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Arbuskulaarset mükoriisat (AM) moodustavad krohmseened (Glomeromycota) loovad sümbioosi 

ligikaudu 90% maismaataimedega. Tänu sümbioosile paraneb peremeestaimede toitainete omastamine 

ning seeläbi ka tervis ja produktiivsus. Kuna põllumajandussektori üheks keskseks tuleviku 

küsimuseks on jätkusuutliku majandamise tagamine ilma produktiivsust vähendamata, võib 

arbuskulaar-mükoriissete seente interaktsiooni taimedega pidada üheks võimalikuks lahenduseks, mis 

aitaks kindlustada keskkonnasäästliku ning samaaegselt ka tootliku põllumajanduse. Tartus IOSDV 

katsepõllul teostatud katse eesmärgiks oli hinnata mineraalväetiste ja mullaparameetrite (P-sisaldus, 

Corg, pH) mõju AM seentele mullas. Töös analüüsiti 2014. aastal kartulipõllult (sort `Manitou`) 

kogutud mulla- ja juureproovide andmeid. Mullaproovid koguti kolmel ajahetkel: vahetult peale kartuli 

mahapanekut, õitsemise faasis ning vahetult enne saagikoristust. Juureproovid korjati taimede 

õitsemise faasis. Töös analüüsitud proovid koguti kõikidelt mineraalväetisi saanud variantidelt (N0, 

N40, N80, N120 ja N160) ning sekveneeriti kasutades Pacific Biosciences SMRT (PacBio) 

tehnoloogiat. Ükski töös püstitatud hüpoteesidest ei leidnud kinnitust ning tulemustest võib järeldada, 

et: (a) AM seente üldine esinemine on madal, moodustades seeneriiki kuuluvatest sekventsidest 1,22% 

ja operatsioonilistest taksonoomilistest ühikutest 4,7%; (b) proovide võtmise ajal ja väetustasemel ei 

ole statistiliselt olulist mõju nii AM seente liigirikkusele kui ka mitmekesisusele; (c) ajal on AM 

seentele olulisem mõju kui väetamisel; (d) juuresproovides on AM seente liigirikkus ja mitmekesisus 

suuremad kui mullaproovides (e) mulla P-sisaldus mõjutas AM seente liigirikkust positiivselt; (f) 

juureproovidest leitud AM seente liigirikkusel oli kartuli saagikusele negatiivne mõju. Võrreldes katse 

tulemusi kirjandusest leituga, selgub et varasemates uuringutes on kirjeldatud nii sarnaseid kui ka 

erinevaid tulemusi, mistõttu ei ole välja kujunenud kindlaid ja üldlevinud seisukohti. Töö arutelu osas 

tuuakse kirjandusele põhinedes saadud tulemustele võimalikud põhjused. Järgnevad AM seente 

uuringud põllumajanduses peaksid lisaks mineraalväetistele uurima ka orgaaniliste ja alternatiivsete 

väetiste mõju nende liigirikkusele ja mitmekesisusele. Samuti tuleks laiapõhjaliste tulemuste 

saavutamiseks teostada mõõtmisi pikaajaliselt ning kirjeldada AM seente koosluse mustreid ka teiste 

oluliste saagikultuuride muldades ja juurtes. 

Märksõnad: Glomeromycota, mullaparameetrid, Solanum tuberosum L., PacBio 

sekveneermistehnoloogia 

 

 



3 
 

 
Estonian University of Life Sciences  

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  
Abstract of Master´s Thesis 

Author: Rainer Heinsar Specialty: Producing and marketing of 

agricultural products 

Title: THE EFFECT OF MINERAL FERTILIZERS ON SPECIES RICHNESS AND DIVERSITY 

OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI IN SOIL 

Pages:   45 Figures:   4 Tables:   1 Appendixes:   2 

Department: Department of plant protection 

Field of research: 1. Biosciences and environment; 1.6. Agricultural sciences; B390 

Phytotechny, horticulture, crop protection, phytopathology 

Supervisors: MSc Liina Soonvald  

Place and date: Tartu, 2017 

Arbuscular mycorrhizal fungi (AM fungi) belong to the phylum Glomeromycota. They form a 

symbiotic relationship called arbuscular mycorrhiza (AM) with approximately 90% of terrestrial plant 

species. By providing essential nutrients, the association between AM fungi and roots have a positive 

impact on the plant. Thus, leading to improved health and productivity of the host plant. In modern 

agriculture, there is an increasing pressure to develop sustainable management practices while 

retaining high yield. Therefore, the symbiotic interaction between AM fungi and host plant might be 

one of the new approaches to achieve environmentally friendly, economically beneficial and 

productive agriculture. The master‟s thesis is based on the long-term IOSDV crop rotation experiment 

located in Tartu, Estonia. The aim of the study was to assess the effect of mineral fertilizer application 

and soil properties (P-content, Corg-content, pH) on AM species richness and diversity. The root and 

soil samples were collected in the year 2014 from potato cultivar `Manitou`. Soil samples were taken 

three times over the growing season: after the sowing, at the plant flowering stage and before 

harvesting. Root samples were taken only at the plant flowering stage. The samples were collected 

from plots with different mineral N fertilizer application rates (N0, N40, N80, N120 and N160) and 

sequenced by Pacific Biosciences SMRT (PacBio) technology. The results of the master‟s thesis did 

not confirm any of the formed hypotheses. The results of the study showed that: (a) the overall AM 

fungal abundance was low, constituting to 1,22% of the sequences and 4,7% of the operational 

taxonomic units of the fungal phylum; (b) the AM fungal species richness and diversity were not 

affected by time and fertilizer input; (c) time had a stronger influence on AM fungal species richness 

and diversity than fertilizer input; (d) root samples had a significantly higher AM fungal species 

richness and diversity than soil samples (e) soil P-content was positively correlated with AM fungal 

species richness; (f) AM fungal species richness from root samples had a significant negative effect 

on the potato yield. Earlier studies have described both similar as well as opposing results. Hence, 

there is a lack of comprehensive standpoints. The discussion section of the master‟s thesis points out 

possible grounds of the results based on scientific literature. Future research studying the AM fungi in 

Estonian agricultural fields should also investigate the effect of organic and alternative fertilizers on 

AM fungal species richness and diversity. Additionally, AM fungal patterns should be studied on 

other important culture crops, and for obtaining more comprehensive results, measurements should be 

carried out on long-term basis. 

Keywords: Glomeromycota, symbiosis, soil properties, Solanum tuberosum L., PacBio sequencing 
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SISSEJUHATUS 

 

Rahvastiku arv maailmas kasvab, mistõttu on põllumajandustootjatel järjest suurenev kohustus 

tõsta oma toodangunäitajaid. Lisaks tuleb põldudel aina enam järgida keskkonnanõudeid, et 

tagada agrisektori ökoloogiline jätkusuutlikkus (Wezel et al. 2014). Seega on vaja 

põllumajanduses leida lahendusi, mis soodustaks saagikuse suurenemist, samaaegselt 

keskkonda vähem kahjustades. Kuna jätkusuutlikus põllumajanduses hinnatakse üha enam 

mullas esinevate mikroorganismide mitmekesisuse rolli (Bardgett & van der Putten 2014), 

võib käesolevas magistritöös uuritavate arbuskulaar-mükoriissete (AM) seente interaktsioon 

taimedega olla üks võimalikest lahendustest. AM seened on oluliseks lüliks mullastiku 

toiduahelas (Tsiafouli et al. 2015). Nad parandavad sümbioosil taimedega taimede toitainete 

omastatavust mullast (Smith & Smith 2011) ning vähendavad biootilise ja abiootilise stressi 

poolt põhjustatud biomassi- ja saagikadusid (Smith & Read 2008). AM seente olemasolu ja 

levikut on võimalik mõjutada erinevate harimis- ja maakasutusvõtetega ning arvatakse, et 

nende bioloogilisi omadusi rakendades, on võimalik muuta intensiivne põllumajandustootmine 

keskkonnasõbralikumaks (Säle et al. 2015).  

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli hinnata mineraalväetiste mõju AM seente liigirikkusele ja 

mitmekesisusele. Lisaks hinnati mullaparameetrite mõju AM seente liigirikkusele ja 

mitmekesisusele ning AM seente liigirikkuse ja mitmekesisuse mõju kartuli saagikusele. 

 

Püstitati järgmised hüpoteesid:  

(1) AM seente liigirikkus ja mitmekesisus väheneb kõrgematel väetusfoonidel  

 

(2) AM seente liigirikkus on mõjutatud mullaparameetritest: 

   (2.1) Fosforisisalduse ja AM seente liigirikkuse ning mitmekesisuse vahel on negatiivne 

seos 
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   (2.2) Orgaanilise süsiniku sisalduse (Corg) ja AM seente liigirikkuse ning mitmekesisuse 

vahel on positiivne seos 

   (2.3) pH ja AM seente liigirikkuse ning mitmekesisuse vahel on positiivne seos 

 

(3) AM seente kõrgem liigirikkus ja mitmekesisuse mõjub saagikusele positiivselt 

 

AM seente esinemine ja levik mullas sõltuvad paljudest teguritest (Smith & Read 2008). 

Seetõttu on oluline uurida AM seente koosluse mustreid ka kohalikul tasandil. Uurides nende 

esinemist intensiivse põllumajandustootmise tingimustes, on eesmärgiks teada saada 

tavaviljeluses kasutavate agrotehniliste võtete mõju AM seente liigirikkusele ja 

mitmekesisusele. Tulemusena paraneb kohalikul tasandil teadlikkus nii AM sümbioosi kui ka 

selle kohta, kuidas tagada põldudel mitmekesisine AM seente kooslus. Selle põhjal on 

omakorda potentsiaalselt võimalik vähendada tootmisesse viidavate antropogeensete sisendite 

hulka saaki vähendamata. 

 

Tänuavaldused: Töö valmimist toetasid projektid:  

TK131 Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes 

PUT1399 Päristuumsete mikroorganismide globaalne elurikkus 

P170060PKML Põllumuldade süsiniku-, lämmastiku- ja fosforiringe optimeerimine kestlikuks 

taimekasvatuseks  

 

Avaldame tänu Norra Sekveneerimiskeskusele (Norwegian Sequencing Centre, 

www.sequencing.uio.no), kus sekveneeriti töös kasutatud proovid. Töö autor tänab oma 

juhendajat Liina Soonvaldi professionaalse lähenemise ning koostöö eest. Samuti kõiki teisi 

kes töö valmimisele kaasa aitasid: Kaire Loit, Kertrud Jaeski, Eve Runno-Paurson, Alar 

Astover, Tanel Kaart, Leho Tedersoo, Sten Anslan. 

 

 

 

 

http://www.sequencing.uio.no/
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Arbuskulaarse mükoriisa olemus 

 

AM on enimlevinud mükoriisatüüp, mida moodustavad krohmseente (Glomeromycota) 

hõimkonda kuuluvad seened (Smith & Read 2008). AM seente elutsükkel algab 

peremeestaime juurte koloniseerimisega ning juurerakkudes hakkavad seenehüüfidest arenema 

arbuskulid. Arbuskulid suurendavad kokkupuutepinda taime ja seene vahel ning on nende 

vahel põhiliseks toitainete transportijaks (Bever et al. 2001). Põllumajanduslikust 

vaatepunktist on AM seened taimedele tähtsad sümbioosipartnerid. Nad parandavad taimede 

toitainete kättesaadavust mullast, muutes taimed seeläbi nii tervemaks kui ka 

produktiivsemaks. AM seened on seevastu obligatoorsed mutualistlikud sümbiondid, mis 

tähendab, et neil puudub võime ümbritsevast keskkonnast eluks vajalikku süsinikku iseseisvalt 

omastada (Smith & Read 2008).  

 

Teadlased on seisukohal, et ligikaudu 90% maismaataimedest suudavad luua mükoriisset 

sümbioosi (Smith & Read 2008). Seetõttu on mittemükoriissed taimed pigem ebatavaline 

nähtus (Smith & Read 2008). Üheks erandiks on näiteks ristõieliste perekond (Brassicaceae, 

Lambers & Teste 2013). Samuti on selgunud, et AM seened esinevad sõltumata klimaatilistest 

ja asukohapõhistest tingimustest nii troopikas, kõrbetes, metsades, rohumaadel (Öpik et al. 

2013) kui ka põllumajanduslikult haritaval maal (Öpik et al. 2006). Põllumajanduslikus 

tootmises on AM seente mitmekesisus eelnimetatutest kõige väiksem (Öpik et al. 2006).  

 

Arvatakse, et enamik AM seeni eelistavad kooselu mingi konkreetse peremeestaimega ehk on 

peremeesspetsiifilised, mida on erinevate autorite poolt tõlgendatud eri tasemetel. Tasemeteks 

võib siinkohal määrata peremeestaime liigi (Munkvold et al. 2004; Jansa et al. 2006; 
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Martínez-García & Pugnaire 2011), sarnaste funktsioonidega taimerühmad (Öpik et al. 2009) 

või ka konkreetse piirkonna omapärad (kliima, asukoht) ning sellest sõltuvad taimeliigid (Öpik 

et al. 2003). Erinevate liikide osakaalu määrajaks mullas on arvatud olevat ka taimede 

liigirikkust, mullatüüpi, aastaaegu, konkreetseid taimeliike või nende kõigi kombinatsiooni 

(Bever et al. 2001; Öpik et al. 2006).  

 

Smith & Smith (2012) on märkinud, et AM seente välise ehk mullas leviva seeneniidistiku 

areng sõltub mullatüübist, toitainete olemasolust, pH-st ja temperatuurist. Seetõttu on üha 

rohkem hakatud uurima, kuidas erinevad mullaparameetrid mõjutavad AM seente liigirikkust 

ja mitmekesisust. Mitmel juhul on leitud, et mullaparameetritel ei ole olulist mõju AM 

seentele (Majewska et al. 2015; Islas et al. 2016). Verbruggen et al. (2010) on leidnud, et 

mullaparameetrite mõju puudub nii tava- kui ka mahetootmises. Samas selgub mitme töö 

tulemustest, et P-sisalduse ja AM seente liigirikkuse ning mitmekesisuse vahel on negatiivne 

seos, mida on eelkõige esile toodud tavatootmise puhul (Mao et al. 2014; Halder et al. 2015). 

Samuti on arvatud, et happeline kasvukeskkond ei ole AM seente jaoks sobiv, mistõttu esineb 

pH ja AM seente mitmekesisuse vahel positiivne korrelatsioon (Chmura & Gucwa-Przepiora 

2012). Lisaks on leitud, et positiivne seos esineb ka mulla kaaliumi sisalduse ja AM seente 

esinemise vahel (Halder et al. 2015).  

 

 

1.2. Arbuskulaar-mükoriissete seente positiivne mõju taimedele ja 

kasvukeskkonnale 

 

AM seente põhiliseks positiivseks mõjuks peremeestaimele on fosfori omastamise 

parandamine. See võimaldab taimel mullast kätte saada ka juurtest kaugemal asuvat fosforit, 

eelkõige tänu sellele, et laiendab juurte ulatust mullas (Smith & Read 2008). Fosfor võib tihti 

olla taimede kasvu ja saagikust limiteeriv faktor, kuna on taimede jaoks raskesti omastatav 

ning selle varud on piiratud. Seetõttu on kõik lahendused, mis aitavad vähendada 

fosforväetiste kasutamist või muuta seda efektiivsemaks, oluliseks uurimisobjektiks jõudmaks 

jätkusuutliku põllumajandustootmiseni (Smith & Smith 2011). Mükoriissed taimed suudavad 
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toitaineid omastada kahel viisil: juurte kaudu mullast või AM seente kaudu. On arvatud, et 

tegemist on iseseisvate protsessidega, kuna toitainete omastamine toimub erinevatest 

mullakihtidest. Siiski toimivad need protsessid koostöös, reguleerides toitainete voogu 

vastavalt olukorrale ja tingimustele mullas (Smith & Smith 2012). Tresder & Allen (2002) 

esitatud mudeli kohaselt saab kõrgema toitainesisaldusega muldades taim ise hakkama ning 

süsiniku transporti AM seentele ei toimu. Seega on sümbioos takistatud. Muldades, kus 

toitainetesisaldus taimedele on limiteeritud, ent on küllaldane AM seente kasvuks, toimub 

süsiniku transport taimest AM seentesse, saades vastu eluks vajalikke toitaineid. Kui mulla 

toitainetesisaldus on madal nii taimede kui ka seente jaoks, on nii mõlema kasv kui ka 

sümbioos häiritud. Krishnakumar et al. (2013) on ülevaateartiklis välja toonud, et lisaks 

fosforile parandavad AM seened ka lämmastiku, kaaliumi, magneesiumi, vase, tsingi, 

kaltsiumi, raua, kaadmiumi ja nikli omastamist taimedes. 

 

Erinevad uuringud on näidanud, et AM seened parandavad taime vastupidavust biootilise 

stressi tekitajatele, peatades kasvuhoone- ja potikatse tingimustes teatud nematoodide (Hao et 

al. 2009) ja patogeensete seente (Berta et al. 2005) leviku ja arengu. Sarnaseid tulemusi leitud 

ka reaalsetes tootmistingimustes (Bødker et al. 2002; Eke et al. 2016). Seetõttu võib AM 

seente roll olla tähtis isegi juhul, kui silmnähtavat positiivset mõju taime kasvule ei ole, sest 

patogeenidele konkurentsi pakkudes võib mõju avalduda järgnevatel külvikorra aastatel 

(Gianinazzi et al. 2010). Kuna traditsioonilises intensiivses põllumajanduses kasutatakse 

suurel hulgal pestitsiide, et tagada taimede parem tervis ja kõrge saak, on AM seentel 

potentsiaalne võime olla nende keskkonnasäästlikuks alternatiiviks, millel on positiivne mõju 

nii keskkonnale kui ka tarbijate tervisele (Gianinazzi et al. 2010). 

 

AM seened omavad ka suurt potentsiaali parandamaks taimede vastupidavust abiootilisele 

stressile. Seda on esile tõstetud eelkõige kuivema kliimaga piirkondades, kus abiootiline stress 

produktiivsust kõige enam langetab (Smith & Read 2008). Toitainete leostumine ja puudus, 

põud, muldade sooldumine ja raskmetallidega saastumine on eelkõige probleemiks soojematel 

aladel, kuid võivad sõltuvalt ilmastikust rohkemal või vähemal määral esineda paljudes 

piirkondades (Evelin et al. 2009). Põuale vastupanu seostatakse eelkõige sellega, et paranenud 

on taime fosfori ja lämmastiku ning vee omastamine (Subramanian et al. 2006, Latef et al. 
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2016 kok ülevaade). Üha enam on hakatud uurima AM seente tähtsust põllumajanduslikuks 

kasutuseks kõlbmatu maa taasrakendamisel, olgu selleks siis looduslikult või tööstuslikult 

raskmetallidega reostunud alad või ebaratsionaalsest põllumajandamisest tingitud 

toitainevaesed mullad (Gianinazzi et al. 2010). Selle põhjuseks on asjaolu, et AM seened 

suudavad adsorbeerida raskmetalle ja takistavad seeläbi nende jõudmist taimedesse ning 

suudavad ka madalate toitainesisalduste korral taime toitainetega varustada. Ollakse 

veendumusel, et taimeni jõuab tänu sellele tunduvalt vähem mürgiseid aineid ning 

kasvukeskkond muutub taime jaoks neutraalsemaks (Joner et al. 2000). Siiski pole kindlat 

seisukohta, kuidas tagada AM seente esinemine sellises keskkonnas ning millistele liikidele 

keskkond kõige paremini sobida võiks (Khade & Adholeyavan 2009).  

 

AM seened on olulised ka mullaagregaatide stabiliseerimisel (Rillig & Mummey 2006; 

Leifheit et al. 2015) ja mulla veehoiuvõime parandamisel (Rillig et al. 2002). Mullaomaduste 

paranemise tagab AM seente poolt mulda eritatav kleepainena toimiv glomaliin, mis koos 

seeneniidistikuga mõjub positiivselt nii mulla struktuurile kui kvaliteedile (Rillig et al. 2002). 

Ollakse veendumusel, et glomaliin on lahustumatu ja võib mullas püsida pikka aega, mistõttu 

võib selle mõju avalduda mitmete aastate vältel, vähendades seeläbi nii erosiooni kui ka 

toitainete leostumise ohtu (Rillig & Mummey 2006). Lisaks eelnevale on täheldatud AM 

seente positiivset mõju ka üldisele elurikkusele ja ensümaatilisele aktiivsusele mullas. Mõju 

elurikkusele avaldub tänu võimele toimida koostöös teiste mikroorganismidega 

(Krishnakumar et al. 2013) ning positiivne korrelatsioon AM seente esinemise ja mulla 

organismide koosluse vahel tähistab AM seente olulist rolli mullaelustiku täiendamisel (Zhang 

et al. 2010). Tänu mitmekesisemale mikroorganismide kooslusele mullas suureneb ka mulda 

eritatavate ensüümide hulk, mis mõjutavad positiivselt taime kasvu ning rikastavad 

mullakvaliteeti (Krishnakumar et al. 2013) 
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1.3. Arbuskulaar-mükoriissed seened ja põllumajandus 

 

AM seente esinemine põllumajanduslikus tootmises on tugevasti mõjutatud kasutatavatest 

harimisvõtetest. Väetiste kasutamine, külvikord, mullaharimine, pestitsiidide kasutamine ja 

lupjamine mõjutavad AM seente kolonisatsiooni tekkimist ja arengut (Krishnakumar et al. 

2013).  

 

Külvikorras mitte-mükoriissete taimede kasvatamine ja pikalt maa kesas hoidmine mõjuvad 

AM seentele negatiivselt (Owen et al. 2010). Selleks, et AM seened oleksid mullas püsivalt 

elujõulised, peaks see olema võimalikult suure osa ajast mükoriissete kultuuride all (Owen et 

al. 2010). Näiteks on täheldatud, et maheviljeluses on AM seente arvukus tunduvalt suurem, 

eriti juhul kui külvikorras rakendatakse ka vahekultuure (Njeru et al. 2015). Samuti leiti, et 

vahekultuuride mõju ei ole alati sama, sest osad vahekultuurid mõjutasid kindlaid AM seente 

liike ja teised jällegi üldist AM seente liigirikkust mullas. Seetõttu ei saa teha konkreetseid 

järeldusi, millised vahekultuurid on AM seente püsimiseks ja suurenemiseks kõige 

eelistatumad, kuna mõjutegureid on palju ja valdkond nõuab veel uurimist (Njeru et al. 2015). 

 

Samuti mõjutavad mullas esinevate AM seente hulka taimekaitses kasutatavad pesitsiididid. 

Campagnac et al. (2009) on leidnud, et juba väga madalad pestitsiidide toimeainete 

kontsentratsioonid mõjuvad negatiivselt nii AM seente metabolismile kui arvukusele. Eelkõige 

on seda märgatud pestitsiidide puhul, mille toimeaineks on metüülbromiid (Krishnakumar et 

al. 2013), benomüül ja karbendasiim (Thingstrup et al. 2000). On täheldatud, et enamik 

fungitsiide mõjuvad negatiivselt kas üldisele AM seente kolonisatsioonile või nende 

rakenduslikele funktsioonidele. Seetõttu on otstarbekal ja planeeritud taimekaitsel oluline roll 

mükoriisse kolonisatsiooni kontrollimisel (Krishnakumar et al. 2013).  

 

Lisaks vähendab AM seente esinemist mullas väetamine, kuna mullas suureneb taime jaoks 

kergesti omastatavate toitainete hulk. Kõrge lämmastiku ja fosfori sisaldusega mullas on 

tõenäoliselt AM seente poolt koloniseeritud juurte hulk madalam ja seetõttu toitainete vahetus 

sümbiontide vahel piiratud (Smith & Smith 2012). Johnson (2010) on lisaks arvanud, et kõrge 

lämmastiku ja fosfori sisaldusega mullas võib taimede madal produktiivsus olla põhjustatud 
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nii-öelda “parasitismist”, kui taim saab oma jõududega toitained mullast kätte, ent AM seened 

toituvad siiski peremeestaime arvelt ning ei anna toitaineid vastu. Islas et al. (2016) on 

märkinud, et negatiivne mõju AM seentele esineb lisaks kõrge fosforisisaldusega mullale ka 

kõrge tsingi- ja rauasisaldusega mullas. Kahiluoto et al. (2009) tulemustest selgub, et 

võrreldes tavatootmisega, kus väetisi on kasutatud maksimaalsetes või vähendatud kogustes, 

on väetiste mittekasutamisel suurem tõenäosus AM seente olemasolust kasu saada. Sealjuures 

on kõige enam positiivset mõju avaldanud haljasväetiste kasutamine nii allakülvina kui ka ühe 

külvikorra kultuurina. Säle et al. (2015) tulemused näitavad, et positiivset mõju AM seente 

liigirikkusele ja mitmekesisusele on näidanud ka veisesõnniku kasutamine orgaanilise 

väetisena. Põhjuseks asjaolu, et toitainete vabanemine toimub pikema aja jooksul ning paraneb 

ka mulla orgaanilise aine sisaldus. Vastukaaluks on Wang et al. (2011) leidnud, et sõnniku 

kasutamine väetisena mõjub AM seentele negatiivselt. Säärast tulemust on põhjendatud 

pikaajalise ja korduva orgaanilise väetise kasutamisega, tänu millele on paranenud mullas 

taimede jaoks kättesaadav toiteelementide kogus ning mis enamasti mõjub AM seentele 

pärssivalt. Erinevused teistest uurimustest tulenevad sellest, et lühiajaline mõju võib ja peakski 

olema positiivne (Wang et al. 2011). Kokkuvõtvalt on sõnniku kasutamine AM seentele 

sellegipoolest tunduvalt sobivam kui mineraalväetiste kasutamine (Ngosong et al. 2010). 

 

Verbruggen et al. (2010) on leidnud, et AM seente mitmekesisus on suurem mahetootmises 

ning liigirikkus suureneb oluliselt iga aastaga alates sellest, kui minnakse tavatootmiselt üle 

mahetootmisele. Lisaks täheldati samas uurimuses, et AM seente kooslus mahetootmises oli 

sarnane pool-looduslike kooslustele, mistõttu on võimalik, et intensiivselt tootmiselt 

mahetootmisele üleminekul on põldudel võimalik AM seente kooslus ja seega ka bioloogiline 

mitmekesisus aja jooksul taastada (Verbruggen et al. 2010). Samas töös leiti ka, et põldude 

vaheline erinevus AM seente mitmekesisuse osas on tunduvalt suurem mahetootmispõldudel, 

võrrelduna tavatootmisega, kus on omavahel võrrelduna sarnasem kooslus. 

 

Lisaks on kirjanduses esile toodud ka mullaharimisvõtete negatiivne mõju AM seentele. 

Galvez et al. (2001) leidsid, et mullaharimine ja väetamine mõjutavad märgatavalt mullas 

esinevat AM kooslust. Katses tehti kindlaks, et mineraalväetiste kasutamisel oli soositud 

teatud liikide esinemine, samas kui osasid liike väetamine ei mõjutanud. Sarnane tulemus 
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saadi uurides mullaharimise mõju. See tähendab, et teatud AM seente liigid on inimtegevusele 

paremini vastupidavad. Kui võrreldi AM seente rohkust harimata, kultiveeritud ja küntud 

põllul, leiti et kõige rohkem esineb AM seeni harimata süsteemis. Kündmine mõjus antud 

katses kõige negatiivsemalt ning kultiveerimise negatiivne mõju oli veidi madalam. Uuemad 

uurimused on üldiselt jäänud samadele seisukohtadele (Sheng et al. 2013; Säle et al. 2015). 

Maakasutuse ja harimise intensiivsus mõjuvad negatiivselt nii AM spooride hulgale kui ka 

liigirikkusele ja mitmekesisusele (Säle et al. 2015). Otsekülv ja minimeeritud harimine on 

muutumas üha populaarsemaks ka tavatootmises ning see võib tagada mitmekesisema AM 

seente koosluse esinemise mullas. Samas on probleemne mahetootmine, kus kündmine on üks 

väheseid võimalusi hoida umbrohtumust kontrolli all ning seetõttu on keeruline mullaharimist 

ära jätta või vähendada. Seega on mahetootmises raske leida sobivaid lahendusi, mis häiriks 

või kahjustaks AM seente kooslust võimalikult vähe, ent tagaks samaaegselt kõrge 

produktiivsuse (Säle et al. 2015). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Katse kirjeldus 

 

Magistritöö põhineb pikaajalisel Eesti Maaülikooli IOSDV (saksa k. Internationaler 

Organischer Stickstoff Dauerdüngungs Versuch) külvikorra katsel. Katse on rajatud aastal 

1989 ning katsepõllu koordinaadid on N 58°22,5` ja E 26°39,8`. Katsepõllu peamiseks 

mullaks on kerge liivsavi lõimisega näivleetunud muld (LP), mille huumushorisont on 25-27 

cm. 

 

Katseala koosneb kolmest põllust, millel kasvatatakse rotatsioonis kolme kultuuri: kartul 

(Solanum tuberosum L.), suvinisu (Triticum aestivum L.) ja suvioder (Horedum vulgare) (Lisa 

1). Ühe külvikorravälja suurus on 150 m x 15 m. Iga väli jaguneb omakorda kolmeks erineva 

orgaanilise väetise töötlusega ribaks pikkusega 150 m ning laiusega 5 m. Kõik ribad on 

omakorda jagatud 10 m pikkusteks katselappideks, mida on väetatud viie erineva 

mineraalväetise normiga (Astover et al. 2009). Kõik katselapid esinevad kolmes korduses. 

Esimene riba pole alates katse rajamisest orgaanilisi väetisi saanud. Teine rida saab igal 

kolmandal aastal enne kartulit hästi käärinud tahedat veisesõnnikut 40 t/ha. Kolmandal ribal 

kasutatakse alternatiivseid orgaanilisi väetisi, antud juhul on uuritaval aastal kasutatud 

Jõelähtme komposti. Mineraalse lämmastiku väetisenormid olid põllul 0, 40, 80, 120 ja 160 

kg/ha. Kolmas riba, kus kasutati alternatiivset orgaanilist väetist, ei ole mineraalseid väetiseid 

saanud. Mineraalse lämmastikuna kasutatati ammooniumsalpeetrit lämmastikusisaldusega 

34,4%. Väetustöödeks kasutati täppiskülvikut “FIONA”. Põllul rakendatakse künnipõhist 

mullaharimist. Põllul tehtud tööd on toodud lisas 2. 
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Käesolevas töös on uurimiseks kasutatud 2014. aastal kogutud juure- ja mullaproovide 

andmeid kartuli (sort „Manitou‟) külvikorravälja esimeselt ribalt. Mulla- ja juureproovid 

korjati kõikidelt mineraalväetist saanud variantidelt (N0, N40, N80, N120 ja N160). 

 

 

2.2. Proovide kogumine 

 

Katsest koguti kokku 135 mullaproovi ning 45 juureproovi. Mullaproovid koguti kolmel 

erineval ajahetkel: 29.05.14, 27.07.14 ning 12.09.14. Juureproovid koguti kasvuhooaja keskel 

samaaegselt mullaproovidega täisõitsemise faasis (BBCH 60). Kuna uurimistöö eesmärk oli 

analüüsida mineraalväetiste mõju AM seentele, on töö koostamisel kasutatud 45 mulla- ja 15 

juureproovi andmeid. Nii mulla- kui ka juureproovide puhul võeti ühelt katselapilt 10-20 cm 

sügavuselt kolm alamproovi, mis ühendati üheks liitprooviks. Kogutud mullaproovid purustati 

ning kuivatati jahedates tingimustes. Kuivatatud proovidest kaaluti järgnevateks DNA 

analüüsideks 0,2 grammi mulda Eppendorfi tuubidesse. Kogutud juureproovid pesti 

mullaosakeste eraldamiseks destilleeritud veega ning 75 milligrammi kaaluti Eppendorfi 

tuubidesse. Kõik proovid säilitati -20°C juures. Lisaks määrati mullaproovidest P-sisaldus, 

Corg-sisaldus ning pH. P-sisaldus määrati Mehlich 3 meetodil, Corg huumuse sisaldusena 

Tjurini meetodil ning pH kaaliumkloriidi lahuse töötlusega.  

 

 

2.3. Molekulaarsed analüüsid 

 

Mulla- ja juureproovidest eraldati DNA kasutades komplekti MoBio PowerSoil Isolation Kit 

(MoBio, Carlsbad, CA, USA) vastavalt tootjapoolsele juhendile. Eraldatud DNA 

amplifitseeriti polümeraas ahelreaktsiooni (PCR) masinal (Eppendorf, Hamburg, Saksamaa). 

PCR-is kasutati kolme pärissuunalist praimerit: ITS1ngs (5' TCCGTAGGTGAACCTGC 3'), 

ITS1Fngs (5' GGTCATTTAGAGGAAGTAA 3') ja ITS1Oo (5' 

GGAAGGATCATTACCACAC 3') ning ühte vastassuunalist praimerit: ITS4ngs (5' 
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TCCTSCGCTTATTGATATGC 3'). Nii päri- kui vastassuunalisele praimerile oli lisatud üks 

138-st tunnusjärjestustest pikkusega 10-12 aluspaari. Iga pärisuunalist praimerit kasutati eraldi 

PCR-i segus ning viidi läbi eraldi amplifikatsioonitsüklitena. PCR-i segu sisaldas 1 µl DNA-d, 

0,5 µl mõlemat praimerit (20 µM), 5 µl 5x HOTFIREPol Blend Mastermix (Solis Biodyne, 

Tartu, Eesti) ning 18 µl kahekordselt destilleeritud vett. PCR viidi läbi kahes korduses. 

Esmane denaturatsioon viidi läbi temperatuuril 95°C 15 minuti jooksul. Sellele järgnes 28 

korduvat tsüklit, mis koosnesid 30 sekundit 95°C, 30 sekundit 55°C, 1 minut 72°C. PCR-i 

lõpetas pikk elongatsioon temperatuuril 72°C 10 minuti jooksul. Juureproovide PCR 

reaktsioonis oli tsüklite arv 30. PCR-i reaktsioonidele lisati nii negatiivne kui ka positiivne 

kontroll. Järgnevalt liideti kahe PCR-i proovid kokku ning produktide olemasolu (5 µl) 

kontrolliti 1% geelelektroforeesil (Biometra GmbH, Göttingen, Saksamaa). PCR-i produktide 

markeerimiseks kasutati etiidiumbromiidi (Sigma Aldrich Co., St. Louis, Missouri, USA). 

Geeli pildistati UV-valguses, kasutades Bio-Vision 3026 WL (Vilber Lourmet, Torcy, 

Prantsusmaa) aparatuuri. Ilma nähtavate vöötideta (ingl. k band) proovidele viidi läbi 

kordusamplifikatsioon tõstes tsüklite arvu 33-ni. PCR-i produktid puhastati FavorPrep PCR 

Clean Kit (FavorGen Biotech Corporation, Taiwan) komplektiga vastavalt tootjapoolsele 

juhendile. Enne sekveneerimist mõõdeti üle DNA kontsentratsioon kasutades fluoromeetrit 

Qubit 2.0 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA). Proovid sekveneeriti Norra 

sekveneerimiskeskuses (www.sequencing.uio.no), kasutades Pacific Biosciences (PacBio) 

SMRT (ingl. k. Single Molecule Real Time) sekveneerimistehnoloogiat masinal RS II (Pacific 

Biosciences, Menlo Park, California, USA). 

 

 

2.4. Bioinformaatika 

 

Sekveneerimistulemusel saadi kokku 200033 CCS (sekveneerimisfirma poolt koostatud CCS - 

circular consensus sequences) sekventsi. Programmiga mothur 1.36.1 (Schloss et al. 2009) 

jaotati saadud järjestused tunnusjärjestuste abil alusel proovidesse ning proovide järjestused 

puhastati kasutades valikuid: qwindowaverage = 30, qwindowsize = 50, minlength = 50, 

maxambig = 0, maxhomop = 13, pdiffs=1, bdiffs=1, tdiffs=2. Kimääride olemasolu kontrolliti 

http://www.sequencing.uio.no/
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käsureaga vsearch programmis mothur ning kasutades algoritmi uchime (Edgar et al. 2011) 

UNITE referentsandmebaasi vastu. Seejärel eemaldati ITS regiooniga külgnevad SSU ja LSU 

järjestused, kasutades ITSx extractori´it (Bengtsson-Palme et al. 2013). Täispikk ITS järjestus 

(ITS1-5.8S-ITS2) klasterdati 98% sarnasuse alusel (Kõljalg et al. 2013), kasutades algoritmi 

usearch (Edgar 2010). Iga klastri jaoks valiti välja kõige pikem esindusjärjestus, mida võrreldi 

UNITE (Kõljalg et al. 2013) ja GenBank andmebaaside vastu kasutades blastn (ingl. k Basic 

Local Alignment Search Tool for nucleotides) algoritmi (Altschul et al. 1990). Andmetest 

eemaldati klastrid, kus oli esindatud ainult üks sekvents. Kokku saadi 1134 operatsioonilist 

taksonoomilist ühikut (OTU). Taksonoomilise info määratlemine toimus BLAST 

andmebaasis. BLASTn otsingu tulemus loeti usaldusväärseks, kui e-väärtus oli < e
-50

. 

Ülejäänud OTU-d määrati ökoloogilisse rühma “teadmata“. 

 

 

2.5. Statistiline andmeanalüüs 

 

Enne statistilist andmeanalüüsi standartiseeriti OTU-de andmed kasutades Hellingeri 

transformatsiooni. Andmete normaaljaotust kontrolliti Shapiro-Wilk testiga. AM seente 

mitmekesisust mõõdeti eksponentsiaalse Shannon-Wiener‟i indeksiga. Liigirikkuse ja 

mitmekesisuse hindamiseks erinevatel ajahetkedel ning sõltuvalt väetusfoonist kasutati 

mitteparameetrilist Kruskal-Wallis testi. Mulla- ja juureandmete liigirikkuse ja mitmekesisuse 

võrdlemiseks kasutati mitteparameetrilist Wilcoxoni testi. Hindamaks, kuidas 

mullaparameetrite lisandumisel muutuvad liigirikkus ja mitmekesisus, koostati segamudel, kus 

randomiseeritud faktoriks oli katsepõllu kordus. AM seente liigirikkuse ja mitmekesisuse 

mõju saagile hinnati Pearsoni ja Spearmani korrelatsioonikordajatega ning segamudeliga. 

Kogu statistiline andmeanalüüs tehti tarkvaraga R-studio (R Core Team 2017). Jooniste 

koostamiseks kasutati tarkvara Origin (OriginLab, Northampton, MA) ja MS Excel. 

 

 

 

 



18 
 

 

 

3. TULEMUSED 

 

3.1. Andmete üldine iseloomustus 

 

180 proovist saadi kokku 60873 kõrge kvaliteedilist sekventsi, mis jagati 1134 OTU-ks. 

Keskmiselt oli proovi kohta 274 (SD= 190, miinimumväärtus= 33, maksimumväärtus= 1276, 

mediaan=216) sekventsi. Saadud sekventsidest moodustasid 62,81% seened (Fungi), 36,67% 

seenetaolised organismid (Oomycetes), 0,41% protistid (Protista), 0,07% juurjalgsed 

(Rhizaria), 0,02% rohelised taimed (Viridiplantae), 0,02% amööbid (Amoebozoa) ja 0,01% 

hulkraksed (Metazoa) (Joonis 1A). OTU-sid oli keskmiselt proovi kohta 79 (SD=40,7, 

miinimumväärtus=9, maksimumväärtus=166, mediaan=69). OTU-dest moodustasid seened 

86,51%, seenetaolised organismid 9,52%, protistid 3,09%, juurjalgsed 0,35%, rohelised 

taimed 0,26%, amööbid 0,18% ja hulkraksed 0,09% (Joonis 1B). 

 

 

Joonis 1. (A) Sekventside proportsionaalne jaotus kogutud proovides. Sektordiagramm 

iseloomustab 60873 sekventsi. (B) OTU-de proportsionaalne jaotus kogutud proovides. 

Sektordiagramm iseloomustab 1134 OTU-t. 
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Seeneriiki kuuluvatest sekventsidest moodustasid 32,59% kottseened (Ascomycota), 23,21% 

kandseened (Basidiomycota), 21,88% ikkesseened (Zygomycota), 6,39% viburseened 

(Chytridiomycota), 1,22% krohmseened (Glomeromycota) ning vastavalt 0,08% ja 0,05% 

Rozellomycota ja Blastocladiomycota. Määratlemata päritoluga sekventse (Incertae sedis) oli 

0,01% ning identifitseerimata sekventse 14,58% (Joonis 2A). Taksonoomiliselt kõige 

mitmekesisem oli samuti kottseente hõimkond, moodustades 35,65% kõikidest OTU-dest. 

Järgnesid kandseened 20,33%, viburseened 9,40%, ikkesseened 7,05%, krohmseened 4,7% 

ning Rozellomycota ja Blastocladiomycota vastavalt 0,41% ja 0,31%-ga. Määratlemata 

päritoluga oli 0,10% OTU-dest ning identifitseerimata OTU-sid oli 22,06% (Joonis 2B). 

 

 

Joonis 2. (A) Seeneriiki kuuluvate sekventside proportsionaalne jaotus kogutud proovides. 

Sektordiagramm iseloomustab 38 229 sekventsi. (B) Seeneriiki kuuluvate OTU-de 

proportsionaalne jaotus kogutud proovides. Sektordiagramm iseloomustab 979 OTU-t.  

 

 

3.2. Proovivõtuaja ja mineraalväetiste mõju arbuskulaar-mükoriissete 

seente liigirikkusele ja mitmekesisusele 

 

Proovivõtuaeg ei mõjutanud nii mulla AM seente liigirikkust (Kruskal-Wallis test, χ
2
=0,62, 

df=2, p=0,733) kui ka mitmekesisust (Kruskal-Wallis test, χ
2
=2,84, df=2, p=0,242). 

Väetamine ei mõjutanud AM seente liigirikkust mullas esimesel proovivõtu hetkel (Kruskal-

Wallis test, χ
2
=2,68, df=4, p=0,613), teisel proovivõtu hetkel (Kruskal-Wallis test, χ

2
=4,18, 

df=4, p=0,382) ja kolmandal proovivõtu hetkel (Kruskal-Wallis test, χ
2
=1,39, df=4, p=0,846). 



20 
 

Samuti ei mõjutanud väetamine AM seente mitmekesisust mullas nii esimesel proovivõtu 

hetkel (Kruskal-Wallis test, χ
2
=5,33, df=4, p=0,255), teisel proovivõtu hetkel (Kruskal-Wallis 

test, χ
2
=4,45, df=4, p=0,349) kui ka kolmandal proovivõtu hetkel (Kruskal-Wallis test, 

χ
2
=2,92, df=4, p=0,572).  

 

Lisaks koostati lineaarne segamudel uurimaks proovivõtu hetke ja väetustaseme mõju nii 

eraldi kui koosmõjuna. Segamudeli juhuslikuks faktoriks märgiti katsepõllu kordus. Ka mudeli 

tulemustes puudus aja ja väetamise statistiliselt oluline mõju AM seente liigirikkusele ja 

mitmekesisusele. Kuigi statistiliselt olulised tulemused puudusid, on nii liigirikkuse (Joonis 

3A) kui ka mitmekesisuse (Joonis 3B) puhul näha teatavaid ajalisi tendentse. Ajast tingituna 

on AM seente liigirikkus suurim kasvuperioodi lõpus, samas kui mitmekesisus on kõrgeim 

kasvuhooaja keskel ning kasvuperioodi lõpus langeb lähedale kasvuperioodi algsele tasemele. 

Väetustasemete vahel puudus selgelt eristatav muster.  

 

 

Joonis 3. Kahefaktoriline lineaarse segamudeli graafik iseloomustamaks (A) AM seente 

liigirikkuse ja (B) mitmekesisuse muutusi sõltuvalt ajast ja väetustasemest. 
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3.3. Arbuskulaar-mükoriisesete seente liigirikkus ja mitmekesisus sõltuvalt 

proovitüübist 

 

Õitsemise ajahetkel korjati lisaks mullaproovidele ka juureproovid. Juureproovide tulemustes 

ei mõjutanud väetamine AM seente liigirikkust (Kruskal-Wallis test, χ
2
=2,54, df=4, p=0,638, 

joonis 4B) ja mitmekesisust (Kruskal-Wallis test, χ
2
=2,25, df=4, p=0,69, joonis 4A). Võrreldes 

mulla- ja juureproovide liigirikkuse ja mitmekesisuse andmeid, leiti et proovitüüp mõjutab 

statistiliselt oluliselt nii AM seente liigirikkust kui ka mitmekesisust. Nii liigirikkus kui ka 

mitmkesisus on oluliselt kõrgemad juureproovides (Joonis 4). 

 

 

Joonis 4. Keskmine (± SE) (A) mitmekesisus (Wilcoxoni test, W=177,5; p=0,00368, n=15) ja 

(B) liigirikkus (Wilcoxoni test, W=170; p=0,01548, n=15) sõltuvalt proovitüübist. Vurrud 

märgivad keskmise väärtuse standardvea piire. * tähistab statistiliselt olulist erinevust 

gruppide vahel (Wilcoxoni test, p<0,05). 
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3.4. Mullaparameetrite mõju arbuskulaar-mükoriissete seente liigirikkusele 

ja mitmekesisusele 

 

Hindamaks, kuidas liigirikkus ja mitmekesisus sõltuvad mullaparameetritest, lisati 

segamudelisse katses hinnatud mullaparameetrid: pH, P (fosforisisaldus), Corg (Orgaanilise 

süsiniku sisaldus). Mullaparameetrite mõju hindamiseks liigirikkusele ja mitmekesisusele 

koostati lineaarsed segamudelid, mida võrreldi AIC kriteeriumi (ingl k. Akaike information 

criteria) alusel, hindamaks tulemuste kvaliteeti. AIC kriteeriumi alusel valiti kõige väiksema 

näitajaga mudel. Leiti, et liigirikkust mõjutas nii mulla fosforisisaldus, aja ja väetustaseme 

N120 koosmõju, aja ja N160 koosmõju ning aja ja fosforisisalduse koosmõju. Lisaks oli 

statistiliselt usutav ka aja, N120 ja pH koosmõju; aja, N160 ja pH koosmõju ning aja, N120 ja 

orgaanilise süsiniku sisalduse koosmõju. Orgaaniline süsinik ja pH liigirikkusele mõju ei 

avaldanud (Tabel 1). Leiti, et mitmekesisusele ei avaldanud mõju ükski mullaparameetritest. 

 

Tabel 1. Mullaparameetrite mõju AM seente liigirikkusele 

Mudeli muutujad Oodatav mõju SE df t-väärtus Pr(>|t|) 

(Vabaliige) 20,140 36,803 8,712 0,547 0,598 

Aeg -4,191 16,953 12,000 -0,247 0,809 

pH -4,329 4,529 8,097 -0,956 0,367 

Corg -15,438 25,825 9,057 -0,598 0,565 

P-sisaldus 0,394 0,149 8,282 2,652 0,028* 

Aeg*N120 670,426 226,425 12,000 2,961 0,012* 

Aeg*N160 -94,627 36,627 12,000 -2,584 0,024* 

Aeg*P-sisaldus -0,235 0,068 12,000 -3,436 0,005** 

Aeg*N120*pH -83,791 28,581 12,000 -2,932 0,013* 

Aeg*N160*pH 16,275 6,267 12,000 2,597 0,023* 

Aeg*N120*Corg -187,418 62,606 12,000 -2,994 0,011* 

Vabaliige – mudeli tulemus, kui uuritavate faktorite väärtus on 0, SE – standardviga, df- vabadusastmete arv, Corg 

– mulla orgaanilise süsiniku sisaldus, P-sisaldus – mulla fosforisisaldus, * - p<0,05, ** - p<0,01 
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3.5. Arbuskulaar-mükoriissete seente liigirikkuse ja mitmekesisuse mõju 

kartuli saagikusele 

 

Kuna taime juurtega sümbioosis kasvavad AM seened peaksid mõjuma positiivselt nii taime 

kasvule kui ka saagile, hinnati AM seente liigirikkuse ja mitmekesisuse mõju saagikusele. 

Liigirikkuse ja mitmekesisuse mõju hindamiseks kartuli saagikusele leiti juureproovide 

liigirikkuse ja saagikuse vahel Pearsoni korrelatsioonikordaja (r=0,4665, p=0,0796) ning 

mitmekesisuse ja saagikuse vahel Spearmani korrelatsioonikordaja (r=0,3418, p=0,2123). 

Mõlemal juhul ei olnud seos statistiliselt oluline. Liigirikkuse ja mitmekesisuse mõju 

hindamiseks kartuli saagikusele koostati lisaks ka lineaarsed segamudelid, kus 

randomiseeritud faktoriks määrati katsepõllu kordus. Tulemuste kirjeldamiseks sobivad 

mudelid valiti välja AIC kriteeriumi alusel. Leiti, et juureproovidest leitud AM seente 

liigirikkus mõjutab kartuli saagikust statistiliselt oluliselt negatiivselt (eeldatav mõju saagile -

0,498 t ± 0,007 t, p=0,026). Juureproovide mitmekesisus saagile statistiliselt usutavat mõju ei 

avaldanud. Samuti ei avaldanud saagile mõju mullaproovidest leitud AM seente liigirikkus ega 

mitmekesisus. 
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4. ARUTELU 

 

4.1. Tulemuste ja andmete üldine iseloomustus 

 

2014. aasta IOSDV katse tulemustest selgus, et (a) ajal ja väetustasemel ei ole statistiliselt 

olulist mõju AM seente liigirikkusele ja mitmekesisusele; (b) juureproovides on AM seente 

liigirikkus ja mitmekesisus statistiliselt suuremad kui mullaproovides; (c) mulla P-sisaldus 

mõjutab AM seente liigirikkust positiivselt; (d) juureproovidest leitud AM seente liigirikkusel 

on kartulisaagile negatiivne mõju samal ajal kui AM seente mitmekesisusel mõju saagile 

puudub. Võrreldes katse tulemusi kirjanduses leituga, selgub et on saadud nii sarnaseid kui ka 

erinevaid tulemusi, mistõttu ei ole välja kujunenud üldlevinud seisukohti. Kui kirjandusest 

selgub, et mahetootmises on AM seente liigirikkus ja mitmekesisus tunduvalt kõrgemad kui 

tavatootmises (Verbruggen et al. 2010; Bedini et al. 2013; Säle et al. 2015), siis antud töö 

eesmärk oli uurida tavatootmise mõju AM seente kooslusele. Nende teadmiste põhjal oleks 

võimalik paremini planeerida põllukultuuride kasvatamisel kasutatavaid võtteid, et tagada 

mullas kõrgem AM seente esinemine ning põllumajandustootmises sümbioosist kasu saada.  

 

Töö tulemustest selgus, et krohmseente (Glomeromycota) hõimkond moodustas uuritavatest 

seeneriigi sekventsidest 1,22% ning uuritavatest OTU-dest 4,7%. Põllumajanduslikus 

tootmises on enamasti Glomeromycota esinemine madal (Öpik et al. 2006). Näiteks ei leitud 

Austrias läbi viidud katsetes põllumajanduslikult haritavalt maalt ühtegi Glomeromycota 

hõimkonna esindajat (Klaubauf et al. 2010). Verbruggen et al. (2010) on pakkunud madala 

AM seente arvukuse põhjustajaks mulla kõrget lämmastikusisaldust. Lisaks on Nemergut et 

al. (2008) seisukohal, et mulla kõrge lämmastikusisaldus soodustab kottseente domineerimist 

mullas. Võib oletada, et teiste seenehõimkondade rohkus ja väetamisest tingitud mulla kõrge 

lämmastikusisaldus võisid pärssida AM seente esinemist ka käesolevas katses. Lisaks võib 

hõimkonda Glomeromycota kuuluvate sekventside ja OTU-de vähesuse põhjuseks olla 
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asjaolu, et tavaviljeluse tingimused nagu intensiivne mullaharimine (Galvez et al. 2001; Säle 

et al. 2015), pestitsiidide kasutamine (Campagnac et al. 2009; Krishnakumar et al. 2013) ja 

ebasobiv külvikord (Owen et al. 2010; Njeru et al. 2015) pärsivad AM seente kasvu. 

Varasemad uurimused on peamiselt tehtud looduslikes kooslustes või mahetootmise 

tingimustes, kus on looduslike kooslustega sarnane ökoloogiline keskkond, mistõttu on 

mahetootmist peetud sobivamaks soodustamaks AM seente koosluse arengut (Verbruggen et 

al. 2010; Bedini et al. 2013; Säle et al. 2015). Madal OTU-de arvukus võib olla tingitud ka 

uue sekveneerimistehnoloogia (PacBio) kasutamisest. Varasemates seente liigirikkuse ja 

mitmekesisuse uuringutes (näiteks suuremahulised Tedersoo et al. 2014; Davison et al. 2015 

teadustööd) on kasutatud Illumina ja 454 sekveneerimistehnoloogiaid. Mõlemal juhul on 

saadavate sekventside arv kõrge, ent nende kvaliteet OTU-desse määramisel on madalam 

(Lindahl et al. 2013). PacBio tehnoloogia kasutamisel on sekventside hulk madalam, ent kuna 

saadud sekventsid on pikemad, on nende taksonoomilistesse üksustesse määramine 

kvaliteetsem. 

 

 

4.2. Proovivõtuaja ja mineraalväetiste mõju arbuskulaar-mükoriisete seente 

liigirikkusele ja mitmekesisusele 

 

Hinnates proovivõtuaja ja väetamise mõju AM seente liigirikkusele ja mitmekesisusele, leiti et 

mõlemal juhul statistiliselt olulist mõju ei esine. Kuigi proovivõtuaegade vahel puudus 

statistiliselt oluline erinevus, selgus tulemustest, et AM seente mitmekesisus on kõige kõrgem 

kasvuhooaja keskel ning langeb kasvuperioodi lõpuks algsele tasemele. AM seente liigirikkus 

oli kõige kõrgem kasvuperioodi lõpus. Kuna esimesed proovid korjati vahetult peale kartuli 

mahapanekut, siis on esimese proovivõtuaja madalad tulemused tõenäoliselt tingitud 

sümbioosipartneri puudumisest (joonis 3, lk 20). Väetamise mõju puhul ei olnud võimalik 

tulemustest tuvastada eristatavat mustrit. Seega võib antud uurimustöö põhjal võib väita, et 

proovivõtuaeg mõjutab AM seente liigirikkust ja mitmekesisust rohkem kui väetamine. 

Koosluse mustrite muutused võivad hooaja jooksul olla tingitud mitmetest teguritest. Üheks 

mõjutajaks võib olla taime arengustaadiumist tingitud juuremorfoloogia ning seeläbi mulda 
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eritatavate juureeritiste koguse muutus (Vierheilig 2004; Bécard et al. 2011). Juureeritised 

mõjutavad mulla mikroorganismide arvukust ja aktiivsust. Näiteks on märgatud, et taimede 

poolt eritatavad flavonoidid meelitavad ligi sümbionte ning stimuleerivad AM seente arengut 

ja seeneniidistiku hargnemist (Philippot et al. 2013). Lisaks on leitud, et AM seente liigid 

erinevad oma kasvukiiruselt ja kolonisatsioonivõimelt (Hart & Reader 2002). Liigirikkuse 

tõusu kasvuperioodi lõpus võis põhjustada kiire kasvu ja arenguga liikide (r-strateegid) levik 

kasvukeskkonnas. Hõivates ökoloogilise niši, tõrjuti välja aeglasema kasvuga (k-strateegid) 

liigid ning seetõttu mitmekesisus vähenes.  

 

Kuigi käesolevas töös ei avaldanud mineraalsete lämmastikväetiste erinevad tasemed 

statistiliselt olulist mõju AM seente liigirikkusele ja mitmekesisusele, on kirjanduses 

väetamise mõju varasemalt uuritud ning saadud erinevaid tulemusi. Eelkõige on välja toodud, 

et mineraalsete lämmastik- (Wang et al. 2011; Liu et al. 2012) ja fosforväetiste (Wang et al. 

2011; Liu et al. 2012; Sheng et al. 2013) kasutamisest tingitud mulla N- ja P-sisalduse tõus 

mõjutab AM seente liigirikkust ja mitmekesisust negatiivselt. Verbruggen et al. (2010) leidsid, 

et intensiivse väetamise tõttu vähenes AM seente esinemine märkimisväärselt juba kahe 

aastaga. Kuna IOSDV külvikorrakatse on pikaajaline katse, on katsepõllul tõenäoliselt 

väljakujunenud antud põllule iseloomulik AM seente kooslus (niinimetatud generalistliigid), 

mis on kohastunud katselapil esinevate tingimustega ning uute liikide esile kerkimine samade 

tingimuste püsides on vähetõenäoline. Seetõttu on AM seente kooslus ühekülgsem ja 

mitmekesisus madalam (Helgason et al. 2007). Antud teooria kinnitamiseks oleks vaja 

teostada mõõtmisi mitmel järjestikusel aastal ning määrata koosluses olevad OTU-d liigi 

tasemeni.  

 

Seevastu orgaanilistel väetistel on pigem positiivne mõju AM kooslusele (Verbruggen et al. 

2010; Bedini et al. 2013, Säle et al. 2015). Samas on Wang et al. (2011) leidnud, et 

pikaajaline orgaaniliste väetiste kasutamine ning sellest tingitud mulla toiteelementide 

sisalduse tõus mõjus AM seentele rohkem pärssivalt kui mineraalväetiste kasutamine. 

Pikaaegne väetamine nii mineraalsete kui ka orgaaniliste väetistega ja selle negatiivne mõju on 

eelkõige tingitud eelnevalt mainitud mulla N- ja P-sisalduse tõusust, kuid see mõjutab ka 

mulla pH taset, mida on samuti peetud oluliseks AM seente mõjutajaks (Wang et al. 2011). 
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Seetõttu jäävad mulda püsima vastupidavamad liigid ning tundlikumad liigid tõrjutakse välja. 

Seega tuleks üksikasjalike tulemuste saamiseks uurida IOSDV katses ka orgaaniliste väetiste 

mõju AM seente kooslusele. 

 

 

4.3. Arbuskulaar-mükoriissete seente liigirikkus ja mitmekesisus sõltuvalt 

proovitüübist 

 

Võrreldes mulla- ja juureproove leiti, et juureproovides on AM seente liigirikkus ja 

mitmekesisus statistiliselt oluliselt suuremad kui mullaproovides. Mullaproovide madala AM 

seente liigirikkuse ja mitmekesisuse põhjuseks võis olla proovides oleva uuritava materjali 

vähesus, mistõttu tulemustes ei pruugi kajastuda tegelik katselapil esinev liikide arv 

(Verbruggen et al. 2010). Lisaks võis AM seente madala arvukuse põhjuseks olla asjaolu, et 

kündmise tõttu on osad elujõulised AM seente liigid kantud sügavamale mullakihtidesse kui 

katses paika seatud proovide võtmissügavus. Oehl et al. (2005) tehtud uurimuses määrati AM 

seente liigirikkust ja mitmekesisust kuni 70 cm sügavuselt mullast ning leiti, et intensiivse 

põllumajanduse tingimustes oli AM seente mitmekesisus kõige suurem 20-35 cm sügavusel. 

Sama uurimuse autorid arvasid, et sügavamates kihtides olevad liigid võivad sobivate 

tingimuste korral jõuda uuesti risosfääri ning seal taimedega sümbioosi moodustada. 

Vastukaaluks on mitmes töös leitud, et mullaproovides on esineb rohkem liike kui 

juureproovides (Liu et al. 2016; Xu et al. 2017). Mullaproovide suurema liigirikkuse 

põhjuseks eeltoodud katsetes võib olla asjaolu, et mullas paiknevad liigid ei ole alati tingimata 

uuritava kultuuriga seotud. Seetõttu võib oletada, et juureproovide põhjal tehtud katse oleks 

andnud usutavamaid tulemusi. Seda eelkõige seetõttu, et juureproovidest leitud liigid 

mõjutavad taimi otseselt, samas kui mullas leiduvad liigid ei pruugi uuritava kultuuriga olla 

konkreetselt seotud, kuid võivad siiski teatavat kaudset mõju avaldada (Liu et al. 2016). 
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4.4. Mullaparameetrite mõju arbuskulaar-mükoriissete seente liigirikkusele 

ja mitmekesisusele 

 

Analüüsitud mullaparameetritest (P-sisaldus, Corg, pH) mõjutas AM seente liigirikkust mulla 

fosforisisaldus. Mulla fosforisisalduse statistiliselt oluline positiivne mõju liigirikkusele on 

pigem ootamatu tulemus. Samas oli negatiivne aja ja fosfori koosmõju. Positiivne seos võib 

olla tingitud komplekssemast süsteemist, kus mõju avaldasid ka teised mullaparameetrid, mida 

mudelis ei uuritud või keskkonnategurid, mida käesolevas katses kindlaks ei määratud. Samas 

on Sheng et al. (2013) leidnud, et optimiseeritud P-väetamine ning sellest tingitud mulla P-

sisalduse muutus mõjutab positiivselt AM seente sporuleerumist, kuid vähendab mullas leviva 

seeneniidistiku arengut. Peamiselt on siiski leitud, et mulla fosforisisalduse ja AM seente 

esinemise vahel on negatiivne seos (Mao et al. 2014; Halder et al. 2015). Samuti on leitud, et 

NPK sisaldus mullas (Chmura & Gucwa-Przepiora 2012) ning mullaparameetrid üldiselt ei 

mõjuta AM seente liigirikkust ja mitmekesisust (Verbruggen et al. 2010; Wang et al. 2011; 

Majewska et al. 2015). Madal pH arvatakse olevat ebasobiv keskkond enamikele AM liikidele 

ning seetõttu on pH tõusmisel positiivne mõju AM seente liigirikkusele ja mitmekesisusele 

(Chmura & Gucwa-Przepiora 2012). Käesolevas töös ei mõjutanud pH AM seente liigirikkust 

ja mitmekesisust, kuid võib arvata, et pikaajalisema katse korral võib avalduda ka pH mõju. 

Lisaks eelnevale on leitud, et mulla kaaliumisisaldus (Halder et al. 2015), Corg ja N-sisaldus 

(Sheng et al. 2013) ning mulla lämmastiku ja fosfori suhe (Mao et al. 2014) on positiivses 

korrelatsioonis AM seente liigirikkuse ja mitmekesisusega ning C:N suhte kasvamine mõjutab 

negatiivselt AM seente kasvu (Chmura & Gucwa-Przepiora  2012). Kuna mullaparameetrid on 

seotud mullas toimuvate ökoloogiliste protsesside ning toiteelementide ringega, mõjutades 

seeläbi ka AM seente esinemist(Smith & Read 2008), on tulevastes teadustöödes oluline jõuda 

täpsemalt selgusele, millest on põhjustatud mullaparameetrite mõju avaldumine AM seentele. 

Selles selgusele jõudmiseks on vaja mitme aasta vältel uurida komplekssemat süsteemi, kus 

arvesse võetakse ka tegurid, mis võivad mullaparameetrite tulemustes muutusi põhjustada 

(näiteks väetamine, kündmine, mida on esile toodud Wang et al. 2011 ja Sheng et al. 2013 

tulemustes). See võimaldaks võrrelda mullaparameetrite muutusi AM seente koosluse 

muutustega ning teha asjakohaseid järeldusi. 
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4.5. Arbuskulaar-mükoriissete seente liigirikkuse ja mitmekesisuse mõju 

kartuli saagikusele 

 

Käesoleva töö tulemustest selgus, et saagikus ei korreleerunud statistiliselt oluliselt nii mulla 

kui ka juureproovidest leitud AM seente liigirikkuse ja mitmekesisusega. Saagimudel aga 

näitas, et juureproovidest leitud AM seente liigirikkusel on saagile negatiivne mõju. See on 

üsna ootamatu tulemus, kuid AM seente negatiivset mõju saagile on leitud ka varasemalt. 

Kanadas tehtud uuring näitas, et AM seente liigirikkus ja mitmekesisus olid negatiivses seoses 

sojaoa saagiga (Sheng et al. 2013). Kuigi eeltoodud tulemust pole võimalik käesoleva tööga 

kultuuri erinevuse tõttu võrrelda, võib oletada, et tänu piisavale toitainete hulgale mullas 

puudub peremeestaimel vajadus sümbioosipartneri järgi ning seetõttu põhjustavad AM seened 

pigem kahju kui kasu. Kahju seisneb selles, et kõrge viljakusega mullas saab taim toitaineid 

ise kätte, mistõttu süsiniku transport AM seentele on suurema osakaaluga kui seentelt vastu 

saadav toitainete kogus (Thingstrup et al. 2000; Smith et al. 2009; Smith & Smith 2012). 

Samuti ei saa väita, et ainult AM seened avaldasid saagile negatiivset mõju, kuna taimede kasv 

ja saagikus on mõjutatud ka muudest biootilistest ja abiootilistest teguritest. Eelnevalt 

mainitud põhjuste tõttu on AM seente mõju saagile tavatootmise tingimustes keeruline uurida, 

mistõttu on selgemaid tulemusi andnud uuringud keskkondades, kus teatud saagikust 

mõjutavad faktorid limiteerivad taimede kasvu (Subramian et al. 2006; Smith & Read 2008; 

Evelin et al. 2009; Latef et al. 2016). Niiviisi on võimalik hinnata, kuidas AM seened 

vähendavad konkreetse faktori limiteerivat mõju saagile. Seetõttu annaks tõenäoliselt 

paremaid tulemusi AM seente koosluse mõju uurimine kultuuride saagikusele kohalikes, 

madala kvaliteediga muldades. 
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KOKKUVÕTE  

 

Arbuskulaarset mükoriisat (AM) moodustavad krohmseened (Glomeromycota) loovad 

sümbioosi ligikaudu 90% maismaataimedega. Tänu sümbioosile paraneb peremeestaimede 

toitainete omastamine ning seeläbi ka tervis ja produktiivsus. Kuna põllumajandussektori 

üheks keskseks tuleviku küsimuseks on jätkusuutliku majandamise tagamine ilma 

produktiivsust vähendamata, võib arbuskulaar-mükoriissete seente interaktsiooni taimedega 

pidada üheks võimalikuks lahenduseks, mis aitaks kindlustada keskkonnasäästliku ning 

samaaegselt ka tootliku põllumajanduse.  

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli hinnata mineraalväetiste ja mullaparameetrite mõju AM 

seente liigirikkusele ja mitmekesisusele. Püstitati järgnevad hüpoteesid: (a) AM seente 

liigirikkus ja mitmekesisus väheneb kõrgematel väetusfoonidel; (b) mulla fosforisisaldus on 

negatiivses, orgaanilise süsiniku sisaldus ja pH positiivses seoses AM seente liigirikkuse ja 

mitmekesisusega; (c) AM seente liigirikkus ja mitmekesisus mõjuvad kartuli saagikusele 

positiivselt. 

 

Töös analüüsiti 2014. aastal kartulipõllul sordilt „Manitou‟ kogutud mulla- ja juureproovide 

andmeid. Mullaproovid koguti kolmel ajahetkel: vahetult peale kartuli mahapanekut, õitsemise 

faasis ning vahetult enne saagikoristust. Juureproovid korjati taimede õitsemise faasis. Töös 

analüüsitud proovid koguti kõikidelt mineraalväetisi saanud variantidelt (N0, N40, N80, N120 

ja N160). Proovidest eraldatud DNA amplifitseeriti PCR-ga. Andmete sekveneerimine toimus 

Pacific Biosciences SMRT tehnoloogial. 

 

Magistritöö tulemustest selgub, et: 

 

1. AM seente üldine esinemine IOSDV külvikorravälja esimesel ribal oli madal, 

moodustades seeneriiki kuuluvatest sekventsidest 1,22% ning OTU-dest 4,7%. 
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2. Proovide võtmise aeg ja väetamine ei mõjutanud statistiliselt oluliselt AM seente 

liigirikkust ja mitmekesisust.. 

3. Aeg oli olulisem mõjutaja kui väetamine, kuna aja lõikes oli näha AM seente 

liigirikkuse ja mitmekesisuse osas silmnähtavaid mustreid. Liigirikkus oli suurim kasvuhooaja 

lõpus, mitmekesisus seevastu kasvuhooaja keskel, õitsemise faasis. 

4. Juureproovides oli AM seente liigirikkus ja mitmekesisus tunduvalt suuremad kui 

mullaproovides. 

5. Mulla fosforisisaldus mõjutas AM seente liigirikkust positiivselt. 

6. Juureproovidest leitud AM seente liigirikkus avaldas kartulisaagile negatiivset mõju. 

 

Seega ei leidnud püstitatud hüpoteesid kinnitust. Magistritöö tulemused olid kohati 

vastuolulised ja erinesid teatud määral varasemalt kirjandusest leituga. Seega on käesolevas 

töös tehtud järeldused oluliseks lähtekohaks tulevastele AM seente kooslust intensiivses 

põllumajanduslikus tootmises uurivatele töödele. Järgnevad AM seente uuringud 

põllumajanduses peaksid lisaks mineraalväetistele uurima ka orgaaniliste ja alternatiivsete 

väetiste mõju AM seente mitmekesisusele ja liigirikkusele. Samuti tuleks laiapõhjaliste 

tulemuste saavutamiseks teostada mõõtmisi pikaajaliselt ning kirjeldada AM koosluse 

mustreid ka teiste oluliste saagikultuuride muldades ja juurtes.  
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THE EFFECT OF MINERAL FERTILIZERS ON SPECIES 

RICHNESS AND DIVERSITY OF ARBUSCULAR 

MYCORRHIZAL FUNGI IN SOIL 

SUMMARY 

 

Arbuscular mycorrhizal fungi (AM fungi) belong to the phylum Glomeromycota. They form a 

symbiotic relationship called arbuscular mycorrhiza (AM) with approximately 90% of 

terrestrial plant species. By providing essential nutrients, the association of AM fungi and 

roots have a positive impact on the plant. Thus, leading to improved health and productivity of 

the host plant. In modern agriculture, there is increasing pressure to develop sustainable 

management practices while retaining high yield. Therefore, the symbiotic interaction between 

AM fungi and host plant might be one of the new approaches to achieve environmentally 

friendly, economically beneficial and productive agriculture.  

 

The master‟s thesis is based on the long-term IOSDV crop rotation experiment located in 

Tartu, Estonia. The aim of the study was to assess the effect of mineral fertilizer application 

and soil properties (P-content, Corg-content, pH) on AM species richness and diversity. The 

root and soil samples were collected in the year 2014 from potato cultivar „Manitou‟. Soil 

samples were taken three times over the growing season: after the sowing, at the plant 

flowering stage and before harvesting. Root samples were taken only at the plant flowering 

stage. A total of 45 soil samples and 15 root samples were collected from plots with different 

mineral N fertilizer applications rates (N0, N40, N80, N120 and N160). The samples were 

sequenced by Pacific Biosciences SMRT (PacBio) technology.  

 

In the study, three following hypotheses were formed: (a) AM fungal species richness and 

diversity decrease with higher fertilization rates; (b) phosphorus content affects positively AM 

fungal community, while Corg and pH have a negative impact; (c) AM fungal species richness 
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and diversity have a positive effect on potato yield. The results of the master‟s thesis did not 

confirm any of the formed hypotheses. Since earlier research have found both coincidental as 

well as opposing results, there is no comprehensive standpoints in this field of studies.  

 

The results of the study show that the overall AM fungal abundance was low, constituting to 

1,22% of the sequences and 4,7% of the operational taxonomic units (OTU-s) of the fungal 

phylum. The majority of both sequences and OTU-s were assigned to phylum Ascomycota. 

The dominance of Ascomycota and low amount of AM fungi is believed to be influenced by 

high soil nitrogen content which is caused by mineral fertilizer usage. Additionally, low 

results may have been caused by the new PacBio sequencing technology which provides 

higher quality but yields fewer sequences compared to other technologies (e.g. Illumina- or 

454-sequencing).  

 

AM fungal species richness and diversity were not significantly affected by time and fertilizer 

input. However, the results show that there were recognisable species richness and diversity 

patterns induced by time (fig. 3, p 20) while mineral N fertilizer application had no significant 

patterns. Therefore, we believe that time had a stronger influence on AM fungal species 

richness and diversity than fertilizer input. The difference in species richness, as well as 

diversity between different time periods were most likely caused by differences in root 

morphology and root exudates. Both which are known to affect AM fungi. Earlier studies have 

shown that fertilizer application, especially when applied in a constant long-term basis, is 

detrimental to AM fungal communities. Hence, we suggest that AM fungal community at the 

experimental site mainly consists of generalist species which are adapted to the site conditions. 

Being less sensitive towards the changes in the environment, they occupy the niche, while 

specialist species are excluded.  

 

Root samples had a significantly higher AM fungal species richness and diversity than soil 

samples. Earlier studies have shown higher species richness in soil. Several factors could 

explain the contrasts between the results. Firstly, the soil samples could have had higher 

species richness but they did not reach the detection limit during processing. Secondly, the 

AM fungal species could be present in deeper soil layers. Therefore, the better determination 
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of the differences between soil and root samples could be obtained by taking root samples at 

the same times as soil samples. 

 

Soil P-content had a positive correlation with AM fungal species richness; other soil properties 

had no statistical effect. Positive correlation with P-content is in a disagreement with earlier 

studies as the relation has mainly found to be negative. As we found no similar results from 

earlier research, we can only presume that a complex model caused the positive correlation, in 

which we could not determine all the factors. 

 

AM fungal species richness from root samples had a significant negative effect on the potato 

yield. A common belief is that AM fungi enhance the growth and productivity of host plant. 

However, the negative effect has been shown in several earlier studies. The negative effect has 

mainly been found in intensive agriculture with high soil fertility. In highly fertile soils, the 

host plants obtain soil nutrients independently and does not need an additional help from AM 

fungi. Therefore, the symbiosis is interrupted and AM fungi act as parasites. 

 

Future research studying the AM fungi in Estonian agricultural fields should also focus on 

investigating the effect of organic and alternative fertilizers on AM fungal species richness 

and diversity. Additionally, AM fungal community patterns should be determined on other 

important culture crops, and for obtaining more comprehensive results, measurements should 

be carried out on a long-term basis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

Lisa 1. Katseskeem IOSDV katsealal 2014. aastal. 

Põld 1 - Kartul Põld 2 – Suvinisu Põld 3 - Oder 

N160 N160 + 

S 40 

t/ha 

JL3 N160 N160 + 

S 1. a. 

jm 

JL3 N160 N160 + 

S 2. a. 

jm 

JL3 

N120 N120 + 

S 40 

t/ha 

JL2 N120 N120 + 

S 1. a. 

jm 

JL2 N120 N120 + 

S 2. a. 

jm 

JL2 

N80 N80 + S 

40 t/ha 

JL1 N80 N80 + S 

1. a. jm 

JL1 N80 N80 + S 

2. a. jm 

JL1 

N40 N40 + S 

40 t/ha 

JL0 N40 N40 + S 

1. a. jm 

JL0 N40 N40 + S 

2. a. jm 

JL0 

N0 N0 + S 

40 t/ha 

JL0 N0 N0 + S  

1. a. jm 

JL0 N0 N0 + S  

2. a. jm 

JL0 

Katsevariantide paigutus IOSDV katsealal 2014. aastal. Kõik variandid esinevad omakorda 

kolmes korduses. S - tahe veisesõnnik, jm - järelmõju, JL - jõelähtme kompost (JL0 - kontrollvariant, JL1 - 8 

t/ha, JL2 - 11 t/ha, JL3 - 14 t/ha 
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Lisa 2. Kartulipõllu agrotehnika 2014. aastal 

Töö nimetus Tööde teostamise aeg 2014. 

aastal 

Esmane harimine kevadel 10.04 

Katse planeerimine 14.04 

Mineraalväetiste külv 23.04 

Kultiveerimine 24.04 

Kartulipõllu harimine 

kultivaatoriga 

12.05 

Kartulivagude sisseajamine 16.05 

Kartulipanek 16.05 

Kartuli muldamine 03.06 

Kartuli äestamine 05.06 

Kartuli muldamine 16.06 

Kartuli muldamine 07.07 

Kartuli lehemädaniku ja 

kartulimardika  keemiline tõrje 

14.07 

Kartuli lehemädaniku ja 

kartulimardika  keemiline tõrje 

24.07 

Kartulisaagi koristus 17.09 

Sügiskünd 31.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

 ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

Mina, Rainer Heinsar, 

 

sünniaeg 23.12.1992 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

 

Mineraalväetiste mõju arbuskulaar-mükoriissete seente liigirikkusele ja mitmekesisusele 

mullas 

 

mille juhendaja on Liina Soonvald 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

Lõputöö autor  ______________________________  
  allkiri 

 

Tartu, 16.05.2017  

                                                                                                                                                

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 
 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

 


