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Arbuskulaarset mükoriisat moodustavad krohmseened (Glomeromycota) on võimelised 

moodustama sümbioosi ligikaudu 80% maismaataimedega, kuhu kuuluvad ka enamus 

tootmisotstarbel kasvatavad kultuurtaimed. Kuna kogu maailmas suureneb nõudlus 

keskkonnasäästlikult toodetud toidu järgi, on oluline leida erinevaid võimalusi jätkusuutliku saagi 

tagamiseks tingimustes, kus sünteetiliste väetiste ja pestitsiidide osakaalu on vähendatud. On 

leitud, et enam kui 450 miljonit aastat taimedega kooseksisteerinud arbuskulaarset mükoriisat 

moodustavad krohmseened võivad olla võtmesõnaks keskkonnasäästliku ent majanduslikult 

jätkusuutliku tootmise tagamisel. 

Reolas rajatud katse eesmärgiks oli erinevate kartulisortide juurtes leiduva krohmseente koosseisu 

ja osakaalu väljaselgitamine. Teiseks eesmärgiks oli võrrelda erinevate kartulisortide juurtes 

leiduvate krohmseente koosseisu ning liigirikkust sõltuvalt taime kasvufaasist. Tulemustest võib 

järeldada, et krohmseente liigirikkus on mõjutatud oluliselt taime kasvufaasist, olles oluliselt 

liigirikkam kartulitaimede vananemise faasis kogutud juurtes. Hõimkonda krohmseened 

kuuluvate DNA järjestuste jaotamise järel perekonna (genera) tasandini selgus, et kõigist 

teadaolevast 14 sugukonnastoli esindatud 6 sugukonda ning teadaolevast 29 krohmseente 

perekonnast oli käesolevates proovides esindatud 8 perekonda. Võrreldes krohmseente kooslusi 

sõltuvalt kartulisordist, leiti, et erinevate kartulisortide juuri koloniseeris võrdlemisi erinev 

krohmseente kooslus. Koosluse erinevused viitavad sellele, et erinevate kartulisortide ja 

arbuskulaarset mükoriisat moodustavate seeneliikide vahel esineb teatud spetsiifilisus. Seega, 

püstitatud hüpoteesid leidsid kinnitust. Krohmseente koosseis ning osakaal varieerub 

kartulisortide vahel ning krohmseente liigirikkus erinevates taime kasvufaasides on erinev. 

Märksõnad: Arbuskulaarne mükoriisa, keskkonnasäästlik põllumajandus, põllumajandus 

tootmine, sümbioos, Solanum tuberosum L. 
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The demand for food produced in an ecologically friendly way is getting more prominent in the 

whole world. Therefore, it is essential to find novel approaches to enhance sustainable agriculture 

while not reducing crop yields. Arbuscular mycorrhiza form a symbiotic relationship with around 

80% of terrestrial plant species with fungi that belong to a phylum Glomeromycota. It has been 

found that the arbuscular mycorrhizal fungi, which has co-existed with plants for over 450 million 

years, might be the key component of sustainable crop production.  

The aim of the study carried out in Reola was to find out the community composition and species 

richness of Glomeromycota present in the roots of different potato cultivars. The second aim was 

to compare the species richness of Glomeromycota depending on the growth stage of the plant. 

The results confirm that the richness of Glomeromycota varies throughout the growing season, 

being essentially higher in the roots collected in the senescence stage. Dividing the phylum 

Glomeromycota to the lower taxonomic level, was found that out of all 14 known families, six 

were represented, and out of 29 known genera, eight were represented in the root samples. 

Comparing the root community composition between potato cultivars, we found that roots of 

different cultivars were colonized by relatively different communities of Glomeromycota. Thus, 

the community composition and richness of arbuscular mycorrhizal fungi was highly affected by 

cultivar, and as well as plant growth stage. Such differences indicate that the symbiotic relationship 

with potato cultivars and the arbuscular mycorrhizal fungi is somewhat specific.   

 

Keywords: arbuscular mycorrhiza, sustainable agriculture, crop production, symbiosis, Solanum 

tuberosum L. 
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SISSEJUHATUS 

 

Kogu maailmas suureneb nõudlus keskkonnasäästlikult toodetud toidu osas, mis sunnib 

otsima võimalusi sünteetiliste väetiste ja pestitsiidide kasutamise vähendamiseks, tingimusel 

et põllumajandustootmine oleks endiselt jätkusuutlik. 

On leitud, et enam kui 450 miljonit aastat taimedega kooseksisteerinud arbuskulaarset 

mükoriisat moodustavad krohmseened võivad olla võtmesõnaks keskkonnasäästliku, ent 

majanduslikult jätkusuutliku tootmise tagamiseks. Arbuskulaarne mükoriisa, kui kõige 

vanem mükoriisa vorm on võimeline moodustama sümbioosi suurema osa (70-90%) 

maismaa taimeliikidega, kuhu kuuluvad ka enamus tootmisotstarbel kasutatavad 

kultuurtaimed, sealhulgas ka kartul (Parniske 2008; Oehl et al. 2011). On leitud, et 

mükoriisaseened on taimedele kasulikud mitmel erineval viisil: nad varustavad taimi 

sügavamates mulla kihtides leiduvate mineraalainete ning veega, parandavad mulla 

struktuuri ning tõstavad taimel biootilise ja abiootilise stressi taluvust. Seetõttu nähakse 

arbuskulaarse mükoriisa näol võimalust taimede kasvu edendamiseks tingimustes, kus 

sünteetiliste väetiste ja pestitsiidide osakaal on väiksem (Jeffries et al. 2003; Hart & Trevors 

2005; Barrios 2007). Täpsemad teadmised arbuskulaarse mükoriisa mõjust erinevatele 

põllukultuuridele, loovad soodsamad võimalused jätkusuutlikuks majandamiseks. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli erinevate tavaviljeluse tingimustes kasvatatud 

kartulisortide juurtes leiduva krohmseente koosseisu ja osakaalu väljaselgitamine. Lisaks 

võrreldi erinevate kartulisortide juurtes leiduvate krohmseente liigirikkust olenevalt taime 

kasvufaasist. Töös püstitati kaks hüpoteesi: Krohmseente koosseis ning osakaal varieerub 

kartulisortide vahel (1). Krohmseente liigirikkus erinevates kasvufaasides on erinev (2).  

Krohmseente liigilise koosseisu väljaselgitamine on oluline peremeestaime ja 

mikroorganismi vahelise spetsiifilisuse tõttu. Õige taime-seene vahelise sobivuse 

väljaselgitamine on olulise tähtsusega taime optimaalse kasvu edendamiseks (Lehmann et 

al. 2012).  

Tänuavaldused: Töö on valminud tänu projektidele RESIST 3.2.0701.11-0003. (8-

2/T12004PKTK), ETF grant 9432, Maateaduste- ja ökoloogia doktorikooli valdkonnaülese 
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projektile „Arbuskulaar-mükoriissete (AM) seente liigiline koosseis ja liigirikkus 

põllutingimustes“. Suur tänu Ants ja Priit Einolale Einola talust katse rajamise, hooldamise 

ja nõuannete eest! Töö autor tänab oma juhendajaid Kaire Loit´i, Eve Runno-Paurson´i. 

Samuti kõiki teisi, kes töö valmimisele kaasa aitasid: Leho Tedersoo, Sten Anslan, Rasmus 

Puusepp, Liina Soonvald, Riinu Kiiker, Kätlin Jõgi.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Mükoriisne sümbioos 
 

Ladinakeelse termini „symbiotismus“ ehk sümbioos võttis esmakordselt kasutusele 1877. 

aastal Saksa teadlane Albert Bernhard Frank kirjeldamaks üldiselt liikidevahelist 

kooseksisteerimist (Smith & Read 2008). Aja jooksul muutus mõiste sümbioos täpsemaks 

ning seda hakati kasutama kahe erineva organismi vahelise kasuliku interaktsiooni 

iseloomustamisel (Smith & Read 2008). Mükoriisa mõiste võttis 1885. aastal kasutusele 

samuti A. B. Frank, kes defineeris seda kui taimejuure ja seene vastastikku kasulikku 

kooseluvormi (Trappe 2005). Tänapäevaks on teada, et mükoriissed ühendused eksisteerivad 

enamikes ökosüsteemides, kõrbetest vihmametsadeni ning looduslikest kooslustest haritava 

maani (Finlay 2008; Brundrett 2009; Öpik et al. 2013). Taksonoomia, morfoloogia ja 

funktsioonide poolest eristatakse seitset suuremat mükoriisatüüpi: arbuskulaarne mükoriisa 

(AM), ektomükoriisa (EM), ektendomükoriisa, arbutoidne, monotropoidne, erikoidne ja 

orhidoidne mükoriisa (Smith & Read 2008). Neist enim levinud on arbuskulaarne mükoriisa 

(peatükk 1.2.), ektomükoriisa, orhidoidne ja erikoidne mükoriisa (van der Heijden et al. 

2015).  

Peamised ektomükoriisat moodustavad seeneliigid kuuluvad kottseente (Ascomycota) ja 

kandseente (Basidiomycota) hõimkonda ning enamik ektomükoriisat moodustavaid taimi on 

puittaimed (Smith & Read 2008; van der Heijden et al. 2015). Ektomükoriisat moodustavad 

seened ei tungi juure rakkudesse, vaid moodustavad juurerakkude vahele tiheda võrgustiku, 

mida kutsutakse Hartigi võrgustikuks. Hartigi võrgustiku ülesandeks on tagada on 

ainevahetus peremeestaime ja mükoriisa vahel. Ektomükoriisat on lihtne ära tunda palja 

silmaga nähtava taimejuurt katva seenmantli järgi, mis võib küll värvuselt ja struktuurilt 

erineda (Alizadeh 2011) (joonis 1) .  
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Joonis 1. Ektomükoriisa ja arbuskulaarse mükoriisa kolonisatsiooni struktuurid taime juures 

Allikas: Bonfante & Genre 2010  

Orhidoidset mükoriisat moodustavad seened kuuluvad hõimkonda kandseened ning 

nimetatud mükoriisa tüüpi moodustavad taimed kuuluvad seltsi orhideelaadsed 

(Orchidaceae) (Smith, Read 2008). Erikoidne mükoriisa, mida moodustavad seened 

hõimkonnast kottseened, esineb kanarbikulaadsetel (Ericales) ja enamikel sammaltaimedel 

(Bryophyta) (Smith & Read 2008; Finlay 2008). Arbuskulaarset mükoriisat moodustavad 

seened kuuluvad hõimkonda krohmseened (Glomeromycota) ning seda tüüpi mükoriisat 

eksisteerib enam kui 80% soontaimede liikidel (Smith & Read 2008). Arbuskulaarset 

mükoriisat moodustavad seened on maismaal eksisteerinud enam kui 400 miljonit aastat 

morfoloogiliselt muutumata, mistõttu nad kvalifitseeruvad elavateks fossiilideks (Parniske 

2008). 

Mittemükoriissus on omane vaid vähestele taimesugukondadele nagu maltsalised 

(Chenopodiaceae), ristõielised (Brassicaceae), nelgilised (Caryophyllaceae), tatralised 

(Polygonaceae), loalised (Juncaceae) ja prootealised (Proteaceae) (Smith & Read 2008). 
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Soontaimedest on mittemükoriissed vaid 18%. Enamikel mittemükoriissed 

taimesugukonnad kasutavad toitumiseks alternatiivseid võimalusi, näiteks: parasitism, 

karnivoorlus või proteoidsete juurte ehk juurekarvade kogumike olemasolu ( Brundrett 

2009).  

 

 

1.2. Arbuskulaarne mükoriisa ja selle moodustumine  
 

Arbuskulaarne mükoriisa on oma nime saanud taime juurerakkudes paiknevate haruliste 

struktuuride, arbuskulite, järgi (van der Heijden et al. 2015) (joonis 1). Varasemalt kasutati 

terminit vesikulaar-arbuskulaarne mükoriisa, mis tulenes juurerakkudes ja nende vahel 

asetsevate AM seente struktuuride, vesiikulite, järgi. Hilisemate avastuste järel nimetus 

muudeti, kuna leiti, et mitte kõik AM seened ei moodusta vesiikuleid, küll aga arbuskuleid 

(Strack et al. 2003).  

Arbuskulaarset mükoriisat moodustavad seened on obligatoorsed biotroofid, mis tähendab, 

et nad vajavad oma elutegevuseks peremeesorganismi olemasolu (Parniske 2008). Seen 

varustab taime vee ja anorgaaniliste ühenditega saades ise vastu süsivesikuid (Krüger et al. 

2009). Arbuskulid suurendavad taime ja seene vahelist kokkupuutepinda ning see omakorda 

parandab taime ja seene vahelist süsiniku ja fosfori ringlust (Bever et al. 2001). Hilisemas 

kolonisatsiooni etapis moodustuvaid, kuid harvem esinevad vesiikuleid kasutab seen 

lipiidide säilitusorganina (van Aarle & Olsson 2003; Parniske 2008). 

AM sümbioosi abil suudavad taimed efektiivsemalt omastada mullas olevat fosforit ja teisi 

mineraalelemente, lisaks suureneb taimedel stressitaluvus biootiliste ja abiootiliste faktorite 

suhtes ning väheneb mulla erosioon (Smith & Read 2008). Peremeestaimede ring, mis on 

võimelised looma sümbioosi AM seentega, on väga lai (Sullia 1991). Enamik põllukultuure 

nagu lina, mais, sorgo, nisu, oder, kartul, jne moodustavad AM seentega sümbioosi (Dalpé 

& Monreal 2004; Senѐs-Guerrero & Schüβler 2015).  
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1.3. Krohmseente (Glomeomycota) hõimkonna süstemaatika ja 

klassifitseerimine 

 

Arbuskulaarset mükoriisat moodustava krohmseente hõimkonna taksonoomia oli 20. sajandi 

lõpuks üles ehitatud lähtudes morfoloogilistest tunnustest, mis põhines eoste moodustumise, 

eoste seinte paksuse ja peale värvimist nähtavaks muutuvate struktuuride alusel. Kui 

morfoloogia alusel eristati kolme krohmseente sugukonda (Acaulosporaceae, 

Gigasporaceae ja Glomeraceae) ja kuut perekonda (Acaulospora, Entrophospora, 

Gigaspora, Glomus, Sclerocystis ja Scutellospora), siis tänaseks on tänu 

sekveneerimistehnoloogia kasutuselevõtule krohmseente klassifikatsioon muutunud. 

Krohmseened on jaotatud kolme klassi (Archaeosporomycetes, Glomeromycetes ja 

Paraglomeromycetes), viite seltsi (Archaeosporales, Diversisporales, Gigasporales, 

Glomerales ja Paraglomerales), 14 sugukonda, 29 perekonda (Oehl et al. 2011).  

 

 

1.4.  Arbuskulaarset mükoriisat mõjutavad tegurid 
 

Mükoriissete seente levikut mõjutavad paljud erinevad faktorid. Näiteks takistab 

pestitsiidide kasutamine mükoriissete seente arengut põllukultuuridel. Nii on osutunud 

enamik fungitsiide kahjulikuks mükoriisa kolonisatsioonile ja arengule (Krishnakumar et al. 

2013). Näiteks vähendavad fungitsiidid Benomyl (Methyl [1-[(butylamino)carbonyl]-1H-

benzimidazol-2-yl]carbamate Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolecarbamate) ja 

Bavistin (Methyl benzimidazol-2-yl carbamate) oluliselt AM kolonisatsiooni ulatust ja eoste 

tihedust (Channabasava et al. 2015). Peale krohmseente üldise arvukuse mõjutab 

pestitsiidide kasutamine ka AM seente liigilist koosseisu. Schneider et al. (2015) on leidnud, 

et kui maheviljeluses domineerib perekond Claroideoglomus, siis tavaviljeluses on 

arvukamalt esindatud perekond Funneliformis. Erineva koloniseerimisedukuse põhjuseks on 

autorid pakkunud krohmseene Funneliformis võimet kiiresti koloniseerida peremeestaime 

juured varastes kasvufaasides, mistõttu on nad vähem häiringutest mõjutatud (Schneider et 

al. 2015). Lisaks on tõendeid, et perekond Funneliformis on kõrgema fosforitolerantsusega 

ning võivad jõudsalt kasvada ka kõrge fosforisisaldusega muldades. (Troeh & Loynachan 

2009). Kui pestitsiididel ja mineraalväetistel on enamasti negatiivne mõju AM seentele, siis 

orgaaniliste väetiste kasutamisel on täheldatud soodustavat efekti. Hollandi mahe-ja 

tavapõldusid võrreldes leidis Verbruggen et al. (2010), et AM seente mitmekesisus on 
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kõrgem mahepõllumajanduses ning krohmseente arvukus tõuseb oluliselt üleminekul 

intensiivselt tootmiselt mahedale. See tähendab, et AM-seene kooslustel on võime taastada 

oma looduslik koosseis ka aastaid peale intensiivset põllumajandust. 

Lisaks on uuritud ka flavonoidide mõju AM seentele. Flavonoidid on taime juureeritiste 

koostises olevad keemilised atraktandid, mis toimivad taimes mikroobitõrje vahendina 

(Pietta 2000). Davies et al. (2005) poolt Peruus läbiviidud katses selgus, et peale töötlust 

flavonoidiga formononetiin suurenes risosfääri mulla AM seente sisaldus kolm korda. 

Samas ei avaldanud see mõju kogu mükoriisa kolonisatsioonile, vaid teatud AM seene 

perekondadele, mõjutades enim perekond Gigaspora kolonisatsiooni. On leitud, et esineb 

selge erinevus bioloogiliselt aktiivsete juureeritiste sisalduse vahel, olenevalt taime fosfori 

(P) sisaldusest. Seejuures juureeritised, mis on bioloogiliselt aktiivsed madala P sisalduse 

juures, soodustavad seenehüüfide harunemist, kasvu ja juurte kolonisatsiooni. Seevastu 

juureeritised, mis on bioloogiliselt aktiivsed just kõrge P sisalduse juures, pärsivad hüüfide 

kasvu ja juurte kolonisatsiooni (Vierheilig 2004). Kokkuvõtvalt, võimalik, et sõltuvalt taime 

fosfori sisaldusest on taimed välja töötanud erinevaid strateegiaid, kuidas flavonoidide abil 

reguleerida AM kolonisatsiooni. Seega mängivad flavonoidid väga suurt rolli taimejuurte 

koloniseerimisel AM seente poolt. 

 

 

1.5. Arbuskulaarse mükoriisa mõju taimedele 
 

1.5.1. Makro-ja mikroelementide omastamine 

 

Fosfor on taimede arenguks oluline mikroelement, osaledes nii hingamisprotsessis kui ka 

fotosünteesis. Paljudel taimedel, sealhulgas kartulil, on loomupäraselt lühikesed juured, 

mistõttu on nende võimalused fosfori kättesaamiseks piiratud. Seega tuleb kartulisaagi 

suurendamiseks haritavale maale lisada suurtes kogustes fosfaatväetisi. Fosfaatväetiste 

probleemiks on nende kõrge hind ning asjaolu, et ennustuste kohaselt ammenduvad 

fosforivarud enne selle sajandi lõppu (Wu et al. 2013). Lisaks mõjuvad fosforväetised 

negatiivselt keskkonnale põhjustades näiteks vee eutrofeerumist (Csatho et al. 2007). 

Kuna AM seeneniidistik on võimeline laienema taime juureulatusest kordades kaugemale, 

aitab ta sellega peremeestaimel omastada väheliikuvaid ühendeid nagu fosfor ja tsink (Jansa 

et al. 2009). Nii on AM seened võimelised transportima taimedele märkimisväärsetes 
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kogustes toitaineid vähemalt 15 cm kauguselt peremeestaime enda juurte ulatusest (Jansa et 

al. 2003). Van der Heijden et al. (2015) on ülevaateartiklis välja toonud, et erinevates 

katsetes on AM seened kaasa aidanudkuni 90% taimedele vajaliku fosfori kättesaamisel.  

 

 

1.5.2. Taimede taluvus abiootiliste ja biootiliste stressi faktorite suhtes 

 

Taimede stressi põhjustavad abiootilised tegurid võivad olla mineraalide ammendumine, 

põud, soolsus, raskmetallid või liiga kõrged temperatuurid. Abiootiline stress on 

probleemiks paljudes eri piirkondades, eriti aga põuastel aladel (Evelin et al. 2009). AM 

seente võime suurendada taimede vastupidavust abiootilise stressi tingimustes aitab tõsta 

põllukultuuride saagikust ka ebasoodsates kliimatingimustes. Uurides AM seente mõju 

talinisule põuatingimustes, tegid Al-Karaki et al. (2004) kindlaks, et taimede inokuleerimine 

AM seentega parandab kultuuride saagikust kehva veerežiimiga tingimustes. Seejuures on 

erinevate liikide võime parandada taime stressikindlust erinev. Samas katses näidati, et kahe 

seeneliigi, Glomus monosporum ja Glomus mossae, võrdluses osutus talinisu veepuuduse 

leevendamisel efektiivsemaks Glomus monosporum (Al-Karaki et al. 2004).  

Lisaks abiootilstele faktoritele põhjustavad taimedel stressi ka biootilised tegurid. Põhiliseks 

saagikuse ja mugulate kvaliteedi langetajaks on kahjurid ja taimehaigused. Kõige rohkem 

mõjutavad kartulisaaki ja kvaliteeti kartulilehemädanik (Phytophthora infestans), harilik 

kärn (Streptomyces scabies) ning tõusmepõletiku ja musta kärna tekitaja (Rhizoctoni solani, 

Thanatephorus cucumeris). Kahjuritest põhjustavad suurimaid saagikadusid kartulimardikas 

(Leptinotarsa decemlineata ), lehetäid (Aphidoidea spp ) ja naksurlase vastne  (Elateridae 

spp) (OEPP/EPPO 1994). Tavapõllumajanduses kasutatavad pestitsiidid on enamasti ainult 

osaliselt efektiivsed mullas levivate haiguste tõrjel. Lisaks on pestitsiidid kahjuliku mõjuga 

inimestele ja keskkonnale (Gianinazzi et al. 2010). Seetõttu on vajalik leida alternatiive 

pestitsiididele, et tagada taimede vastupidavus patogeenide suhtes. Mitmed uuringud on 

näidanud, et AM seened suurendavad taimede vastupanuvõimet biootilisele stressile, mida 

põhjustavad erinevad patogeenid nagu näiteks Fusarium, Rhizoctonia, Verticillium, Pythium 

(Gianinazzi et al. 2010). Kirjandusest leiab näiteid ka AM mõjust kartuli lehemädaniku 

(Phytophthora infestans) lööbimisele. Nii näitas Gallou et al. (2011) hiljutine uuring, et 

karulimugulate töötlemine kommertsotstarbel toodetud mükoriisa preparaadiga, mis 

koosnes Glomus sp. MUCL 41833 puhaskultuurist vähendas kartuli lehemädaniku nakkust. 
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Tulemustest selgus, et haigussümptomite vähenemine näitas positiivset korrelatsiooni 

patogeensusega seotud geenide ekspressiooniga.  

 

 

1.5.3. Arbuskulaarse mükoriisa mõju taimede kasvule ja saagile 

 

Suurenev rahvastik nõuab suuremat toidu tootmist. Vähendamaks põllumajanduse 

ökoloogilist jalajälge ning samaaegselt rahuldada ülemaailmset toidu vajadust, tuleb 

toitaineid kasutada ratsionaalselt (Hijri 2015). AM seentel on potentsiaal tõsta 

põllukultuuride saagikust parandades taimede mineraalset toitumist. Inokuleerides 

kartulitaime AM seeneliigiga Rhizophagus irregularis täheldati müügikõlbuliku kartuli 

(mugula suurus suurem kui 5cm) saagikuse olulist tõusu (42,2 t/ha) võrreldes inokuleerimata 

kartulitaimedelt saadud saagiga (38,3 t/ha) (Hijri 2015) 

Samalaadset positiivset efekti täheldati talinisul kui taimi  inokuleeriti kahe AM liigiga: 

Glomus etunicatum ja Glomus mosseae. Võrreldes töötlemata talinisuga oli mükoriisaga 

töödeldud taimedel  suurem peade arv taime kohta. Kui kõige kõrgema peade arvu taime 

kohta andis Glomus etunicatum, siis suurema terade massi ja terade arvu pea kohta andis 

inokuleerimine seeneliigiga Glomus mosseae (Al-Karaki et al. 2004). 

Kuna krohmseente kooslus võib olenevalt kasvukeskkonnast oluliselt erineda, on nende 

mõju taimede kasvule erinev moodustades peremeestaimega ühendusi mutualismist 

parasitismini. Selleks, et taime ja seene vahelisest sümbioosist kasu saada, tuleb teha 

kindlaks nende omavaheline sobivus (Lehmann et al. 2012; Sensoy et al. 2007). 

Inokuleerides kaheksat erineva genotüübiga paprika taime kahe AM seeneliigiga (Glomus 

intraradices ja Gigaspora margarita) selgus, et viis neist reageerisid krohmseentele 

positiivselt ja kolm negatiivselt (Sensoy et al. 2007). Samuti võib mükoriisa struktuuride 

ehitus neutraliseerida või üle kaaluda kättesaadavate toitainete positiivsed omadused. 

Näiteks suurendas G. intraradices märkimisväärselt fosfori ja tsingi kättesaadavust, kuid 

sealjuures langes maisi kogu biomass (Jansa et al. 2003). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1. Katse eesmärk ja hüpotees 
 

Antud magistritöö eesmärgiks oli erinevate tavaviljeluse tingimustes kasvatatud 

kartulisortide juurtes leiduva krohmseente koosseisu ja osakaalu väljaselgitamine. Lisaks 

võrreldi erinevate Eestis kasvatatavate kartulisortide juurtes leiduvate krohmseente 

liigirikkust olenevalt taime kasvufaasist. 

Töös seatud hüpoteesideks on: Krohmseente koosseis ja osakaal varieerub kartulisortide 

vahel (1). Krohmseente liigirikkus erinevates kasvufaasides on erinev (2). 

 

 

2.2. Katse kirjeldus 

 

Kartuli sordivõrdluskatse rajati 2014. aastal Einola talus Reolas (58°28’N, 26°72’E). Katses 

kasutati kolme kartuli sordiaretusfirma (Agrico, Norika, EuroPlant) kahtekümmend ühte eri 

valmimisajaga sorti. Kahekümne ühest sordist kaheksa olid varajased, seitse keskvarased, 

viis hilisepoolsed ja üks hiline kartulisort (Lisa 1). Katses rakendati tavaviljeluse töötluseid. 

Eelneval aastal kasvas samal kohal suvinisu (Triticum aestivum). Kartulimugulad pandi 

maha eelnevalt küntud ja sügavkobestatud mulda 15. mail. Ühes variandis oli kaks vagu, 

igas vaos 25 mugulat ning iga variant rajati kolmes korduses. Kordused asetsesid 

randomiseeritult (Lisa 2). Kartuleid mullati kahel korral, enne ja pärast pealtväetamist. 

Pealtväetisena kasutati üldväetist Novatec classic, normiga 200 kg/ha. Keemiline 

umbrohutõrje teostati 23. mail ning kasutati preparaate Fenix kulunormiga 2,2 mg/ha + 

Mistral 0,3 kg/ha. Kartuli lehemädaniku (Phytopthora infestans) tõrjet teostati alates 

4.juulist kuni 18.augustini kaheksal korral. Teisel lehemädaniku tõrjel kasutati lisaks 

fungitsiid Glory 450 SC-le ka bioloogilise päritoluga fungitsiidi ja taimede kasvuregulaatorit 

Albit (Lisa 3).  
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2.3. Juureproovide kogumine 

 

Sordivõrdluskatselt koguti 126 juureproovi. Proovid koguti kahel erineval perioodil: 

täisõitsemise faasis (BBCH 60) ja kasvuperioodi lõpus (BBCH 93) enne saagi koristamist. 

Kasvuperioodid määrati ühe- ja kaheiduleheliste taimede kasvufaaside BBCH monograafia 

alusel (Hack et al. 2001). Taimed, millelt juureproovid koguti, valiti juhuslikult (3 taime 

korduse kohta, mida käsitleti ühe proovina). Juureproovid võeti vastavalt kirjandusele 

kõikides kordustes 20 -25 cm sügavuselt. Juureproovid säilitati DNA eraldamiseks. Selleks 

pesti juured mullaosakeste eraldamiseks destilleeritud veega, asetati steriilsesse 2 ml 

mikrotuubi ning säilitati kuni DNA eraldamiseni -20°C juures.  

 

 

2.4. DNA eraldamine ja sekveneerimine 

 

DNA eraldamine toimus kommertsiaalse komplekti PowerSoil DNA Isolation Kit (MoBio, 

Carlsbad, CA USA) abil vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Polümeraasi ahelreaktsiooni 

(PCR) segu jaoks kasutati Tedersoo et al. (2014) spetsiaalselt väljatöötatud segu kuuest 

pärisuunalisest praimerist (ekvimolaarses kontsentratsioonis), mis on analoogne praimeriga 

ITS3 ja vastassuunalisest praimerist, mis on analoogne praimeriga ITS4. PCR segu sisaldas 

1 µl DNA´d , 0,5 µl (20 pmol) mõlemat praimerit, 5 µl HOT FIREPol Blend Master Mix 

segu (Solis Biodyne, Tartu, Estonia) ja 13 µl kahekordselt destilleeritud vett. PCR teostati 

neljas korduses, kasutades järgnevaid termotöötluse tsükleid: esmane denatureerimine viidi 

läbi temperatuuril 15 min kestusega. Esmasele denatureerimisele järgnesid 25 tsüklilised 

töötlused järgnevatel temperatuuridel ja kestustel: 30 sekundit 95°C, 30 sekundit 55°C, 1 

minut 72°C ja viimane töötlus 10 min 72°C. PCR produktide suhtelist DNA kogust hinnati, 

jooksutades 5 µl DNA lahust 1 % agaroosgeelil (SeaKem LE Agarose, Lonza Group Ltd, 

Basel, Šveits). Et saada sekveneerimise jaoks piisavalt PCR produkti, siis proovid, mille 

puhul nähtavad ribad (bänd) puudusid, korrati PCR´i , suurendades tsüklite arvu 30 tsüklini.  

DNA eraldamise ja PCR käigus kasutati positiivseid ja negatiivseid kontrolle. PCR 

produktid sadestati vastavalt tootjapoolsetele juhistele (Novagen, Merck KGaA, Darmstadt, 

Germany). PCR produktide sekveneerimine teostati kasutades Illumina MiSeq sekvenaatorit 

(2x300 PE HTS). 
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2.5. Sekveneerimistulemuste töötlemine 
 

Sekveneerimisel saadud järjestuste proovideks jaotamine ja filtreerimine teostati, kasutades 

programmi Mothur 1.32.2 (www.mothur.org), et välistada lühikesed ja madala kvaliteediga 

järjestused (Schloss et al. 2009). Järjestused trimmiti programmiga PANDAseq Assembler 

(Masella et al. 2012). Kvaliteetsed filtreeritud järjestused klasterdati 97% sarnasuse 

kriteeriumi alusel operatsioonilisteks taksonoomilisteks ühikuteks (OTU) (Fu et al. 2012). 

Kimääride kontroll teostati programmiga usearch 7.0.1090 (Edgar, 2010). OTU-d, mis 

sisaldasid üksikuid järjestusi, eemaldati analüüsidest, et vältida tulemuste ülehindamist 

(Tedersoo et al. 2010). DNA järjestused, mis pärinesid teistest genoomipiirkondadest, 

eraldati kasutades programmi ITSx 1.0.9 (Bengtsson-Palme et al. 2013). Esindusjärjestused 

BLASTn (Basic Local Alignment Search Tool for nucleotides) osinguks UNITE andmebaasi 

(v7) vastu valiti välja programmis Mothur kasutades arvukuse meetodit.  

 

2.6. Statistiline andmeanalüüs 

 

Kõik statistilised analüüsid viidi läbi programmiga R-Studio (R Core Team, Boston, MA, 

USA). Normaaljaotust kontrolliti Shapiro-Wilk testiga. Kõikides uuritavates seenegruppides 

oli p-väärtus väiksem, kui 0,05. Seega uuritavad tunnused ei vastanud normaaljaotusele. 

Uurimaks, kas AM-i erinevate liikide arvukus kahes kasvufaasis erines oluliselt teineteisest, 

kasutati Wilcoxoni mitteparameetrilist testi. Statistiliselt oluliseks erinevuseks loeti p < 0,05. 
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3.  TULEMUSED 

 

3.1. Kogutud juureproovides esinenud krohmseente (Glomeromycota) 

liigirikkus  
 

Käesoleva uurimuse käigus kogutud 126 juureproovist saadi 94 krohmseente hulka kuuluvat 

taksonoomilist üksust (OTU; ingl Operational taxonomic unit), mis jaotati kaheksasse 

madalamasse taksonoomilisse rühma (Genus). Võrreldes kahes kasvufaasis (BBCH60; 

BBCH93) kogutud juureproovides esinenud krohmseente mitmekesisust, ilmnes et 

krohmseente liigirikkus oli statistiliselt oluliselt suurem kartulitaimede vananemise 

(BBCH93) faasis (p=0,006, Wilcoxon test; joonis 2A).  

 

 

Joonis 2. (A) Kogu järjestuste (OTU) esinemise keskmine arvukus õitsemise ja vananemise 

faasis. Wilcoxoni test (p<0,05, n=63). (B) Krohmseente koosluse proportsionaalne (%) 

jaotus taimede õitsemise ja vananemise ajal. FL-õitsemine faas, SC vananemise faas 

Sarnaselt liigirikkamale krohmseente kooslusele kartulitaimede vananemise faasis, eristus 

krohmseente kooslus nimetatud proovides ka suurema arvukuse poolest (lugemite arv 

kogutud proovide kohta). Õitsemise ajal kogutud proovide krohmseente järjestused 

moodustasid kõikidest järjestustest vaid 26% (joonis 2B).  
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3.2. Kogutud juureproovides esinenud krohmseente perekondade 

liigirikkus taimede õitsemise ja vananemise faasis 

 

Hõimkonda krohmseened kuuluvate järjestuste jaotamise järel perekonna tasandini selgus, 

et kõigist teadaolevast 14 sugukonnast oli esindatud 6 sugukonda ning teadaolevast 29 

krohmseente perekonnast oli käesolevates proovides esindatud 8 perekonda (joonis 3 ).  

 

Joonis 3. Krohmseente perekondade proportsionaalne jaotus olenevalt sesoonsusest. (A) 

õitsemine, (B) vananemine 

Antud katses vaadeldi AM seente perekondade arvukusi olenevalt proovide kogumise ajast. 

Mõlemal proovide kogumise ajal esines kõige arvukamalt (~30%) järjestusi, mille 

perekonda  ei suudetud identifitseerida. Identifitseeritud krohmseente perekondadest 

domineerisid õitsemise ajal Funneliformis (21%), Rhizophagus (16%) ja Glomus (10%) 

(joonis 3). Samast kasvufaasist ei leitud perekondade Acaulospora ja Paraglomus 

esindajaid. Vananemise faasis moodustasid põhilise seenekoosluse perekonnad Rhizophagus 

(36%), Claroideoglomus (15%) ning Paraglomus (10%) esindajad. Sellest kasvufaasist ei 

leitud AM seene perekondi Archaeospora ega ka Diversispora, mis esinesid vähesel määral 

õitsemise ajal.  

Kui kogu krohmseente järjestusi esines statistiliselt oluliselt rohkem taimede vananemise 

faasis (joonis 2A), siis peale perekonna tasandini jaotamist selgus, et enamike krohmseente 

perekondade esinemine ei erinenud õitsemise ja vananemise ajal kogutud proovides (joonis 

3). Õitsemise ajal kogutud proovides ei olnud ükski krohmseente perekond esindatud 

rohkema arvulisemana kui vananemise faasis kogutud proovides.  
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Joonis 4. AM seente perekondade operatsiooniliste taksonoomiliste ühikute (OTU) 

järjestuste esinemise arvukus õitsemise ja vananemise faasis. Graafikul on kujutatud 

mediaan (horisontaalne joon), ülemine- ja alumine kvartiil (kast), miinimum ja maksimum 

väärtus (vurrud). Lühendid joonisel: FL-õitsemine, SC-vananemine. (A) Glomus, (B) 

Paraglomus, (C) Archaeospora , (D) Unidentified, (E) Claroideoglomus, (F) Rhizophagus, 

(G) Acaulospora, (H) Funneliformis, (I) Diversispora, (J) Kõik kokku. Graafikud, millel on 

erinevad tähised (a,b) on statistiliselt usutavalt erinev Wilcoxoni test (p<0,05, n=63) 
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Võrreldes õitsemise faasiga olid vananemise faasis oluliselt liigirikkamad perekonnad 

Rhizophagus (p=0,008; joonis 4B) ja Paraglomus (p=0,02; joonis 4F).  

 

 

3.3. Krohmseente perekondade esinemine sõltuvalt kartulisordist 

 

Võrreldes krohmseente koosseisu sõltuvalt kartulisordist leiti, et õitsemise ajal oli kõige 

suurem krohmseente arv varajastel sortidel ’Arielle’ ja ’Erika’ (joonis 5). Ülejäänud varajaste 

sortide ’Ranomy’, ’Esmee’, ’Viviana’, ’Glorietta’, ’Catania’ ja ’Solist’ puhul sellist arvukust 

ei täheldatud, kuna oli esindatud vaid 1-2 krohmseente perekonda. Kõige suurema 

varieeruvusega oli varane sort ’Arielle’, mille juurtes leidus viie erineva krohmseente 

perekonna esindajaid. Neist kõige arvukam oli perekond Funneliformis. Tasub ära märkida, 

et varajastel sortidel ’Esmee’ ja ’Catania’ koloniseeris ainult perekond Diversispora, mida 

teistelt taimedelt ei leitud. Keskvalmivatest sortidest oli kõige suurem krohmseente arvukus 

sordil ’Champion’, kus leidus kolm krohmseente perekonda. Sellel sordil koloniseeris kõige 

arvukamalt perekond Glomus. Sortide ’Madeleine’ ja ’Mariska’ juurtes identifitseeriti ainult 

üks krohmseente perekond. Keskvarajastest sortidest ei leitud krohmseeni ’Concordia’, 

’Antonia’, ’Karlena’ ja ’Laudine’ (aretis No 020562) juurtest. Hilistest sortidest oli kõige 

rohkem krohmseeni sordi ’Manitou’ juurtes, kus oli kõige arvukamalt krohmseente 

perekonda Funneliformis. Sortide ’Excellency’ ja ’Fontane’ juurtest identifitseeriti ainult üks 

krohmseente perekond. Hiliste sortide ’Laudine’, ’Bellefleur’, ’Rosagold’ ja ’Merlot’ juurtes 

krohmseeni ei leitud.  

 

Joonis 5. Krohmseente perekondade (Genus) osakaal ( % ) sõltuvalt sordist õitsemise ajal 
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Vananemisfaasis osutusid kõige liigirikkamateks varased sordid ’Glorietta’ ja ’Erika’, mille 

juurtest leiti vastavalt viie ja nelja erineva krohmseente perekonna esindajaid (joonis 6). 

Sortidelt ’Ranomy’, ’Esmee’ ja ’Catania’ identifitseeriti kaks krohmseente perekonda. 

Õitsemise ajal kõige liigirikkama sordi ’Arielle’ juurtest krohmseeni ei tuvastatud. Samuti 

ei leitud krohmseeni sordi ’Viviana’ juurtest. Sordi Solist juurtest ei olnud võimalik ühtegi 

järjestust määrata perekonnatasandini. Keskvalmivatest sortidest oli kõige suurem 

krohmseente arv sordil ’Antonia’, mille juurtes leidus neli krohmseente perekonda. Sellel 

sordil koloniseeris kõige arvukamalt perekond Funneliformis. Sortide ’Champion’ ja 

’Mariska’ juurtest tuvastati kolm ning sortide ’Karlena’ ning ’Madeleine’ juurtest kaks 

krohmseente perekonda. Sordi ’Concordia’ juurtes identifitseeriti ainult krohmseente 

perekond Funneliformis. Hilistest sortidest oli kõige suurema liigirikkusega sort 

’Bellefleur’, millel esines neli krohmseente perekonda. Sortide ’Rosagold’ ja ’Manitou’ 

juurtes identifitseeriti kolm ning sortide ’Fontane’, ’Excellency’ ja ’Merlot’ juurtes kaks 

krohmseente perekonda. Hiliste sortide juurtes oli kõige arvukamalt esindatud krohmseente 

perekond Claroideoglomus (joonis 6).  

 

Joonis 6. Krohmseente perekondade (Genus) osakaal ( % ) sõltuvalt sordist vahetult enne 

saagikoristust 

Vananemisfaasis osutus kõige levinumaks AM seene perekonnaks Rhizophagus, mida esines 

viieteistkümnel sordil. Vananemisfaasis leiti kaheksa sordi juurtes perekonda Paraglomus ja 

Acaulospora, mida õitsemise ajal ei tuvastatud üheltki sordilt. Kui õitsemisefaasis ei 
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esinenud seitsme sordi juurtes AM seeni, siis vananemisfaasis leiti neist seitsmest sordist 

kuuel AM kolooniaid. Sordilt ’Laudine’ ei leitud AM seeni kummagi kasvufaasi proovidest. 

Kõige vähem levinum krohmseente perekond mõlemas kasvufaasis oli Archaeospora, mis 

esines vaid ühel sordil (õitsemisefaasis sordil ’Arielle’ ja vananemisefaasis sordil 

’Glorietta’). 
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4. ARUTELU 
 

Reolas 2014 aastal rajatud kartuli sordivõrdluskatses selgus, et arbuskulaarset mükoriisat 

moodustava krohmseente (Glomeromycota) liigiline koosseis ning liigirikkus on tugevalt 

mõjutatud taime kasvufaasist. Katsest leiti krohmseente perekondi, mis esinesid ainult ühes 

või teises kasvufaasis. Võrreldes katse tulemusi kirjanduse ülevaadetega, võib leida olulisi 

sarnasusi krohmseente liigirikkuses ja esinemises erinevate sortide juurtes (Senes-Guerrero 

et al. 2014; Mao et al. 2013).   

Kuigi AM seentel on lai peremeestaimede ring, on mitmed uuringud näidanud, et seene ja 

taimesordi vaheline sobivus mõjutab seene kolonisatsiooni edukust (Mao et al. 2013; 

Angelard et al. 2010).  

Võrreldes erinevates kartuli kasvufaasides (BBCH60; BBCH93) kogutud juureproovides 

esinenud krohmseente liigirikkust, ilmnes et liigirikkus oli suurem taimede vananemise 

faasis, mis moodustas 74% kogu proovidest tuvastatud krohmseentest (joonis 2A, 2B). 

Samas aastatel 2008-2010 Hollandis kartuliga läbi viidud katses jõuti järeldusele, et nii sort 

kui ka kasvufaas ei avalda olulist mõju AM seente mitmekesisusele risosfääris (Hannula et 

al. 2012). Erinevused Reola ja Hollandi katse kasvufaasi vahelises võrdluses võivad olla 

tingitud proovivõtu kohast kuna Reolas koguti proovid taimede juurtest, aga Hollandis 

risosfäärist. Krohmseened, mis risosfääris on esindatud, ei pruugi kõikide taimede juuri 

koloniseerida. 

Andides läbi viidud katsest koloniseeris juurtes üheteistkümnest krohmseene sugukonnast 

kaheksa, millest arvukamateks osutusid Funneliformis, Clarodeoglomus ja Rhizophagus. 

Kõige vähem levinumad olid Archaeospora, Ambispora ja Diversispora (Senѐs-Guerrero et 

al. 2014). Olenemata erinevast kliimavööndist ja erinevate piirkondade mullastikust leiti, et 

ka Reolas läbi viidud sordivõrdluskatses olid enam esinenud krohmseente perekondadaeks 

Rhizophagus, Claroideoglomus ja Funneliformis. Haruldasemad krohmseene perekonnad 

olid Diversispora ja Acaulospora. Põhjus miks Acaulospora oli Reola katses vähe levinud 

võib tuleneda tema eelistustest luua kolonisatsiooni vähem häiritud põldudel. Perekonna 

Acaulospora väiksemat arvukus kinnitab varasemaid uuringuid, kus leiti, et perekonda 

Acaulospora domineeris pigem maheviljeluse tingimustes ( Lee & Eom 2009). Seega võisid 
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ka käesolevas katses teostatud tavaviljeluse tehnoloogiad AM seeneperekonnale 

Acaulospora pärssivaks osutuda. 

Kui erinevused AM seente koosluste vahel on tingitud oluliselt maaharimise intensiivsusest 

või piirkonnale omastest tingimustest, siis on lisaks leitud, et taimejuurte koloniseerimine 

AM seente poolt sõltub ka vastavalt taime kasvufaasist või sesoonsusest. Näiteks Peruus 

teostatud põldkatses täheldati, et Claroideoglomus esines ainult kartuli varajastes 

kasvufaasides (Senѐs-Guerrero et al. 2014). Antud magistritöö tulemustest leiti, et 

Claroideoglomus esines mõlemas kasvufaasis kogutud proovides ning esines arvukamalt 

just enne saagi koristust. Jällegi võib sesoonsusest ja taime kasvufaasist tulenevaid koosluse 

erinevusi seletada erinevatele piirkondadele omaste tingimustega. Näiteks Andides läbi 

viidud katses leiti, et perekond Funneliformis on kartuli juurte koloniseerijana laialdasemalt 

levinud kui Rhizophagus (Senѐs-Guerrero et al.2014), samas Itaalia põllumuldades peetakse 

põhiliseks asustajaks just perekonda Rhizophagus (Cesaro et al. 2008). Lisaks on leitud, et 

perekond Claroideoglomus ja Funneliformis on ühed levinumad koloniseerijad Kesk-

Euroopa haritavatel maadel (Zubek et al. 2013), mis kinnitab jällegi, et AM seeneliikide 

koloniseeritus sõltub konkreetsest piirkonnast. Perekond Funneliformis esinemine 

kasvuperioodi esimesel poolel võib tingitud olla tema kiirest sporuleerimise võimest 

(Schneider et al. 2015). 

Käesoleva Reola kartulisortide võrdluskatse tulemused näitasid, et krohmseente koosseis ja 

arvukus erinevate kartulisortide juurtes oli võrdlemisi erinev (joonis 5, 6). Sarnaseid katseid 

erinevate sortide juurtes leiduvate krohmseente koosseisu määramiseks tavaviljeluse 

tingimustes on tehtud ka teiste kultuuridega. Nii rajati 2010 aastal Hiinas sordivõrdluskatse 

21 talinisu sordiga. AM seentest leiti kokku kuus erinevat perekonda: Claroideoglomus, 

Diversispora, Funeliformis, Rhizophagus, Glomus. Mao et al. (2013) nisuga läbi viidud 

katsest selgus, et AM seente mitmekesisus ei erinenud sortide vahel oluliselt. Samas osutusid 

talinisul kõige rikkalikumalt esinenud krohmseente perekonnad ka kõige levinumaks Reola 

katses. Tulemus viitab sellele, et erinevused krohmseente koosluste vahel on seotud mitte 

niivõrd piirkonna eripäradega kui konkreetsetele AM seeneliikidele enam sobivate 

kasvukoha tingimuste ning sobivate peremeestaimede olemasoluga. 

Kultuurtaimede vähest koloniseeritust on paljudel juhtudel seletatud kultuurtaimede 

aretustingimustega, kus kasutavate sünteetiliste väetiste ja taimekaitsevahendite kogused on 

suured, mistõttu taim ei sõltu oma elutegevusel risosfääri kasulikest mikroorganismidest 
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(Philippot et al. 2013). Ka käesoleva sordivõrdluskatse uuema sordi Laudine (katse rajamisel 

aretis No020562) juurtest ei leitud kummastki kasvufaasist krohmseente perekondi (Joonis 

5, 6), mis võib tõenäoliselt olla tingitud samuti sordiaretustingimustega. Seega on vähene 

koloniseeritus seletatav kultuurtaime genotüübi sümbioosi-spetsiifiliste geenide 

puudumisega (Angelard et al. 2010). 

Sordilt ’Arielle’, millel juurtes oli õitsemise faasis suurim AM seene liigirikkus, puudus 

vananemise faasis AM kolonisatsioon täielikult (joonis 5,6). Risosfääri mikrorganismide 

elutegevus on mõjutatud nii bioloogiliselt kui ka biokeemiliselt taime juure eritiste poolt. 

Nende sekretsioon sõltub omakorda taime kasvufaasist, mistõttu on neil vahetu mõju 

risosfääri mikroorganismi kooslusele. Taime juured eritavad etüleeni, suhkruid, 

aminohappeid ja vitamiine, mis moodustavad mullaorganismide jaoks risosfääris unikaalse 

keskkonna (Garbeva et al. 2004) ning see avaldab mõju seenekoosluse dünaamikale 

(Hannula et al. 2012). 

Vaatamata teguritele, mis võivad vähendada krohmseente kolonisatsiooni võimet nagu 

näiteks intensiivne maaharimine, väetamine ja taimekaitse, osutus Reola katses leiduv 

krohmseente liigiline koosseis võrdlemisi suureks. Viiest krohmseente seltsist leidus katses 

neli, mis perekonna tasandiga võrrelduna oleks kahekümne üheksast perekonnast kaheksa. 

Hiinas, tavaviljeluse tingimustes läbi viidud katsest, koloniseeris nisu juuri vaid kuus 

erinevat krohmseente perekonda (Mao et al. 2013). Ka aianduslike kultuuride (harilik tomat 

ja harilik paprika) kasvatamise juures on täheldatud, et krohmseente liigiline kooseis on 

suurem just künnivaba süsteemi korral (Castillo et al. 2010). Teades, milline AM seen 

mõjutab taime elutegevust kõige paremini, on võimalik saavutada loodushoidlikul viisil 

taime hea areng ja haiguskindlus (Yao et al. 2002). 

Kokkuvõttes võib öelda, et antud magistritöö raames läbi viidud katsest kogutud 

kartulijuurte krohmseente liigirikkus võrreldes mujal sarnastes tingimustes läbi viidud 

katsetega oli võrdlemisi suur. Samas, antud katses enam esindatud krohmseente perekonnad 

domineerivad ka mujal läbi viidud uuringutes. Täpsemate järelduste tegemiseks on tarvis 

läbi viia kommertsotstarbel toodetud AM preparaatide inokulatsioonikatse kontrollitud 

tingimustes, et uurida, kas ja millistes tingimustes enim kartulijuuri koloniseerinud AM 

seened suudavad taimede kasvu edendada. 
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KOKKUVÕTE 
 

Kogu maailmas suureneb nõudlus keskkonnasäästlikult toodetud toidu osas, mis sunnib 

otsima võimalusi sünteetiliste väetiste ja pestitsiidide kasutamise vähendamiseks, tingimusel 

et põllumajandustootmine oleks endiselt jätkusuutlik. 

On leitud, et enam kui 450 miljonit aastat taimedega kooseksisteerinud arbuskulaarset 

mükoriisat moodustavad krohmseened võivad olla võtmesõnaks keskkonnasäästliku, ent 

majanduslikult jätkusuutliku tootmise tagamiseks. Arbuskulaarne mükoriisa, kui kõige 

vanem mükoriisa vorm on võimeline moodustama sümbioosi suurema osa (70-90%) 

maismaa taimeliikidega, kuhu kuuluvad ka enamus tootmisotstarbel kasutatavad 

kultuurtaimed, sealhulgas ka kartul. On leitud, et mükoriisaseened on taimedele kasulikud 

mitmel erineval viisil: nad varustavad taimi sügavamates mulla kihtides leiduvate 

mineraalainete ning veega, parandavad mulla struktuuri ning tõstavad taimel biootilise ja 

abiootilise stressi taluvust. Seetõttu nähakse arbuskulaarse mükoriisa näol võimalust taimede 

kasvu edendamiseks tingimustes, kus sünteetiliste väetiste ja pestitsiidide osakaal on 

väiksem. 

Käesoleva magistritöö teoreetilises osas anti ülevaade krohmseente olemusest, 

funktsioonidest ja süstemaatikast. Töö uurimuslik osa andis ülevaate tavaviljeluse 

tingimustes kasvatatud kahekümne ühe Euroopas aretatud kartulisordi juurtes leiduva 

krohmseente koosluse mitmekesisusest. Lisaks võrreldi erinevate kartulisortide juurte 

krohmseente liigirikkust ning osakaalu olenevalt taime kasvufaasist.  

Töös püstitati kaks hüpoteesi: Krohmseente koosseis ning osakaal varieerub kartulisortide 

vahel (1). Krohmseente liigirikkus erinevates kasvufaasides on erinev (2).  

Võrreldes kahes kasvufaasis (BBCH60; BBCH93) kogutud juureproovides esinenud 

krohmseente liigirikkust, ilmnes et krohmseente liigirikkus oli statistiliselt oluliselt suurem 

kartulitaimede vananemise (BBCH93) faasis. Õitsemise ajal kogutud proovide krohmseente 

järjestused moodustasid kõikidest järjestustest vaid 26%. Hõimkonda krohmseened 

kuuluvate järjestuste jaotamise järel perekonna (genera) tasandini selgus, et kõigist 

teadaolevast 14 sugukonnast (ingl family) oli esindatud 6 sugukonda ning teadaolevast 29 
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krohmseente perekonnast oli käesolevates proovides esindatud 8 perekonda. Vaatamata 

krohmseente arengut vähem soosivatele tavaviljeluse tingimustele (sünteetiliste väetiste, 

fungitsiidide, herbitsiidide ja insektitsiidide kasutamine) oli nende liigirikkus võrreldes 

teaduskirjanduses avaldatud tulemustega siiski üllatavalt suur. Kõige enam koloniseerisid 

juuri krohmseente perekonnad Rhizophagus, Claroideoglomus ja Funneliformis. 

Identifitseeritud krohmseente perekondadest domineerisid õitsemise ajal Funneliformis 

(21%), Rhizophagus (16%) ja Glomus (10%). Vananemise faasis moodustasid põhilise 

seenekoosluste perekonnad Rhizophagus (36%), Claroideoglomus (15%) ning Paraglomus 

(10%) esindajad. Võrreldes õitsemise faasiga oli vananemise faasis statistiliselt oluliselt 

liigirikkamalt esindatud perekonnad Rhizophagus ja Paraglomus.  

Võrreldes krohmseente liigirikkust sõltuvalt kartulisordist leiti, et õitsemise ajal oli kõige 

suurem krohmseente arv varajastel sortidel ’Arielle’ ja ’Erika’. Sordilt ’Laudine’ (katse 

läbiviimise ajal aretis No020562) ei leitud AM seente järjestusi mõlemast kasvufaasis 

kogutud proovidest. Kõige vähem levinum krohmseente perekond oli mõlemas kasvufaasis 

Archaeospora, mis esines õitsemise faasis vaid varajasel sordil ’Arielle’ ja vananemise 

faasis samuti varajasel sordil ’Glorietta’. Krohmseente koosluste erinevused kartulisortide 

kolonisatsioonil ning koosluse erinevused olenevalt taime kasvufaasist viitavad sellele, et 

erinevate kartulisortide ja arbuskulaarset mükoriisat moodustavate seeneliikide vahel esineb 

teatud spetsiifilisus.  

Täpsemate järelduste tegemiseks on tarvis läbi viia kommertsotstarbel toodetud AM 

preparaatide inokulatsioonikatse kontrollitud tingimustes, et uurida, kas ja millistes 

tingimustes enim kartulijuuri koloniseerinud AM seened suudavad taimede kasvu edendada. 
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THE COMMUNITY COMPOSITION OF 

GLOMEROMYCOTA UNDER DIFFERENT POTATO 

CULTIVARS 

 

SUMMARY 

 

The need for food produced in an ecologically friendly way is rising in the whole world. 

Therefore, it is essential to find novel approaches to enhance sustainable agriculture while 

not reducing crop yields.  

It has been found that the arbuscular mycorrhizal fungi, which has co-existed with plants for 

over 450 million years, might be the key component of sustainable crop production.  

Arbuscular mycorrhiza form a symbiotic relationship with around 80% of terrestrial plant 

species with fungi that belong to a phylum Glomeromycota. 

Arbuscular mycorrhiza as the oldest form of mycorrhiza is capable of creating the symbiosis 

with most terrestrial plant species (70-90%), including food crops. It is known that 

mycorrhizal fungi are useful in several ways – they supply plants with nutrients (mainly 

phosphorus) and water from the deepest layers of the soil, enhance soil aggregate stability 

and improve plant tolerance to raise the endurance level of biotic and abiotic stress in plants. 

Therefore, better knowledge of arbuscular mycorrhizal fungi may ensure an opportunity to 

reduce the high inputs of synthetic fertilizers and pesticides. 

The theoretical part of the thesis gives an overview of the phylum Glomeromycota, their 

functions, and systematics. The empirical part represents the results of the study carried out 

in Reola, Estonia. In 2014, root samples were collected two times during the growing season 

from plants of 21 different potato cultivars grown in a conventionally treated soil. The aim 

of the study was to assess the community composition and richness of Glomeromycota 

across different potato cultivars during different growth stages.  
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The thesis set two hypothesis: the community composition of the Glomeromycota varies in 

different potato cultivars (1). The species richness of the Glomeromycota varies in different 

growth stages (2). 

Comparing the  richness of Glomeromycota species in root samples in two different growth 

stages (BBCH60; BBCH93) it was discovered that species richness was statistically higher 

in plant senecenct phase  (BBCH93). The amount of sequence reads during flowering stage 

represented only 26% of all reads. When dividing the phylum of Glomeromycota to the level 

of genera it was seen that out of all known 14 families, 6 were represented, and out of 29 

genera, the samples of this study represented 8.  

Despite the less favorable conditions of conventional farming, where synthetic fertilizers, 

fungicides, herbicides and insecticides is used, the roots of different cultivars were colonized 

by relatively diverse communities of Glomeromycota. The most dominant genera colonizing 

potato roots were Rhizophagus, Claroideoglomus, and Funneliformis. In the flowering stage, 

the roots were mainly colonized by Funneliformis (21%), Rhizophagus (16%) and Glomus 

(10%). In the senescent stage, the main genera were Rhizophagus (36%), Claroideoglomus 

(15%) and Paraglomus (10%). Still, between plant growth stages, the species richness were 

significantly different only in case of two genera - Rhizophagus and Paraglomus. In these 

genera, the species richness were higher in the senescent stage.  

Comparing the community composition of Glomeromycota between potato cultivars, the 

community composition were more diverse in the roots of two early ripening cultivars- 

’Arielle’ and ’Erika’. Relatively new cultivar ’Laudine’ (during the study, breed No 020562), 

was only with no sequences belonging to the Glomeromycota. The less dominating genera 

were Archaeospora, which was found only in two early cultivars ’Arielle’ and ’Glorietta’.  

The results confirm that the richness of Glomeromycota varies throughout the growing 

season, being essentially higher in the roots collected in the senescent stage.  

Thus, the community composition and richness of arbuscular mycorrhizal fungi was highly 

affected by cultivar, and as well as plant growth stage. Such differences indicate that the 

symbiotic relationship with potato cultivars and the arbuscular mycorrhizal fungi is 

somewhat specific. Additionally, for more detailed conclusions, further research based on 

inoculation of different arbuscular mycorrhizal species is needed in controlled conditions. 
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Lisa 1. Katses kasutatud sordid ja sordiaretusfirmad. 

  

JRK Sort Varasus Firma   JRK Sort Varasus Firma 

1 Arielle Varajane Agrico   11 Mariska Keskvarajane Agrico 

2 Erika Varajane Agrico   12 Concordia Keskvarajane EuroPlant 

3 Ranomy Varajane Agrico   13 Antonia Keskvarajane EuroPlant 

4 Esmee Varajane Agrico   14 Karlena Keskvarajane Norika 

5 Viviana Varajane EuroPlant   15 No 020562 Keskvarajane Agrico 

6 Glorietta Varajane EuroPlant   16 Fontane Hilisepoolne Agrico 

7 Catania Varajane EuroPlant   17 Bellefleur Hilisepoolne Agrico 

8 Solist Varajane Norika   18 Rosagold Hilisepoolne Agrico 

9 Champion Keskvarajane 3.4 Agrico   19 Excellency Hilisepoolne Agrico 

10 Madeleine Keskvarajane Agrico   20 Manitou Hilisepoolne Agrico 

     21 Merlot Hiline Norika 
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Lisa 2. Katse skeem  

 

1 kordus Vaheriba 2 kordus Vaheriba 3 kordus 

Arielle      1   Rosagold 18   Karlena   14 

Arielle      1   Rosagold 18   Karlena   14 

Erika        2   Antonia 13   Solist        8 

Erika       2   Antonia 13   Solist        8 

Ranomy   3   Excellency 19   No 020562  15  

Ranomy   3   Excellency 19   No 020562  15 

Esmee     4   Fontane 16   Antonia    13 

Esmee     4   Fontane 16   Antonia   13 

Viviana    5   Manitou 20   Madeleine 10 

Viviana    5   Manitou 20   Madeleine 10 

Glorietta  6   No 020562 15   Merlot    21 

Glorietta  6   No 020562 15   Merlot    21 

Catania   7   Erika       2   Viviana     5 

Catania    7   Erika       2   Viviana     5 

Solist       8   Karlena 14   Bellefleur 17 

Solist       8   Karlena 14   Bellefleur 17 

Champion9   Glorietta  6   Excellency 19 

Champion9   Glorietta  6   Excellency 19 

Madeleine 10   Bellefleur 17   Erika         2 

Madeleine 10   Bellefleur 17   Erika          2 

Mariska 11   Catania    7   Manitou   20 

Mariska 11   Catania    7   Manitou   20 

Concordia 12   Merlot    21   Arielle       1 

Concordia 12   Merlot    21   Arielle        1 

Antonia 13   Solist       8   Ranomy    3 

Antonia 13   Solist       8   Ranomy    3 

Karlena 14   Viviana    5   Catania     7 

Karlena 14   Viviana    5   Catania      7 

No 020562 15   Concordia 12   Esmee       4 

No 020562 15   Concordia 12   Esmee       4 

Fontane 16   Esmee      4   Mariska  11 

Fontane 16   Esmee     4   Mariska   11 

Bellefleur 17   Champion9   Glorietta    6 

Bellefleur 17   Champion9   Glorietta    6 

Rosagold 18   Mariska 11   Fontane   16 

Rosagold 18   Mariska 11   Fontane   16 

Excellency 19   Ranomy    3   Concordia 12 

Excellency 19   Ranomy   3   Concordia 12 

Manitou 20   Arielle      1   Rosagold 18 

Manitou 20   Arielle      1   Rosagold 18 

Merlot    21   Madeleine 10   Champion 9 

Merlot   21   Madeleine 10   Champion 9 

 



39 

 

 

Lisa 3. Tehtud tööd Einola katses 2014 aastal 

 

Tehtud tööd   

1.  Sügiskünd sügis  

2. Sügavkobestamine kevadel kevad  

3. Kultiveerimine aprill  

4. Põhiväetamine 25. juuni Novatec classic 900 kg/ha + PatentKali 200 kg/ha 

5. Kartulipanek 15.mai 25 mugulat vagu, 2 vagu (7x0,8m), 3 korduses 

6. Pealtväetamine 25. juuni Novatec classic 200 kg/ha. Väetised 

tegevainena  N-130, P2O5-66, K20-236, MgO-53, 

S-34 + mikroel. 

7. Keemiline umbrohutõrje 23.mai  

8. Muldamine Enne ja pärast 

pealtväetamist 

3x 

9. Lehemädaniku tõrje:   

I. Glory 450 SC 4.juuli 2 mg/ha 

II. Glory 450 SC + Leimay + Albit 

+ Kaiso 

9.juuli 1,3 + 0,3 + 0,05 l/ha  

III. Ridomil Gold MZ 68 14.juuli 2,5 kg/ha 

IV. Infinito 687,5 SC 17.juuli  

V. Infinito 687,5 SC 23.juuli 1,6 kg/ha 

VI. Ranman Topp 1.aug 0,5 kg/ha 

VII. Leimay 11.aug 0,5 kg/ha 

VIII. Ranman Topp 18.aug 0,6 kg/ha 
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