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Diplodia sapinea on Eestis kiiresti leviv seenpatogeen. Maailmas on D. sapinea laialt 

levinud seenhaigus ning esineb elavates puu kudedes isegi endofüüdina. Töö eesmärgiks 

oli invasiivse D. sapinea leviku analüüs ning selle seene latentse faasi olemasolu 

kindlakstegemine Eestis, sporulatsiooni uurimine ning kahe praimeripaari võrdlusanalüüs 

D. sapinea varajase diagnostika eesmärgil. Töös kasutati konventsionaalse PCR analüüsi 

DiSapi ning Bot ja Dp DNA praimerite paare. Antud töö tulemusena D. sapinea’d 

endofüüdina hariliku männi proovidest ei leitud. D. sapinea puhaskultuure analüüsides 

näitasid Bot ja Dp praimerid 48 positiivset tulemust ja 16 negatiivset tulemust ning DiSapi 

praimeritega olid kõik 84 proovi positiivsed. Seega on D. sapinea diagnostikaks parim 

Eestis disainitud praimeripaar DiSapi ning kasutatav edaspidistes teaduslikes ja 

rakendusteaduslikes töödes. Patogeeni sporulatsiooni uuringust selgus, et Eestis on D. 

sapinea eoste leviku maksimum novembri kuus.  

 
 
 
Märksõnad: Sphaeropsis sapinea, Diplodia pinea, endofüüt, harilik mänd, invasiivne liik 
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D. sapinea is rapitly spreading pathogen in Estonia. D. sapinea is wildly spread in the 

world and can be in a living tree tissue as an endophyte. The aim of this thesis was to 

determine the range of invasive D. sapinea spread analysis in Estonia, to examine D. 

sapinea in latent phase in Scots pine shoots, to investigate the sporulation of  D. sapinea in 

Scots pine and to compare two species-specific primers for earlier diagnostics. DiSapi and 

Bot, Dp primers were used for conventiual PCR analysis. D. sapinea wasn’t in the 

collected healthy Scots pine shoots. In the species-specific primers comparison, there were 

68 positive samples and 16 negative samples with Bot, Dp primers and all the 84 samples 

were positive with DiSapi primers. The research revealed that DiSapi, which is designed in 

Estonia is the most effective primer pair to diagnose D.sapinea. The peak of D.sapinea 

sporulation was at the beginning of November according  to the findings.   

 
 
 
Keywords: Sphaeropsis sapinea, Diplodia pinea, endophyte, Scots pine, invasive species 
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SISSEJUHATUS 

 

Mitmed uued invasiivsed mände kahjustavad seenhaigused on alates 21. sajandi algusest 

Eestisse jõudnud, põhjuseks võib ilmselt pidada kliimamuutusi ja globaalset kaubandust. 

(Drenkhan 2011). Punavöötaudi tekitaja Dothistroma septosporum, leiti Eestist 

esmakordselt augustis 2006. D. septosporum oli 2007. aasta lõpuks levinud mitmetesse 

Lõuna-Eesti uuritavatesse puistutesse ning 2008. aasta lõpuks juba üle Eesti. Punavöötaudi 

isoleerimise käigus avastati 2008. aastal karantiine pruunvöötaud, tekitajaks Lecanosticta 

acicola (Drenkhan 2011). Valgevöötaudi tekitaja Cyclaneusma minus’i esmaleid oli Eestis 

1999. aastal Tartus (Hanso, Hanso 2003), kuid alles 2007. aastast registreeriti mitmed C. 

minus’e leiud Lõuna-Eesti metsades. Aastaks 2008 oli valgevöötaud levinud üle Eesti, kuid 

ainult väikeste kolooniatena (Drenkhan 2011).  

 

Maailmas, eelkõige meist lõuna pool, laialt levinud seenhaiguse tekitaja okaspuudel, 

Diplodia sapinea, levikupiir on viimase aastakümne jooksul nihkunud järjest enam põhja 

poole. Haiguse levikule aitavad kaasa põuaperioodid, veepuudus peremeestaimel tekitab 

stressi ning võib lõpetada D.sapinea peiteperioodi (Stanosz et al. 2001). 2007. aasta 

augustis leiti Eestist esmakordselt D. sapinea viljakehad musta männi käbi 

seemnesoomustelt. Aasta hiljem, septembri keskpaigas, registreeriti D. sapinea ka Pärnus 

ja Muhumaal (Hanso, Drenkhan 2009). D. sapinea on universaalne patogeen, s.o nakatab 

käbisid (sh seemneid), võrseid, okkaid, juuri ning tekitab isegi puidusinetust. Nakatunud 

võrsed ja okkad kuivavad, mistõttu puu juurdekasv pidurdub ja lõpuks sureb.  

 

D. sapinea kuulub kottseente hulka, mis levib nii suguta, kui sugulise arengujärgu eostega. 

Eosed hakkavad levima, kui keskkonnatingimused selleks on sobivad ehk soojad ja niisked 

ilmad või peremeestaime mõjutavad stressifaktorid, näiteks põud, mehaanilised vigastused 

vms (Stanosz et al. 2001). D. sapinea leviku pidurdamiseks ja majandusliku kahju 

vältimiseks on oluline teha õigeaegselt ennetavat tõrjet, mis on väga oluline just taimlates. 
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Profülaktilise tõrje edukaks planeerimiseks on vaja teada D. sapinea eoste sporulatsiooni 

dünaamikat.  

 

Töö teeb aktuaalseks D. sapinea ohtlikkus ja kiire levik Eestis. Olulisus seisneb veel selles, 

et üle maailma on teateid D. sapinea esinemisest ka endofüüdina ehk visuaalselt terved 

puud on tegelikult juba seenega nakatunud, kuid mingeid sümptomeid ei esine. Eestis ei 

ole aga varem D. sapinea’d asümptomaatilistest männi võrsetest uuritud. Samuti on töö 

eesmärgiks uuendada D. sapinea levikukaarti Eestis ja Põhja-Lätis ning uurida D. sapinea 

eoste produktsiooni. Ühe osa tööst hõlmab ka liigispetsiifiliste D. sapinea DNA praimerite 

töökindluse testimine selleks, et  selgitada välja parim DNA-l põhinev metoodika 

haigustekitaja võimalikult varajaseks avastamiseks. Sellest tulenevalt on magistritöö 

eesmärgid järgnevad:   

1. Täiendada D. sapinea levikukaarti ning dokumenteerida patogeeni levik hariliku 

männi puistutes 2014. aastal. 

2. Kontrollida D. sapinea esinemist latentses faasis ehk varjatud kujul pealtnäha 

tervetes hariliku männi võrsetes. 

3. Nimetatud patogeeni eoste sporulatsiooni uurimine peremeestaimel harilikul 

männil. 

4. Erinevate liigispetsiifiliste praimerite võrdlev analüüs D. sapinea varajaseks 

diagnostikaks. 

 

Autor avaldab tänu oma juhendajatele nooremteadur Kalev Adamson’ile ja dotsent Rein 

Drenkhan’ile väärtuslike nõuannete ja magistritöö paranduste eest, samuti labortööde 

juhendamise ja abistamise eest.  
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1.KIRJANDUSE ÜLEVAADE  

 

Diplodia sapinea, varasemalt nimetatud ka Diplodia pinea-, (sün. Sphaeropsis sapinea-) 

on siiani eestikeelse nimeta (Drenkhan, Adamson 2013). D. sapinea on üle kogu maailma 

levinud patogeen okaspuudel (Swart & Wingfield 1991), peremeestaimede loetelu on 

ulatuslik hõlmates järgmisi perekondi: kuusk (Picea sp.), lehis (Larix sp.), nulg (Abies sp.), 

harilik elupuu (Thuja occidentalis), ebatsuuga (Pseudotsuga sp.) (Palmer et al. 1987), 

mänd (Pinus sp.) (Sinclair & Lyon, 2005), Arceuthobium americanum, seeder (Cedrus 

sp.), Chamaecyparis lawsoniana, küpress (Cupressus sp.), kadakas (Juniperus sp.), 

Platycladus orientalis, Tsuga canadensis (Sphaeropsis … 2014) . 

 

Esmakordselt kirjeldati D. sapinea’d 1842. aastal Prantsusmaal, kus see leiti harilikult 

männilt ning on edaspidi leitud enamustest riikidest, kus kasvab perekond männi liike. 

Ameerika Ühendriikidest dokumenteeriti D. sapinea esmakordselt 1917. aastal, patogeen 

on põhjustanud enim kahju eksootiliste liikidega istandustes (must mänd ja harilik mänd), 

kuid on kahjustanud ka sealseid kohalikke liike. 1982. aastal Hollandis teatati esimest 

korda D. sapinea poolt tekitatud majanduslikust kahjust (Swart, Wingfield 1991), samuti 

on suured majanduslikud kahjud eksootiliste männiliikidega istandustes Uus-Meremaal, 

Austraalias ja Lõuna-Aafrikas (Stanosz et al., 1996). D. sapinea’d peetakse hetkel 

männimetsade majandamist kõige enam mõjutavamaks patogeeniks paljudes riikides 

lõunapoolkeral (Slippers, Wingfield 2007). 

 

D. sapinea levik võib olla seotud nii erinevate männiliikide istanduste rajamisega üle 

maailma, kui ka kliimamuutustega. Haigusepuhanguid on seostatud stressifaktoritega nagu 

põud, rahe kahjustused, liigne lämmastik (Stanosz et al., 2001). Samuti võib D. sapinea 

elada endofüüdina, igasuguste sümptomiteta, peremeestaime koes (Stanosz et al. 1997; 

Flowers et al. 2001). D. sapinea’d on leitud peremeestaime võrsetest ja okastest, ilma et 

oleks väliseid sümptomeid (Blodgett et al. 2003; Bihonet al. 2011). Seemned võivad 
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samuti olla D. sapinea’ga nakatunud ning haigus võib käbide ja seemnete kaudu kergesti 

ning kiiresti levida (Smith et al. 2000).  

D. sapinea on kogu puu haigus, see tähendab seda, et ta võib kahjustada nii okkaid, 

võrseid, käbisid, pungi, seemneid ning võib põhjustada ka puidu sinetust. Haiguse esmane 

tunnus on kuivanud oksad puu võras (joonis 1.1). Patogeeniga nakatunud okaste kasv 

peatub, seega haiged okkad jäävad oma kasvus lühemaks ning kuivavad. Alles kuivanud 

okastele, mis on muutunud halliks, ilmuvad silmaga nähtavad viljakehad. Tumedad 

ümarad viljakehad, mis tungivad epidermise alt okka (joonis 1.2) või võrse pinnale 

(Drenkhan, Adamson 2013). 

 

 

Joonis 1.1. Diplodia sapinea poolt nakatunud harilik mänd (foto: Enn Pilt) 
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Joonis 1.2. Diplodia sapinea viljakehad okastel, peremeestaim harilik mänd (Drenkhan, 

Adamson 2013) 

 

Kõigepealt nakatuvad enamasti käbid, kus viljakehad on näha käbi seemnesoomustel 

(joonis 1.3), sealt levib haigus eostega edasi võrsetele ja okastele. Viljakehadega käbid on 

enamasti puult maha varisenud (Drenkhan, Adamson 2013), sama aasta käbisid D. sapinea 

enamasti ei kahjusta (Baker, Tainter 1996). D. sapinea nakkusega käbid, mis on veel puul, 

nakatavad puu säsi, kus nakkus levib mööda säsikanaleid taimes edasi (Smith et al. 2002). 

Puul olevaid sümptomeid ja viljakehi võib segi ajada algstaadiumis oleva okaspuu-

võrsevähiga (Drenkhan, Adamson 2013). 

 

D. sapinea eosed on piklik-ovaalsed, tumedamat pruuni värvi, ühe ristvaheseinaga või ilma 

ristvaheseinata (joonis 1.4). Eoste keskmine suurus on 40-50x12-17 µm (Drenkhan, 

Adamson 2013). Eesti tingimustes, kus hetkel on vaid üks Diplodia liik (D. sapinea), on 

eoste järgi haiguse tuvastamine kiire ja lihtne moodus. Maailma mastaabis on Diplodia 

liike üle saja ning D. sapinea’ga sarnaseid eoseid on veel näiteks sama perekonna liigil D. 

scrobiculata’l (Phillips et al. 2013). 
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Joonis 1.3. Diplodia sapinea viljakehad musta männi käbi seemnesoomustel (Drenkhan, 

Adamson 2013) 

 

 

Joonis 1.4. Diplodia sapinea eosed, 600 x suurendatult  

 

Väga oluliseks tuleb pidada latentset faasi D. sapinea levimisel, kuna transporditakse 

väliselt tervet, kuid seenpatogeeniga nakatunud materjale (istikud, puit, seemned jne) 

kaugete vahemaade taha, näiteks impordi, ekspordi eesmärgil. Nakatunud seemnete 

transportimine ja kasutamine arvatakse olevat väga oluline faktor seenpatogeeni leviku 
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soodustamisel globaalselt (Smith et al. 2000). Käbi seemnesoomused on väga 

vastuvõtlikud D. sapinea suhtes (Peterson 1977) ning D. sapinea võib neid ulatuslikult 

nakatada (Smith et al. 2002, Santini et al. 2008, Munck et al. 2009). D. sapinea rohkus 

käbi seemnesoomustel sõltub käbi vanusest (Smith et al. 2002) ning peremeestaime liigist, 

talvisest temperatuurist ja suvistest vihmaperioodidest (Fabre et al. 2011). Kuigi nakatunud 

seemned on oletatavalt olulised D. sapinea levitajad, ei ole seda bioloogilist aspekti D. 

sapinea puhul piisavalt uuritud (Slippers, Wingfield, 2007).  

 

D. sapinea on ohuks ka puukoolidele, sest seenpatogeeni on sageli just istikutest 

isoleeritud (Stanosz et al. 2005, 2007). Algselt on D. sapinea endofüüdina istikutes ning 

avaldub hiljem, kui peremeestaime mõjutab mõni stressifaktor (Stanosz et al. 2007).  

Selliselt võib D. sapinea koos istikutega sattuda rajatavasse metsa, parki või isegi 

eksportkaubaga kaugete distantside taha.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA  

 

2.1 Algandmed  

 

Magistritöö andmed on kogutud välitöödel, mis teostati 2014. aasta suvel ja sügisel ning 

2015. aasta talvel ja kevadel. Proovid koguti üle Eesti ja seitsmest punktist Põhja - Lätist. 

Iga proov korjati eraldi kilekotti ning kõik kotid märgistati vastavalt. Kõiki proove säilitati 

analüüsideni temperatuuril -20 ̊C. 

 

D. sapinea levikupiiri määramiseks Eestis korjati viljakehadega proove  61-st 

püsiproovitükilt (joonis 2.1) järgmistelt liikidelt: harilik mänd (P. sylvestris), mägimänd 

(P. mugo), kollane mänd (P. ponderosa), must mänd (P. nigra) ja harilik ebatsuuga 

(Pseudotsuga menziesii). Põhja-Lätist 7 kohast järgmistelt liikidelt: harilik mänd (P. 

sylvestris), mägimänd (P. mugo), must mänd (P. nigra), Rumeelia mänd (P. peuce), Korea 

mänd (P. koraiensis), hallmänd (P. banksiana), Alpi-seedermänd (P. cembra) ja harilik 

ebatsuuga (Pseudotsuga menziesii). 
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Joonis 2.1. Metsahaiguste seire püsiproovitükid Eestis ja Põhja-Lätis 

 

Sporulatsioonigraafiku koostamisel kasutatud proovid on kogutud Tartu vallast Kikivere 

külast. Proove koguti 2014. aasta juunist, kuni aprillini 2015. Viljakehadega proovid on 

korjatud 5-20 aastasest loodusliku uuendusega hariliku männi puistust. Koguti ainult 

võrseid, millede viljakehad olid tekkinud aastal 2014. Vältimaks vanemate viljakehade 

korjamist, märgistati sümptomaatilised võrsed 2014. aasta varakevadel lintidega. 

Vegetatsiooniperioodil on proovid kogutud 1 nädalase intervalliga, novembris ning 

jaanuarist aprillini on proovid korjatud 1 kord kuus.   

 

Rohelisi võrseid  koguti eesmärgiga kontrollida Diplodia sapinea olemasolu latentses 

faasis, visuaalsel vaatlusel tervetel puudel. Võrsed korjati 14-st proovivõtu kohast, kus 13-

st kohast võeti 5 proovi ning ühest kohast 20 proovi. Viimati mainitud kohast võeti proove 

hariliku männi nakatunud puistust, Kikiverest. Proove korjati nii nakatunud puudelt kui ka 

nende naabruses olevatelt väliselt tervetelt puudelt. Proovi-puude distants samal proovialal 

(s.o puistus) oli vähemalt 6 meetrit. Kõik võrsed, mis analüüsi võeti, olid 

asümptomaatilised.  Proovivõtu kohad on märgitud joonisel 2.2. 
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Joonis 2.2. Hariliku männi asümptomaatiliste võrsete kogumise proovialad   

 

D. sapinea DNA praimerite võrdlusanalüüsiks patogeeni tuvastamise kontrollimiseks 

kasutati puhaskultuure erinevatest geograafilistest piirkondadest. D. sapinea 

puhaskultuurid pärinevad neljateistkümnest kohast Euroopast ja Kaug-Ida, Venemaalt. 

Täpsemalt: 26 proovi on Kaug-Idast, 2 Sankt-Peterburist, 14 Lätist ning 42 proovi on 

Eestist. Täpsemad puhaskultuuride andmed on toodud tabelis 3.3. 

 

 

2.2 Prepareerimise teel haigustekitajate kindlaks määramine 

 

Üle Eesti püsiproovipunktidest kogutud proove vaadati stereomikroskoobiga ning 

viljakehadest valmistati preparaadid. Prepareeriti vähemalt kolm viljakeha, need tükeldati 

skalpelliga peeneks ning vaadati valgusmikroskoobiga (Nikon Eclipse 50i, Jaapan). Lisaks 

Diplodia sapinea’le otsiti ka teisi patogeene, näiteks okaspuu võrsevähki (Gremmeniella 

abietina), punavöötaudi (D. septosporum), valgevöötaudi (Cyclaneusma minus) ja 

pruunvöötaudi (L. acicola), perekond Fusarium liike, puna-pigihuult (Lophodermium 

pinastri) ja tõve-pigihuult (Lophodermium  seditiosum), männi tsenangioosi (Cenangium 
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ferruginosum) ja männi-sklerofomoosi (Sclerophoma pythiophila). Leid märgiti 

positiivseks vaid seeneeoste olemasolul, eoste puudumisel märgiti ka haiguse puudumine.    

 

 

2.3 Sporulatsiooni hindamine 

 

Kikiverest 23.06.2014 kuni 03.04.2015 korjatud 17 viljakehadega proovi (tabel 3.1) põhjal 

hinnati eoste sporulatsiooni peremeestaimel harilikul männil. Alates juuni algusest seirati 

iga nädalaselt proovi ala ning esimeste viljakehade tekkimisega alustati proovide kogumist. 

Igast proovist valmistati kolm preparaati, kuhu igasse pandi kolm viljakeha ja 

mikroskopeeriti valgusmikroskoobiga (Nikon Eclipse 50i, Jaapan). Igast preparaadist 

vaadati kolme juhuslikku kohta suurendusega 600x. Kõigist üheksast juhuslikult võetud 

kohast (pildist) loendati eosed ja arvutati nende keskmine arv. Kui eosed puudusid, märgiti 

„0“.  

 

 

2.4 Molekulaaranalüüsid  

 

2.4.1 D.sapinea tuvastamine asümptomaatilistes võrsetes 

 

Seenhaiguse (D. sapinea) olemasolu rohelistes okastes ja pungas kontrolliti PCR ehk 

polümeraasahelreaktsiooni meetodil. Proovid koguti vahemikus 09.10.2014 kuni 

19.11.2014 (tabel 3.2) peremeestaim harilikult männilt. D. sapinea olemasolu kontrolliti 

kokku 85-l  proovil. Igast proovist võeti 3 juhuslikku okast ühe juurdekasvu aasta kohta ja 

1 pung ning tükeldati need 2 ml (microcentrifuge tube – MCT) tuubidesse. Proove säilitati 

kuni DNA eraldamiseni -20 ̊ C juures.  
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DNA eraldamiseks lisati purustatud okka- ja pungatükkidega MCT tuubidesse steriilset 1-2 

mm liiva ning ca viis 3 mm läbimõõduga metallkuuli. Purustamine tehti homogenisaatoril 

(Retsch GmbH, Haan, Saksamaa). DNA eraldamiseks kasutati E.Z.N.A. Fungal DNA Mini 

Kit-i (Omega Bio-Tek, Inc.). DNA eraldati tootjapoolset protokolli järgides. Eraldatud 

DNA säilitati temperatuuril  -20 ̊ C. 

 

PCR analüüsis kasutati esmalt seente universaalpraimereid ning seejärel D. sapinea 

liigispetsiifilisi praimereid. Universaalpraimereid kasutati veendumaks DNA eraldamise 

õnnestumises. Liigispetsiifilises PCR analüüsis kasutati D. sapinea praimereid DiSapiF ja 

DiSapiR (Riit 2014) ning BotR (5’-GCTTACACTTTCATTTATAGACC-3’) ja DpF (5’-

CTTATATATCAAACTATGCTTTGTA-3’) (Smith, Stanosz 2006). PCR segu valmistati 

vastavalt protokollidele.  

 

PCR produkte kontrolliti 1%-lises agaroosgeelis. Seente universaalpraimeritega ITS1F 

(Gardes, Bruns 1993) ja ITS4 (White et al. 1990). PCR produkt oli värvusetu ning enne 

geeli laadimist segati see sinise värvi 6x Blue Loading Dye-ga (Naxo OÜ, Eesti). 

Liigispetsiifiliste praimeritega produktid olid rohelised ning laeti otse geeli. Mõlema 

praimeriga produktide puhul laeti geeli ka DNA Ladder, fragmendi pikkusega 100-1000bp 

(Naxo OÜ). PCR produktid elektroforeesiti agaroosgeelis 75 V pinge juures 60 minutit. 

DNA-lõigu olemasolu ja pikkus tehti kindlaks UV-kiirte all transilluminaatoriga Quantum 

ST4-3026/WL/25M. Geelpildi vaatamiseks ja töötlemiseks kasutati programmi Quantum 

ST4 Express v16.04 (Vilber Lourmat SAS, Prantsusmaa).  

 

 

2.4.2 Kahe praimeripaari võrdlus puhaskultuuridega 

 

D. sapinea puhaskultuure oli 84 proovi. Kõigil proovidel tehti PCR DiSapi (Riit 2014) 

praimeritega ning Bot ja Dp praimeritega (Smith, Stanosz 2006). PCR analüüsi teostati ja 

PCR produkte kontrolliti samuti nagu eelmises peatükis kirjeldatud. Negatiivse tulemuse 
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puhul korrati PCR, suurendatud tsüklite arvuga võrreldes algprotokolliga, et saada parim 

tulemus. Iga proovi PCR analüüs teostati alati kahes korduses.  
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3. TULEMUSED  

 

3.1 Diplodia sapinea seire 

 

61-lt püsiproovitükilt korjatud proovid mikroskopeeriti ning D. sapinea leiud on märgitud 

joonisel 3.1. 2013. aasta D. sapinea levikukaart on toodud joonisel 3.2. Aastaga on D. 

sapinea levinud edasi eelkõige mööda Eesti ida serva põhja suunas. D. sapinea uued leiud 

on Kesk-Eestis ja Lahemaal, kaks leidu Tartumaal ja Põlvamaal, samuti kaks D. sapinea 

leidu pärinevad Ida-Virumaalt Peipsi järve äärest ning Põhja-Lätist, üks uus leid 

Pärnumaal, Valgamaal ja Läänemaal (joonis 3.1).  

 

 

Joonis 3.1. Diplodia  sapinea esinemine 2013 ja 2014. aastal 
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Joonis 3.2. Diplodia sapinea levik 2013. aastal (kaart: Kalev Adamson, Rein Drenkhan) 

 

Võrreldes 2013. aastaga on 2014. aastal lisandunud 11 uut D. sapinea leidu üle Eesti ja 

kaks uut leidu Põhja-Lätis. Mitmete uute D. sapinea leidude kõrval on ka püsiproovitükke, 

kust 2013. aastal saadi positiivsed tulemused aga 2014. aastal ei leitud nimetatud 

patogeeni. Sellised punktid on Pärnumaal, Saaremaal ja Võrumaal Kautsis, kokku 3 punkti.  

 

Seire käigus Eestis leiti D. sapinea harilikult männilt (P. sylvestris) ja mustalt männilt (P. 

nigra). Nakkust ei tuvastatud järgmistelt liikidelt: kollane mänd (P. ponderosa), mägimänd 

(P. mugo) ja harilik ebatsuuga (Pseudotsuga menziesii). Põhja-Lätist korjatud proovidel oli 

D. sapinea harilikul männil (P. sylvestris) ja mustal männil (P. nigra), kuid nakatunud ei 

olnud mägimänd (P. mugo), Rumeelia mänd (P. peuce), Korea mänd (P. koraiensis), 

hallmänd (P. banksiana), Alpi seedermänd (P. cembra) ja harilik ebatsuuga (Pseudotsuga 

menziesii). 
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3.2 D. sapinea sporulatsiooni hindamine  

 

Esimesed sama aasta värsked viljakehad võrsel dokumenteeriti 23.06.2014, millest alates 

kuni aprillini 2015 korjati Kikiverest D. sapinea viljakehadega hariliku männi võrseid, 

millel hinnati patogeeni eoste arvukust. Sporulatsiooni hindamisel võeti arvesse kolme 

preparaadi keskmine (9 pildi keskmine) ning saadud tulemused on tabelis 3.1.  

 

Sporulatsiooni graafik (joonis 3.3) kõikus suvekuudel keskmiselt ühe ja viie eose vahel, 

keskmiselt ühe proovi kohta, kus eoste arvukuse haripunktideks olid augusti alguses ja 

septembri keskpaigas korjatud viljakehad. Suurim eoste arv oli novembri alguses 

(keskmiselt 12 eost proovi kohta). Sealt edasi toimus eoste arvukuse järsk langus, kus 

eoseid oli keskmiselt alla nelja ning aprillis ei leitud ühtegi eost. 

 

Tabel 3.1. Diplodia sapinea eoste keskmine arvukus ühe analüüsitud proovi kohta 

Kuupäev 
Eoste 

keskmine arv ühe 
proovi kohta 

23.06.2014 2 

07.07.2014 1 

14.07.2014 3 

27.07.2014 4 

05.08.2014 5 

13.08.2014 2 

20.08.2014 1 

27.08.2014 3 

01.09.2014 1 

16.09.2014 5 

22.09.2014 2 

29.09.2014 3 

09.11.2014 12 

20.01.2015 3 

26.02.2015 3 

21.03.2015 2 

03.04.2015 0 
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Joonis 3.3. Diplodia sapinea sporulatsiooni dünaamika peremeestaim harilikul männil  

 

Oluliseks tuleb pidada seda, et juunist 2014 kuni aprillini 2015 olid viljakehades pidevalt 

eosed olemas. Seega on nimetatud patogeenil võime levitada eoseid suve keskpaigast kuni 

järgmise aasta kevadeni ning nakatada erinevaid peremeestaimi. Siiski tuleb tõdeda seda, 

et ühe aasta andmed ei ole piisavad tegeliku sporulatsiooni hindamiseks.  
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3.3 Molekulaaranalüüside tulemused  

 

3.3.1 D. sapinea latentses faasis  

 

Üle Eesti koguti 85 hariliku männi haigussümptomiteta võrset. Esmalt tehti PCR analüüs 

seente universaalpraimeritega, et veenduda DNA eraldamise õnnestumises, sest alati 

okastes mingeid seeni (sh endofüüdid) kindlasti leidub. Tulemusena saadi 84 positiivset 

proovi ja 1 negatiivne proov, negatiivse tulemuse puhul võib arvata, et DNA eraldamine 

ebaõnnestus ning see proov eemaldati edasistest analüüsidest. Järgnevalt tehti PCR 

analüüsid D. sapinea liigispetsiifiliste parimeritega DiSapi (Riit 2014) ning Bot ja Dp 

(Smith, Stanosz 2006). PCR analüüs tehti igale proovile kahes korduses, et vältida PCRi 

võimalikke vigu. Mõlema praimeriga olid kõik proovid negatiivsed ehk visuaalselt tervetes 

okastes ja pungades D. sapinea’d ei esinenud. DiSapi (Riit 2014) ning Bot ja Dp (Smith, 

Stanosz 2006) praimeritega analüüsitud proovide PCR tulemused on tabelis 3.2.  

 

D. sapinea latentses faasis mitte esinemine on oluline teadmine, kuna fakt, et Eestis hetkel 

tervetes võrsetes antud patogeeni ei ole võimaldab taimi Eesti siseselt transportida. Hetkel 

ei ole ohtu, et varjatult taimedega D. sapinea’d edasi viiks. See aga ei tähenda seda, et 

edaspidi D. sapinea’d latentses faasis Eestis ei esine. Antud analüüsi peaks kindlasti 

tulevikus kordama.  

 

Tabel 3.2. Asümptomaatiliste hariliku männi okaste ja pungade PCR analüüsi tulemused 

Riit (2014) ja Smith & Stanosz (2006) praimeritega 

Asukoht 
Proovi 

kogumise 
kuupäev 

PCR ITS1F ja 
ITS41

 
PCR DiSapiF 
ja DiSapiR2

 
PCR BotR ja 

DpF3
 

GPS 479 13.10.2014 + - - 

GPS 479 13.10.2014 + - - 

GPS 139 13.10.2014 + - - 

GPS 479 13.10.2014 + - - 

GPS 479 13.10.2014 + - - 
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Asukoht 
Korjamise 
kuupäev 

PCR ITS1F ja 
ITS41 

PCR DiSapiF 
ja DiSapiR2 

PCR BotR ja 
DpF3 

GPS 139 13.10.2014 + - - 

GPS139 13.10.2014 + - - 

GPS 479 13.10.2014 + - - 

GPS 139 13.10.2014 + - - 

GPS 139 13.10.2014 + - - 

GPS 128 09.10.2014 + - - 

GPS 128 09.10.2014 + - - 

GPS 128 09.10.2014 + - - 

GPS 128 09.10.2014 + - - 

GPS 128 09.10.2014 + - - 

GPS 124 09.10.2014 + - - 

GPS 470 09.10.2014 + - - 

GPS 124 09.10.2014 + - - 

GPS 124 09.10.2014 + - - 

GPS 124 09.10.2014 + - - 

GPS 124 09.10.2014 + - - 

GPS 470 09.10.2014 + - - 

GPS 470 09.10.2014 + - - 

GPS 470 09.10.2014 + - - 

GPS 470 09.10.2014 + - - 

GPS 123 09.10.2014 + - - 

GPS 123 09.10.2014 + - - 

GPS 123 09.10.2014 + - - 

GPS 123 09.10.2014 + - - 

GPS 123 09.10.2014 + - - 

GPS 111 16.10.2014 + - - 

GPS 110 16.10.2014 + - - 

GPS 110 16.10.2014 + - - 

GPS 105 16.10.2014 + - - 

GPS 102 15.10.2014 + - - 

GPS 111 16.10.2014 + - - 

GPS 110 16.10.2014 + - - 

GPS 111 16.10.2014 + - - 

GPS 111 16.10.2014 + - - 

GPS 102 15.10.2014 + - - 

GPS 101 15.10.2014 + - - 

GPS 111 16.10.2014 + - - 

GPS 110 16.10.2014 + - - 

GPS 110 16.10.2014 + - - 

GPS 106 16.10.2014 + - - 

GPS 106 16.10.2014 + - - 

GPS 105 16.10.2014 + - - 

GPS 101 15.10.2014 + - - 



24 
 

Asukoht 
Korjamise 
kuupäev 

PCR ITS1F ja 
ITS41 

PCR DiSapiF 
ja DiSapiR2 

PCR BotR ja 
DpF3 

GPS 106 16.10.2014 + - - 

GPS 106 16.10.2014 + - - 

GPS 101 15.10.2014 + - - 

GPS 105 16.10.2014 + - - 

GPS 105 16.10.2014 + - - 

GPS 106 16.10.2014 + - - 

GPS 101 15.10.2014 + - - 

GPS 105 16.10.2014 + - - 

GPS 102 15.10.2014 + - - 

GPS 102 15.10.2014 + - - 

GPS 102 15.10.2014 + - - 

GPS 101 15.10.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Kikivere 09.11.2014 + - - 

Värska 19.11.2014 + - - 

Värska 19.11.2014 + - - 

Värska 19.11.2014 + - - 

Värska 19.11.2014 + - - 

Värska 19.11.2014 + - - 
 

1ITS1F (Gardes, Bruns 1993) ja ITS4 (White et al. 1990) 

2DiSapiF ja DiSapiR (Riit 2014)  

3BotR ja DpF (Smith, Stanosz 2006)  
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3.3.2 Kahe D. sapinea liigispetsiifilise praimeripaari võrdlus puhaskultuuridega 

 

Võrdluses kasutati 84 D. sapinea puhaskultuuri, mis on pärit Euroopast ja Venemaalt 

Kaug-Idast. PCR analüüsis D. sapinea liigispetsiifiliste praimeritega DiSapi (Riit 2014) 

ning Bot ja Dp (Smith, Stanosz 2006) tehti kõikidele proovidele vähemalt kaks kordust 

ning negatiivse tulemuse puhul korrati PCR analüüsi suurendatud tsüklite arvuga. 

 

DiSapi (Riit 2014) praimeritega PCR analüüsi tulemusena saadi 35 tsükliga 7 negatiivset 

tulemust ja 77 positiivset tulemust ning kui tsüklite arvu suurendati 45le olid kõik 84 

proovi positiivsed (tabel 3.3). 

  

Bot ja Dp (Smith, Stanosz 2006) praimeritega  PCR analüüsis saadi 35 tsükliga 27 

negatiivset proovi ja 57 positiivset proovi. PCR analüüsi korrati 45 tsükliga, seejärel saadi 

kümme positiivset tulemust rohkem ehk 68 positiivset proovi ning 16 negatiivset proovi 

(tabel 3.3). Tabelis 3.3 esitatud tulemustest on näha, et Bot ja Dp (Smith, Stanosz 2006)  

praimeritega saadud negatiivsetest tulemustest 87% pärinevad Kaug-Idast. Seega on 

parimerite disain olnud liialt Euroopa ja Ameerika keskne. 
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Tabel 3.3. Kahe erineva D. sapinea liigispetsiifilise praimeripaari võrdlus 

puhaskultuuridest pärinevatel DNA-del 

Kuupäev 
Peremees- 

taim 
Subs- 
traat 

Asukoht 
DNA 

ID 

ITS1F 
ja 

ITS41 

BotR ja DpF2 
tulemus 

DiSapiF ja 
DiSapiR3 
tulemus 

35 
tsüklit4 

45 
tsüklit5 

35 
tsüklit4 

45 
tsüklit5 

06.09.12 P. sylvestris käbi Vormsi 385 + + + - + 

06.09.12 P. sylvestris okas Vormsi 386 + + + - + 

06.09.12 P. sylvestris okas Vormsi 388 + - + - + 

17.05.12 P. nigra käbi Järvselja 389 + - + + + 

17.05.12 P. nigra käbi Järvselja 390 + + + - + 

28.12.11 P. nigra käbi Hiiumaa 392 + - - + + 

25.10.12 P. nigra käbi Muhumaa 393 + + + + + 

25.10.12 P. nigra käbi Muhumaa 394 + - + + + 

25.10.12 P. nigra käbi Muhumaa 638 + + + + + 

25.10.12 P. nigra käbi Muhumaa 639 + + + + + 

25.10.12 P. nigra käbi Muhumaa 640 + + + + + 

25.10.12 P. nigra käbi Muhumaa 641 + + + + + 

06.09.12 P. sylvestris okas Vormsi 642 + - + + + 

06.09.12 P. sylvestris okas Vormsi 643 + + + + + 

06.09.12 P. sylvestris okas Vormsi 644 + + + + + 

06.09.12 P. sylvestris okas Vormsi 646 + - + - + 

17.05.12 P. nigra käbi Järvselja taimeaed 647 + - + + + 

17.05.12 P. nigra käbi Järvselja taimeaed 648 + + + + + 

17.05.12 P. nigra käbi Järvselja taimeaed 649 + - + + + 

17.05.12 P. nigra käbi Järvselja taimeaed 650 + - - - + 

17.05.12 P. nigra käbi Järvselja taimeaed 651 + - + +  

25.09.12 
P. 

leucodermis 
okas 

Tallinna 
Botaanikaaed 

811 + + + + + 

18.03.13 P. nigra okas 
Läti, Salaspils, 

bot.aed 
812 + + + + + 

19.03.13 P. nigra okas Läti, Riia, bot.aed 813 + + + + + 

19.03.13 P. nigra käbi Läti, Riia, bot.aed 814 + + + + + 

10.03.13 P. sylvestris käbi Läti, Kolna 815 + + + + + 

15.12.12 P. sylvestris käbi Läti, Riia, bot.aed 816 + + + + + 

19.03.13 P. sylvestris okas 
Läti, Salaspils, 

Vitona 4 
817 + + + - + 

20.03.13 P. sylvestris okas 
Läti, Salaspils pine 

stand 
828 + + + + + 

19.03.13 P. sylvestris okas Läti, Salaspils 829 + + + + + 

19.03.13 P. sylvestris okas Läti, Riia, bot.aed 830 + + + + + 

20.03.13 P. sylvestris käbi 
Läti, Salaspils, 

seed plant 
831 + + + + + 

19.03.13 P. sylvestris käbi 
Läti, Kronvalda 

perks 
832 + + + + 

 
+ 
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Kuupäev 
Peremees- 

taim 
Subs- 
traat 

Asukoht 
DNA 

ID 

ITS1F 
ja 

ITS41 

BotR ja DpF2 
tulemus 

DiSapiF ja 
DiSapiR3 
tulemus 

35 
tsüklit4 

45 
tsüklit5 

35 
tsüklit4 

45 
tsüklit5 

20.03.13 P. sylvestris käbi 
Läti, Salaspils pine 

stand 
833 + + + + + 

25.10.12 P. nigra käbi Muhumaa 834 + + + + + 

25.10.12 P. nigra käbi Muhumaa 835 + + + + + 

25.10.12 P. nigra käbi Muhumaa 836 + + + + + 

25.10.12 P. nigra käbi Muhumaa 837 + + + - + 

06.09.12 P. sylvestris okas Vormsi 967 + + + + + 

25.10.12 P. nigra okas Muhumaa 974 + + + + + 

28.06.13 P. nigra käbi Järvselja taimeaed 1096 + + + + + 

28.06.13 P. nigra käbi Järvselja taimeaed 1097 + + + + + 

28.06.13 P. nigra käbi Järvselja taimeaed 1098 + + + + + 

27.05.13 P. nigra käbi Rõka 1100 + + + + + 

27.05.13 P. nigra käbi Rõka 1101 + + + + + 

27.05.13 P. nigra käbi Rõka 1103 + + + + + 

27.05.13 P. nigra käbi Rõka 1104 + + + + + 

13.11.13 P. sylvestris võrse Sankt-Peterburg 1991 + + + + + 

13.11.13 P. sylvestris okas Sankt-Peterburg 1992 + + + + + 

19.01.14 P. mugo okas Läti, Skriveri 2223 + + + + + 

19.01.14 P. mugo käbi Läti, Skriveri 2438 + + + + + 

29.10.13 P. sylvestris võrse Pärnumaa 2439 + + + + + 

29.10.13 P. sylvestris käbi Pärnumaa 2440 + + + + + 

29.10.13 P. sylvestris okas Pärnumaa 2441 + + + + + 

22.12.13 P. sylvestris võrse Kikivere 2442 + + + + + 

22.12.13 P. sylvestris okas Kikivere 2443 + + + + + 

13.10.13 P. sylvestris okas Kautsi 2444 + + + + + 

13.10.13 P. sylvestris võrse Kautsi 2445 + + + + + 

31.08.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

431 
3386 + + + + + 

31.08.14 P. sylvestris võrse 
Kaug-Ida, GPS 

431 
3387 + - - + + 

31.08.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

431 
3389 + + + + + 

04.09.14 P. sylvestris võrse 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3608 + - - + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3609 + - - + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3610 + - - + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3611 + - - + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3612 + - - + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3614 + - + + + 
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Kuupäev 
Peremees- 

taim 
Subs- 
traat 

Asukoht 
DNA 

ID 

ITS1F 
ja 

ITS41 

BotR ja DpF2 
tulemus 

DiSapiF ja 
DiSapiR3 
tulemus 

35 
tsüklit4 

45 
tsüklit5 

35 
tsüklit4 

45 
tsüklit5 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3615 + + + + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3616 + +  + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3617 + - - + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3618 + - - + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3619 + + + + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3621 + - - + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3622 + + + + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3624 + + + + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3625 + - - + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3626 + - - + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3627 + - - + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3629 + - - + + 

04.09.14 P. sylvestris võrse 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3630 + - - + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3631 + - + + + 

04.09.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

429 
3632 + + + + + 

28.08.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

424 
3686 + + + + + 

28.08.14 P. sylvestris okas 
Kaug-Ida, GPS 

426 
3687 + + + + + 

 

1ITS1F (Gardes, Bruns 1993) ja ITS4 (White et al. 1990) 

2BotR ja DpF (Smith, Stanosz 2006)  

3DiSapiF ja DiSapiR (Riit 2014)  

4 Konventsionaalne PCR analüüs tsüklite arvuga 35  

5 Konventsionaalne PCR analüüsi tsüklite arvuga 45  
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DiSapi (Riit 2014) praimeritega tehtud PCR analüüsi tulemused olid kõik positiivsed, 

olenemata asukohast. Bot ja Dp (Smith, Stanosz 2006) praimeritega PCR analüüsi 

tulemusena oli 14 Kaug-Idast pärit proovi 26-st proovist negatiivsed. Samuti oli 42-st 

Eestist pärit puhaskultuuri proovist 2 negatiivset tulemust Bot ja Dp (Smith, Stanosz 2006) 

praimeritega. Lätist pärinevad 14 proovi olid kõik mõlema praimeripaariga positiivsed. 

  

DiSapi (Riit 2014) praimeripaar on parem Bot ja Dp (Smith, Stanosz 2006) 

praimeripaarist, kuna andis 45 tsükliga PCR analüüsis positiivsed tulemused kõigi 

puhaskultuuridega. Seega on edaspidistes analüüsides soovitus kasutada pigem esimest 

varianti. 
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4. ARUTELU  

 

Diplodia sapinea levik Eestis on olnud kiire, alates aastast 2007, kui patogeen Eestist 

esmakordselt avastati (Hanso, Drenkhan 2009) on D. sapinea levinud Ida-Eesti servast 

Kesk-Eestini ning haiguskolle on nüüdseks ka Põhja-Eestis. Võrreldes 2013. aastaga 

(joonis 3.2) on D. sapinea leitud veel 11-st uuest asukohast Eestist ja 2-st asukohast Põhja-

Lätist. Uued haiguskolded on avastatud Tartumaalt, Ida-Virumaalt, Harjumaalt, 

Valgamaalt, Pärnumaalt, Põlvamaalt, Läänemaalt, Järvamaalt (joonis 3.1). 2013. ja 2014. 

aasta levikukaarte võrreldes on näha selge tendents D. sapinea leviku nihkumisest põhja 

suunas. D. sapinea on levinud põhja poole vaid Ida-Eestis, Lääne-Eestis on levikupiir 

jäänud samale tasemele. D. sapinea eoste levikut soodustavad muu hulgas niisked 

ilmastikutingimused ning põuaperioodid (Stanosz et al. 2001).   

 

Eesti tingimustes, kus hetkel on leitud vaid üks Diplodia liik, on lihtne määrata D. sapinea 

eoste järgi peremeestaime nakatumist. Selline määramisviis eeldab viljakehade olemasolu 

peremeestaimel. Silmaga näha olevat nakkust kontrollitakse prepareerides. Enamasti 

nakatab D. sapinea peremeestaime läbi mõne vigastuse või haavandi, tungides taime 

kudedesse ning põhjustades juurdekasvu peatumise ja lõpuks puu surma (Maresi et al. 

2007). Erinevatel Diplodia liikidel võivad aga väga sarnased eosed olla, mida 

mikroskoobiga ei ole võimalik eristada (Phillips et al. 2013). Samuti võib patogeen 

nakatada puu selliselt, et mingeid väliseid tundemärke ei ole, puu on pealtnäha terve 

(Maresi et al. 2007). Sellistel puhkudel saab Diplodia’t kindlaks määrata puhaskultuuride 

ja/või molekulaaranalüüside abil, mis eeldab toimivate liigispetsiifiliste praimerite 

olemasolu. Puhaskultuuride olemasolul on võimalik liiki tuvastada ka sekveneerimise abil. 

 

Kahe D. sapinea liigispetsiifilise praimeripaari, s.o DiSapi (Riit 2014) ning Bot ja Dp 

(Smith, Stanosz 2006) puhaskultuuride võrdlus analüüsis, saadi DiSapi (Riit 2014) 

praimeritega 84 positiivset tulemust 84-st proovist ning Bot ja Dp (Smith, Stanosz 2006) 
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praimeritega saadi 68 positiivset proovi ning 16 negatiivset proovi. Negatiivsed tulemused 

võivad tuleneda D. sapinea geneetilisest varieeruvusest. Burgess et. al. 2004 uuringust 

lähtudes olid kõik uuritud D. sapinea populatsioonid, mis pärinesid Kirde-Ameerikast, 

Michiganist, Uus-Meremaalt, Euroopast, Lääne-Austraaliast ja Lõuna-Ameerikast, 

üksteisega lähedalt seotud. Samas Põhja-Ameerika populatsioonid olid omavahel 

sarnasemad võrrelduna lõunapoolkera populatsioonidega. Siiski oli suhteliselt vähene 

populatsioonide omavaheline erinevus Põhja-Ameerika populatsioonide ja lõunapoolkera 

populatsioonide vahel (Burgess et. al. 2004). Puudub aga igasugune D. sapinea 

populatsioonide analüüs Kaug-Idast pärinevatelt D. sapinea proovidelt võrrelduna Euroopa 

või Ameerika päritoludega. Seega võib olla seletus eelnevas, miks meie tulemustes, 

praimeripaar Bot ja Dp ei amplifitseeru Kaug-Idast pärinevate proovide DNA-ga. Võib 

järeldada, et Kaug-Ida päritolu seen on veidi teistsuguse genotüübiga, kui mujal maailmas 

ning sellega ei ole arvestatud nimetatud parimeri disainil.   

 

Eestis ei ole varem D. sapinea’d endofüüdina uuritud. Teema on aga aktuaalne, kuna 

patogeen on viimastel aastatel Eestis kiirelt levinud ja mujal maailmas on D. sapinea’d 

leitud ka endofüüdina latentses faasis. Probleemi sisu seisneb selles, et väliselt terved 

taimed ei puugi olla tegelikult terved. Maresi et al. (2007) artiklis uuriti musta männi 

üheksat katseala Põhja-Itaalias, kus asümptomaatilised võrsed asetati puhassöötmele ning 

D. sapinea’ga olid nakatunud 59,2% ning real-time PCR meetodil oli nakatumise protsent 

veelgi kõrgem 81,5%. Sarnast katset on läbi viinud ka Flowers et al. (2001), kus proove 

koguti kolme aasta jooksul ja uuringus kasutati üle 800 visuaalselt terve musta ja hariliku 

männi võrse. Suurem osa võrseid pärinesid Lexingtonist Kentucky osariigist. D. sapinea 

avastati 49%-l asümptomaatilistest musta ja hariliku männi võrsetest, mis olid korjatud 

visuaalselt täiesti tervetelt puudelt. Antud töös uuriti 14-st proovikohast pärit proove, kus 

pooled olid D. sapinea poolt nakatumata ning pooled nakatunud piirkondadest (vt tabel 

3.2). Analüüs tehti PCR meetodil, kus kontrolliti 84 proovi kahe praimeriga: DiSapi (Riit 

2014) ning Bot ja Dp (Smith, Stanosz 2006). Uuringu tulemusena ei leitud kummagi 

praimeripaariga D. sapinea’d sümptomite vabalt harilikult männilt. Fakt, et hetkel Eestis 

D. sapinea endofüüdina võrsetes ei ole, on oluline erinevus muu maailmaga. Põhjuseks 

võib olla asjaolu, et D. sapinea on uus liik Eesti territooriumil ning kohaneb veel siinse 

keskkonnaga. Kuid see küsimus vajab kahtlemata edasisi analüüse. Sisse toodud taimedel 

ja seemnetel võib patogeen olla „nähtamatu“ külalisena kaasas.    
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D. sapinea eosed levivad peamiselt niiske ilmaga ja nakatavad uusi veel arenevaid võrseid 

ja okkaid. Ameerika Ühendriikides Nebraska osariigis algab D. sapinea sporulatsiooni 

maksimum aprilli viimasel nädalal, kui pungad hakkavad avanema ning kestab juuni 

keskpaigani (Tainter, Baker 1996). Käesolevas lõputöös uuriti D. sapinea eoste levikut 

hariliku männi puistus Tartumaal Kikiveres. Uuringust järeldus, et sporulatsiooni 

maksimum on novembri alguses (keskmiselt 12 eost proovi kohta). Jaanuarist märtsini 

keskmine eoste arvukus vähenes ning aprilli algul eoseid ei leitud. Samuti jäi suvel ja 

sügisel eoste arvukus keskmiselt kuni viie eoseni. Erinevalt Tainter’i ja Baker’i uuringust, 

kus pungade puhkemise ajal oli eoste sporulatsiooni maksimum, Eestis  pungade 

puhkemise ajaks viljakehades eoseid ei olnud. Lähtudes sellest ei ole võimalik kirjanduse 

järgi hinnata patogeeni käitumismustrit uutes oludes või teises keskkonnas. Kindlasti on 

vaja analüüsida mitme aasta sporulatsioone, et välistada ühe aasta kõrvalmõjusid.   

 

D. sapinea võib nakatada ka peremeestaime seemneid ning nende ekspordiga võib 

seenpatogeen levida latentses faasis (Smith et al. 2000). D. sapinea’ga nakatunud seemned 

näevad väliselt välja täiesti terved ning suur on oht haiguse levitamiseks. D. sapinea 

suudab endofüüdina peremeestaimes elada sümptomeid tekitamata, kuid kui 

kasvutingimused muutuvad seenele sobilikuks avalduvad need, näiteks puude 

stressitingimustes (Stanosz et al. 2001). Sellisel juhul on D. sapinea latentne faas ohtlik ka 

puukoolidele, kuna noorte taimedega võib seenpatogeeni edasi kanda. Samuti on suur oht 

ka seemnemajandusele, kus võidakse koguda juba nakatunud seemet. Mis omakorda 

tähendab seda, et suur osa seemnest, mis läheb külvamisele on haigustekitaja kandjaks. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas magistritöös analüüsiti üle Eesti ja Põhja-Lätist korjatud hariliku männi 

rohelisi okkaid, eesmärgiga välja selgitada Diplodia sapinea olemasolu latentses faasis. 

Proovid korjati nii visuaalselt tervetelt puudelt, kui ka D. sapinea’ga nakatunud puudelt, 

kokku analüüsiti 84 proovi. PCR analüüsi tulemusena ei näidanud DiSapi ning Bot ja Dp 

praimerid D. sapinea olemasolu üheski asümptomaatilises proovis.  

 

Tartumaal Kikiveres läbi viidud D. sapinea sporulatsiooni uuringust harilikul männil 

selgus, et ajavahemikus 2014 juuni kuni 2015 aprill kõikus eoste keskmine arvukus proovi 

kohta 1 ja 5 eose vahel. Eoste produktsiooni kõrghetkeks oli novembri algus, kui 

keskmiseks eoste arvuks oli 12 ühe proovi kohta. Männipungade puhkemise eelsel ajal 

aprillis ei leitud viljakehadest ühtegi D. sapinea eost.   

 

Invasiivsete metsahaiguste seire käigus 2014. aastal Eestis ja Põhja-Lätis leiti D. sapinea 

eoseid Lääne-, Ida- ja Lõuna Eestist ja Põhja-Lätist ning üks punkt Põhja-Eestist ja Kesk-

Eestist. Võrreldes 2013. aastaga, kui D. sapinea’d leiti kaheksast püsiproovipunktist on 

seenpatogeen levinud edasi põhja suunas, mööda Ida-Eesti serva. 2014. aastal esines D. 

sapinea 19-l püsiproovitükil Eestis ja Põhja-Lätis. Lisaks leiti eoseid järgnevatelt 

seenpatogeenidelt: Cyclaneusma minus, Dothistroma septosporum, Lecanosticta acicola, 

Gremeniella abietina, Lophodermium spp., Fusarium spp. ja Trunkatella  spp.  

 

Kahe liigispetsiifilise D. sapinea praimeripaariga s.o DiSapi ning Bot ja Dp viidi läbi 

puhaskultuuride võrdlus analüüs. D. sapinea liigispetsiifiliste parimeritega DiSapi saadi 

kõik 84 proovi positiivsed ning Bot ja Dp praimeritega saadi vaid 68 positiivset tulemust, 

ülejäänud olid negatiivsed. Toetudes käesolevas töös läbi viidud uuringu tulemustele on D. 

sapinea määramiseks tõhusam DiSapi praimeripaar. 



34 
 

 

 

VIIDATUD KIRJANDUS 

 

Bihon, W., Slippers, B., Burgess, T., Wingfield, M.J., Wingfield, B.D. (2011). Sources of 

Diplodia pinea endophytic infections in Pinus patula and P. radiata seedlings in South 

Africa. – Forest Pathology. Vol. 41, pp. 370–375. 

Blodgett, J.T., Bonello, P., Stanosz, G.R. (2003). An effective medium for isolating Sphaeropsis 

sapinea from asymptomatic pines. – Forest Pathology. Vol. 33, pp. 395–404. 

Burgess, T.I., Wingfield, M.J., Wingfield, B.D. (2004). Global distribution of Diplodia pinea 

genotypes revealed using simple sequence repeat (SSR) markers. – Australasian Plant 

Pathology. Vol. 33, No. 4, pp. 513-519. 

Drenkhan, R. (2011). Epidemiological investigation of pine foliage diseases by the use of the 

needle trace method. (Doktoritöö). Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut. Tartu. 

Drenkhan, R., Adamson, K. (2013). Perekond männi (Pinus) okkahaiguste tekitajate lühimääraja. 

Tartu: Keskkonnainvesteeringute Keskus. 26 lk. 

Fabre, B., Piou, D., Desprez-Loustau, M.L., Marcais, B. (2011). Can the emergence of pine 

Diplodia shoot blight in France be explained by changes in pathogen pressure linked to 

climate change? – Global Change Biology. Vol. 17, pp. 3218–3227. 

Flowers, J., Nuckles, E., Hartman, J., Vaillancourt, L. (2001). Latent infection of Austrian and 

Scots pine tissues by Sphaeropsis sapinea. - Plant Disease. Vol. 85, No. 10, pp. 1107-1112. 

Hanso, M., Drenkhan, R. (2009). Diplodia pinea is a new pathogen on Austrian pine (Pinus 

nigra) in Estonia. – Plant Pathology. Vol. 58, pp. 797. 

Hanso, M., Hanso, S. (2003). The genesis of fungal diseases in forest nurseries, plantations and 

forest stands. – Forestry Studies. Vol. 38, pp. 74–84. 

Maresi, G., Luchi, N., Pinzani, P., Pazzagli, M., Capretti, P. (2007). Detection of Diplodia 

pinea in asymptomatic pine shoots and its relation to the Normalized Insolation index. – 

Forest Pathology. Vol. 37, pp. 272-280. 



35 
 

Munck, I.A., Smith, D.R., Sickley, T., Stanosz, G.R. (2009). Site-related influences on cone-

borne inoculum and asymptomatic persistence of Diplodia shoot blight fungi on or in mature 

red pines. – Forest Ecology and Management. Vol. 257, No. 3, pp. 812–819. 

Palmer, M.A., Stewart, E.L., Wingfield, M.J. (1987). Variation among isolates of Sphaeropsis 

sapinea in the north central United States. – Phytopathology. Vol. 77, pp. 944–948. 

Phillips, A. J. L., Alves, A., Abdollahzadeh, J., Slippers, B., Wingfield, M. J., Groenewald, J. 

Z., Crous, P. W. (2013). The Botryosphaeriaceae: genera and species known from culture. – 

Studies in Mycology. Vol. 76, pp. 51–167. 

Riit, T. (2014). PCR praimerid taimede seenpatogeenide tuvastamiseks. (Magistritöö). Tartu 

Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond. Tartu.  

Santini, A., Pepori, A., Ghelardini, L., Capretti, P. (2008). Persistence of some pine pathogens 

in coarse woody debris and cones in a Pinus pinea forest. – Forest Ecology and Management. 

Vol. 256, pp. 502–506. 

Slippers, B., Wingfield, M.J. (2007). The Botryosphaeriaceae as endophytesand latent pathogens 

of trees: identification, ecology and potential impact. – Fungal Biology Reviews. Vol. 21, pp. 

90–106. 

Smith, H., Wingfied, M.J., Coutinho, T.A. (2002). The role of latent Sphaeropsis sapinea 

infections in post-hail associated die-back of Pinus patula. – Forest Ecology and 

Management. Vol. 164, pp. 177–184. 

Smith, H., Wingfield, M.J., de Wet, J., Coutinho, T.A. (2000). Genotypic diversity of 

Sphaeropsis sapinea from South Africa and Northern Sumatra. – Plant Disease. Vol. 84, pp. 

139–42. 

Sphaeropsis sapinea (Sphaeropsis blight). – Invasive Species Compendium. [WWW] 

http://www.cabi.org/isc/datasheet/19160 (15.05.2015) 

Stanosz, G.R., Blodgett, J.T., Smith, D.R., Kruger, E.L. (2001). Water stress and Sphaeropsis 

sapinea as a latent pathogen of red pine seedlings. – New Phythologist. Vol. 149, pp. 531-538. 

Stanosz, G.R., Smith, D.R.,  Albers, J.S. (2005). Surveys for asymptomatic persistence of 

Sphaeropsis sapinea on or in stems of red pine seedlings from seven Great Lakes region 

nurseries. – Forest Pathology. Vol. 35, No. 4, pp. 233 – 244. 



36 
 

Stanosz, G.R., Smith, D.R., Guthmiller, M.A. (1996). Characterization of Sphaeropsis sapinea 

from the west central United States by means of random amplified polymorphic DNA marker 

analysis. – Plant Disease. Vol. 80, pp. 1175–1178. 

Stanosz, G.R., Smith, D.R., Guthmiller, M.A., Stanosz, J.C. (1997). Persistence of Sphaeropsis 

sapinea on or in asymptomatic shoots of red and jack pines. – Mycologia. Vol. 89, pp. 525–

30. 

Stanosz, G.R., Smith, D.R., Leisso, R. (2007). Diplodia shoot blight and asymptomatic 

persistence of Diplodia pinea on or in stems of jack pine nursery seedlings. – Forest 

Pathology. Vol. 37, pp. 145–154. 

Swart, W. J., Wingfield, M. J. (1991). Biology and control of Sphaeropsis sapinea on Pinus 

species in South Africa. – Plant Disease. Vol. 75, pp. 761–766. 

Tainter, F. H., Baker, F. A. (1996). Principles of Forest Pathology. United States of America: 

John Wiley & Sons, Inc. 832 pp.  

  



37 
 

 

 

DIPLODIA SAPINEA DISTRIBUTION IN ESTONIA 

Summary 

 

The aim of thesis was to renew the map of D. sapinea distripution in Estonia, to examine 

D. sapinea in latent phase in Scots pine shoots, to investigate the sporulation of  D. sapinea 

in Scots pine and to compare two species-specific primers to earlier diagnostics of D. 

sapinea.   

 

The data were collected from Estonia and Northern Latvia during the fieldwork. The 

samples for the D. sapinea distribution map were collected from 61 permanent sample 

sites. The samples with fruiting bodies were collected from Scots pine stands. The data for 

the sporulation of D. sapinea were collected from 2014 of June to 2015 of April from 5 to 

20 year old naturally renewed Scots pine stand. For the determination of D. sapinea in 

latent pahase, the asymptomatic shoots of Scots pine were collected from Estonia and 

Northern Latvia. Half of the samples were collected from infected areas and the other half 

from undiseased area. In order to compare two species-specific primer pairs the pure 

cultures were collected from 14 different places in Europe and Russian Far East.  

 

D. sapinea is spead to the northern Estonia along the east side of the country. There has 

been 11 new findings of D. sapinea in Estonia and 2 new findings in Northen Latvia within 

a year. Also some of the sampling sites which had positive findings in 2013, did not have 

D.sapinea in 2014. Overall there were 3 sampling sites like this – in Saaremaa, Pärnumaa 

and Võrumaa. 
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The sporulation graph was between one and five D. sapinea spores per sample in June, 

July and August. The peak was in the beginning of November with twelve spores on 

average per sample. At the beginning of April there was no spores in the fruiting bodies.  

PCR analysis with the asymptomatic shoots were performed with DiSapi and Bot, Dp 

primers. The results with both primers were negative. All 84 samples didn’t had D. sapinea 

in the collected healthy Scots pine shoots.  

 

The comparison of DiSapi and Bot, Dp primers with pure cultures of D. sapinea resulted 

better primer is DiSapi. All the 84 samples were positive with DiSapi primers. There was 

68 positive samples and 16 negative samples with Bot, Dp primers. 87% of the negative 

samples were from Russian Far East.  
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