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Töö eesmärk on analüüsida Phytophthora liikide levikut puudel ning välja selgitada 

võimalik Phytophthora levimine taimlatiikides ja jõgedes ning testida Phytophthora liikide 

DNA praimereid. Välitööde käigus koguti üle Eesti halli lepa, sanglepa, arukase ja paju 

liikidelt puiduproove, mida testiti Phytophthora spp. kiirtestiga ning puidu- ja leheproovid 

isoleeriti puhaskultuuri ja eraldati DNA. Taimlatiikidest ja jõgedest Phytophthora 

määramiseks kasutati püünistena rododendroni lehti. 

DNA analüüsi käigus Phytophthora liigispetsiifilise praimeritega andsid positiivsed 

tulemused kolm A. incana puiduproovi 71st. Liikide määramisel tuvastati Põlvamaalt, 

Kõnnu külast kahest asukohast kogutud puiduproovidest P. alni või P. cambivora. 

Järvamaalt, Paide vallast kogutud halli lepa proovist määrati perekond Phytophthora spp. 

(100%) esinemine.  

Taimlatiikidest ja jõgedest kogutud proovidest andsid positiivse tulemuse kaks 

liigispetsiifilise praimeriga analüüsitud proovi 5st. Tartu puukooli tiigist kogutud proovist 

määrati P. gallica (100%) ja Emajõest P. gonapodyideas (99%). Phytophthora praimerite 

testi tulemusena leiti, et edaspidiseks analüüsideks on soovituslik kasutada liigispetsifiilise 

praimerit FMPhy-8b; FMPhy-10b. 

Märksõnad: Phytophthora spp., Alnus incana, taimlatiik, püünis, rododendron.  
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The purpose of the thesis is to analyze Phytophthora spp. species on trees and also to 

investigate the reach of the infection in different plant nurseries and rivers in Estonia, also 

test the species-specific DNA primers. During the fieldwork wood samples were collected 

from grey alder, silver birch, willow and black alder. The wood samples were analyzed 

with Phytophthora spp. test, wood and leaves samples were isolated to pure culture and 

DNA was extracted. To identify Phytophthora spp. in ponds and rivers rhododendron 

leaves were used. 

Three grey alder samples provided positive results with species-specific primer (FMPhy-

8b; FMPhy-10b). Two samples were collected from Põlva county, Kõnnu village and 

identified as P. alni or P. cambivora and one sample from Järva county it showed 

Phytophthora spp. (100%).  

Two samples collected from plant nursery ponds and one sample from rivers indicated 

positive results with species-specific primer. P. gallica (100%) was determined from Tartu 

plant nursery water pond and P. gonapodyideas (99%) from Emajõgi. Phytophthora 

primers’ test showed that species-specific primer FMPhy-8b; FMPhy-10b is most suitable 

to use. 

Keywords: Phytophthora spp., grey alder, water pounds, bait, rhododendron. 
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Sissejuhatus 

 

Ülemaailmne kaupade transpordi hoogustumine viimastel aastakümnetel on soodustanud 

erinevate taime- ja puuistikute importimist ning kasvatanud tarbijate nõudlust eksootiliste 

taimeliikide järele. Taimi transporditakse pikkade vahemaade taha, mis ühtlasi aitab kaasa 

erinevate patogeenide levikule. 

Phytophthora spp. levib lisaks looduslikele ökosüsteemidele ka näiteks põllukultuuridel ja 

metsataimlates (Lilja et al. 2007: 219) ning patogeeni peremeestaimede hulk on 

laiaulatuslik. Peremeesstaimedeks võivad olla nii lehtpuud kui okaspuud, näitkes: hall 

lepp, sanglepp, harilik kastan, rododendron, harilik tamm, raagremmelgas, suurelehine 

vaher, harilik ebatsuuga ja hall nulg (Jung et al. 2013; Põllumajandusamet 2012; 

Wunderlich, Smith 2003). Viimase kümne aasta jooksul on küll intensiivistunud teadustöö, 

mis aitab kaasa erinevate Phytophthora liikide avastamisele, kuid Eestis on patogeeni 

metsapuudel ja taimlates vähe uuritud.  

Haigustekitaja on probleemiks üle kogu maailma ja seda samuti Eestis, seetõttu valisin 

magistritöö teemaks „Phytophthora spp. leidudest puudel ja veekogudes Eestis“. Töö 

peamiseks eesmärgiks on analüüsida P. alni levikut Eestis, sest nimetatud liiki on viimastel 

aastatel leitud järjest enam kahjustamas perekond leppa (hall lepp ja sanglepp) ning seda 

eelkõige veekogude läheduses (Jung et al. 2013: 146, 155). Varasemalt on Phytophthora 

alni’t leitud mitmetest Euroopa riikidest nagu Rootsist, Hollandist, Prantsusmaalt, 

Saksamaalt, Belgiast, Austriast ja Ungarist (Hansen 2012).  

Autori teiseks eesmärgiks oli analüüsida Phytophthora esinemist ka metsataimlatiikide 

vees ning looduslikes veekogudes. Täiendavalt oli töö eesmärgiks testida erinevaid 

liigispetsiifilisi DNA praimereid, et püüda tuvastada meil levinud Phytophthora liike ning 

tulemusi kasutada edaspidistes labor- ja teadustöödes. 
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Töö esimeses osas kirjeldab autor Phytophthora perekonda, kus käsitletakse nende 

kuuluvust, iseärasusi ja leviku ulatust. Lisaks on kirjeldatud metsapuid ning puukoole 

kahjustavaid Phytophthora liike üldisemalt.   

Magistritöö teises osas annab autor ülevaate töö metoodikast. Kirjeldatakse milliste 

meetoditega koguti proove veekogudest ning kuidas Phytophthora liike kindlaks määrata. 

Käsitletakse võimalusi, mida rakendades on võimalik haigustekitaja levikut tõkestada. Töö 

viimane peatükk kirjeldab saadud tulemusi ning erinevaid Phytophthora liike. 

Autor avaldab tänu oma juhendajatele Tiia Drenkhani’le ja kaasjuhendajale dotsent Rein 

Drenkhani’le heade nõuannete ja magistritöö parandustööde eest ning ka Maaülikooli 

metsandus- ja maaehitusinstituudi metsapatoloogia laborandile Kalev Adamsoni’le 

laboritööde juhendamise ja abistamise eest. 
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 Perekond Phytophthora spp. 

 

Phytophthora tuleb kreeka keelsest sõnast, mis tähendab „plant destroyer“ ehk taimede 

hävitajat, kuulub Eukaryota (eukarüootide) ehk päristuumsete organismide hulka (Jung 

2005). Phytophthora kuulub hõimkonda Oomycota (munasseened), klassi Oomycetes 

(munasseened), sugukonda Pythiaceae (tõusmepõletikulised), perekonda Phytophthora (e-

Elurikkus).  

Enne 1990-ndaid oli Phytophthora perekonna kohta kättesaadavad andmeid enamasti 

vaatlevad ja kirjeldavad tööd, kuid alates 1990. aastast hakati liike põhjalikumalt uurima 

ning 2008. aasta seisuga on kirjeldatud juba ligikaudu 100 liiki (Huai et al. 2013: 87).  

Phytophthora liigid põhjustavad ulatuslikke kahjustusi taimlates, metsa- ning teistes 

looduslikes- ja poollooduslikes ökosüsteemides. Phytophthora liikidele sobib looduses 

niiske ja märg kasvukeskkond, see muudab nende leviku inimese poolt raskesti 

kontrollitavaks, sest tõrjevõtteid on keeruline rakendada ning need on sellistes tingimustes 

ka vähem tõhusad. Eriti ohtlikud on visuaalselt veel terved taimed, mida transporditakse 

teistesse riikidesse, mis on juba nakatunud, kuid sümptomid veel ei ilmne, sest haigus ei 

ole piisavalt arenenud või on see tingitud sümptomite allasurumisest fungitsiitidega 

(O’Brien et al. 2009: 170). 

Liikide avastamise ja määramise teeb keerulisemaks ka nende võime omavahel ristuda. 

Viimastel aastatel on üha enam avastatud kahe liigi omavahelisi hübriide. Ohtlikkus 

seisneb selles, et üks liik võib kahjustada mitmeid peremeestaimi (Ribeiro 2013: 5-6). 

Erinevad Phytophthora liigid on võimelised kahjustama erineval hulgal peremeestaimi, 

näiteks kui P. fragarie var. rubi nakatab ühte liiki (vaarikat), siis P. cinnamomi on 

võimeline nakatama üle 1000 peremeestaime. Phytophthora liigid kahjustavad oma 

peremeestaimi ensüümide abil, millega mõjutatakse peremeestaimede keemilisi ja 

mehaanilisi vastupidavuse mehhanisme. Mõned peremeestaimed omavad mõne 
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Phytophthora liigi vastu virulentsuse geeni ning nakatumine toimub ainult konkreetse 

geeni olemasolu korral (Drenth, Barbara 2001: 7). 

Eristatakse Phytophthora liike, mis nakatavad peremeesorganismi pinnase või õhu kaudu. 

Õhu kaudu levivad liigid põhjustavad haavandeid taimede varrel ja tüvel, nekrootilisi laike, 

tüve- ja lehelaiksust. Pinnase kaudu levivad liigi tekitavad enamasti varre-, juure-, 

juurekaela-, mugula- ja viljade mädanikku (Drenth, Barbara 2001: 9-11).  

Phytophthora haiguskollete arenemiseks on vajalik niiske pinnas ning happeline kuni 

neutraalne mulla pH (vahemikus 3,3-7,8). Olulist kahju võib patogeen põhjustada ka 

mullas, mille pH on alla 4,0. Kui patogeen on juba puukoores on see võimeline levima 

ksüleemi osas põhjustades näiteks haavandeid (Jung et al. 2013: 146). 

Phytophthora liigid on mitmekülgsed ka seetõttu, et neil on iseloomulik võime toota 

erinevaid eoseid- zoospoore lühiajaliseks ellujäämiseks ja levikuks, klamüdospoore (eos, 

mille ülesanne on üle elada ebasobivad perioodid) ning oospoore pikema ajaliseks 

kohastumiseks. Oospoorid suudavad ellu jääda ka loomade (näiteks tigude) seedeelundites 

(Drenth, Barbara 2001: 9).  

 

1.1.1 Metsapuid kahjustavad liigid Euroopas 

 

Phytophthora perekonna liigid kahjustavad puid kogu Euroopas põhjustades juure- ja 

tüvemädanikku, võrse- ja lehelaiksust ning lehtede närbumist, nakatunud taimed enamasti 

hukkuvad, kui taimed siiski ellu jäävad on nende kasv pärsitud (Drenth, Barbara 2001: 9; 

Drenkhan 2014). Käesolev peatükk kirjeldab mõnda Phytophthora poolt ohustatud 

peremeestaime (lepp, kastan, pöök, tamm) ning annab ülevaate haiguse levikust Euroopas.  

 

Phytophthora alni 

Phytophthora alni avastati 1993. aastal Lõuna-Inglismaalt, kuid patogeen on viimasel 20 

aastal laialdaselt levima hakanud ka mujal Euroopas (Rootsi, Saksamaa, Austria, Itaalia ja 

Ungari (Aguayo et al. 2010)). Peamiselt on levinud hallil lepal (A. incana) ja itaalia lepal 
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(A. cordata) jõekallastel ja taimlates Patogeeni määramine on keeruline ka DNA abil, sest 

P. alni liigid moodustavad omavahel hübriide. Levinud on mitmeid alamliike: P. alni ssp 

alni (PAA); P. alni ssp. uniformis (PAU); ja P. alni ssp. multiformis (PAM) (Jung et al. 

2013: 154, 155). 

Patogeen nakatab peremeestaime juuri või juurekaela, põhjustades tüvele nekrootilisi laike 

harvem tekivad ka roostetäpid puukoore pinnal, lõhed ja praod (Jung et al. 2013: 155).  

Haigetele puudele on iseloomulik väike, kollakas, hõre lehestik ja võra taandareng ning on 

märgata varasemat viljumist. Vanematel puudel esineb koorealusel osas keelekujuline ning 

leegisarnane oranžikas nekroos. Patogeeni maksimaalne tegevus toimub suvel ja 

varasügisel, haiguskolle võib suureneda ühe päevaga 3-7 mm. Nakatunud lepp võib 

hukkuda paari aasta jooksul (Jung et al. 2013: 155). 

Saksamaal (Jung, Blaschke 2004: 205) Bavarias teosatud uuringu käigus leiti, et P. alni 

levib peamiselt veekogude äärsete metsade ja jõgede piirkondades. Suurem Phytophthora 

esinemissagedus on perioodiliselt üleujutatud vooluveekogude piirkondades ja püsivalt 

märgadel aladel.  

Prantsusmaal analüüsiti Phytophthora levikut leppadel 35 vooluveekogu ja nende kallastel 

kasvavatel puudel (Jung et al. 2013: 154). Selgus, et kõige olulisemad tegurid, mis 

mõjutavad Phytophthora haiguse levikut ja suurendavad nakatunud leppade arvu on jõe 

laiuse suurenemine, suvine veetemperatuuride tõus, savine pinnas jõekallastel ja aeglane 

vool jõgedes (Jung et al. 2013: 154). Phytophthora levik looduses on tihedalt seotud 

kliimatiliste parmeetritega nagu sademed, temperatuuride ning niiskuse kõikumisega ja 

kliimasoojenemisega (Lilja et al. 2006: 121,122). 

 

Phytophthora cinnamomi 

Phytophthora cinnamomi avastati USA’s, tänaseks on patogeen levinud üle maailma 

(Zentymer 1985: 90). Arvatakse, et P. cinnamomi peremeestaime hulk võib ulatuda kuni 

1000 liigini. Levinumateks peremeestaimeks Euroopas on Castanea sativa (euroopa 

kastan), millel põhjustab enamasti juuremädanikku ja haavandeid tüvel (Robin 2012). 
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Laialdaselt on P. cinnamomi levinud peamiselt Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias ja 

Portugalis, kus põhjustab ulatuslikke kahjustusi tamme (Quercus sp.) liikidel. Patogeen 

elab mullas kui ka taimede kudedes. Sümptomid on erinevad: tekitab juuremädanikku, 

haavandeid ja nekrootilisilaike tüvel, millega kaasneb sageli tume eritis koorel. 

Haigustunnuste tagajärjel ei suuda taim omastada enam eluks vajalike toitaineid ning 

hukkub. Lisaks suudab P. cinnamomi üle elada kuivad perioodid niiskemas 

kasvukeskkonnas nagu taimekoed (Brasier 1996).  

 

Phytophthora cambivora 

1993. aastal isoleeriti esmakordselt lepa perekonna (Alnu sp.) taimelt Inglismaal. Liiki 

uurides selgus, et DNA ahelas olid sarnased lõigud teise Phytophthora liigiga- P. 

fragariae, mis kahjustab maasika- ja vaarika taimi ning varasemalt oli isoleeritud Euroopas 

ja Inglismaal. P. cambivora on leitud põhiliselt kastani (Castanea) ja pöögi (Fagus) liikidel 

ja teistelt Euroopas kasvavatel kõva lehtpuu liikidelt, näiteks punaselt tammelt (Q. rubra) 

(Vettraino et al. 2001: 94; Sullivan, Bulluck 2010). Phytophthora cambivora nakatab 

seemikuid ja metsapuid, tekitades juuremädanikku. P. cambivora haiguse puhangud on 

tugevalt seotud sademetega (niiskes pinnases ja perioodiliselt üleujutatud alad), mis 

soodustab haiguse liikumist mööda veekogusid (Jung et al. 2013: 146). 

 

Phytohpthora ramorum (tamme-äkksurm) 

Üle maailma levinud patogeen, mis põhjustab haigust nimega tamme-äkksurm. 

Phytophthora ramorum avastati esmakordselt USA’s, Californias, kus ta arvatavasti levis 

Euroopasse (Kliejunas 2010: 6). Euroopas on haigus levinud dekoratiivtaimedel kui ka 

looduslikel liikidel. Peremeestaimed on erinevad: rododendron, harilik lodjapuu, harilik 

tamm, hobukastan, suurelehine vaher, pöök, harilik ebatsuuga, harilik sirel, harilik pohl, 

kanarbik, harilik saar ja paakspuu (Põllumajandusamet 2012). 

Eestis tuvastati P. ramorum esmakordselt 2006. aastal Hollandist Eesti puukooli toodud 

rododendronitelt (Põllumajandusamet 2012).  
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P. ramorum’i põhiliseks sümptomiks on võrsete närbumine, lehelaiksus ja taime tüvele 

tekkivad haavandid. Haiguse tagajärjel taim nõrgeneb, mistõttu taimed on vastuvõtlikumad 

teistele haigustele ja putukkahjuritele. P. ramorum eosed levivad õhu kaudu vihma ja 

tuulega, nakatunud taimedega, kastmis- ja vihmaveega, mullaga (inimeste jalanõude, 

metsatööstusmasinate ja muude liiklusvahenditega) (Kliejunas 2010: 42, 43). Optimaalne 

temperatuur haigustekitaja kasvuks on +2ºC kuni +20ºC (Švilponis, Kurguzova 2006: 

208). 

 

Phytophthora kernoviae 

Esmaleid oli Suurbritannias 2003. aasta oktoobris, peremeestaimeks harilik pöök (Fagus 

sylvatica). Tunnused sarnanesid P. ramorum haigustunnustega, kuid lähemal uurimisel 

selgus, et nekrootilised laigud puukoorel olid olulisemalt suuremad. 2006. aastal leiti P. 

kernoviae ka Uus-Meremaalt. Arvatakse, et peremeestaimede hulka võivad kuuluda 

rododendron, Liriodendron tulipifera (harilik tulbipuu), Mangolia spp (mangoolia), 

Quercus ilex (iilekstamm), Quercus robur (harilik tamm), Pieries spp (õisküüvits), Prunus 

laurocerasus (harilik loorberkirsipuu) ja Ilex aquifoluim (tervalehine iileks) (Forestry 

Commission 2015).  

 

Phytophthora gonapodyides 

Phytophthora gonapodyides on patogeen, kelle on vaid teadaolevalt mõned 

peremeestaimed (lepp, kastan, tamm, õuna- ja pirnipuud ja rododendron (Huai et al. 2013: 

101)). Põhjustab taimedel juuremädanikku (Brasier et al. 2003: 287). Phytophthora 

gonapodyides on sageli isoleeritud jõeveest, tiikidest, jõekallastelt ja üleujutatud pinnasest. 

Samuti on levinud märgaladel, nagu madalsoodes, ajutiselt niisketes muldades ja 

kuivenduskraavides (Brasier et al. 2003: 287). 
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Phytophthora gallica 

P. gallica isoleeriti esmakordselt 1998. aastal harilikult tammelt (Q. robur) Prantsusmaal ja 

2004. aastal harilikult pilliroolt (Phragmites australis) Saksamaal, nende kahe punkti 

vahemaa oli ligikaudu 240 km. Põhinedes morfoloogilistele omadustele, temperatuuri ning 

kasvu suhetele hakati kirjeldama seda uut liiki nimega P. gallica sp. november. 

Geograafiline päriolu on P. gallical seni teadmata, kuid toetudes analüüsidele arvatakse, et 

esivanemad võivad olla lähisuguluses P. kernoviae’ga ja P. boehmeriae’ga. Senised 

analüüsid on näidanud, et P. gallica on mõõdukalt agressiivne halli lepa (Alnus glutinosa) 

ja hariliku pöögi (Fagus sylvatica) suhtes, nõrgalt agressiivne hariliku tamme (Quercus 

robur) ja hõbepaju (Salix alba) ning mittepatogeenne hariliku saare (Fraxinus excelsior) ja 

hariliku pilliroo (Phragmites australis) suhtes (Jung 2008).  

 

1.1.2 Taimlaid, puukoole ja põllumajandustaimi kahjustavad liigid 

 

Phytophthora erinevad liigid kahjustavad leht- ja okaspuutaimi taimlates ja puukoolides. 

Metsapuude puhul võtmeroll Phytophthora’sse nakatumisel on ka puukoolidel, kust levib 

suur osa patogeene loodusesse.  

Taimlates võib ohuks olla taimede kastmine avatud veekogust pärineva kastmisveega, sest 

haigustekitaja eosed suudavad ellu jääda veekogudes (Rytkönen 2011: 27). Taimlates 

kasvavad seemikud on tundlikud juuremädanikku põhjustava Phytophthora cinnamon’i 

suhtes, mis tekitab ka nekrootilisi laike ja pidurdab taimede kasvu. Lisaks tekitab 

südamemädanikku, mis sageli areneb allpool maapinda ja ei ole koheselt äratuntav. Edasi 

liigub mädanik läbi taime varre lehtedesse, selle tagajärjel taim närbub ning lehestik on 

hõre ning koor on pragunenud. Paljud Phytophthora liigid võivad moodustada haavandeid 

peremeestaime tüvel, esimene märk sellest on märg punakaspruun kolle koore pinnal, 

sissevajunud koor ning koore alune puit on kahjustatud sageli väga ebakorrapäraselt, kuid 

on hästi eristatav (Drenth, Barbara 2001: 9-11). 
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Mõned olulisemad Phytophthora liigid: 

P. infestans (kartuli-lehemädanik) 

Kartuli-lehemädaniku tekitaja on juba üle pooleteise sajandi üks kõige enam kahju tekitav 

kartulihaigus maailmas ja Eestis. P. infestans suudab levida nii sugulisel, aga ka suguta 

teel, praeguseks on kõikjal Euroopas levinud mõlemad paarumistüübid (Brasier 2009: 

316). Sugulisel paljunemisel tekivad paksuseinalised oospoorid, mis suudavad 

eluvõimelisuse säilitada mitmeid aastaid. P. infestans levib enamasti mittesugulises faasis 

zoospooride abil, mis levivad kas tuule või vihmaga. P. infestans suudab soodsates 

tingimustes kiiresti tekitada endale zoospoorid ehk rändeosed. Zoospoorid on 

liikumisvõimelised viburiga varustatud eosed, vibur võimaldab neil niiskes mullas vabalt 

ringi liikuda ja nakatada kiiresti taime varsi ja lehti (Runno-Paurson 2010: 48). 

Algselt ei ole haiguse kulg silmaga nähtav, kuid hiljem võib terve põllusaagi hävitada 

suhteliselt kiiresti. Põhiliselt tekitab kahju lehestikule, mille tulemusena kahaneb taimede 

elujõud ja seejärel mugulate nakatumise tõttu saagikus väheneb (Runno-Paurson 2010: 48). 

 

Phytophthora cactorum 

Phytophthora cactorum avastati 1924. aastal USA’st, sealt levis Euroopasse ja Aasiasse. 

Phytophthora cactorum on patogeen, mis on põhjustanud suurel hulgal kahju 

maasikaistandutes, tekitades maasikatele risoomimädanikku ja marjade nahkjat 

mädanikku. Haigustunnusteks on noorte taimelehtede sinakasroheline värvus, vanemad 

lehed närbuvad ning vajuvad vastu maad ja kuivavad. Noored viljad on algul pruunikad ja 

laigulised, valminud viljad on nahkjad ja valkjad (Lilja et al. 2006: 121, 122). Patogeen on 

ohtlik, sest suudab nakatada taime kõikides kasvufaasides ning haigustekitaja võib püsida 

mullas elujõulisena 6-8 aastat (Jelen et al. 2005: 257). Arukasel ja maasikal põhjustab P. 

cactorum juure-, juurekaela ja risoomimädanikke, levikut soodustavad niisked 

ilmastikutingimused (Lilja et al. 2006: 121, 122). 

Soomes isoleeriti P. cactorum esimest korda 1990. aastate alguses maasikataimelt (Lilja et 

al. 2007). 2012. aastal määrati ja kinnitati Eestis esmakordselt DNA põhiselt P. cactorum`i 
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esinemine taimlas arukase (B. pendula) taimelt ja looduslikult kasvavalt hallilt-lepalt (Kase 

2012: 49). 

 

1.1.3 Phytophthora liikide määramine 

 

Phytophthora perekonna liikide määramise kõige enim kasutatavam meetod on 

haigustekitaja isoleerimine, kuid kõige täpsem on DNA järjestuse põhjal määramine või 

liigispetsiifiliste praimerite kasutamine. Kiireks määramiseks on välja töötatud Forsite 

Diagnostics Ltd. poolt kiirtest „Pocket Diagnostic Phytophthora“. Testiga saab määrata 

patogeeni perekonna, aga mitte liigi tasemel (Forsite Diagnostics 2015), seega tuleb lisaks 

kasutada isoleermis- või DNA meetodit. 

Phytophthora määramisel pinnases (mullas) tuleb võtta võimalikult niiske pinnaseproov, 

sest mullas pindimine kiht on sageli kuiv ja kõrge temperatuuriga, mistõttu sealt 

Phytophthora’t tuvastada ei õnnestu. Mullaproove on kõige parem koguda vihmasaju ajal 

või vahetult pärast sadu, märja ilmaga. Proovid tuleb hoolikalt käsitleda pärast kogumist, 

kui mullaproovid muutuvad kuivaks või hoitakse neid kaua kõrgete temperatuuride käes 

kaotab patogeen oma elujõulisuse. Seetõttu ei tohiks proove jätta seisma soojemate 

temperatuuridele, et vältida ülekuumenemist, vaid tuleb asetada külmkappi. Kuid vältida 

väga madalaid temperatuure, sest Phytophthora ei talu külmutamist. Siiski tuleks 

pinnaseproovid säilitada külmikus ning tagada, et proovid on niisked (Drenth, Barbara 

2001: 19, 20).  

 

1.1.4 Leviku tõkestamine 

 

Phytophthora liikide leviku tõkestamiseks vajalikud abinõud on Euroopa Liidus 

reguleeritud komisjoni otsustega 2002/757/EÜ, 2004/426/EÜ ja 2007/201/EÜ. Lisaks on 

liikmesriikidel kohustus teostada haiguse leviku tõkestamiseks monitooringuid. Ohtlike 

taimekahjustajate järelvalve läbiviimise eest vastutab Eestis Põllumajandusamet ning 

monitooringut viiakse läbi alates 2005. aastast (Põllumajandusamet 2012). Monitooringu 
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käigus teostatakse taimede kontrollimist, pöörates tähelepanu kõikidele taime osadele 

(Põllumajandusamet 2012). Samas ei ole visuaalne kontroll alati tõhus, sest taimed võivad 

olla nakatunud, kuid väliseid sümptomeid veel ei ilmne. 

Vältimaks saastunud taimede importimist riiki peab taimedel kaasas olema taimepass, kus 

lisaks muudele andmetele peab olema märgistus taime päritolu kohta, kas eesti keeles (EÜ 

Taimepass EE) või mõnes teises Euroopa Liidu ametlikus keeles. Euroopa Liidus peavad 

paljudel taimedel, näiteks rododendronitel ja lodjapuudel olema vastavad tõendid, mis 

kinnitavad, et selle tootja või müüja on taimi  kasvuperioodil kontrollinud 

(Põllumajandusamet 2012).  

Taimi on võimalik Phytophthora nakatumise vastu töödelda vastavate preparaatidega, 

näiteks kartuli-lehemädaniku (P. infestans) kahjustuse vältimiseks tuleb vastavate 

fungitsiididega pritsida taimi põllul vähemalt kaks korda, intervalliga 4-10 päeva (vastavalt 

preparaadi tugevusele). Kui põllult avastatakse mõni sümptomitega taim tuleb see ära 

korjata ja hävitada. Haigustekitaja P. infestans epideemia vältimiseks ei tohiks nakatunud 

mugulaid üldse maha panna (Runno-Paurson 2010: 77, 78). Fungitsiidide kasutamise 

miinuseks on nende toimeaeg, sest neid saab kasutada ainult kindlatel perioodidel, seega ei 

anna nende kasutamine efektiivset tulemust.  

Puukoolides tuleb pidevalt rakendada kaudseid tõrjevõimalusi. Tuleb täita 

hügieeninõudeid: kastmisvee hea äravool, kasutada puhast vett niisutamiseks (vältida 

looduslikest veekogudest pärinevat vett, vajadusel kasutada veepuhasteid), kasutada uusi 

potte või vanu regulaarselt desinfitseerida, ladu hoida puhtana ning koristada lehekõdu, kui 

mõni taim haigestub siis koheselt see hävitada. Looduses levivate Phytophthora liikide 

leviku tõkestamine on raskendatud, seega vältimaks Phytophthora liikide sattumist 

loodusesse tuleks pidevalt kontrollida imporditavaid ja puukoolidest metsa istutatavaid 

taimi (Drenth, Barbara 2004: 10, 11). 
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 Materjal ja metoodika 

2.1 Algandmed 

2.1.1 Metsapuud  

 

Magistritöö jaoks koguti proovid 2014. (mais, septembris, oktooberis, novembris, 

detsembris) ja 2015. aastal (märtsis) peamiselt hallilt lepalt, vähem teistelt liikidelt 

(arukask, paju ja sanglepp). Esmalt hinnati taimi visuaalselt väliste haigustunnuste põhjal, 

näiteks nekrootilise laigu esinemist tüvel või juurekaelal (joonis 1).  

 

  

Joonis 1. Nekrootiline laik A. incana tüvel. Allikas: (T. Drenkhan) 
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Proove koguti peamiselt veekogude (ojade, kuivenduskraavide ja jõgede) läheduses 

kasvavatelt puudelt üle Eesti (joonis 2), sealhulgas ühest asukohast Lätis. 

 

 

Joonis 2. Halli lepa, arukase, sanglepa ja paju proovivõtukohad 

 

Halli lepa ja paju proove koguti ühest asukohast. Kaardil toodud punktid tähistavad 

proovivõtukohti. Kokku analüüsiti 71 erinevat proovi, millest 63 olid hall lepp (A. incana), 

1 sanglepp (A. glutinosa), 5 arukaske (B. pendula) ja 2 paju (Salix sp.), sealhulgas ka 

haigustunnusteta puud, mida oli kokku 25 puud (lisa 1). 

 

2.1.2 Veekogud 

 

Kirjanduse andmetel (Jung et al. 2013: 146) on veekogude kallastel olevad puud sageli 

Phytophthora poolt nakatunud just seetõttu, et patogeeni eosed säiltavad elujõulisuse ja 

kanduvad edasi jõevees ning taimlate ja puukoolide tiikide kastmisvesi võib samuti 

sisaldada Phytophthora eoseid. 
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Nimetatud hüpoteesi kontrollimiseks analüüsiti taimlate ja puukoolide tiikide kastmisvett 

ning kahe Tartumaa jõe vett.  

Proove  koguti 4 puukooli ja taimla tiigist: Tartu puukoolist Tartus, Marana taimlast 

Pärnumaal, Kullenga taimlast Lääne-Virumaal ja Sõmerpalu taimlast Võrumaal ning 

Emajõest ja Ammejõest Tartumaal (joonis 3). Phytophthora püüdmiseks pandi 

veekogudesse püünised (joonis 4).  

 

 

Joonis 3. Proovivõtu asukohad puukoolides ja taimlates ning jõgedes 

 

Taimlate, puukooli ja jõgede kastmisvee analüüsimiseks kasutati rododendroni lehti, sest 

rododendron on paljudele Phytophthora liikidele peremeestaimeks (Huai et al. 2013), 

taime lehed on patogeeni suhtes vastuvõtlikud ning patogeeni olemasolu veekogus on sel 

moel võimalik kindlaks määrata.  
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Joonis 4. Veekogudes kasutatud püünis. Allikas: (S. Sabas) 

Igasse veekogusse pandi 3 kotti, millest igaüks sisaldas kolme lehte (iga veekogu kohta 

kokku 9 rododendroni lehte, joonis 4). Lehed pandi veekogusse 7-10 päevaks (Huai et al. 

2013: 88). Rododendroni lehed võeti visuaalselt tervetelt põõsastelt Tartu puukoolist ja 

Tartu botaanikaaiast. Seda, et rododendroni lehed olid enne veekogudesse panekut 

Phytophthora poolt nakatamata kontrolliti eelnevalt DNA abil (lisa 3).  

Veekogudes püünistena kasutatud lehetükid (terve ja haigustunnusega lehe piirilt) isoleeriti 

puhaskultuuri ja lisaks pandi Eppendorf (MCT) tuubi, et vajadusel määrata haigusetekiaja 

liik DNA abil (joonis 5).  

 

Joonis 5. Veekogus püünisena kasutatud rododendroni lehed. Keskmine leht on 

sümptomaatiliste tunnustega peale veekogus hoidmist. Allikas: (T. Drenkhan) 
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Lehtede puhaskultuuri isoleerimisel kasutati pindsteriliseerimise meetodit. Proov 

lõigatakse 1x1 cm tükkideks ning kasutades süstalt hoitakse lehetükke 1 min piirituses, 

seejärel 2 min NaOCl lahuses, siis 1 min piirituses, loputatakse 2x1 min jooksul 

destilleeritud vees ja asetatakse lehetükid (4) söötmele. 

Molekulaarsete meetodite abil patogeeni kindlaks määramiseks võeti igalt kotist lehetükid 

ning pandi 1-4 lehetükki kolme lehe kohta eppendorf tuubi (vastavalt haigustunnuste 

esinemisel lehtedel) DNA eraldamiseks.  

 

2.2 Phytophthora spp. kiirtest 

 

Kiirtest on kiireim ja mugavaim võimalus Phytophthora spp. nakkuse kontrollimiseks 

välitöödel ja laboris. Joonis 6 on välja toodud Phytophthora spp. kiirtesti kasutamise 

etapid. 

 

Joonis 6. Phytophthora kiirtesti juhend. Allikas: (Forsite Diagnostics 2015) 

 

 Testimiseks võetakse haigustunnusega taimelt proov. Testi jaoks on vajalik taimekudesid, 

mille maht on ligikaudu 25 mm
2
. Koed tuleb lõigata terve ja nakatunud (tumeda ja 

heledad) taimekoe piirilt (joonis 7).  
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Joonis 7. Phytophthora spp. tekitatud nekrootiline laik, kus on visuaalselt näha terve ja 

nakatunud puiduosa. Allikas: (S. Sabas) 

Seejärel tuleb asetada tükk kilekotti ja rullida ning panna taimekoed pudelisse, mida tuleb 

loksutada õhema materjali korral 30 sekundi jooksul ja paksema materjali, nagu puit, 

korral 60 sekundit. Seejärel tuleb võtta pipetiga pudelis loksutatud lahust, mida tuleb 

pigistada 2-3 tilka kassetile, koguseid tuleb jälgida kuna liigne vedelik võib anda vale 

tulemuse. Vastuse saamiseks tuleb oodata 3-10 minutit, seejärel ilmub testiribale negatiivse 

vastuse korral üks sinine triip ning haigustekitaja olemasolul kaks triipu (Forsite 

Diagnostics 2015). Töö käigus testiti värskeid kui ka sügavkülmas hoitud proove, et 

kontrollida, kas test näitab sama tulemust ka siis kui proove on  hoitud sügavkülmikus 

temperatuuril -20°C. 

 

2.3 Phytophthora isoleerimine ja määramine puhaskultuuri 

meetodil 

 

Patogeeni isoleerimine võimaldab haigustekitajat määrata ning uurida patogeeni süviti, nt 

geneetilist päritolu ja iselomulikke omadusi. Puhaskultuuri isoleerimine sooritatakse 
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laminaarkapis, kus töövahenditeks kasutatakse kummikindaid, petri tasse söötmetega, 

piiritust, pintsette, põletit ja parafilmi. 

Käesolevas magistritöös võrreldi erinevate koostistega söötmeid, et välja selgitada 

sobivaim Phytophthora isoleerimiseks ja kasvatamiseks. Kasutati virde-, rukki- ning 

maisiagar söötmeid. 

Puhaskultuure pandi kasvama kõige enam virdeagarile, seejärel rukkisöötmele ning kõige 

vähem maisisöötmele. Virdesöötme koostis: kraanivesi (3 liitrit), kuhu lisatakse Malt 

extracti agar (60g) ning Tehncial agar (42g), mis seejärel autoklaavitakse 60 minutit 1,2 

atm. Eelnevalt on metsandus- ja maaehitusinstituudi metsapatoloogia laboris õnnestunud 

vidreagaralt Phytophthora’t isoleerida (Kase 2012: 31) ning seda on kasutatud ka Soomes 

(Rytkönen 2011). Virdeagar söötme puuduseks on see, et sööde on toitaineterikas, seetõttu 

on oht, et kiirekasvulised seened ja bakterid võivad Phytophthora’st üle kasvada, sest 

Phytophthora on kultuuris aeglase kasvuga.  

Rukkiagarsöötme saamiseks (1,5 liitrit) tuleb keeta 1 tundi rukkiterasid (400 ml) 1,5 liitris 

vees, seejärel tuleb rukkiterad läbi kahekordse marli kurnata uute anumasse. Filtreeritud 

vedelikule tuleb lisada suhkru (30g) ja Tehnical agara segu (29g). Segu tuleb autoklaavida 

20 minutit 121ºC, hiljem tuleb agar säilitada 4ºC juures. Kui sööde on tardunud saab 

söötmeid koheselt kasutama hakata (Caten, Jinks 1968).  

Ühe liitri maisisöötme saamiseks tuleb 200g mais keeta 500ml vees, 60ºC juures ligikaudu 

tund aega, seejärel filtreerida ning lisada 15g agarit ja autoklaavida. Lisati ka 1%-list 

penicillini (Stepniewska 2008), selleks, et maha suruda bakterite areng söötmel.  

Vältimaks söötmete saastumist kallatakse see laminaarkapis petri tassidesse ning peale 

söötme tardumist ja jahtumist saab hakata söötmeid kasutama (Stepniewska 2008). 

Phytophthora isoleerimiseks puhaskultuuri lõigati väikesed (1-3 mm
2
) substraadikoe 

(puidu) tükid terve ja nakatunud koe piirilt, Seejärel asetati puidu või lehe tükid petri 

tassile, ca 3-4 ühe tassi kohta, Phytophthora isoleerimisel tuleb tähelepanu pöörata 

puidutükkide asetusele söötmes, neid tuleb õrnalt suruda söötme sisse. Lisaks petri 

tassidele pandi proovid ka Eppendorf tuubidesse DNA eraldamiseks. 
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Proovide korjamise ja isoleerimise vahele jääv aeg võiks olla võimalikult lühike 

(soovitatavalt maksimaalselt paar päeva) kuna Phytophthora spp. on küllalki nõudlik ning 

suurte temperatuuride ja niiskuse kõikumiste tõttu ei pruugi haigustekitaja isoleerimine 

õnnestuda. 

Phytophthora haigustekitaja kasvuks puhaskultuuris on optimaalne aeg üks kuu, sealjuures 

tuleb tasse aeg-ajalt jälgida ja vajadusel (kui mõni liik on liiga intensiivse kasvuga ning 

kasvab teistest liikidest üle) teha ümberkülvid, et saaks kätte puhta Phytophthora kultuuri 

ilma teiste liikide ja bakteriteta. Sellest lähtuvalt oli järgmine samm puhaskultuuride 

visuaalne hinnang ja kultuuride mikroskopeerimine. Eesmärgiks oli leida Phytophthora 

liikidele iseloomulikke ovaalseid oospoore (joonis 8).  

 

Joonis 8. Phytophthora cactorum oospoorid. Allikas: (S. Kase) 

Puhaskultuuridest, mis olid Phytophthora haigustunnustega (valge õhuline mütseel) võeti 

mütseeli ning asetati Eppendorf tuubidesse, et määrata molekulaarselt (DNA abil) 

Phytophthora liik.  

 

2.4 DNA analüüsid 

 

Molekulaaranalüüside teostamiseks pandi 2ml Eppendorf (MCT) tuubidesse puitu, 

lehetükke (2 kordust iga proovi kohta), samuti seenemütseeli (visuaalselt Phytophthora’le 



 

26 

 

omaste tunnustega) puhaskultuurist (mikroskopeerimise teel liike tuvastada ei õnnestunud). 

Substraadi purustamiseks lisati MCT tuubidesse steriilset liiva, ja metallkuule ning 

purustati homogenisaatoris (Retsch GmbH, Haan, Saksamaa). DNA eraldamiseks 

kasutatakse E.Z.N.A Fungal DNA Mini kit ning järgiti tootja poolt ette antud protokolli 

(Omega Bio-Tek). Kõik proovid asetati säilitamiseks sügavkülma (-20ºC). 

 

2.4.1 PCR-segu valmistamine ja kasutatud praimerite kirjeldus  

 

Oomycetes (munasseente) tuvastamiseks kasutati universaal praimerit, kus lisati Solis 

BioDyne 5x HOT FIREPol Blend Master Mix Ready to Load with 10mM MgCl2. 4µl 

reaktsiooni kohta lisati 0,5µl praimeri segu ITS1Oo (Taavi Riit, avaldamata andmed)  ja 

ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) (White et al. 1990) ning 1µl DNA-d ja 14 µl 

ddH20. Lisaks kasutati munasseente määramiseks ka test universaal parimerit, kus läks 

vaja PCR reaktsiooniks BioDyne 5x HOT FIREPol Blend Master Mix Ready to Load with 

7,5mM MgCl2. 4µl reaktsiooni kohta lisati 0,5µl praimeri segu ITS6 (5’-

GAAGGTGAAGTCGTAACAAGG-3’) ja ITS7 (5’-AGCGTTCTTCATCGATGTGC-3’) 

ning 1µl DNA-d ja 14 µl ddH20 (O’Brien 2009). Lisaks kasutati veel ka kolmandat 

Phytophthora spp. praimerite paari FMPhy-8b ja FMPhy-10b (Martin et al. 2004). PCR 

segu jaoks oli vaja BioDyne 5x HOT FIREPol Blend Master Mix Ready to Load with 

7,5mM MgCl2.  

Phytophthora alni liikide kompleksi tuvastamiseks kasutati liigispetsiifilist parimerit, mille 

aluseks oli Solis BioDyne 5x HOT FIREPol Blend Master Mix ja 10 mM MgCl2 rohelist 

segu. 4µl reaktsiooni kohta lisati 0,5µl praimeri segu D16F (5’-

AGGGCGTAAGGGTGCGAAATA-3’) ja D16R (5’-AGGGCGTAAGCCTGGACCG -3’) 

(Merlier et al. 2005) ning 1 µl DNA-d ja 14 µl ddH20. Kui eelnevalt kirjeldatud praimer 

andis positiivse tulemuse, kasutatakse järgmist liigile omast praimeriti, et kindlaks teha, 

kas tegemist on P. alni subs. unfiformis või multiformis’ga. Phytophthora alni subs. 

uniformis’e tuvastamiseks kasutasime liigispetsiifilist parimerit, mille PCR segu aluseks oli 

Solis BioDyne 5x HOT FIREPol Blend Master Mix ja 10 mM MgCl2 roheline segu. 4µl 

reaktsiooni kohta lisati 0,5µl praimeri segu PAU-F (5’-
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GAGGATCCCTAACACTGAATGG-3’) ja PAU-R (5’-GATCCCTGGTTGAAGCTGAG 

-3’) (Ioos et al. 2005) ning 2 µl DNA-d ja 13 µl ddH20. Phytophthora alni subs. 

multiformis kasutasime liigispetsiifilist parimerit, mille PCR segu aluseks oli Solis 

BioDyne 5x HOT FIREPol Blend Master Mix ja 10 mM MgCl2. 4µl reaktsiooni kohta 

lisati 0,5µl praimeri segu PAM-F (5’-CTGACCAGCCCCTTATTGGC-3’) ja PAM-R (5’-

CTGACCAGCCATCCCACATG -3’) (Ioos et al. 2005) ning 2 µl DNA-d ja 13 µl ddH20. 

Kultuuris välja kasvanud seente tuvastamiseks kasutati seente universaalset DNA 

praimerite paari, mille PCR seguks oli Solis BioDyne 5x HOT FIREPol Blend Master Mix 

ja 7,5 mM MgCl2. 4µl reaktsiooni kohta lisati 0,5µl praimerit ITS1F (5’-

CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA -3’) (Gardes, Burns 1993) ja ITS4 (5’-

TCCTCCGCTTATTGATATGC -3’) (White et al. 1990) ning 1 µl DNA-d ja 14 µl ddH20. 

 

2.4.2 PCR produkti kontrollimine 

 

PCR töötab kuumutamise ja jahutamise vaheldumisel, mille abi paljundatakse uuritavat 

piirkonda. Järgneb PCR produkti visualiseerimine agaroosgeelis (Cooke et al. 2000). 

Selleks valmistati 1% agaroosgeel (0,9 grammi agaroosi, 90ml lahjendatud 0,5xTBE 

puhvrit (lahjendati destilleeritud veega) ja lisati 9 µl etiidiumbromiidi (EtBr)), geeli 

tardumise aeg on kuni 20 minutit, seejärel saab PCR produktid lisada geeli. 

Liigispetsiifiline PCR produkt sisaldab rohelist värvust, seega värvimist vaja ei läinud, 

kuid universaal praimer (ITS4 ja ITS1F) oli värvitu, seega oli vajalik värvida. Enne geeli 

kandmist tuleb värvi saamiseks lisada Blue Loading Dye. Geeli laeti DNA ladder, DNA 

fragmendi pikkusega vahemikus 100-1000 bp. Seejärel PCR-i produkti elektroforees 

agaroosgeelis 75 V pinge juures 55 minutit. Amplifitseeritud DNA- lõigu olemasolu ja 

vastava lõigu pikkus geelil tehti kindlaks UV- kiirte all vastava transilluminaatoriga 

Quantum ST4. Geelpilti töödeldi tarkvaraga Quantum ST4 Exspress. 
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2.5 Sekveneerimine 

 

PCR produktide sekveneerimine toimus Eesti Biokeskuse (Tartus) tuumiklaboris. 

Sekveneerimise abil määratakse kindlaks haigustekitaja liik DNA nulekotiidide järjestuse 

abil. Praimerid, mida kasutatakse sekveneerimisel on samad, mida kasutati ka PCR segu 

valmistamisel: Oomycetes praimer ITS1Oo; seente universaalne praimer ITS6 ja ITS7 

(Cooke et al. 2000); lisaks kasutati Phytophthora praimerit FMPhy-8b 

(dAAAAGAGAAGGTGTTTTTTATGGA) (Martin et al. 2004). Sekveneerimisel 

analüüsiti DNA järjestust ning võrreldi seda rahvusvahelise geenipangaga (NCBI- National 

Center for Biotechnology Informatsion) andmetega. Haigustekitajat on võimalik kindlaks 

määrata liigi tasemel juhul kui tulemus ühtis vähemalt 98% geenipangas olevate 

andmetega, kui tulemused jäävad alla nimetatud protsendi, määratakse liik perekonna 

tasemel. 
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 Tulemused 

3.1 Puiduproovid 

3.1.1 Puiduproovide kiirtesti tulemused 

 

Kiirtestide piiratud arvu tõttu kontrolliti ainult neid proove, millel oli silmaga nähtavad 

haigustunnused. Phytophthora spp. kiirtesti kasutati 22 korral, millest 10 vastust olid 

negatiivsed ja 12 positiivsed (kõik halli lepa puiduproovidelt). Positiivse tulemus andsid 

värskelt korjatud proovid. Joonisel 9 on näidatud Jõgevamaa, Vea küla (GPS 457) 

puiduproov, mis näitab positiivset Phytophthora spp. tulemust. Sügavkülmas (-20ºC) olnud 

(samast kohast kogutud) puidu analüüsimisel oli kordustest negatiivne.  

 

 

Joonis 9. Positiivne Phytophthora kiirtesti tulemus hallilt lepalt. Allikas: (S. Sabas) 

Phytophthora proove on vaja analüüsida võimalikult värskelt. Proovide hoiustamine 

sügavkülmkapis vähendab oluliselt patogeeni isoleerimise tõenäosust. 
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3.1.2 Puiduproovide isoleerimine puhaskultuuri ja DNA analüüs 

 

Kirjeldatavas töös ühtegi Phytophthora puhaskultuuri välja kasvatada ei õnnestunud ning 

seetõttu ei ole võimalik söötmete tõhusust omavahel võrrelda.  

PCR produktide tulemust agaroosgeelis kirjeldab kokkuvõtvalt tabel 1, kus on välja toodud 

töös kasutatud erinevad praimerid ning kirjeldatud saadud tulemusi. Positiivne tähendab 

haigustekitaja või seene positiivset leidu antud asukohas, negatiivne tähendab, et 

analüüsitud proovis patogeeni ei tuvastatud. 

Seene universaal praimeriga (ITS1F, ITS4) analüüsimise tulemuseks puiduproovidel oli 

tulemuseks 10 positiivset vastust 13st. Puhaskultuuride DNA analüüs näitas 12 positiivset 

ja 1 negatiivset (Harjumaa, Vihterpalu) tulemust. 

Erinevad praimerid tuvastavad erinavaid lõike DNA ahelas. Proove analüüsiti lisaks 

Oomycetes spetsiaal praimeriga (ITS1Oo), mille tulemuseks oli, et viiel puiduproovil 27st 

esineb Oomycetes perekonda kuuluvaid liik. Positiivse tulemuse andsid: Põlvamaalt, 

Kõnnu külast; Lääne-Virumaalt, Kundast; Järvamaalt, Paide vallast; Lätist; Tartumaa ja 

Jõgevamaa piirilt korjatud proovid, positiivsed proovid pärinevad veekogude lähedalt. 

Negatiivse tulemuse andsid 22 puiduproovi.
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Tabel 1. Puiduproovide DNA analüüsi tulemused  

Puuliik 
Asukoht 

Universaal (ITS1F, ITS4) 

praimer 

Liigispetsiifiline praimeri 

tulemus (FMPhy-8b, 

FMPhy-10b)  

P. alni subs. 

uniformis ja 

multiformis 

praimer 

P. alni spp. 

(D16F, 

D16R) 

praimer 

Oomycetes 

(ITS1Oo) 

praimer 
Sekveneerimise 

tulemus 

puit puhaskultuur puit puhaskultuur puit puit puit 

A.  incana 
Kadjaka küla, 

Põlvamaa 
positiivne  negatiivne  

  
negatiivne ei sekveneeritud 

A. incana 
Kadjaka küla, 

Põlvamaa 
    

  
negatiivne ei sekveneeritud 

A.  incana 
Kadjaka küla, 

Põlvamaa 
 postiivne  negatiivne 

  
negatiivne Bionectria ochroleuca 

A. incana 
Kõnnu külma, 

Põlvamaa 
positiivne positiivne positiivne negatiivne   negatiivne 

P. alni või P. cambivora 

A. incana 
Kõnnu külma, 

Põlvamaa 
 positiivne  negatiivne 

  
negatiivne ei sekveneeritud 

A. incana 
Kõnnu külma, 

Põlvamaa 
positiivne positiivne positiivne negatiivne 

  
positiivne 

P. alni või P.cambivora/ 

Bionectria ochroleuca 

A. incana 
Kõnnu külma, 

Põlvamaa 
 positiivne  negatiivne 

  
 ei sekveneeritud 

A. incana 
Kõnnu külma, 

Põlvamaa 
 positiivne   

 negatiivne 
 Bionectria ochroleuca 

A. incana 
Vea küla, 

Jõgevamaa 
positiivne positiivne negatiivne negatiivne 

  
negatiivne Bionectria ochroleuca 

Salix sp. 
Tarakvere küla, 

Jõgevamaa 
 positiivne  negatiivne 

  
negatiivne Isasia farinosa 

A. incana 
Kunda, Lääne-

Virumaa 
    

  
negatiivne ei sekveneeritud 

A. incana 
Kunda, Lääne-

Virumaa positiivne positiivne negatiivne negatiivne 
  

positiivne Lecanicillium lecanii 

 

A. incana 

 

Kunda, Lääne-

Virumaa 

    

  

negatiivne ei sekveneeritud 
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A. incana 
Kunda, Lääne-

Virumaa 
    

  
negatiivne ei sekveneeritud 

A. incana Läti negatiivne  positiivne   positiivne positiivne ei sekveneeritud 

A. incana 
Vara vald, 

Tartumaa 
positiivne  negatiivne  

  
negatiivne ei sekveneeritud 

A. incana 
Vara vald, 

Tartumaa 
    

  
negatiivne ei sekveneeritud 

A. incana 
Paide vald, 

Järvamaa 
negatiivne  negatiivne  

negatiivne  
positiivne ei sekveneeritud 

A. incana 
Paide vald, 

Järvamaa 
positiivne  negatiivne  

negatiivne  
negatiivne ei sekveneeritud 

A. incana 
Paide vald, 

Järvamaa 
    

  
negatiivne ei sekveneeritud 

A. incana 
Sauaru küla, 

Saaremaa 
positiivne  negatiivne  

  
negatiivne ei sekveneeritud 

A. incana 
Sauaru küla, 

Saaremaa 
 positiivne negatiivne negatiivne 

  
negatiivne Isasia farinosa 

A. incana 
Sauaru küla, 

Saaremaa 
 positiivne  negatiivne 

  
negatiivne Hypocreaks sp. 

A. incana 
Sauaru küla, 

Saaremaa 
    

  
negatiivne ei sekveneeritud 

A. incana 
Sigaste küla, 

Pärnumaa 
negatiivne    

  
negatiivne ei sekveneeritud 

A. incana 
Teilma küla, 

Tartumaa 
    

  
negatiivne ei sekveneeritud 

A. incana 
Kalbuse küla, 

Viljandimaa 
    

  
negatiivne ei sekveneeritud 

B. pendula 
Vihterpalu, 

Harjumaa 
 negatiivne  negatiivne 

  
 ei sekveneeritud 

B. pendula 
Viherpalu, 

Harjumaa 
 positiivne  negatiivne 

  
 ei sekveneeritud 

A. incana 
Haabsaare küla, 

Võrumaa 
positiivne    

  

positiivne 
positiivne ei sekveneeritud 

A. incana 
Tartumaa ja 

Jõgevamaa piir 
positiivne     

 

negatiivne 
negatiivne 

ei sekveneeritud 
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DNA analüüs agaroosgeelis liigispetsiifilise (Martin et al.) praimeriga analüüsiti 11 

puiduproovi ning selle tulemusena leiti Phytophthora liike puiduproovidest 3 juhul (tabel 

1), positiivsed andsid 2 puud, mis asusid Põlvamaal, Kõnnu külas ja 1 proov Lätis. 

Puhaskultuuride analüüsi järgi ühtegi positiivset tulemust ei saadud. 

Liigispetsiifilise praimeriga P. alni subs. multiformis ja P. alni subs. uniformis analüüsiti 2 

sümptomaatilist puiduproovi (kogutud Järvamaalt), kuid tulemus oli siiski negatiivne. 

Lisaks analüüsiti P. alni kompleks praimeriga (D16F ja D16R) kaks proovi, kus Lätist 

korjatud proov oli positiivne ning Eestis korjatud (Põlvamaa, Kõnnu küla) proov 

negatiivne. Lätist korjatud proovi siiski liigini ei määratud, kuna magistritöö eesmärk oli 

tuvastada Phytophthora liike Eesti piires. 

Oluline on erinevate Phytophthora liikide määramiseks kasutada vastavaid liigispetsiifilisi 

praimereid, antud töö tulemusel selgus, et liigispetsiifline praimer: FMPhy-8b; FMPhy-10b 

(Martin et al.), töötas liikide määramisel kõige efektiivsemalt. 

 

3.1.3 Puiduproovide sekveneerimise tulemus 

 

Sekveneerimisele viidi Oomycetes praimeriga (ITS1Oo) analüüsitud 8 halli lepa eelnevalt 

positiivse  vastuse andnud puhaskultuuri DNA’d. Tulemuseks saadi järgmised liigid: 

patogeen Bionectria ochroleuca (99%) Põlvamaalt, Kadjaka külast; Bionectria ochroleuca 

(99%) Jõgevamaalt, Vea külast; endofüüt Isaria farinosa (varasemalt nimega 

Paecilomyces farinosus) (100%) Jõgevamaalt, Tarakvere külast; patogeen Lecanicillium 

lecanii (varasemalt nimega Cordyceps confragosa) (100%) Lääne-Virumaalt, Kundast; 

Isaria farinosa (100%) ja Hypocrea sp. (99%) Saaremaalt, Sauaru külast.  

Lisas 3 on välja toodud sekveneermise tulemused. Sekveneerimisele ehk täpse liigi 

tuvastamisele viidi ka neli A. incana puiduproovi, mis näitasid DNA analüüsis 

agaroosgeelis liigispetsiifilise praimeriga (Martin et al.) positiivset tulemust. Kaks 

sekveneerimisele viidud proovi asusid Põlvamaal, Kõnnu külas. Sekveneerimise 

tulemusena määrati 95% tõenäosusega, et proovis esineb Phytophthora alni või 

Phytophthora cambivora. Teisel puiduproovil saadi tulemus 99% tõenäosusega esineb 

Phytophthora alni või Phytophthora cambivora. Lisaks sekveneeriti Järvamaa, Paide 
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vallast korjatud proov, mille tulemuseks oli 100% Phytophthora spp. liik, kuid kahjuks 

täpsemat määrangut ei õnnestunud saada.  

Tulemus näitab, et Phytophthora perekonna liike on äärmiselt keeruline määrata, isegi 

kasutades molekulaarseid metoodikaid (s.h sekveneerimist). Põhjuseid on mitmeid: 1. 

geenipanga andmebaasis võivad esineda vead, 2. ühe geeni järgi ehk vaid ühte praimeri 

paari kasutades pole alati võimalik jõuda eesmärgini. Sellepärast testiti käesoleva töö 

käigus mitmeid liigispetsiifilisi praimereid, kuid kõiki erinevate praimeritega testitud 

DNA’sid sekveneerimisele ei viidud piiratud eelarve tõttu.  

  

3.2 Puukoolide ja taimlate ning jõgedest kogutud proovide 

tulemused 

 

DNA abil analüüsiti ka puukoolide ja taimlate veevõtutiikidest ning jõgedest püünistena 

kasutatud rododendroni lehti.  

Tabelis 2 on andmed veekogudest võetud proovide tulemuste kohta, kus positiivne 

tähendab haigustekitaja või seene leidu konkreetses asukohas ja negatiivne tähendab, et 

haigustekitajat antud asukohas DNA analüüsi põhiselt ei tuvastatud. Tabelis 2 on toodud 

liigispetsiifilise (FMPhy-8b, FMPhy-10b), universaalpraimerite (ITS1F, ITS4) ja 

Oomycetes praimeri (ITS10o) abil määratud liigid. 
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Tabel 2. Veetiikide ja jõgede analüüs 

Proovivõtupunk 

Universaal 

(ITS1F, ITS4) 

praimer 

Oomycetes 

(ITS1Oo) 

praimer 

Liigispetsiifline 

(FMPhy-8b, 

FMPhy-10b) 

praimer  

Sekveneerimis 

tulemus 

Emajõgi positiivne  postiivne P. gonapodyides 
 

Amme jõgi  negatiivne  ei sekveneeritud 
 

Tartu puukool I negatiivne  positiivne P. gallica 
 

Tartu puukool II positiivne  negatiivne ei sekveneeritud 
 

Tartu puukool III positiivne  negatiivne ei sekveneeritud 
 

Kullenga taimla positiivne  negatiivne ei sekveneeritud 
 

Marana taimla  positiivne  ei sekveneeritud 
 

Sõmerpalu  negatiivne  ei sekveneeritud 
 

Tartu botaanikaed 

kontroll 
 negatiivne  ei sekveneeritud 

 

Tartu puukool 

kontroll 
 negatiivne  ei sekveneeritud 

 

 

Liigispetsiifilise praimeriga (FMPhy-8b; FMPhy-10b) analüüsides oli tulemuseks 2 

(Emajõgi ja Tartu puukool I) Phytophthora spp. leidu. Tartu puukooli veevõtutiiki pandud 

rododendroni lehtedest andsid positiivse tulemuse ühes kotis olnud lehed, teistes kottides 

olnud lehtedel Phytophthora’t ei tuvastanud. Tartu puukooli kastmistiigist isoleeriti 

Phytophthora gallica (100%). Sekveneermisele viidi 2 liigspetsiifilise praimeriga 

postiivsed vastused andnud proovid. Sekveneerimise tulemustest (tabel 2) selgus, et 

Emajõest määrati patogeen Phytophthora gonapodyides (99%). Phytophthora spp. 

perekonda kuuluvaid liike ei määratud botaanikaaia rododendroni kontroll lehtedelt, Tartu 

puukoolist kogutud kontroll lehtedelt, Amme jõest, Kullenga, Marana ja Sõmerpalu taimla 

tiikidest (lisa 3). 

Käesoleva töö tulemusena leiti Eestist esmakordselt 3 liiki. Veekogudest P. gonapodyides 

ja P. gallica ning puidust tuvastati liikide kompleks P. alni või P. cambivora. 
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Sekveneermise tulemusel jäi puidust liigi määramine küll ebatäpseks, siiski on tegemist P. 

alni või P. cambivora esmase leiuga Eestis.  
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Arutelu ja järeldused 

 

Perekond Phytophthora hulka kuuluvad laialt levinud ning ohtlikud patogeenid, mis 

põhjustavad kahju paljudele põllukultuuridele, viljapuudele, metsa- ning taimlataimedele. 

Pärast 1840. aastat, kui esimest korda kirjeldati kartuli-lehemädanikutekitaja Phytophthora 

infestans’it, on Phytophthora uurimine jõudsalt edasi liikunud, eriti tänu uudsele 

molekulaarmeetodikale, mis on kaasa toonud palju uusi avastusi Phytophthora 

populatsiooni ja evolutsiooni kohta. Jätkuv uurimistöö võimaldab avastada uusi liike, 

praeguseks on endiselt hinnanguliselt 200-600 liiki veel identifitseerimata (Brasier 2009: 

101, 316). 

Käesoleva töö peamiseks eesmärgiks oli P. alni leidmine Eesti loodusest ning sellest 

lähtuvalt korjati Phytophthora tunnusetega proove hallilt lepalt, sanglepalt, arukaselt ja 

pajult. Kõige enam esines väliseid haigustunnuseid A. incana puidul, seejärel  B. pendula, 

kõige vähem Salix sp. liikidel ja A. glutinosa’l (viimasetel on kogutud ka vaid üks 

sümptomaatiline proov). Kiirtesti kasutati kõikide liikide puhul, kuid positiivse tulemuse 

andsid ainult A. incana proovid. Lisaks kontrolliti ühte puiduproovi, mis värskelt 

analüüsides andis positiivse vastuse. Kuid hiljem, kui proovi  oli hoitud sügavkülmas, oli 

proovi analüüsimise, sama metoodika järgi, tulemus negatiivne. Seega võib väita, et 

sügavkülmas hoiustamine mõjutab proovide kvaliteeti ning võib anda valenegatiivse 

tulemuse. Veel ei ole ka teada, kas kiirtest suudab kõiki Phytophthora perekonna liike ning 

nende hübriide määrata, seega testi õigsust tuleb DNA analüüsidega kindlasti kontrollida. 

Puhaskultuurmeetodit kasutati nii puidu- kui ka leheproovide puhul. Kõige enam kasutati 

virdeagarat, seejärel rukkiagarat ning kõige vähem maisi söödet. Kuna puhaskultuuridelt 

Phytophthora spp. välja ei kasvanud, ei saa kinnitada, et ükski eelnevalt kirjeldatud 

söötmetest oleks tõhusam kui teine, kuid eelnevalt teostatud tulemustele toetudes on 

Phytophthora’t õnnestunud isoleerida virdeagar söötmelt (Kase 2012). Phytophthora 

kasvatamise puhaskultuuris muudab keeruliseks patogeeni aeglane kasv, seetõttu võivad 
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kiiremakasvulised seeneliigid ja/või bakterid temast üle kasvada. Teiseks põhjuseks miks 

isoleerimine käesoleva töö käigus ei õnnestunud, võib olla Phytophthora niiskus ja 

temperatuuri tundlikkus. Näiteks kui proove hoida liiga kaua külmkapis või 

päikesekiirguse käes võib see mõjutada Phytophthora eoste (oospooride) aktiivsust, sest 

seene elutegevus on aeglustunud (Drenth, Barbara 2001: 19). 

Veetiikidest võetud proovide analüüsides tuvastati Eestile kaks uut liiki P. gallica 

(Emajõest) ja P. gonapodyides (Tartu puukooli tiigist). 

P. gallica ja P. gonapodyides on taimepatogeenid väikese peremeestaimede ringiga, 

tekitavad taimedel peamiselt juuremädanikku. P. gallica on tugevalt agressiivne halli lepa 

ja hariliku pöögi kahjustaja (Jung 2008). P. gonapodyides kahjustab teadaolevalt halli 

leppa, kastanit ja tamme (Huai et al. 2008: 2013: 101). 

Phytophthora perekonna liike tuvastati puiduproovidelt kolmel juhul, kõik positiivsed 

tulemused tuvastati halli lepa puiduproovidelt. Käesoleva töö tulemusel määrati P. alni või 

P. cambivora esinemine. Nimetatud liigid on geneetiliselt äärmiselt sarnased, seega nende 

tuvastamine on keeruline. Teostati ka DNA analüüs P. alni liigispetsiifiliste praimeriga (P. 

alni subs uniformis ja P. alni subs multiformis’ega), kuid tulemused ei kinnitanud P. alni 

esinemist. Töö teostamise ajal puudus võimalus tuvastada P. cambivora liigispetsiifilise 

praimeri abil. Seetõttu pole täiesti selge millise liigiga on täpsemalt tegemist. Seega võib 

öelda, et lõputöö käigus selgus Eestis esmakordselt kas P. cambivora või P. alni 

esinemine, sest varasemalt pole kumbagi neist Eestis veel kirjeldatud.  

Tulevikus on edaspidiste uuringute jaoks vajalik testida ja vajadusel välja töötada rohkem 

erinevaid liigispetsiifilisi praimereid, et DNA põhiselt saaks tuvastada kõiki Phytophthora 

perekonna liike.  
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Kokkuvõte 

 

Magistritöö käigus analüüsiti 71 puiduproovi, millest 63 oli A. incana, 5 B. pendula, 2 

Salix sp. ning 1 A. glutinosa. Lisaks kontrolliti veel 4 taimla ja puukooli vett: Tartu 

puukool, Kullenga taimla, Marana taimla ja Sõmerpalu taimla ning 2 jõge: Ammejõgi ja 

Emajõgi. 

Töö käigus testiti puiduproove Phytophthora spp. kiirtestiga 21 korral, millest 11 olid 

positiivsed ning kõik positiivsed proovid oli võetud hallilt lepalt veekogude kallastelt.  

Phytophthora isoleeriti puhaskultuuri puidu- ja leheproovidest. Kuna Phytophthora liigid 

on temperatuuride kõikumise ja niiskuse suhtes tundlikud ning lisaks veel aeglase kasvuga, 

siis seetõttu puhaskultuurist patogeeni ei tuvastatud. DNA analüüsides kasutati puidu- ja 

leheproovidelt eraldatud DNA’d, positiivse vastuse andsid DNA analüüsi käigus 

liigispetsiifilise praimeriga teostatud kolm A. incana puiduproovi. Tulemuseks P. alni 

(95%) või P. cambivora (99%) Põlvamaalt, Kõnnu külastning Järvamaalt, Paide vallast 

kogutud proovilt määrati perekonna tasemel-Phytophthora spp. (100%).  

Veetiikides püünistena kasutatud rododendroni lehtedest andsid positiivse tulemuse kaks 

liigispetsiifilise praimeriga analüüsitud proovi. Emajõest võetud rododendroni lehtede 

analüüs näitas sekveneerimisel, et seal esineb P. gonapodyides (99%) ja Tartu puukooli 

tiigist võetud proov näitas tulemuseks P. gallica (100%).  

Phytophthora praimerite testimise tulemusena leiti, et edaspidiseks analüüsiks sobiks 

kasutada liigispetsifiilist praimerit FMPhy-8b; FMPhy-10b (Martin et al.), sest nimetatud 

praimer osutus käesoleva töö käigus tõhusamakas Phytophthora liikide määramisel. 

Magistritöö käigus määrati Eestis DNA analüüsi põhiselt patogeenide P. gonapodyides ja 

P. gallica ning P. alni/ P. cambivora esinemine. 
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Phytophthora spp. detection on trees and water bodies in 

Estonia 

 

Phytophthora spp. is dangerous pathogen with a wide host range, which can cause 

extensive damage in forests, plant nursery and arable land all over the world. It is 

important to reseach Phytophthora spp. to be able to detect and understand species 

features, which would help in preventing the spread. The main purpose of the master thesis 

is to analyze the spread of Phytophthora spp. in Estonia and to identify Phytophthora spp. 

in ponds and rivers using rhododendron leaves traps.  

During the fieldwork number of wood samples were collected. The samples were taken 

from 71 trees - 63 grey alder (Alnus incana), 5 silver brich (Betula pendula), 2 willow 

(Salix sp.) and 1 black alder (Alnus glutinosa). In addition, four water ponds in nurseries: 

Tartu, Kullenga, Marana and Sõmerpalu and two rivers (Emajõgi and Ammejõgi) were 

also included in the research.  

The wood samples were analyzed with Phytophthora spp. test. Wood and leaves samples 

were isolated to pure cultures, from where the DNA was extracted.  

Three grey alder (A. incana) samples showed positive results with species-specific primer 

(FMPhy-8b and FMPhy-10b). Two samples, collected from Põlva county, Kõnnu village, 

showed presence of P. alni / P. cambivora species complex (95% and 99%) and the sample 

from Järva county, Paide showed presence of Phytophthora sp. (100%). 

With regards to the samples taken from nurseries and rivers, then the test taken from 

Emajõgi showed P. gonapodyides (99%) and the sample from Tartu nursery pond P. 

gallica (100%).  
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In conclusion, as a result of the master thesis four species of Phytophthtora sp. was 

determined in Estonia: P. gonapodyides in Emajõgi, P. gallica in Tartu nursery pond and 

P.alni / P.cambivora species complex from Põlva county. 

Phytophthtora primers test results showed that for the future analysis species-specific 

primer FMPhy-8b; FMPhy-10b is the most suitable. In addition, it is important to note that 

it is advisable to use appropriate type of species-specific primers for future research to 

increase accuracy and effiency of sample testing. 
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 Lisa 1. Kogutud puiduproovide andmed  

Nr 

 

GPS 

punkt 

Eppendorf tuubi 

(EPS) nr 

Kogumise 

kuupäev 

Asukoha geograafilised 

koordinaadid 
 Asukoht (küla, vald, maakond) Puuliik Negatiivsed leiud 

Kiirtest 

tulemus 

Sööde 

V
1
;R

2
;M

3 

1 109  13.10.2014     A.incana tunnused puudusid   

2 117  16.10.2014     A.incana tunnused puudusid   

3 407 2809 15.05.2014 N58°59'15'' E26°51'54''  Avinurme, Ida-Virumaa A.incana   V 

4 408 
2810, 2811, 2812, 

2813, 2814 
15.05.2014 N58°59'15'' E26°51'54''  Avinurme, Ida-Virumaa A.incana   V 

5 409 2815 16.05.2014 N58°59'15'' E26°51'54''  Avinurme, Ida-Virumaa A.incana   V 

6 450       A.incana tunnused puudusid   

7 451-1 3347 7.10.2014 N58°11'5'' E27°6'7''  
Kadjaka küla, Mooste vald, 

Põlvamaa 
A.incana   V 

8 451-2 3348 7.10.2014 N58°11'5'' E27°6'7''  
Kadjaka küla, Mooste vald, 

Põlvamaa 
A.incana  negatiivne V 

9 451-3 3349, 3705 7.10.2014 N58°11'5'' E27°6'7''  
Kadjaka küla, Mooste vald, 

Põlvamaa 
A.incana  positiivne V 

10 452  7.10.2014     A.incana tunnused puudusid   

11 454  7.10.2014     A.incana tunnused puudusid   

12 455-1 3350 7.10.2014 N57°58'31'' E27°21'41''  Kõnnu küla,  Põlvamaa A.incana  positiivne V 

13 455-2 4709 7.10.2014 N57°58'31'' E27°21'41''  Kõnnu küla,  Põlvamaa A.incana   V 

14 455-3 3352,3696 7.10.2014 N57°58'31'' E27°21'41''  Kõnnu küla,  Põlvamaa A.incana  positiivne V 

15 455-4 4708 7.10.2014 N57°58'31'' E27°21'41''  Kõnnu küla,  Põlvamaa A.incana   V 

16 455-5 3721 7.10.2014 N57°58'31'' E27°21'41''  Kõnnu küla,  Põlvamaa A.incana  negatiivne V 

17 457 3364, 3697 9.10.2014 N58°38'24'' E26°47'28''  Vea küla, Pala vald, Jõgevamaa A.incana  positiivne R 

18 458-1 3976, 3699 9.10.2014 N58°45'50'' E26°53'28''  
Tarakvere küla, Saare vald, 

Jõgevamaa 
Salix sp.  negatiivne R 

19 458-2 3356 9.10.2014 N58°45'50'' E26°53'28''  
Tarakvere küla, Saare vald, 

Jõgevamaa 
A.incana  negatiivne R 

20 458-3 3357 9.10.2014 N58°45'50'' E26°53'28''  
Tarakvere küla, Saare vald, 

Jõgevamaa 
A.incana   R 

21 458-4 3361 9.10.2014 N58°45'50'' E26°53'28''  
Tarakvere küla, Saare vald, 

Jõgevamaa 
A.incana   R 

  

 



 

47 

 

22 459  9.10.2014    Ida-Virumaa A.incana tunnused puudusid   

23 467-1 3358 9.10.2014 N59°27'46'' E26°28'11''  Kunda, Lääne-Virumaa A.incana  negatiivne R 

24 467-2 3359, 3706 9.10.2014 N59°27'46'' E26°28'11''  Kunda, Lääne-Virumaa A.incana  positiivne R 

25 467-3 3360 9.10.2014 N59°27'46'' E26°28'11''  Kunda, Lääne-Virumaa A.incana   R 

26 467-4 3362 9.10.2014 N59°27'46'' E26°28'11''  Kunda, Lääne-Virumaa A.incana   R 

27 477-1 3363 13.10.2014 N57°33'2'' E26°39'59''  Läti A.incana  positiivne R 

28 478-1 3367 13.10.2014 N57°38'2'' E26°38'17''  Varstu, Võrumaa A.incana  negatiivne V 

29 478-2 3365 13.10.2014 N57°38'2'' E26°38'17''  Varstu, Võrumaa A.incana   V 

30 481  15.10.2014     A.incana tunnused puudusid  R 

31 482-1 3366 15.10.2014 N58°40'15'' E26°38'17''  Vara vald, Tartumaa A.incana  positiivne V 

32 482-2 3400 15.10.2014 N58°40'15'' E26°38'17''  Vara vald, Tartumaa A.incana   V 

33 486-1 3402 15.10.2014 N58°47'58'' E25°56'23''  Paide vald, Järvamaa A.incana  positiivne V 

34 486-2 3404 15.10.2014 N58°40'15'' E25°56'23''  Paide vald, Järvamaa A.incana  positiivne V 

35 486-3 3406 15.10.2014 N58°40'15'' E25°56'23''  Paide vald, Järvamaa A.incana   V 

36 490  15.10.2014     A.incana tunnused puudusid   

37 495-1 3369 15.10.2014 N58°16'8'' E22°28'49''  
Sauaru küla, Pihtla vald, 

Saaremaa 
A.incana  positiivne V 

38 

495-2 3368, 3695 15.10.2014 N58°16'8'' E22°28'49''  
Sauaru küla, Pihtla vald, 

Saaremaa 
A.incana   V 

495-2  15.10.2014 N58°16'8'' E22°28'49''  
Sauaru küla, Pihtla vald, 

Saaremaa 
A.incana   R 

39 495-3 3370, 3703 15.10.2014 N58°16'8'' E22°28'49''  
Sauaru küla, Pihtla vald, 

Saaremaa 
A.incana   R 

40 495-4 3401 15.10.2014 N58°16'8'' E22°28'49''  
Sauaru küla, Pihtla vald, 

Saaremaa 
A.incana   V 

41 497-3  15.10.2014 N58°21'50'' E22°3'17''  Mustjala vald,  Saaremaa A.incana   V 

42 506  16.10.2014     A.incana tunnused puudusid   

43 507  16.10.2014     A.incana tunnused puudusid   

44 509-1 3371 16.10.2014 N58°10'3'' E24°49'19''  
Sigaste küla, Saarde vald, 

Pärnumaa 
A.incana  negatiivne V 

45 509-2 3403 16.10.2014 N58°10'3'' E24°49'19''  
Sigaste küla, Saarde vald, 

Pärnumaa 
A.incana   V 

46 511  16.10.2014     A.incana tunnused puudusid   

47 514  5.11.2014 N59°7'17'' E26°14'43''  
Kannastiku küla,Vinni vald, 

Lääne-Virumaa 
A.incana tunnused puudusid   
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48 515  5.11.2014 N59°6'45'' E26°14'28'  
Mäetaguse küla, Vinni vald, 

Lääne-Virumaa 
A.incana tunnused puudusid   

49 516  5.11.2014 N58°59'12'' E26°15'39''  
Avanduse küla, Väike-Maarja 

vald, Lääne-Virumaa 
A.incana tunnused puudusid   

50 517  5.11.2014 N58°52'47'' E26°17'36''  
Rohu küla, Laekvere vald, 

Lääne-Virumaa 
A.incana tunnused puudusid   

51 518  5.11.2014 N58°42'44' E26°24'33''  
Reastvere küla, Torma vald, 

Jõgevamaa 
A.incana tunnused puudusid   

52 523  11.12.2014 N58°42'44' E26°24'33''  
Leedi küla, Torma vald, 

Jõgevamaa 
A.incana tunnused puudusid   

53 524 3681 11.12.2014 N58°10'11'' E26°20'3'  
Teilma küla, Puhja vald, 

Tartumaa 
A.incana   R 

54 525  11.12.2014 N58°05'12'' E26°5'1''  
Rannaküla, Rõngu vald, 

Tartumaa 
A.incana tunnused puudusid   

55 526  11.12.2014 N58°4'12'' E26°3''21''  Järveküla, Rannu vald, Tartumaa A.incana tunnused puudusid   

56 527  11.12.2014 N58°8''21'' E25°58'33''  
Suure-Rakke küla, Rannu vald, 

Tartumaa 
A.incana tunnused puudusid   

57 528 3680 11.12.2014 N58°15'24'' E25°49'16''  
Kalbuse küla, Tarvastu vald, 

Viljandimaa 
A.incana   R 

58 529  11.12.2014 N58°15'24'' E25°49'16''  
Vanausse küla, Tarvastu vald, 

Viljandimaa 
A.incana tunnused puudusid   

59 530  15.12.2014 N58°14'22'' E26°23'17''  Meeri küla, Nõo vald, Tartumaa A.incana tunnused puudusid   

60 531  15.12.2014 N58°23'59'' E25°58'41''  
Kaliküla, Põltsamaa vald, 

Jõgevamaa 
Salix sp. tunnused puudusid   

61 532  15.12.2014 N58°25'37'' E26°29'39''  
Mullavere küla, Palamuse vald 

Jõgevamaa 
A.incana tunnused puudusid   

62  3147 1.09.2014 N59°17'31'' E23°57'22'  
Vihterpalu, Harjumaa (VP192 

er.9 ja 11) 
B. pendula  negatiivne V 

63  3149 1.09.2014 N59°17'31'' E23°57'22'  
Vihterpalu, Harjumaa (VP192 

er.9 ja 11) 
B. pendula  negatiivne V 

64  3719 1.09.2014 N59°17'31'' E23°57'22'  
Vihterpalu, Harjumaa (VP192 

er.9 ja 11) 
B. pendula   V 

65  3151 1.09.2014 N59°17'31'' E23°57'22'  
Vihterpalu, Harjumaa (VP192 

er.9 ja 11) 
B. pendula   V 

66  3720 1.09.2014 N59°17'31'' E23°57'22'  
Vihterpalu, Harjumaa (VP192 

er.9 ja 11) 
B. pendula   V 
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67  3153 11.09.2014 N58°27'15'' E26°44'45''  Vasula, Tartumaa A.glutinosa  negatiivne V 

68  3407 16.10.2014 N58°21'25'' E27°6'33''  Ahja, Tartumaa A.incana  negatiivne V 

69 Saar  13.10.2014     A.incana tunnused puudusid   

70  3984 8.03.2015 N57°45'11'' E26°29'42''  Haabsaare küla, Võrumaa A.incana  positiivne V 

71  4006 29.03.2015 N58°33''56'' E26°49'21''  Tartumaa ja Jõgevamaa piir A.incana  positiivne  

 

V
1
- virde sööde; R

2
- rukki sööde; M

3- 
maisi sööde 
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Lisa 2. Kogutud proovide analüüsimisel kasutatud praimerid ja sekveneermise tulemused 

Asukoht 

Universaal (ITS1F, 

ITS4) praimer 

Liigispetsifiilise 

praimeri (FMPhy-8b; 

FMPhy-10b) 

PCR P. alni 

subs. 

uniformis 

(PAU-F; 

PAU-R) ja 

multiformis 

(PAM-F; 

PAM-R) 

P. alni 

spp. 

(D16F; 

D16R) 

PCR 

Oomycetes 

(ITS1Oo) 
Sekveneerimis 

tulemus 

puidust 
puhas- 

kultuurist 
puidust 

puhas- 

kultuurist 
puidust 

puidust 
puidust 

Kadjaka küla, Mooste vald, Põlvamaa positiivne  negatiivne    negatiivne  

Kadjaka küla, Mooste vald, Põlvamaa       negatiivne  

Kadjaka küla, Mooste vald, Põlvamaa  positiivne  negatiivne   negatiivne 
99% Bionectria 

ochroleuca 

Kõnnu küla,  Põlvamaa positiivne positiivne positiivne negatiivne  negatiivne  
95% Phytophthora alni 

või P. cambivora 

Kõnnu küla,  Põlvamaa  positiivne  negatiivne   negatiivne  

Kõnnu küla,  Põlvamaa positiivne positiivne positiivne negatiivne   positiivne 

99% Phytophthora alni 

või P. cambivora; 99% 

Bionectria ochroleuca 

Kõnnu küla,  Põlvamaa  positiivne  negatiivne    
99% Bionutria 

ochroleuca 

Kõnnu küla,  Põlvamaa  positiivne  negatiivne     

Vea küla, Pala vald, Jõgevamaa positiivne positiivne negatiivne negatiivne   negatiivne 
99% Bionutria 

ochroleuca 

Tarakvere küla, Saare vald, 

Jõgevamaa 
 positiivne  negatiivne   negatiivne 100% Isasia farinosa 

Kunda, Lääne-Virumaa       negatiivne  

Kunda, Lääne-Virumaa positiivne positiivne negatiivne negatiivne   positiivne 
100% Lecanicillium 

lecanii 

Kunda, Lääne-Virumaa       negatiivne  
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Kunda, Lääne-Virumaa       negatiivne  

Läti negatiivne  positiivne   positiivne   

Vara vald, Tartumaa positiivne  negatiivne    negatiivne  

Vara vald, Tartumaa       negatiivne  

Paide vald, Järvamaa negatiivne  negatiivne  negatiivne  positiivne  

Paide vald, Järvamaa positiivne  negatiivne  negatiivne  negatiivne 
100% Phy. erinevad 

liigid 

Paide vald, Järvamaa       negatiivne  

Sauaru küla, Pihtla vald, Saaremaa positiivne  negatiivne    negatiivne  

Sauaru küla, Pihtla vald, Saaremaa  positiivne  negatiivne   negatiivne 97% Isasia farinosa 

Sauaru küla, Pihtla vald, Saaremaa  positiivne  negatiivne   negatiivne 99% Hypocreaks sp. 

Sauaru küla, Pihtla vald, Saaremaa       negatiivne  

Sigaste küla, Saarde vald, Pärnumaa         

Sigaste küla, Saarde vald, Pärnumaa negatiivne      negatiivne  

Teilma küla, Puhja vald, Tartumaa       negatiivne  

Kalbuse küla, Tarvastu vald, 

Viljandimaa 
      negatiivne 

 

 

Vihterpalu, Harjumaa (VP192 er.9 ja 

11) 
 negatiivne  negatiivne    

 

 

Vihterpalu, Harjumaa (VP192 er.9 ja 

11) 
 positiivne  negatiivne     

Haabsaare küla, Võrumaa positiivne     positiivne positiivne  

Tartumaa ja Jõgevamaa piir positiivne     negatiivne negatiivne  
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Lisa 3. Taimla tiikide ja jõgede proovide andmed 

Nr 
EPS 

nr 
Proovivõtupunkt Asukoht Asukoha koordinaadid 

PCR 

uiniversaal 

(ITS1F; ITS4 

Liigi spetsifiilise 

praimeri 

tulemus 

(FMPhy-8b; 

FMPhy-10b) 

Oomycetes  

(ITS1Oo) 
Sekveneerimise 

tulemus 

1 
3520 Emajõgi I Tartu linn, Jänese rand, 

Emajõgi 
N58°23′38.15″ E26°42′22.91″ positiivne 

 

positiivne 

 99% P. 

gonapodyides 

2 3171 Emajõgi II    

3 3522 Amme jõgi I Tartumaa, Vasula küla, 

Amme jõgi 
N58°28′26.6″ E26°44′52.5″ 

    

4 3523 Amme jõgi II   negatiivne  

5 3718 Tartu puukool I 

Tartu linn, Rõõmu tee N58°22′51.44″ E26°46′13.23″ 

positiivne positiivne  100% P. gallica 

6 3725 Tartu puukool II negatiivne negatiivne   

7 3724 Tartu puukool III negatiivne negatiivne   

8 3723 Kullenga taimla 
Porkuni küla, Tamsalu vald, 

Lääne-Virumaa 
N59°12′0.83″ E26°13′6.86″ 

negatiivne negatiivne  
 

9 3458 Marana taimla II 
Marana küla, Saarde vald, 

Pärnu maakond 
N58°9′47.72″ E24°58′30.82″ 

  positiivne  

10 3459 Marana taimla II     

11 3460 Marana taimla III     

12 3432 Sõmerpalu I Sõmerpalu vald, Võru 

maakond 
N57°51′21.32″ E26°52′40.83″ 

  negatiivne  

13 3431 Sõmerpalu II     

14 
3426 

Tartu botaanikaed 

kontroll 
Tartumaa, Tartu, Lai N58°23′3.25″ E26°46′17.49″ 

  

negatiivne 
 

15 
3427 

Tartu puukool 

kontroll 
Tartu linn, Rõõmu tee N58°22′51.44″ E26°46′13.23″ 

  

negatiivne 
 



 

 

 


