leitud sarnast toimet 

ka  maapealseid osi kahjustavate patogeenide suhtes (Koricheva et al., 2009; Campos-
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Soriano et al., 2012). Seoses bioväetise ja biokaitse omadustele on teadlaste arvates 

mükoriisa sümbioos heaks alternatiiviks keemilistele taimekaitsevahenditele ja väetistele 

säästvas põllumajanduses (Harrier, Watson, 2004; Mukerji, Ciancio, 2007; Fester, Sawers, 

2011).  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on vaadelda arbuskulaarse mükoriisa rolli 

taimekaitses. Töö keskendub arbuskulaarsele mükoriisale kui võimalikule bioloogilise tõrje 

vahendile taimepatogeenide vastu. Töö annab ülevaate arbuskulaar-mükoriissete seente, 

taimede ja patogeenide vahelise interaktsiooni mõjust patogeenidele, tuues välja põhilised 

toimemehhanismid. Antud töös keskendutakse põhiliselt olulistele fütopatogeensetele 

seenpatogeenidele. Töös püstitati järgmine hüpotees: AM seentel on mõju patogeenide 

allasurumisel sõltuvalt viljelusviisist, konkreetsest taim-seen kombinatsioonist ja AM 

kolonisatsiooni ulatusest taimejuures.  

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

juhendajaid Kaire Loit’i ja Eve Runno-Paurson’it abi, motiveerimise ja aktiivse toetamise 

eest. Suur, suur aitäh! 
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KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.Mükoriisa olemus 

 

Kõige vanemaks ja levinumaks seene sümbioosi taimega loetakse mükoriisset sümbioosi. 

Mõistet mükoriisa kasutati esimest korda 1885. aastal, et kirjeldada modifitseeritud juurte 

struktuuri metsapuudel (Finlay, 2008). Evolutsiooniliselt vanim ning ühtlasi levinuim 

mükoriisa tüüp on arbuskulaarne mükoriisa.AM peamiseks tunnuseks on taimejuure 

parenhüümkoe rakkudes esinevad arbuskulid, mida saab vaadelda mikroskoobiga 

(Gianinazzi-Pearson, 1996). Mükoriisa koosneb taime juure- ja seenerakkudest, millel on 

suur roll taime  toitainete omastamisel. Mükoriisa näol on tegemist taimejuure ja 

seenerakkude vastastikuse kasuliku koostööga (Koide, Mosse, 2004).  

 

Arbuskulaarse mükoriisa (AM) seened on levinud mulla mikroorganismid, kes on 

sümbiootilises ühenduses taime juurestikuga. Sümbiootilise ühenduse kujundamiseks 

kogunevad AM seened juurerakkude sisse ja ümber, tekitades  struktuure, mis hõlbustavad 

fotosünteesiks vajaliku süsiniku teket. AM seened sõltuvad täielikult peremeestaimest ja 

tema poolt pakutavatest fotosünteesi produktidest. Ligi 80 % maismaataimedest on 

võimelised moodustama mükoriisat, seehulgas enamus põllumajanduslikult olulised põllu- 

ja aiakultuurid.  Varem arvati, et AM seente ja taimeliikide vahel puudub üksteise suhtes 

eelistus. Siiski on arvukaid uurimusi, mis tõestavad, et erinevate taimeliikide ja mükoriissete 

seeneliikide omavaheline sobivus on erinev. Seega peab veenduma, et valitud 

peremeestaime ja AM seene liigi vahel on sümbioos võimalik (Harrier, Watson, 2004). 

 

 

1.1 Endo-mükoriisa (Arbuskulaarne mükoriisa) 

 

Endo-mükoriissed seened on seente rühm, mis on kõige enam seotud põllukultuuridega ja 

pakub bioloogilist kaitset pinnase kaudu levivate haiguste vastu (Smith, Read, 2008). Neid 

esineb ökosüsteemis kõige enam ja on leitud paljudelt olulistelt põllukultuuridelt  nagu 

näiteks nisu, mais, riis, sojauba, puuvill ning aiakultuuridelt nagu näiteks roos, liilia ja 

petuunia (Peterson et al., 2004). AM seened on obligaatsed biotroofid ja seega ammutavad 
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eluks vajalikud toitained elus taimpartneri kaasabil. Peremeestaim saab mineraalaineid 

väljas poolt juurt seeneniidistiku kaudu ning arbuskulaar- mükoriissed seened kasutavad 

taimpartnerilt saadud fotosünteesi produkte (Smith, Read, 1997). 

 

Termin arbuskulaarne mükoriisa asendab varasemat terminit vesikulaar-arbuskulaarne 

mükoriisa, mis tulenes teadmisest, et kõik AM seened toodavad nii vesiikuleid kui 

arbuskuleid. Hilisemad uurimused on näidanud, et vesiikuleid on võimelised tootma vaid 

üksikud AM seente perekonnad(Strack et al., 2003). Vesiikulid asetsevad juure 

koorerakkude sees või vahel. Vesiikulid laienevad õhukeseseinasee struktuurina, millel 

puudub vahesein ja mis sisaldab suures koguses lipiide. Nad võivad olla ovaalsed, kerajad 

või  mis tahes kujuga ja muutuda paksuseinalisteks ning paikneda eostes (Pirozynski, 

Dalphe, 1989).  

 

 

1.2 Ekto-mükoriisa 

 

Seen moodustab taimejuure ümber silmaga nähtava tiheda seenmantli, mille all asub 

seenehüüfidest moodustunud võrgustik, toimides ühendusena, mille kaudu edastatakse 

taimedele vajalikke toitaineid ning vastupidi (Kumar, Satyanarayana, 2002). Ektomükoriisa 

seened ei tungi läbi peremeestaime juure elusatesse rakkudesse vaid ainult ümbritsevad neid. 

Ulatuslik mütseel toetab ekto-mükoriisa funktsioone nagu näiteks lagunevatest lehtedest 

toitainete liikumine (Suverch et al., 1991). 

 

Ektomükoriisa on levinud erinevatel dekoratiiv- ja metsapuudel. Ektomükoriisal eristatakse 

juure mantlit ja hartigi võrgustikku. Viimane koosneb hargnenud süsteemist, mis võib anda 

suure kokkupuutepinna kahe sümbiondi rakkude vahel (Peterson et al., 2004)  

 

 

2. Arbuskulaar-mükoriissete seente funktsioonid 

 

Arbuskulaarse mükoriissete seente funktsioonideks on mantel ja hartigi võrgustik. Lisaks 

toitainete omastamisele, pakuvad AM seened peremeestaimele kaitset erinevate patogeenide 

vastu. Sümbioos kasulike mulla mikroorganismide, nagu AM seened, aitab taimedel 
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hakkama saada abiootilistest ja biootilistest faktoritest põhjustatud stressiga. Sümbioosi 

kaitsev mõju patogeenide, kahjurite ja haiguste vastu on kirjeldatud paljudel taimeliikidel, 

seal hulgas olulisemate põllukultuuridel. Lisaks paraneb taimede toitumine ja konkurentsi 

võime (Jung, Pozo et al.,2012). 

 

Intensiivtootmises hoitakse mulla patogeene kontrolli all kasutades erinevaid 

põllumajanduses laialt levinud meetodeid nagu näiteks resistentsete sortide kasutamine, 

sertifitseeritud seemne kasutamine, optimaalne külvikord, mulla fumigeerimine, keemiliste 

seenhaiguste tõrjepreparaatide kasutamine jne. Need meetodid aitavad lihtsamate 

struktuuridega haigustekitajate vastu võitlemisel, kuid eluvõimelisemate patogeenide nagu 

mullapatogeenid, alla surumisel tekib probleeme, sest nad on mitmete fungitsiidide vastu 

resistentsed (Azcon-Agualiar, Barea, 1997). Sellest tulenevalt on teadlased proovinud leida 

alternatiivseid võimalusi mikroorganismide näol, et parandada taimede vastupanuvõimet ka 

keerukama struktuuriga patogeenide vastu võitlemiseks (Grosch et al., 2005). Kasulikud 

mikroorganismid ja seenpatogeenid konkureerivad haigustekitajatega eelkõige toitainete ja 

ruumi tõttu tootes antibiootilisi aineid, mis aitavad kaasa patogeenide vastu resistentsuse 

tekkimisele. Neid mikroobe kasutatakse patogeenide biotõrjes (Berg et al., 2007). 

 

Ulatuslik kemikaalide kasutamine haiguste tõrjeks on taimekasvatuse süsteemile väga ohtlik 

(Dehne, 1982). Üheks võimalikuks alternatiiviks sünteetiliste pestitsiidide asemel on 

kasulike mikroorganismide rakendamine taimekaitses (Brimmer, Boland, 2003; Mukerji et 

al., 2002).  

 

Peremeestaimede koloniseeritus arbuskulaarse mükoriisa seentega tekitab keerulise koostöö 

vormi haigustekitajate, AM seente ja taime vahel (Harrier, Watson, 2004). Uurimused on 

näidanud, et arbuskulaar-mükoriissetel taimedel väheneb märgatavalt mulla patogeenide 

poolt tekitatud kahju. Mitmeid mehhanisme on kirjeldatud, et seletada biokontrolli 

toimumist läbi arbuskulaarse mükoriisa seente. AM seened tekitavad taime kudedes 

biokeemilisi muutusi,  mikrobioloogilisi muutusi risosfääris, anatoomilisi muutusi rakkudes, 

muutusi juure morfoloogias ja seeläbi leevendavad taime stressi (Azcon-Aguilar et 

al.,2002).  
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2.1 Konkurents fotosünteesi produktide pärast 

 

AM seente ja juurepatogeenide areng sõltub peremeestaime fotosünteesi efektiivsusest ja 

juurtest pärit süsinikühenditest. Seega on haigustekitajad ja AM seened omavahel 

konkurendid (Smith, Read, 1997). Arbuskulaarse mükoriisa seened on peremeestaimest 

süsinikuallikana sõltuvuses, mistõttu 4-20% süsinikuühendeid transpordib peremeestaim 

seenele. Siiski on andmeid nende mehhanismide kohta hetkel vähe (Smith, Read, 2008). 

Kuna AM seened vajavad elutegevuseks fotosünteesi produkte, siis suur süsiniku nõudlus 

võib haigustekitaja arengut pärssida (Linderman, 1994).  

  

AM seente suhe teiste mullaorganismidega ja nende roll taimede toitumise parandamisel 

avastati peremeestaime kasvatamisel. Leidub informatsiooni ka selle kohta, kuidas AM 

seente ja teiste kasulike mikroorganismide koostoime mõjutab mulla struktuuri (Schreiner, 

Bethlenfalvay, 1995). Mükoriisa taimed erinevad mitte-mükoriissetest taimedest risosfääri 

mikroobikoosluse poolest, erinevused seisnevad juurte hingamises ja juureeritiste koguses 

(Marschner et al.,2001).  

 

 

2.2 Mõju peremeestaimede kasvule 

  

Varem ainult oletati, et AM seentel on positiivne mõju taimede kasvule. Enamik teadlasi 

uskusid, et seente mõju on negatiivne ning, et seened nakatavad taimi erinevate patogeenide 

ja parasiititega. See arusaam muutus kui hakati lähemalt uurima taimede juurtoitumist 

(Koide, Mosse, 2004).  Üks esimesi mükoriisa-alaseid teadlasi Rayner väitis, 1920. aastatel, 

et ektomükoriisaseened võivad olla kasulikud nende peremeestaimedele, kuid ta ei väitnud 

seda sama arbuskulaarse mükoriisa kohta. Vajalikud olid erinevad eksperimendid 

arbuskulaarse mükoriisa seentega, enne ei osatud nende suhtes mingeid seisukohti võtta 

(Koide, Mosse, 2004). 

 

Esimesed eksperimentaalsed tõestused mükoriisa kasulikkuse kohta tulevad Jaapanist. Asai 

kirjutas teise maailmasõja ajal oma katse tulemustest ja leidis, et mükoriisa mõjul kasvavad 

taimed kiiremini kui ilma selleta (Koide, Mosse, 2004). Euroopas tehti esimene edukas 
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uuring 1957. aastal, kus uuriti arbuskulaarse mükoriisa mõju õunapuudele ja leiti, et 

paranenud oli nende kasv ja suurenenud oli lehepungade arvukus. Katses kasutati 

autoklaavitud mulda (Mosse, 1985). Siiski ei saa täielikult väita, et arbuskulaarne mükoriisa 

põhjustab taimede kasvu suurenemist, pigem vähendab see taimede stressi ja sellest tingituna 

kiireneb ka taimede kasv. AM seente seas on palju erinevaid liike, nende seas ka taimedele 

mitte vastuvõetavaid liike, mis võivad olla mõningal juhul taimede stressi allikaks. Seega ei 

saa pidada ka väga valeks arusaama, et tegemist on patogeenidega. Lihtsalt tuleb leida see 

liik, mis on taime seisukohast kasulik (Koide, Mosse, 2004). 

 

 

2.3 Morfoloogilised ja anatoomilised muutused 

 

Juure morfoloogilist ehitust on võimalik muuta tänu arbuskulaarse mükoriisa seente 

kolonisatsioonile juures (Tahta et al., 2008). AM taime juured on rohkem hargnenud kui 

mitte-mükoriissetel taimedel, samuti ulatuvad nende taimede juured kaugemale (Berta et al., 

1993). Samas suurem juure pind annab patogeenile rohkem võimalusi hävitavaks tegevuseks 

(Hooker et al., 1994).  

 

Tomati juure koloniseeritus AM seene liigiga (Glomus mosseae) muutis juured 

lopsakamaks, tekkis juurtele rohkem juuretippe ja suurenes juure pind (Tahat et al.,2008). 

Sarnastele tulemustele jõuti ka järgmises uurimuses, kuskõrreliste juuremädaniku tekitaja 

(Gaeumannomyces graminis) kahjustus odra (Hordeum spp.) taimel oli väike tänu mükoriisa 

kolonisatsioonile taime juures. Uurimustöös järeldati, et tänu sümbioosile oli taim vähem 

vastuvõtlik haigustekitajate kahjulikule mõjule (Khasosaad et al., 2007). 

 

 

2.4 Toitainete õige tasakaal 
 

Edusammud taimekasvatuses ja juurte koloniseeritus arbuskulaarsete mükoriisa seentega 

tulenevad vajalike toitainete sisaldusest ja õigest vahekorrast taimedes. Mõningad katsete 

tulemused osutavad fosforist tingitud muutustele juureeritistes, mistõttu on takistatud 

patogeenide eoste paljunemine (Graham, 1982; Sharma et al., 2007). On leitud, et 

peremeestaime vastupanuvõime patogeenile AM seente poolt on suurenenud tänu põhilistele 

toitelementidele, välja arvatud fosfor. Taimede vastupanuvõimes patogeenidele mängib rolli 
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üleüldine toitainete osakaal, aga mitte ainult fosfori osakaal (Gosling et al., 2006). 

Parandades toitainete omastamist on tulemuseks elujõulisemad taimed. Seega võib väita, et 

taim muutub patogeenide rünnakule vähem vastuvõtlikumaks (Linderman, 1994). 

 

Seente mõju üle toitainete omastamisel arutati pikka aega. Baylis (1959) väitis oma 

uurimuses, et mükoriisa kasulik mõju toitainete omastamise seisukohal  tuleneb eelkõige 

paranenud fosfori omastamisest (Baylis, 1959). Pärast selle avastuse välja käimist leiti, et 

mükoriissetel taimedel esines märkimisväärselt vähem fosfori puudusest tingitud kahjustusi 

(Gerdmann, 1964). Oluline oli ka see, et mükoriissed taimed sisaldasid tunduvalt rohkem 

fosforit kui mitte-mükoriissed taimed (Gray, 1964). 

 

Läbi taimejuure fosfori omastamine ei ole pooltki nii efektiivne kui mükoriisa kaudu. Seen 

võimaldab peremeestaimel efektiivsemalt ja suuremas mahus kasutada mullas leiduvaid 

ressursse kuna seenehüüfid on taime juurtest tunduvalt peenemad. Tänu sellele saabki 

võimalikuks ligipääs suurematele fosfori kogustele. Lisaks on mükoriisa teel fosfori 

omastamine kordades kiirem protsess kui juurekarvade kaudu (Harrier, Watson, 2004 ). 

Juurekolonisatsiooni suurenedes paraneb taimede toitainete omastamine, tänu millele 

paraneb oluliselt taime kasv Seeneniidistik varustab taimi mineraalainetega ja taim seent 

fotosünteesi produktidega. Seenehüüfide abil transporditakse sügavamatest mullakihtidest 

pärinevad mineraalained taime juurtesse, kus need vahetatakse seene elutegevuseks vajaliku 

süsiniku vastu. Sõltuvalt peremeestaimest ja AM kolonisatsioonist suurenenevad fosfori 

ning Cu, Ca, Zn, ja Mn sisaldus taimes (Clark, Zeto, 2000). 

 

On teada, et paranenud toitainete omastamine suurendab mükoriissetes taimedes oluliselt 

stressitaluvusvõimet, siiski on paljud uurimused on näidanud, et taimepatogeenide 

allasurumine ei ole alati tõhustatud mineraalainete omastamisega seotud (Friz et al., 2006). 

Näiteks on tähendatud mõningaid olukordi, kus tõhustatud mineraalne toitumine, eriti fosfori 

puhul, mükoriisa taimedel ei ole seotud  bioloogilise tõrjemehhanismiga patogeenide 

(fusarium spp.; phytophora spp.) vastu ( Smith, 1988; Jaizme-Vega, Pinochet, 1997). 
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2.5 Taime-seene liigipõhine spetsiifilisus 

 

Kuna mükoriisseid seeni on märksa vähem, kui taimeliike, mis mükoriisat moodustavad 

(Smith, Read, 2008), siis arvati  veel hiljuti, et sümbioosi moodustavatel partneritel puudub 

üksteise suhtes eelistus. Siiski on arvukaid uurimusi, mis tõestavad, et erinevate taimeliikide 

ja mükoriissete seeneliikide omavaheline sobivus on erinev. Näiteks Bever et al., (2001) 

lükkas ümber varasemad väited AM seente madala peremeestaime spetsiifilisuse kohta. 

Uurimuses tuuakse põhjuseks asjaolu, et varasemad väited baseeruvad peaaegu üksnes 

katsetel, kus üksikud isoleeritud taimeliigid kasvasid eraldi ning puudus võrdlusmoment. 

Beveri väidet tõestab uurimus, kus AM seeneliik Acaulospora colossica oli domineerivaks 

nurmlaugu (Allium vineale) puhul, samas süstlehise teelehega (Plantago lanceolata) 

moodustunud ühendused olid minimaalsed. Teisel juhul, AM seeneliik Scutellospora 

calospora oli domineeriv süstlehisel teelehel ning vähem esines nurmlaugul (Bever et al., 

1996). Põllumullas läbi viidud katsed maisi ja sojaoaga tõestasid samuti, et osad AM 

seeneliigid (Glomus agregatum, Glomus leptotichum ja Glomus occultum) esinesid 

arvukamalt maisil ning teised olid domineerivamad sojaoal (Douds, Millner, 1999). 

 

Uurimus kartulitaimede (Solanum tuberosum L.) peremehespetsiifilisuse kohta näitas, et 

kartulijuurtel esines külluslikumalt seeneliiki G. Intraradices ning mullas olid enam 

esindatud G. etunicatum ja G. claroideum. Need tulemused kinnitavad eelistatud sümbioosi 

kartulijuurte ja seeneliigi G. intraradices vahel (Cesaro et al., 2008). Samas Yao et al.(2002) 

katse mikropaljundatud kartulitaimedega tõestas, et kartulisordi Goldrush inokuleerimisel 

AM seeneliigiga G. etunicatum oli usutav mõju võrse märgmassi ja juure kuivmassi 

suurenemisele ning samuti suurendas mugulate arvu taime kohta. Seevastu G. intradices’e 

inokuleerimisel suurenes samal kartulisordil usutavalt vaid kartulimugulate arv taime kohta. 

Teise katses uuritud kartulisordi (LP89221) puhul oli ainsaks usutavaks erinevuseks suurem 

märgmass seeneliigiga G. etunicatum inokuleerimisel. Katses uuritud kahe kartulisordi 

Goldrush ja LP89221 erinev reageerimine AM seentele tõestab teatud AM seene- ja 

taimeliikide omavahelist sobimatust (Yao et al., 2002). Lisaks sellele, et erinevatel AM 

seeneliikidel võib olla kindel eelistus teatud taimeliikide suhtes, on ka teada nende erinev 

aktiivsus aasta lõikes. Need tähelepanekud vihjavad, et mitmekesised AM seente kolooniad 

suurendavad taimede tootlikkust ning aitavad kaasa paremale ökosüsteemi toimimisele 

(Verbruggen et al., 2010). 
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Selleks, et leida parim taim-seen kombinatsioon, mis aitab taime kasvu parandada, on 

äärmiselt oluline mükoriisa liigilise mitmekesisuse ja liigirikkuse edasine uurimine 

erinevates viljelussüsteemides (Verbruggen et al., 2010). 

 

 

3. Arbuskulaarse mükoriisa sümbioosi mõju mulla 

patogeenidele 

 

Arvukad uurimused on näidanud, et AM sümbioos aitab vähendada mullapatogeenide poolt 

tehtavat kahju peremeestaimele. Paljud uuringud on näidanud, et tänu sümbioosile on 

vähenenud närbumistõvede ja juuremädanike esinemissagedus ja nakatumise raskusaste. 

Neid haiguseid põhjustavad erinevad seened nagu näiteks Fusarium, Rhizoctonia, 

Macrophomina ja Verticillium; bakterid nagu näiteks Erwinia carotovora ja seenetaolised 

organismid (Oomycetes)nagu näiteks Phytophthora, Pythium and Aphanomyces (Whipps, 

2004). Samuti on mükoriissetel taimedel täheldatud ümarusside, nagu näiteks Pratylenchus 

spp. ja Meloidogyne spp., kahjuliku mõju vähenemine ( Li et al., 2006; Pinochet et al., 1996). 

Samuti on katsete käigus leitud AM positiivset mõju mitmete seenhaiguste nagu Rhizoctonia 

solani, Fusarium oxysporum, Verticillium Wilt esinemissageduse vähenemisele (Gallou et 

al., 2011).  

 

Palju on uuritud ja võrreldud erinevaid seeneliike ja leitud, et arbuskulaarse mükoriisa 

sümbioosil on oluline roll taimede vastupanuvõime suurendamisel (Kobra et al., 2009). 

Mullapatogeenide suhtes resistentsuse suurendamiseks võivad mükoriissetel taimedel 

mitmed mehhanismid üheaegselt toimida. Lisaks on tõestatud, et AM seened ja mulla 

patogeenid konkureerivad omavahel fotosünteesi produktide ja koloniseeritva pinna pärast. 

Mükoriisa kolonisatsioon mõjutab ehituslikke ja morfoloogilisi muutusi taimede juurekavas 

(Schellenbaum et al., 1991; Norman et al., 1996). Need muutused võivad muuta patogeenide 

poolt tekitatava nakkuse arengut. Samuti mõjutavad patogeenide arengut juureeritised.  

Näiteks AM seente poolt hõivatud tomati juurerakkudes, võrreldes arbuskukeid 

mittesisaldavate juurerakkudega, oli patogeen Phytophthora täielikult 

mahasurutud  (Cordier et al., 1998).  
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Alternaria solani poolt põhjustatud kuivlaiksus on üks enam levinud haigus tomati lehtedel. 

Selle haiguse juures mängib olulist rolli ilmastiku tingimused. Üldiselt on ta võimeline 

arenema igas ilmastikku olus kuid kõige rohkem on ohustatud piirkonnad kus on kõrge 

suhteline õhuniiskus, mis on tingitud vihma, kaste ja kõrge keskmise temperatuuri koos 

esinemisest(Rotem, 1994).  

 

Katses tomatitaimedega uuriti Alternaria solani poolt tekitatava nekroosi ja kloroosi 

sümptomite vähenemist mükoriissetel taimedel ja mitte-mükoriissetel taimedel. Viidi läbi 

kaks katset: Esimesel juhul katsetati nelja variandiga: 0 P, 25 P, 75 P ja 0 P + AMF. Teisel 

juhul katsetati 8 variandiga lisades igale teisele juurde mükoriisat: 0 P, 0 P + AMF, 3 P, 3 P 

+ AMF, 6 P, 6 P + AMF, ning 24 P, 24 P + AMF. Esimese katse puhul märgati paranenud 

fosfori taset taimes. Teise katse puhul märgati, et fosfori tase oli seotud haiguse raskusastme 

vähenemisega ning mükoriissetetaimede fosforitase oli märgatavalt parem kui mitte-

mükoriissetel taimedel. Selgus, et mükoriissete taimede lehtedel esines  märkimisväärselt 

vähem kloroosi ja nekroosi sümptomeid kui mitte-mükoriissetela taimedel, eriti varieerus 

kloroosi sümtomite esinemine (Fritz et al., 2006). 

 

Katses kartuliga, kus uuriti Phytophthora infestans’i avaldumist leiti, et kartuli 

lehemädaniku nakkus vähenes oluliselt mükoriisetel taimedel. Lisaks avaldusid taime 

kaitsemehhanisme patogeenide vastu esile kutsuvad geenid efektiivsemalt mükoriisetes 

taimedes. Katse viidi läbi labori tingimustes meristeemtaimedel, koekultuuris. 10 päeva 

vanadele kartulitaimedele tehti esimene inokulatsioon, kõigepealt mükoriisaga ja hiljem 

eraldati töödeldud ja töötlemata taimed kahte eraldi gruppi ja nakatati haigustekitaja eostega. 

1, 2 ja 4 päeva peale nakatamist hinnati haigestumist. Hinnati lehtede kahjustuse ulatus 100 

% skaalal ja tehti geeniekspressiooni analüüs. Igast kordusest 2 kartuli taimel määrati AMF 

kolinisatsioon (Gallou et al., 2011). 

 

Lisaks, katses kartuliga kus uuriti Rhizoctonia solani nakatumise ulatust peale erinevate AM 

seeneliikidega nakatamist  selgus kartulisordi erinev reageerimine AM seente 

inokulatsioonile. Kartulisordi Goldrush inokuleerimisel AM seeneliigiga G. etunicatum, 

võrreldes AM seenega G. intraradices, täheldati suuremat saaki ning paranenud 

vastupidavust Rhizoctonia solani nakkusele. AM seeneliigiga G. etunicatum oli usutav mõju 

võrse märgmassi ja juure kuivmassi suurenemisele ning samuti suurenes mugulate arv taime 
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kohta. Seevastu G. intradices inokuleerimisel suurenes samal kartulisordil usutavalt vaid 

kartulimugulate arv taime kohta (Yao, 2002).  

 

Mitmed uurimused tõestavad, et AM sümbioos on tuntud kui erinevate mullapatogeenide 

poolt tekitatud juurehaiguste vähendajana (Smith, Read, 1997). Võimaliku bioloogilise 

tõrjevahendi toimemehhanism ei ole veel päris selge, kuid on teada, et see on seotud 

indutseeritud resistentsuse, nagu ka efektiivsema P omastamisega mükoriissete taimede 

poolt (Cordier et al., 1998; Graham,2000). Vastupidiselt mullapatogeenidele on 

mükoriissedtaimed lehtede kaudu taime tungivatepatogeenide, nagu näiteks viirused ja 

biotroofsed seened , suhtes vastuvõtlikud (Dehne, 1982; Lindermann, 1994). 

  

Bioloogiline kaitse mükoriisa taimedel mullakahjurite, nagu näiteks ümarussid ja erinevad 

juurehaiguste tekitajad, vastu täheldatakse järjest sagedamini (Cordier et al., 1996; Boedker 

et al., 1998).  

 

 

3.1 Mükoriisa mõju maa-alustele interaktsioonidele 
 

Mitmed uuringud on näidanud mükoriisa seente kolonisatsiooni kaitsvat mõju erinevate 

patogeenide nakkuste vastu. Enamik neist uurimustest keskenduvad mullapatogeenidele 

nagu seened perekondadest Fusarium, Rhizoctonia või Verticillum, nagu näiteks bakterid 

Erwinia carotovora või seenetaolised organismid (Oomycetes) nagu Phytopthora, Pythium 

ja Aphanomyces. Arbuskulaarse mükoriisaga sümbioosis olevatel taimedel on täheldatud 

mitmete seenhaiguste nagu Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Verticillium Wilt 

esinemissageduse vähenemist (Gallou et al., 2011). Enamik juhtudel ei ole kaitsev efekt 

seotud kahju korvamise või tolerantsusega vaid sageli kahjustuste vähendamisega väheneb 

ka patogeenide sisaldus taime kudedes (Whipps, 2004). On ka palju uuringuid, mis näitavad 

selgelt juurtes parasiteerivate nematoodide, nagu näiteks Pratylenchus ja Meloidogyne, 

kahjuliku mõju vähenemist mükoriissetel taimedel (Pinochet et al., 1996; Li et al.,2006; 

Elsen et al., 2008; Vos et al., 2011).  

 

Mõned uuringud on teostatud ka juurest toituvate putukate mõju kohta arbuskulaarse 

mükoriisa seentele. Sellisel juhul on põhirõhk pööratud kärsakatele (Otiorhynchus spp.) 

(Koricheva et al., 2009). Selge kaitsev efekt leiti paljusid taimeliike kahjustava soonik-
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kõrvkärsaka (Otiorhynchus sulcatus) korral. Katsed maasikataimedega näitasid, et vastete 

ellujäämus vähenes poole võrra AM seente poolt koloniseeritud taimedel (Gange, 2001). 

Kasulikud organismid on samuti mükoriisa poolt mõjutatavad. On kindlaks tehtud, et teiste 

kasulike mikroobide ja mükoriisa koostöö avaldab taimele positiivset mõju. Näiteks on 

täheldatud kasulikku koostoimet lämmastikku fikseerivate bakterite (Jia et al., 2004; 

Niranjan et al., 2007), fosfaate lahustavate bakterite puhul (Kohler et al., 2007).  

 

 

3.2 AM sümbioosi mõju maa-pealsetele interaktsioonidele 

 

Mulla pinnal levivate patogeenide tõkestamist AM abil on vähem uuritud ning tulemused 

väheütlevad. Paranenud vastupanu on täheldatud biotroofsetele patogeenidele, nagu 

jahukaste (Blumeria sp.) ja mitmed roosteseened (Oidium, Uromyces) (Gallou et al., 2011). 

Lisaks on uuringud, mis käsitlevad AM sümbioosi mõju maa-pealsetele interaktsioonidele 

vähem positiivselt meelestatud (Pozo et al., 2010). Varasemad uuringud on seotud AM 

sümbioosi võimega suurendada vastuvõtlikust viirustele ja üldiselt on teada, et AM taimed 

on maapealseid taimeosasid kahjustavate patogeenid suhtes tundlikud. Kuid hiljutised 

uuringud on põhinenud patogeenide elustiilile ja leidnud, et reaalsus on märksa keerulisem 

kui varasemat oli arvatud (Whipps, 2004). 

 

Lisaks on mitmeid uuringuid, mis tõestavad, et AM sümbioosi mõju maa pealsetele 

interaktsiooidele on taime seisukohalt positiivne. Näiteks bakteri Xanthomonas campestris 

ja nekrotroofse seene Alternaria solani suhtes (Fritz et al., 2006). 

 

Mükoriissetel taimedel töötab peamiselt kaks mehhanismi võitluses maa pealsete 

ineraktsioonidega. Üheks mehhanismiks on arbuskulaar-mükoriissest kolonisatsioonist 

tingitud paranenud taimede toitumine ja taimede kasvu ja füsioloogilise aktiivsuse 

suurenemine ning seetõttu muutub taim patogeenidele vastuvõetamatuks (Dehne, 1982). 

Teiseks oluliseks seletuseks on taimes teatud stressifaktori ilmnemisel esile kutsutud 

kaitsemehhanismid (Pozo et al., 2010). 
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3.3 Mükoriisne ühendus muudab peremeestaimede interaktsiooni teiste 

organismidega 

 

Mittemükoriisne taim (joonisel 1 -AM) Võrreldes mükoriissete taimedega on AM seente 

poolt koloniseerimata taimejuurtel on nekrotroofsete patogeenide ja juuri kahjustavate 

kahjurite poolt tekitatud kahjustuste ulatus oluliselt suurem. Fütohormooni Strigolaktoon 

(SLs) juureeritisena vabanemine risosfääris soodustab AM seeneniitide harunemist. Samas 

tekitab nimetatud juureeritis ka soomukaliste (Orobanchaceae) sugukonnast 

pärit  parasiitsete taimede idanemist peremeestaime pinnal (Jung et al., 2012). 

Mükoriisne taim (Joonisel 1 +AM). Mükoriisse taime efektiivsem kasv võrreldes 

mittemükoriisse taimega on enamasti seotud AM seenehüüfide abil paranenud toitainete 

omastamisega (joonisel märgitud sinisega). AM seente poolt tekitatud muutused juureeritiste 

koostises tingivad nematoodide eemaletõrjumist, samuti muutusi mulla mikroobikoosluses. 

Vähenenud strigolaktoonide (SLs) vabanemine pärsib ka parasiitsete taimede elutegevust 

peremeestaime pinnal. Taimes esile kutsutud kaitsereaktsioonid aitavad oluliselt vähendada 

mulla-patogeenide, nematoodide ja taimelehti hävitavate kahjurite esinemissagedust. 

Jasmonaadi poolt reguleeritud taime kaitsemehhanismid piiravad peamiselt nekrotroofsete 

patogeenide ja kahjurite arengut (Jung et al., 2012). 

 

Joonis 1. Mükoriisses ja mitte-mükoriisses taimes käivitunud kaitsemehhanismid 

biootilise stressi vastu. Allikas: (Jung et al., 2012) 
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3.4 Taimede resistentsust mõjutavad tegurid 

 

Üheks märkimisväärseimaks indutseeritud resistentsust mõjutavaks teguriks loetakse 

peremeestaime genotüüpi. On teada, et see taime genotüüp mõjutab oluliselt selle 

avaldumist. Näiteks uuriti indutseeritud resistentsuse avaldumist odra sortidel, kus selle 

avaldumine varieerus sortide lõikes oluliselt. Osadel sortidel ei avaldunud see üldse. Ilmnes 

puuduv resistentsus patogeeni suhtes ja võime väljendada esilekutsutud resistentsust 

(Sharma et al., 2010).  

 

Sharma et al (2010) kartulihaiguste uurimuses täheldati, et kuna patogeenidel on mitmeid 

haigustüvesid siis lisaks sellele, et resistentsus sõltub taime genotüübist, sõltub see ka 

patogeeni Phytophtora infestans isolaadist. Lisaks märgati ka seda, et resistentsuse teke 

sõltus ka taime lehtede vanusest ehk siis vastupanivõime taime patogeenidele vähenes 

taimede vananemise käigus. Taime vananedes muutub ta haigustele ja haigustekitajatele 

vastuvõtlikumaks kui noore taime puhul (Sharma et al., 2010). 

 

Mõned huvitavad uurimused on näidanud, et nii algne- kui ka indutseeritud resistentsuse 

teke on mõjutatud arestusest. Näiteks Cordova-Campos et al. (2012) leidis, et algne 

resistentsus bakteriaalse patogeeni P. syringae pv. syringae suhtes oli metsikutel sortidel 

oluliselt suurem kui aretatud sortidel.  

 

Mõnedes uurimustes, kus katsetati erinevate AM liikide potentsiaalset mõju patogeenide 

tõkestamisel, on täheldatud parima taim-seen kombinatsiooni olulisust (Yao et al., 2002; 

Gallou et al., 2011). Yao et al. (2002) katses kahe mikropaljundatud kartulisordi ( Goldrush, 

LP89221) inokuleerimisel selgus kartulisortide erinev reageerimine AM seente 

inokulatsioonile. Kartulisordi Goldrush inokuleerimisel AM seeneliigiga G. etunicatum, 

võrreldes AM seenega G. intraradices, täheldati suuremat saaki ning paranenud 

vastupidavust Rhizoctonia solani (Must-kärn, tõusmepõletik) nakkusele. See näitab, et 

sobiva AM seeneliigi inokulatsioon võib aidata haigustekitajast jagu saada.  
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3.5 Mükoriisa poolt esilekutsutud resistentsus (MIR)  

 

Arbuskulaar-mükoriissed taimed on vastupidavamad nekrotroofsetele patogeenidele, sel 

hetkel on käivitatud jasmonaadist (JA) sõltuvad kaitsemehhanismid ning vastuvõtlikumad 

biotroofsetele organismidele, kus käivituvad salitsüülhappest sõltuvad kaitsemehhanismid. 

Eelnev seletab ka asjaolu, et hästiarenenud AM kolonisatsiooni puhul on JA-st sõltuvad 

mehhanismid aktiveeritud, samal ajal on SA-st sõltuvad mehhanismid maha surutud. 

Uurimustest on selgunud, et JA reguleerib geene, mis on efektiivsed nekrotroofsete 

patogeenide vastu (Pozo et al., 2009). 

 

Taimelehti uurides avastati, et JA-sõltuvad resistentsusgeenid ilmnesid mükoriissetel 

taimedel varem ning suuremal määral, eriti taimejuuri koloniseerinud AM seeneliigi G. 

mosseae puhul (Pozo et al., 2009). Sarnaste järeldusteni on jõutud ka tomatitaimedega 

katsetades, kus AM seenete poolt koloniseeritud tomatitaimede lehti vigastati mehaaniliselt 

ning lasti röövikutel kahjustada. Mõlemate kahjustuste puhul reguleerib kaitsenehhanisme 

taimes samuti jasmonaat, sellega rõhutatakse jällegi JA olulisust mükoriisa poolt 

esilekutsutud resistentsuse (MIR) juures (Jung et al., 2012). Campos-Soriano ja teised (2012) 

uurisid AM seente poolt indutseeritud resistentsust riisi taimedele olulist kahju tekitava 

seenpatogeeni Magnaporthe grisea vastu. Uurimustöös leiti, et mükoriisa poolt 

indutseeritud resistentsuse puhul on püsivalt aktiivsed geenid, mis süsteemselt reguleerivad 

taime kaitsemehhanisme ka ilma patogeeni rünnakuta. Alles patogeeni rünnaku järel 

muutuvad aktiivseks tugevamaid kaitsemehhanisme esilekutsuvad geenid. Lisaks 

mükoriisaseente poolt taimes esilekutsutud kaitsemehhanismidele, võivad mükoriisaseened 

oma maa-aluse seeneniitide võrgustiku kaudu resistentust edasi kanda ka ümberkaudsetele 

taimedele, toimides kui taim-taim maa-alune suhtlusvõrgustik (Song et al., 2010). Song ja 

teised (2010) avastasid oma uurimustöös, et patogeeni poolt kahjustamata “vastuvõtja” 

taimes muutusid samal ajal kui tekkis kokkupuude mükoriisa-võrgustiku kaudu patogeeni 

Alternaria solani poolt kahjustatud “doonor” taimega, jasmonaadi poolt reguleeritud geenid 

aktiivseks. Vastavalt sellele avastusele, saadavad patogeeni poolt rünnatud taimed 

ümberkaudsetele signaali kaitsemehhanismide käivitamiseks juba enne rünnakut.  
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3.6 Fütohormoonide seos taime kaitsemehhanismidega 

 

Paranenud toitainete omastamine suurendab mükoriissetes taimedes oluliselt 

stressitaluvusvõimet, siiski on juba varasemad uurimused näidanud, et nimetatud mõju ei ole 

seotud ainult toitainete omastamisega (Friz et al., 2006). Ruiz-Lozano et al., 2012 ja Selosse 

et al., 2014 uurimustes toodi välja, et muutused taime juurtes, efektiivsem taimekasv ning 

parem vastupanuvõime stressile on seotud taimehormoonidega. Fütohormoonid on väikesed 

molekulid, madala konsentratsiooniga ja mitmekülgsed regulaatorained, mis suunavad 

taimede kasvu ja arengut. Neid tekib väga vähesel hulgal teatud organismi osades, kust neid 

laiali transporditakse (Pieterse et al., 2012; Vanstraelen, Benkova 2012). Oluliste taimekasvu 

reguleerivate hormoonidena on teada näiteks auksiinid, giberelliinid, tsütokiniinid, 

strigolaktoonid, stressihormoonidena on teada jasmonaat, etüleen, abstsiishape ja salitsülaat 

(Wasternack, Hause, 2013). Fütohormoonid on keskseteks regulaatoriteks taime arengus ja 

immuunsuses ning reguleerivad mükoriisa sümbioosi (Pozo et al., 2010). Mõned hormoonid 

reguleerivad taime-seene vahelise interaktsiooni eelseid ning algetappe, teised aga 

reguleerivad juure kohanemist selle morfoloogliste muutustega ning AM seente 

kolonisatsiooni ulatust selles (Pozo et al., 2010). AM kolonisatsiooni arenemise algetapis on 

eriti oluline taimedest erituvad strigolaktoonid ning nende kontsentratsioon (Ruyter-Spira et 

al., 2013). Salitsüülhappel, etüleenil ja tsütokiniinidel on AM kolonisatsiooni arenemisele 

negatiivne mõju (Foo et al., 2013). Hilisemas staadiumis reguleerivad arbuskulite arengut ja 

eluiga samuti fütohormoonid. Bioloogiliselt aktiivsed giberelliinid suruvad arbuskulite 

arengut alla (Martın-Rodrıguez et al., 2014), samas abstsiishape (ABA) ja auksiinid 

mõjutavad arbuskulite arengut ja funktsionaalsust positiivselt (Pozo et al., 2010), 

jasmonaadil on täheldatud nii positiivset kui negatiivset mõju (Wasternack & Hause, 2013). 

Põuatingimustes reguleerib ABA taimede veeomastamist, mitte-stressi tingimustes võib 

ABA kontsentratsioon olla mükoriissetes taimedes madalam kui mittemükoriissetes (Aroca 

et al., 2013). 
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3.7 Fütohormoonid reguleerivad AM kolonisatsiooni arengut 

 

Sellest hetkest, kui mükoriisa kolonisatsioon on hästi arenenud, strigolaktoonide 

(signaliseerivad molekulid) tootmine aeglustub. Mehhanism on toodud joonisel 2 ( 

Lendzemo et al., 2007; López-Ráez et al., 2011). 

 

 

 

Joonis 2. Arbuskulaar-mükoriissete seente poolt koloniseeritud juurtes tekkinud 

hormonaalsed muutused. (Mudel arbuskulaar-mükoriissete seente poolt 

koloniseeritud taimejuure hormonaalsetest muutustest) Kolonisatsiooni varajases 

faasis on strigolaktoonid (SL) produtseerimine kõrgel tasemel. Esialgu tajub taim 

AM seent kui võõrliiki ja selle tagajärjel tõuseb salitsüülhappe tase taimes. 

Hästiarenenud kolonisatsiooni puhul on nii strigolaktoonide kui salitsüülhappe 

tootmine mahasurutud, samal ajal jasmonaadi (JA) biosüntees suureneb. Allikas: 

(Jung et al., 2012).  

  

Varajane 

kolinisatsiooni faas 

Hiline 

kolonisatsiooni faas 

SLs ↑ SA ↑ 

SLs ↓ SA ↓ 

JA ↑ 
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MATERJAL JA METOODIKA 

 

Bakalaureusetöö on kirjanduspõhine ning kasutatud on erinevaid võõrkeelseid retsenseeritud 

teadusartikleid. Vajalik materjal on leitud kasutades võtmesõnu: arbuscular mycorrhizas, 

phytohormones, symbiosis, Alternaria solani, Rhizoctonia solani, Phytophthora infestans, 

resistance, biological control, bioprotection, (soil) pathogens.  

 

Informatsiooni kogumise ajavahemikuks on 03.12.2014 - 18.05.2015 ja kasutatud 

andmebaasideks on Google Scholar, Web of Sience, Scopus, Web of Knowledge. Tõlkides 

kasutasin põhiliselt Glospet, J. Silveti Inglise-Eesti sõnaraamatut ja Longmani. 

Eesti keelset materjali antud töös kasutatud ei ole, töö põhineb ainult võõrkeelsel kirjandusel.          
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ARUTELU  

 

Üha suureneb vajadus sünteetiliste taimekaitsevahendite järele, mis viib mulla bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemiseni ning haiguste ja kahjurite resistentsuseni pestitsiidide suhtes. 

Selleks, et seda vähendada on oluline leida alternatiive ja arbuskulaarne mükoriisa on selleks 

sobiv. See ei eelda, et pestitsiide enam ei kasutataks aga aitab oluliselt vähendada nende 

vajadust (Verbruggen et al., 2010). Põllumajandust tuleks muuta jätkusuutlikumaks ja 

ökosüsteemi säästvamaks toetades looduse poolt pakutavaid võimalusi, et põllud oleks veel 

palju aastaid võimelised eesmärke täitma (Gianinazzi et al., 2010).   

 

Arbuskulaarne mükoriisa on mullas juba olemas, ning mükoriisa preparaate kasutades saame 

mükoriisat aktiivsemaks muuta. Suur osa põllumajanduses kasutatavatest pestitsiididest on 

AM seenele hävitava toimega, kuid on olemas nimekiri toimeainetest, mis ei mõju 

negatiivselt. Kasutades neid võimalusi saab teha olulised suured sammud säästvama ning 

jätkusuutlikuma põllumajanduse suunas. 

 

Bioloogiline kaitse arbuskulaarse mükoriisaga kolonisatsioonis olevatel taimedel on tulemus 

taime, seene ja patogeeni keerukast koostoimest. Biokaitse saamise taga on arvukalt 

erinevaid mehanisme, kuid peamine on taim ja seen sobiksid omavahel ja teeksid koostööd 

(Harrier, Watson, 2004). Taim-seen liigi spetsiifilisuse kohta on hea näide Yao et al. (2002) 

katse mikropaljundatud kartulitaimedega, mille seletust saab lugeda allpool asuvast tabelist. 

Nimelt on AM seeneliigi G. etunicatum puhul oli märgata võrse märgmassi, juure kuivmassi 

ning mugulate arvu suurenemist taime kohta. Samas G. intradices’e puhul puhul suurenes 

vaid mugulate arv. Selline vahe tulemustes annab märku sellest, et eksisteerib teatud AM- 

seene ja taimeliigi omavaheline sobimatus (Yao et al., 2002).  

 

Lisaks aitab Arbuskulaase mükoriisa sümbioos vähendada mulla patogeenide poolt tehtavat 

kahju peremeestaimele ( Li et al., 2006; Pinochet et al., 1996). Mitmed uuringud on näidanud 

mükoriisa seente kolonisatsiooni kaitsvat mõju patogeenide nakkuste vastu erinevates 

agroökosüsteemides (Gallou et al., 2011). Näiteks katses tomatitaimedega uuriti Alternaria 

solani poolt tekitatavate nekroosi ja kloroosi sümptomite vähenemist mükoriisa taimedel ja 
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mitte-mükoriissetel taimedel. Viidi läbi kaks katset: Esimesel juhul katsetati nelja 

variandiga: 0 P, 25 P, 75 P ja 0 P + AMF. Teisel juhul katsetati 8 variandiga lisades igale 

teisele juurde mükoriisat: 0 P, 0 P + AMF, 3 P, 3 P + AMF, 6 P, 6 P + AMF, ning 24 P, 24 

P + AMF. Esimese katse puhul märgati paranenud fosfori taset taimes. Teise katse puhul 

märgati, et fosforitase oli seotud haiguse raskusastme vähenemisega ning mükoriisa taimede 

fosfori tase oli märgatavalt parem kui mitte mükoriisa taimedel. Selgus, et mükoriisa 

taimedel täheldati märkimisväärselt vähem kloroosi ja nekroosi sümptomeid kui mitte-

mükoriissetel taimedel, eriti varieerus kloroosi sümtomite esinemine (Fritz et al., 2006). 

 

Arbuskulaarse mükoriisa sümbioos aitab oluliselt parandada taimede toitainete omastamist 

ja seeläbi suureneb ka stressitaluvusvõime (Friz et al., 2006). Taimed on ilusamad, 

lopsakamad ning tänu sellele erinevatele kahjulikele mõjudele vähem vastuvõtlikumad. 

Ruiz-Lozano et al., 2012 ja Selosse et al., 2014 uurimustes toodi välja, et muutused taime 

juurtes, efektiivsem taimekasv ning parem vastupanuvõime stressile on seotud 

taimehormoonidega. Fütohormoonid on keskseteks regulaatoriteks taime arengus ja 

immuunsuses ning reguleerivad mükoriisa sümbioosi (Pozo et al., 2010). Mittemükoriissete 

taimede puhul soodustab küll Fütohormooni Strigolaktoon (SLs) vabanemine AM 

seeneniitide harunemist. Samas tekitab nimetatud juureeritis parasiitsete taimede idanemist 

peremeestaime pinnal. Mükoriisse taime efektiivsem kasv võrreldes mittemükoriisse 

taimega on enamasti seotud AM seenehüüfide abil paranenud toitainete omastamisega. AM 

sümbioosiga seotud vähenenud strigolaktoonide (SLs) vabanemine pärsib ka parasiitsete 

taimede elutegevust peremeestaime pinnal (Jung et al., 2012). 

 

Arbuskulaarse mükoriisa sümbioosi poolt tekitatud resistentsus sõltub taime genotüübist ja 

patogeeni isolaadist. Siinkohal oleks taaskord heaks näiteks Yao et al. (2002) katse kahe 

mikropaljundatud kartulisordiga. Nende inokuleerimisel selgus kartulisortide erinev 

reageerimine AM seente inokulatsioonile. Kartulisordi Goldrush inokuleerimisel AM 

seeneliigiga G. etunicatum, võrreldes AM seenega G. intraradices, täheldati suuremat saaki 

ning paranenud vastupidavust Rhizoctonia solani (kartuli must-kärn) nakkusele. See näitab, 

et sobiva AM seeneliigi inokulatsioon võib aidata haigustekitajast jagu saada. 

 

Arbuskulaarse mükoriisa sümbioos on teema, mida peab veel palju lahkama. Näiteks tuleks 

teha täiendavaid uuringid maa-pealseid organeid kahjustavate patogeenide levimise 

tõkestamine kohta AM sümbioosi abil. Paranenud vastupanu on täheldatud biotroofsetele 
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patogeenidele, nagu jahukaste (Blumeria spp.) ja mitmed roosteseened (Oidium, Uromyces) 

(Gallou et al., 2011). Siiski arvatakse, et positiivne efekt võib tuleneda hoopis paranenud 

toitainete omastamisest (Whipps, 2004), kuna nendel taimedel täheldati ka saagi ja 

taimekasvu märgatavat suurenemist. Seetõttu arvatakse, et taimed on tugevamad ja tänu 

sellele vähem vastuvõtlikumad patogeenidele. Kuid siiski ei saa nendes oletustes kindel olla 

ja selleks, et tekiks faktidel ja tulemustel põhinev usutav järeldus, tuleb teha täiendavalt 

katseid. 

 

Tabel 1. Antud tabelis on toodud katsed, mida on kasutatud töös näidetena. Kaitsev 

toovad selgelt välja seen-taim liigi spetsiifiluse olulisuse ja mükoriisa kasuliku mõju 

erinevate haigustekitajate suhtes. 

 

Uuritav 

taim/AM 

seene liik 

Haigus/ 

patogeen 

Kuidas katse läbi viidi/ katse 

tegija 

Katse tulemused 

1.Kartul/ 

Glomus sp. 

Phytophthora 

infestans 

Katse viidi läbi labori 

tingimustes meristeem 

taimedel, koekultuuris. Hinnati 

lehte kahjustuse protsenti ja 

tehti geeni ekspressiooni 

analüüs. Igast kordusest 2 

kartuli taimel määrati AMF 

kolinisatsioon./ Gallou, A 

Kartuli lehemädaniku 

nakkus vähenes selgelt 

mükoriisetel taimedel. 

Taime kaitse mehanisme 

patogeenide vastu esile 

kutsuvad geenid olid 

avaldunud mükoriisetes 

taimedes. 

Easimeses haigusfaasis oli 

süsteemne resistentsus 

efektiivsem. 

2. Kartul/ G. 

etunicatum 

G. 

intraradices 

Rhizoctonia 

solani ja 

taim-seen 

liigi 

spetsiifilisus 

Kartulisordi Goldrush 

inokuleeriti AM seeneliigiga G. 

Etunicatum ja AM seenega G. 

Intraradices ning võrreldi 

vastupidavust Rhizoctonia 

solani nakkusele. Lisaks uuriti 

taim-seen liigi spetsiifilisust./ 

M. Yao 

Katses selgus  erinev 

reageerimine AM seente 

inokulatsioonile. 

Kartulisordi Goldrush 

inokuleerimisel AM 

seeneliigiga G., täheldati 

suuremat saaki ning 

paranenud vastupidavust 
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Rhizoctonia solanile. AM 

seeneliigiga G. etunicatum 

oli usutav mõju võrse 

märgmassi ja juure 

kuivmassi suurenemisele 

ning samuti suurenes 

mugulate arvu taime 

kohta. 

 

3. Tomat/- Alternaria 

solani 

Viidi läbi kaks katset: 1 juhul 

katsetati nalja variandiga: 0 P, 

25 P, 75 P ja 0 P + AMF. 

Teisel juhul katsetati 8 

variandiga lisades igale teisele 

juurde mükoriisat: 0 P, 0 P + 

AMF, 3 P, 3 P + AMF, 6 P, 6 P 

+ AMF, ning  24 P, 24 P + 

AMF./ Fritz, M., Jakobsen I., 

Lyngkjær, M. F., Thordal-

Christensen, H., Pons-

Kühnemann, J. 

Katses selgus, et mükoriisa 

taimedel täheldati 

märkimisväärselt  vähem 

nekroosi ja kloroosi 

sümptomeid kui mitte 

mükoriisa taimedel. Eriti 

varieeruv oli kloroosi 

sümbtomite esinemine. 
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 KOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli vaadelda arbuskulaarse mükoriisa rolli taimekaitses. Töö 

keskendus arbuskulaarsele mükoriisale kui võimalikule bioloogilise tõrje vahendile 

taimepatogeenide vastu. Põhiliselt keskenduti olulistele fütopatogeensetele 

seenpatogeenidele. Ülevaade anti kasutades antud teemat puudutavat kirjandust. 

Hüpoteesiks seati, et AM seente mõju patogeenide allasurumisel sõltuvalt viljelusviisist, 

konkreetsest taim-seen kombinatsioonist ja AM kolonisatsiooni ulatusest taimejuures. Töös 

käsitleti taime-seene liigipõhist spetsiifilisust, resistentsust mõjutavaid tegureid, mõju maa-

alustele ja maa-pealsetele inerkatsioonidele, mõju mulla patogeenidele ning fütohormoonide 

seost arbuskulaarse mükoriisaga.  

Arbuskulaar mükoriisa seened kuuluvad hõimkonda krohmseened (Glomeromycota) ja 

nende sümbioos erinevate taimeliikidega on kõige enam kasutoov taim-seen liit. Mis tahes 

põllumajanduslik looduslikku mitmekesisust kahjustav tegevus mõjub laastavalt ka 

mükoriissele süsteemile. 

Üha suureneb vajadus sünteetiliste taimekaitsevahendite järele, mis viib mulla bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemiseni ning haiguste ja kahjurite resistentsuseni pestitsiidide suhtes. 

Selleks, et seda vähendada on oluline leida alternatiive ja arbuskulaarne mükoriisa on selleks 

sobiv. See ei eelda, et pestitsiide enam ei kasutataks aga aitab oluliselt vähendada nende 

vajadust. Arbuskulaarne mükoriisa on mullas juba olemas, ning mükoriisa preparaate 

kasutades saame mükoriisat aktiivsemaks muuta. Suur osa põllumajanduses kasutatavatest 

pestitsiididest on AM seenele hävitava toimega, kuid on olemas nimekiri toimeainetest, mis 

ei mõju negatiivselt. Kasutades neid võimalusi saab teha olulised suured sammud säästvama 

ning jätkusuutlikuma põllumajanduse suunas. 

Bioloogiline kaitse arbuskulaarse mükoriisaga kolonisatsioonis olevatel taimedel on tulemus 

taime, seene ja patogeeni keerukast koostoimest. Biokaitse saamise taga on arvukalt 

erinevaid mehanisme, kuid peamine on taim ja seen sobiksid omavahel ja teeksid koostööd. 

Selleks tuleb välja selgitada, millised arbuskulaarse mükoriisa liigid ja taimed omavahel 

koostööd on võimelised tegema.  
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Lisaks aitab Arbuskulaase mükoriisa sümbioos vähendada mulla patogeenide poolt tehtavat 

kahju peremeestaimele. Mitmed uuringud on näidanud mükoriisa seente kolonisatsiooni 

kaitsvat mõju patogeenide nakkuste vastu erinevates agroökosüsteemides 

Töös püstitatud hüpotees leidis erinevaid teadusallikaid läbi töötades kinnitust. Seega, 

taimede ja AM seeneliikide vahelised suhted omavad sobivates tingimustes olulist tähtsust 

taime tervise ja produktiivsuse tagamisel. 

 

Hindamaks AM seente mõju Eesti tingimustes on oluline uurida AM seente ja taimede 

vahelist interaktsiooni positiivselt ning negatiivselt mõjutavate fütohormoonide esinemist 

viljelusviisist ning põllukultuurist lähtuvalt. Lisaks, et selgitada välja, millistes tingimustes 

suudab AM kolonisatsioon efektiivsemalt areneda, tuleks põllutingimustes läbi viia AM 

nakatuskatse. See võimaldaks teha järeldusi, kuidas konkreetsed AM seeneliigid mõjutavad 

põllukultuuride saagikust, patogeenide esinemist ja saagi kvaliteeti. 
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ARBUSCULAR MYCORRHIZA (AM) AND IT´S ROLE ON 

PEST CONTROL 
 

SUMMARY 

 

The aim of the thesis was the arbuscular mycorrhizal role in plant protection. The research 

focused on AM as a possible biological control agent against plant pathogens.  Mainly 

focused on the importance of phyto-pathogenic fungal pathogens. This work was based on 

scientific literature. It was hypothesized that the effect of AM fungal pathogens repress 

depending on cultivation practices, specific plant- fungus combinations and AM 

colonization rate of the plant. Based on this reasearch plant-fungus relationship has in the 

right conditions great importance on plant health and productivity. In this thesis, the author 

examines plant-fungal species specification, factors that influence resistance, the impact on 

below- and aboveground interactions, impact on soil pathogenes and plant relationship with 

phytohormones. 

Despite the fact that microbes may provide an alternative to high inputs of chemical biocides, 

it’s essential to maintain the impact of different agricultural practices. Moreover, for 

developing more sustainable production systems in the future needs a better understanding 

of the mechanisms involved to the plant, pathogen and AM fungal interactions. Including 

how plant hormones are regulating the plant physiology. 

Estimating the effect of AM fungi in Estonian agricultural conditions it`s important to start 

AM inoculation trials. Which gives better knowledge of the best combinations of 

host/inoculants type might result in better economic outcomes in crop production. 

Furthermore, the better knowledge of AM fungi in Estonian agriculture may probably 

increase the proportion of organic farming area. 
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