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Arbuskulaar-mükoriissed (AM) seened kuuluvad krohmseente (Glomeromycota) 

hõimkonda ning AM seentega inokuleerimist loetakse tõhusaks biotõrje võtteks. Kuna 

maailmas suureneb üha enam vajadus sünteetiliste väetiste ning taimekaitsevahendite 

järele, mis omakorda viivad haigustekitajate resistentsuseni pestitsiidide suhtes ning mulla 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemiseni on oluline leida jätkusuutliku põllumajanduse 

nimel keskkonnasäästlikke alternatiive. AM seened on võimelised sümbioosi 

moodustama ligi 80% maismaataimedega, mille hulka kuuluvad ka põllumajandulikus 

tootmises enam kasvatatavad ning majanduslikku kasu toovad kultuurid. AM sümbioos 

vähendada mullapatogeenide poolt tekitatavat kahju peremeestaimedele. Teaduslikult on 

tõestatud, et mullapatogeenid ja AM seened konkureerivad koloniseeritava pinna ja 

fotosünteesi produktide pärast. 

 

Magistritöö eesmärgiks oli selgitada kommertsotstarbel toodetud AM seenpreparaadi 

inokulatsiooni mõju kartuli mugulahaiguste esinemisele. Töös seati järgmised hüpoteesid: 

1) AM preparaat Mycozoom vähendab mulla kaudu levivate kartuli mugulahaiguste 

esinemist. 2) AM preparaat Mycozoom parandab oluliselt kartuli saagikust. Tulemustes 

selgus, et preparaadi Mycozoom kasutamine vähendas kartulimugulatel hariliku kärna 

(Streptomyces spp) esinemist. Lisaks selgus preparaadi Mycozoom kasutamise positiivne 

mõju kartuli saagikusele ja turustatavate mugulate osakaalule. Siiski olid tulemused 

oluliselt mõjutatud katseaasta ilmastikust. Kuna 2015. aastal oli mugulate idanemise 

periood 26 aasta keskmisega võrreldes sademeterikkam, siis andis positiivseid tulemusi 

pulbri kujul preparaat. Samas aastal 2016 oli mai kuu väga sademetevaene, andis 

positiivseid tulemusi AM suspensioon kujul preparaat.  

 

Kuna ühe innovatiivsema lahendusena vähendamaks sünteetiliste pestitsiidide ja 

mineraalväetiste kasutamist on põllumajanduses üha enam rakendust leidmas erinevate 

biostimulaatorite kasutamine, siiski tuleks silmas pidada, et kõik turul saada olevad 

biopreparaadid ei taga soovitavat edu. Kuna käesolevas katses kasutatud preparaadi mõju 

olenes suurel määral ilmastikust, siis leiti, et tuleks jätkata katsetega, kus kasutatakse 

graanul- ja suspensioonpreparaati samaaegselt.  

 

Märksõnad: Arbuskulaarne mükoriisa, Rhizoctonia solani, Streptomyces spp., 

Helmintosporium solani, biotõrje. 

 



3 
 

 

 

Estonian University of Life Sciences  

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  
Abstract of Master´s Thesis 

Author: Kertrud jaeski Specialty: Production and Marketing og 

Agricultural Products 

Title: The impact of commercial arbuscular mycorrhizal bio-inoculant on potato yield and 

important soil-borne diseases 

Pages: 48 Figures: 8 Tables: - Appendixes: 5 

Department: Department of Plant Protection 

Field of research: Biosciences and Environment 

1.6 Agricultural sciences                  

Supervisors: Kaire Loit, MSc 

Place and date: Tartu on June 5, 2017 

 

 

 

The increasing need for higher usage of synthetic fertilizers and pesticides lead to negative 

impact on the environment. Therefore it is important to find alternatives to enhance 

sustainable agriculture. Arbuscular mycorrhizal-(AM) fungi are mutualistic symbiotic 

associations between the roots of most vascular plants, belonging to the phylum 

Glomeromycota. AM fungal inoculation is considered effective biocontrol strategy for 

many plant species, including agriculturally important crop plants.  

The main aim of this study was to characterize AM fungi as potential biocontrol agents 

and bring out the bottleneck of the efficacy of commercially produced bio-inoculant. We 

specifically asked the following: (1) How do the commercially produced arbuscular 

mycorrhizal bio-inoculant influence the occurrence of important soil-borne diseases of 

potato? (2) How do the commercially produced arbuscular mycorrhizal bio-inoculant 

influence the yield of potato? 

The results of the two-year study showed that in some extent, the commercial bio- 

inoculant decreased the occurrence of important soil-borne disease, common scab 

(Streptomyces spp). Moreover, we found that usage of commercially produced bio-

inoculant had a positive impact on potato yield and the proportion of marketable tubers. 

However, the results were highly affected by the weather.  

While in the year 2015, the tuber germination period had heavy rain, it gave positive 

results the powder formulation. Whereas, in 2016 in the same time, was very poor rainfall, 

gave positive results the suspension formulation. 

Therefore, before harnessing new bio-control products into a practical integrated pest 

management strategy, theoretical knowledge of the products via both laboratory and field-

based tests must be obtained. 

Keywords: Arbuscular mycorrhiza, Rhizoctonia solani, Streptomyces spp., 

Helmintosporium solani, biocontrol. 
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SISSEJUHATUS 

 

Kartulikasvatuses on üheks suurimaks probleemiks mulla kaudu levivad mugulahaigused, 

nagu näiteks harilik kärn (Streptomyces spp.), hõbekärna (Helmintosporium solani), 

kuivmädanik (Fusarium spp.) ja märgmädanik (Pectobacterium spp.) (Tein et al., 

2015).  Haiguste areng taimes mõjutab oluliselt toitumist ning seeläbi ka taime füsioloogilisi 

protsesse ja haiguskindlust (Dordas, 2008). Toitainete vaeguse puhul taim nõrgeneb ja 

sellega väheneb ka vastupanuvõime haiguste suhtes, toitainete ülekülluse puhul on aga 

taimed haigustekitajatele vastuvõtlikumad (Czajkowski et al., 2009; Tein et al., 2015). 

 

Intensiivne põllumajandus on möödunud 50 aasta vältel oluliselt kaasa aidanud toiduainete 

tootmise suurenemisele, tulemuseks üha suurenev sõltuvus sünteetilistest 

taimekaitsevahenditest ning mineraalväetistest, mis viib mulla kvaliteedi languse ja 

suuremate keskkonnaprobleemideni. On oluline leida lahendusi kasvatatavate kultuuride 

majanduslikult jätkusuutliku saagikuse tagamiseks tingimustes, kus kasutatavate sisendite 

hulk on tavapärasega võrreldes väiksem. Arvukate uurimuste põhjal on teada, et sümbioos 

kasulike mikroorganismide, nagu arbuskulaarset mükoriisat (AM) moodustavad seened, 

aitab taimedel toime tulla abiootilistest ja biootilistest faktoritest põhjustatud stressiga. 

(Bender et al., 2014) 

 

Krohmseente (Glomeromycota) hõimkonda kuuluvate AM moodustavate seente puhul on 

tegemist evolutsiooniliselt vanima mükoriisa vormiga (Smith, Read, 2008), mis on levinud 

kogu maismaa ökosüsteemis (Öpik et al., 2006). AM seened on võimelised sümbioosi 

moodustama ligi 80% maismaataimedega, mille hulka kuuluvad ka põllumajandulikus 

tootmises enim kasvatatavad ning majanduslikku kasu toovad kultuurtaimed (Schübler et 

al., 2001). AM seente sümbioosi loetakse kõige enam kasutoovaks taim-seen liiduks (Mosse, 

1986; Gutjahr, Parniske, 2013). AM seened kui üks osa mulla mikroobikooslusest võivad 

suurendada ökosüsteemi vastupanuvõimet abiootilise stressi teguritele nagu toitainete 

defitsiit (Smith, Read, 2008; Bothe, 2012; Cavagnaro et al., 2006). Lisaks parandavad 

mükoriisa seened ka mulla struktuuri, seeläbi paraneb mulla õhustatus ning samuti aeglustub 

muldade läbikuivamine (Leifheit et al., 2014; Wamberg et al. 2003; Douds et al., 2007). 
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Samuti on teada, et AM seened ja nende vastastikku kasulik koostöö taimega aitab 

vähendada patogeenide poolt tekitatavat kahju taimedele (Dehene, 1982; Campos-Soriano 

et al., 2012). Näiteks on leitud AM seente positiivne mõju mitmesuguste haigustekitajate 

nagu Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Verticillium Wilt esinemise vähenemisele 

(Gallou et al., 2011).  

 

Kuni 50% mulla mikroobsest biomassist koosneb AM seentest (Olsson et al., 1999), kuid 

liigne sünteetiliste väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine, intensiivne mullaharimine 

ja külvikorras mittemükoriissete kultuuride kasvatamine viib mükoriisaseente arvukuse ja 

liigilise mitmekesisuse vähenemiseni (Jansa et al., 2006). Üha enam uurimusi on näidanud, 

et keskkonda säästva põllumajanduse mullastiku tingimused soosivad AM seente arengut 

rohkem kui tavaviljeluse tingimused (Smith, Read, 1997). Kasuliku mullaelustiku aktiivsust 

saab stimuleerida põllumajandusliku tegevusega nagu näiteks õige külvikord või 

mullaharimisvõtted, mis soodustavad eriti mikroorganismide tegevust (Altieri, 1999; Köhl 

et al., 2014). Ühe innovatiivsema lahendusena vähendamaks sünteetiliste pestitsiidide ja 

mineraalväetiste kasutamist ning soodustamaks kasulike mikroorganismide tegevust, on 

põllumajanduses üha enam rakendust leidmas erinevate biopreparaatide kasutamine, nende 

hulgas ka hulk mükoriisaseeni sisaldavate biostimulaatorite kasutamine (Berg, 2009; 

Vessey, 2003).  

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli selgitada kommertsotstarbel toodetud AM 

seenpreparaadi Mycozoom inokulatsiooni mõju kartuli (Solanum tuberosum L.) 

mugulahaiguste esinemisele ja saagikusele. Töös seati järgmised hüpoteesid: 1) AM 

preparaat Mycozoom vähendab mulla kaudu levivate kartuli mugulahaiguste esinemist. 2) 

AM preparaat Mycozoom tõstab oluliselt mugula kvaliteeti ja saagikust. 

 

Töö autor tänab oma juhendajat Kaire Loit´i. Eriline tänu ka Liina Soonvaldile ja Rainer 

Heinsarele, kes töö valmimisele kaasa aitasid. Käesolevad uuringud on rahastatud IUT36-2 

ja Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas raames. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 AM seente inokulum 
 

AM seened on ühed tähtsamatest mulla-organismidest, kes saavad kogu eluks vajaliku 

orgaanilise süsiniku taimedelt ning seened omakorda varustavad taimi raskesti omastatavate 

toitainetega (Smith, Read, 2008). AM seente puhul on tegemist oblikatoorsete 

sümbiontidega, seetõttu ei ole neid võimalik kasvatada puhaskultuurina eemal oma 

peremeestaimest. See piirav iseärasus muudab AM seente kasutamise suurtootmises 

väljakutseks. Hetkel kasutatakse AM seeni sisalduvate inokulantide tootmiseks põhiliselt 

kolme moodust. Esimesel juhul kasutatakse mulla kaudu peremeestaime juurte nakatamist 

koloniseeritud ning vastavalt töödeldud taimejuure fragmentidega ja teisel juhul 

rakendatakse AM seente eostega inokuleerimist. Viimasel juhul aga kasutatakse AM 

inokulumi sisaldavat kasvusubstraati. Antud meetodit ei loeta usaldusväärseks, sest AM 

inokulum võib laieneda hoopis umbrohtudele. Mullast eraldatud AM seente eoseid saab 

kasutada algmaterjalina inokulumi tootmisel. Selleks valitakse välja konkreetse AM 

seeneliigi eosed, mis viiakse kõrge kolonisatsioonivõimega peremeestaime juurtele. 

Koloniseeritud juuri kasutatakse järgnevalt inokulumina. Seda tüüpi inokulumi kasutatakse 

suurtootmises nakatamisel kõige enam, sest samu mükoriisa vegetatiivseid struktuure leidub 

mulla inokulaatides. (Berutti et al., 2015) 

 

Ehkki kaasaegsed meetodid võimaldavad masstootmist on AM inokulaadi suurtes kogustest 

tootmine endiselt keerukas protsess. Peamiseks takistuseks inokulaadi tootmisel on AM 

obligaatse sümbioosi toimimine, milleks on tarvis peremeestaime. Selleks peab inokulumi 

paljundamise faas peab sisaldama peremeestaime kasvatamise etappi, mis on aega ja ruumi 

nõudev tegevus.  Veel enam, välja on töötamata kiire ja toimiv meetod hindamaks kas ja mis 

ulatuses peremeestaim on AM seente poolt koloniseeritud. Samuti on probleemiks suurtes 

kogustes inokulaadi hoiustamine. Ehkki seemnematerjali töötlemise tehnoloogia on alles 

lähiajal välja kujunenud (Vosátka et al., 2013), siis on leitud, et peremeestaime on AM 

inokulaadiga kõige kergem nakatada enne külvi seemnematerjali kaudu, sest siis kulub 

inokulaati kõige vähem. (Berutti et al., 2015) 
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Esmalt võib põllu ulatuslik nakatamine tunduda tehniliselt ebapraktiline ja majanduslikult 

otstarbetu, kuid AM bioloogilise mitmekesisuse taastamisel ja väljakujundamisel ning 

edaspididiselt toetaval ja säästval majandamisel on AM kooslus püsiv (Säle et al., 2015). 

Kui vahetult enne ja pärast nakatamist ei toimita AM arengut ja sümbioosi laastavalt siis 

AM bioloogiline mitmekesisus ja mükoriissete hüüfide võrk säilib ning on võimeline ka 

tulevikus sümbioosi looma (Berutti et al., 2015). Baar (2010) on leidnud, et mükoriisaseente 

inokuleerimine on taimekoosluste taastamise seisukohast tasuv. Sama uurimuse raames läbi 

viidud kasumlikkuse analüüs näitas, et taimekoosluse taastamisest saadud tulu ületas AM 

seente inokuleerimise kulutused. 

 

Enamik (65%) AM seente inokulatsiooni katseid on läbi viidud kasvuhoone tingimustes ning 

valdavalt on taimejuurte mükoriisaseentega koloniseerituse tase inokuleeritud taimedel 

võrreldes inokuleerimata taimedega oluliselt ulatuslikum kasvuhoone tingimustes võrreldes 

avamaa tingimustega. See on valdavalt tingitud asjaolust, et avamaa tingimustes sisaldavad 

inokuleerimata katselapid kohalikku AM seentekooslust, samal ajal kui kasvuhoone 

tingimustes kasutatakse kontrollvariandis kasvusubstraadiks valdavalt steriliseeritud 

kasvusubstraati, milles ei sisaldu looduslikult esinevat AM seente kooslust. (Smith et al., 

2011) Lisaks on tehtud kindlaks, et inokuleeritud taimejuurte biomass suureneb oluliselt 

suuremal määral avamaa tingimustes võrreldes kasvuhoone tingimustega. See on tingitud 

sellest, et konteineris kasvavad taimed võivad olla vähem altid investeerima juurte kasvu 

(Berutti et al., 2015). 

 

 

1.2. Mulla kaudu levivad kartuli mugulahaigused 

 

Mulla kaudu levivad kartulihaigused võib sümptomitest lähtuvalt jagada kahte rühma, 

esiteks mugulaid ja teiseks maapealseid taimeosi kahjustavad patogeenid (Gudmestad et al., 

2007). Mugulate haigustunnused jagatakse peamiselt kolme kategooriasse: plekid, 

mädanemine ja marrastused. Plekid mõjutavad enamasti ainult mugula koort, mis on aga 

majanduslikult kahjulik sest tarbijad ei ole nõus ostma plekilisi mugulaid, nende alla 

kuuluvad tuntud haigustest hõbekärn, mustkärn, harilik kärn jne. Mädanike puhul saab lisaks 

välimusele kahjustatud ka kavaliteet, mugul ei ole enam söömiskõlblik. Mädanikest esineb 

kartulil enamasti on pruunmädanik, ringmädanik ja kuivmädanik (Fiers et al., 2011). 
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Mulla kaudu levivaid haigusi on raske uurida, sest muld on keerukas keskkond kus esineb 

palju erinevaid vastastikmõjusid ning patogeene ei ole lihtne tuvastada. Kartulikasvatuses 

on oluline pöörata tähelepanu just mulla kaudu levivatele haigustele, sest need põhjustavad 

enamasti kõige suuremat saagilangust ja seeläbi majanduslikku kahju. Taimehaiguste 

probleemi on võimalik lühiajaliselt vähendada tänu teadmistele epidemoloogiast ja 

patogeenide ökoloogiast. Selleks, et saavutata kontroll pikemas perspektiivis on vaja 

kohandada spetsiifilisi strateegiaid ökosüsteemi ja parasitismi kohta. (Fiers et al., 2011) 

Kartuli väärtust saab defineerida kui strateegilist toitu tootvat põllukultuuri. Kuid nagu 

paljud teised põllukultuurid, on ka see maavitsaliste sugukonda, maavitsa perekonda kuuluv 

üheaastane rohttaim vastuvõtlik paljudele patogeenidele. (Gebhardt & Valkonen, 2001) 

Vastupanuvõimelised taime mikroorganismid asuvad risosfääris ning nende kaudu on 

võimalik mõjutada taime tervist keskkonnasäästlikul viisil. Tänu risosfääris paiknevatele 

olulistele mikroorganismidele loetakse ka kartuli puhul biotõrje seisukohalt maa-aluseid osi 

kõige olulisemaks. Erinevate biotõrjega seotud uurimuste puhul on võetud otseseks 

sihtmärgiks just risosfäär, sest seal leiab aset otsene kokkupuude ka mulla patogeenidega. 

Huvitavaks faktiks on ka see, et esimese potentsiaalse biotõrjevahendi tõhusust uuriti kartuli 

risosfääri. (Kloepper et al., 1980) 

 

Üheks tõhusaimaks biotõrje võtteks loetakse mükoriisete seentega inokuleerimist. 

Uurimused on näidanud, et näiteks Glomus intraradices ja G. mosseae isolaatidel on 

antagonistlik mõju peamistele mulla patogeenidele. (Cesaro et al., 2008) Näiteks on G. 

intraradices ja G. Mosseae isolaatide tüved Arthrobacter'is Pseudomonas ja 

Stenotrophomonas on anatgonistlikud antud töö seisukohalt olulisele kartuli muskärnale 

(Rhizoctonia solani) (Bharadwaj et al., 2008). Lisaks on biotõrjevahenditega saadud 

kontrolli alla ka antud töö seisu kohalt teine oluline haigustekitaja, hariliku kärna tekitaja 

Streptomyces spp (Hiltunen et al., 2009). Mükoriisa seened on risosfääris üks sagedamine 

esinevaid mikroorganisme ning lisaks patogeenidega konkureerimisele mõjutavad nad ka 

taimede kasvu ja tervist (Buée et al., 2009). AM seente võime mulla kaudu levivaid 

patogeenseid organisme alla suruda võib olla tugevalt seotud konkreetsete AM seeneliikide 

võimega soodustada teatud patogeenidele ebasoodsate bakterite levikut risosfääris 

(Lioussanne, 2010).  
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1.3 Harilik kärn 
 

Hariliku kärna (Streptomyces spp.) näol on tegemist bakteriaalse haigusega, mis mõjutab 

kartulimugulate kaubanduslikku välimust (VanderZaag, 2010). Harilik kärn kartuli 

saagikust oluliselt ei mõjuta küll aga vähendab mugulate kvaliteeti (Liu et al., 1996). Antud 

infektsiooni põhjustavad neli Streptomyces liiki: Streptomyces scabies, Streptomyces 

acidiscabies, Streptomyces turgidiscabies ja Streptomyces ipomoeae (Healy et al., 2000). 

Haigustunnustena ilmnevad mugula pinnale korkjad haiguskolded ning halvimal juhul võib 

kogu mugula pind olla korgistunud plekkidega kaetud (Lebecka et al., 2006). Haigus esineb 

enamasti kolmes erinevas vormis: mugula pinnaga tasa olev lame vorm, haavandeid tekitav 

nõgus ning mugula pinnale kõrgemaid kühme moodustav kumer vorm (Haynes et al., 2010). 

 

Joonis 1. Hariliku kärna (Streptomyces spp.) haiguskolded kartulisordi “Esmee” mugula pinnal. 

Allikas: Kaire Loit 2015 

Kõige levinum on antud haigus kuival aastal neutraalsetel või nõrgalt aluselistel muldadel, 

pH kõrgem kui 5,2 (Liu et al., 1996). Happelised ja pH < 5.2 mullad on Streptomyces spp. 

arenguks ebasoodsad, nendel muldadel ei esine harilikku kärna üldse või esineb väga vähesel 

määral (Lindholm et al., 1997). Uurimuste käigus on välja selgitatud, et Streptomyces spp. 

vajab arenguks pigem kuivemat kui niiskemat mulda. Norras tehtud katsete tulemusena 

selgus, et mulla niiskuse sisalduse suurenemisel vähenes nakkuse ulatus kuni 50% (Johansen 

et al., 2014). 
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Haiguse esinemist on võimalik ennetada säilitades ja toetades mulla elustikku, hoides mulla 

pH optimaalsel tasemel, orgaaniliste väetistega väetades, sobiva külvikorra valikuga ja 

mugulate arengu algfaasis mulla liigniiskuse vältimisega (Mishra, Srivastava, 2005). Kuna 

tegemist on suhteliselt allumatu haigusega, siis otsitakse pidevalt uusi keskkonnasõbralikke 

võimalusi haigustekitaja ohjeldamiseks ja ennetamiseks. Edendatakse integreeritud tõrje 

tehnoloogiaid ja bioloogilisi võtteid selleks, et piirata mulla kaudu levivaid haigusi. 

Parimaks viisiks on siiani loetud haigusega manipuleerimist läbi antagonistlike 

mikroorganismide, füüsikalis-keemilise kasvukeskkonna, pinnase muutuste või spetsiifiliste 

biotõrjevahendite. (Sahni et al., 2008) 

 

Ryan et al. (2004) on leidnud, et biotõrje tõhusus sõltub ka kultuurist, kui tegemist on 

hariliku kärna suhtes ülitundliku sordiga siis on ka soovitud tulemuse saamine raskendatud. 

Bioloogilne tõrje annab soovitud tulemust juhul kui kasvatatav kultuur omab kasvõi 

mõõdukat reistentsust hariliku kärna suhtes. Hiltunen et al., (2009) artiklis leiti, et kõige 

tõhusamaks peetakse biotõrjet antud haiguse puhul siis kui rakendatakse erinevaid 

meetodeid. Üheks bioloogilise tõrje strateegia osaks võib käesoleva katse andmete põhjal 

olla ka AM seente inokuleerimine. 

 

 

2.2 Kartuli must kärn 
 

Kartuli musta kärna tekitavaks patogeeniks on kandseente (Basidiomycota) hõimkonda 

kuuluva mulla kaudu leviva patogeeniga. Haigustekitaja (Rhizoctonia solani, teleomorf 

Thanatephorus cucumeris) põhjustab kartulimugula pinnale musti, ebaregulaarseid ja 

erineva suurusega sklerootsiume (Jeger et al., 1996). Tegemist on raskesti kontrollitava 

haigusega, sest sklerootsiumid on võimelised mullas ja taimejäänustel ilma peremeestaimeta 

säilima. Keemiliste võtetega ei ole haigust võimalik tõrjuda (Gkarmiri et al., 2015). Musta 

kärna sklerootsiumid ilmnevad kartulimugulate pinnale kasvuperioodi hilisemas faasis. 

Tugeva nakkuse korral mugulad pragunevad ja vartele moodustuvad väikesed rohelised 

mugulad (Jeger et al., 1996; Van Emden,1965). Ritchie et al. (2009) uurimuse põhjal leiti, 

et kartuli musta kärna põhjustavad isolaadid arenevad kiiresti ja tekitavad kartulimugula 

pinnale sklerootsiume, mille areng ei sõltu mullatemperatuurist ja mulla pH tasemest. 
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Haiguse esinemissagedust soodustavad kõrge lämmastiku ja fosfori tase mullas (Jeger et al., 

1996). 

 

 

Joonis 2.  Musta kärna (Rhizoctonia solani) sklerootsiumid kartulisordi ‘Esmee’ mugula pinnal. 

Allikas: Kaire Loit 2015 

Soodsates tingimustes toimub nakatumine kohe peale kartuli mahapanekut ja tänu sellele 

aeglustub tärkamine. Tugeva nakkuse korral langeb turustamiseks sobivate mugulate arv 

miinimumini ning kogusaak väheneb. Haigestunud mugul on ohtlikuks nakkusallikaks 

tervetele mugulatele. (Hide et al., 1996) Haigustekitaja ohjamisel on oluline mõju 

ennetusvõtetel (Frank, Leach 1980). Üheks oluliseks haiguse leviku minimeerimise võtteks 

on sertifitseeritud haigusvaba seemnematerjali kasutamine (Tsror et al., 1999). Kuna 

haigustekitaja on võimeline tänu mugula pinnalt mulda levinud sklerootsiumitele  seal ilma 

peremeestaimeta säilima, siis on oluline välja töötada viise kuidas infektsiooni mullas 

efektiivsemalt määrata ja tõrjuda (Lees et al., 2002; Brierley et al., 2009). Banville et al., 

(1996) uurimuses leiti, et haigustekitaja leviku piiramiseks tuleks vältida monokultuure. 

Täpsemalt leiti, et  mida pikem on rotatsioon seda postiivsem on mõju haiguse tõrjele, kuid 

R. solani poolt põhjustatud kahju aitab vähendada minimaalselt kolme aastane külvikord.  

Kuna haigus jaguneb kokkusobivuse gruppidesse, siis iga grupi jaoks on oma peremeestaim 

kellele nakkusohtlik ollakse. Kartulile on kõige nakkusohtlikumaks vegetatiivse 
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kokkusobivuse grupp AG-3 kuid on kindlaks tehtud, et ka AG-4, AG-5 ja AG-9 võivad 

kartulile musta kärna infektsiooni tekitada. (Balali et al., 1995). Hilisemad uuringud 

(Woodhallet al., 2007) on kinnitanud, et kartuli nakatumisega on seotud ka AG2-1 ja AG5 

gruppi kuuluvad isolaadid. Samas Lehtonen et al., (2008) tulemused kinnitavad, et AG 3, 

spetsiifilisemalt AG3PT alamgruppi kuuluvad R. Solani isolaadid on seotud kartuli 

nakatumisega, eriti Põhja-Euroopa kartuli kasvatuspiirkondades. Hilisem Woodhall et al., 

(2008) kokkusobivuse gruppe uuriv kasvuhoone ja põldkatse näitas, et kartuli taimed olid 

siiski nakatunud veel enamate anastomoosi gruppide poolt. Veel enam, erinevad 

anastomoosi grupid olid seotud erinevate taimeosade nakatumisega. Näiteks grupp AG2-1, 

AG3PT ja AG5 põhjustasid ulatuslikku varte nakkust. Samal ajal kui AG8 erandlikult 

põhjustas juurte nakkust. Üksnes AG3 gruppi kuuluvad isolaadid olid lisaks teiste 

taimeosade kahjustamisele seotud ka ulatusliku musta kärna tekkega kartuli mugulatele 

(Woodhall et al., 2007). Ritchie et al. (2009) uurimus kinnitas, et AG-3 isolaadid arenevad 

võrreldes AG 2-1 isolaatidega kiiremini ja toodavad mugulate pinnale oluliselt rohkem 

sklerootsiume. Tulemustest järeldus, et AG3 grupi isolaatide domineerimine on tingitud 

nende isolaatide võimega paljuneda ja areneda suuresti sõltumata kasvukeskkonna pH 

vahemikust ning muudest keskkonnatingimustest.  

 

 

2.4 Hõbekärn 
 

Hõbekärna (Helminthosporium solani) puhul on tegemist seenhaigusega, mis tekitab kartuli 

mugula pinnale metalse värvuse (Secor ja Gudmestad, 1999). Hõbekärn, mida tekitab 

Helminthosporium solani, on leivinud kartuli seenhaigus, tegemist sellise haigusega mis 

põhjustab saagikadu (Fasi et al., 2013). Mugula infekteerumise jaoks on ideaalne kõrge 

õhuniiskus ja temperatuuride vahemik 15-32°C , siis on lülieoste idanemiseks kõige 

sobivamad tingimused. Soodsas keskkonnas idanevad lülieosed mugula pinnal 16 tunniga. 

(Heiny, 1983) AM ja antagonistlike bakteritega kultuuride inokulerimist või looduslike 

populatsioonide stimuleerimist peetakse paljutõotavaks lähenemiseks võitluses kartuli 

haigustega (Yao et al., 2002) . Saavutamaks soovitud tulemust on varajane ja kiire mükoriisa 

seene Glomus spp. kolonisatsioon bioloogilises taimekaitses väga oluline (Wehner et al., 

2010). 
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Joonis 3. Hõbekärna (Helminthosporium solani) haigustunnused kartulisordi ‘Esmee’ mugula 

pinnal. Allikas: Kaire Loit 2016 

Tugeva kahjustuse tagajärjel kaotavad mugulad palju vett, mis põhjustab olulist saagikadu. 

Ägeda puhangu korral kaotavad kartulimugulad loomuliku pigmendi ja mattuvad ühtlaselt 

metalsete laikude alla (Platt, Peters, 2006). Nakatumine toimub juba enne saagikoristust, 

kuid soodsates tingimustes areneb haigus säilitusperioodi jooksul edasi. Sellest tulenevalt 

pikema säilitusperioodi puhul nakkusaste suureneb (Olivier et al., 1998). Haigestunud 

mugulad on ideaalased nakkusallikad, kust säilitusperioodi jooksul kandub infektsioon edasi 

tervetele mugulatele. Lisaks säilib haigus hoidla ventilatsioonis, põrandatel ja seintel 

mistõttu on pärast mugulate välja viimist oluline kogu hoidla ja veoautod desinfitseerida. 

(Rodriguez et al., 1996) Seemnekartuli mugula pinnal olevatel laikudel arenevad lülieosed 

kanduvad lisaks noorte mugulate nakatamise ka mulda, olles ka seal potentsiaalseks 

nakkusallikaks (Jellis, Taylor, 1977). 

 

Olulist rolli haiguse levikul mängivad ka ümbritsev keskkond, temperatuur, niiskus, mulla 

mikroobi kooslus ja pinnase tüüp. Kogu kasvuperioodi vältel tuleks toimida 

mikroobikooslust toetavalt ja hoida niiskustase ning temperatuur optimaalsena (Frazier et 

al., 1998). Pinnast töödeldes tuleks lähtuda sellest, et mikroobikooslust toetada ja see enda 

kasuks tööle panna nagu näiteks AM toetades suudab taim ka põua perioodi üle elada, sest 
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taim saab tänu sügavale ulatuvale juurestikule vajalikus koguses vett kätte. Taim ei lange 

stressi ning on elujõuline, tänu sellele pole ta ka haigustele niivõrd vastuvõtlik. Kui kasutada 

tervet seemnematerjali ja toimida mulla loomulikku keskkonda toetavalt, siis on ka 

hõbekärna nakatumise protsent oluliselt madalam. (Frazier et al., 1998) Tähelepanu tuleks 

pöörata ka külvikorrale, ühel ja samal maal kartulit mitu aastat järjest pole soovitatav 

kasvatada. Tänu kultuuride vaheldumisele ühel ja samal maa-alal on võimalik hõbekärna 

arengut oluliselt pärssida. (Denner et al., 1997) Tõhusaks ennetusvõtteks on osutunud ka 

seemnemugulate töötlemine erinevate looduslike ja keemiliste preparaatidega. (Hall et al., 

1992; Kawchuk et al., 1994)  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Põldkatse korraldus 
 

Katse viidi läbi Eesti Maaülikooli Eerika katsepõllul 2015 (58°21’57,252’’, 26°39’50,501’’) 

ja 2016 (58°21’53,170’’, 26°40’2,156’’) aasta suvel. Kartuli (Solanum tuberosum L.) 

inokulatsioonikatse pandi 2015 aastal maha 16. mail ja 2016 aastal 17. mail sügavkobestatud 

mulda. Katses kasutati mõlemal aastal kartulisorti “Esmee” (Lisa 2). Katselapi suurus oli 

kaks vagu (7 x 0,8 m) kolmes korduses (Lisa 3), katselapi kohta pandi maha 56 

sertifitseeritud kartulimugulat. Katsevariandid olid järgmised: Kontrollvariant, mille puhul 

mugulaid ei töödeldud; AM pulber (AMP), mille puhul vastavalt tootjapoolsetele (Aurea 

Systems GmbH) soovitustele pandi vahetult enne kartuli mahapanekut iga mugula alla 0,5 g 

graanulpreparaati; AM suspensioon (AMS), mille puhul töödeldi mugulaid vahetult enne 

mahapanekut vastavalt tootjapoolsetele (Aurea Systems GmbH) juhistele suspensiooni kujul 

preparaadiga. Nimetatud preparaatide näol on tegemist kartuli jaoks spetsiaalselt välja 

töötatud kommertsotstarbel toodetava AM seentest koosneva preparaadiga (Mycozoom), 

mille AM seente koostis nii suspensiooni kui graanulite puhul oli identne.  

 

Vaatlusi taimede tervisliku seisundi hindamiseks teostati alates taimede tärkamisest kuni 

katse koristamiseni, sagedusega üks kord nädalas. Taimede tervisliku seisundi vaatlused 

algasid vastavalt 2015 aastal 12. juunil ja 2016. aastal 20. juunil. Katse koristati vastavalt 

07.09.2015 ja 31.08.2016. Taimekaitsetöid ja väetamist kummalgi katseaastal ei teostatud.  

 

 

2.2 Kasvuperioodi ilmastik 2015. ja 2016. aastal  
 

Keskmine temperatuur 2015 aasta kasvuperioodi (mai-september) vältel oli 14,3oC (Lisa 4). 

Kõige madamala temperatuuriga kuu oli mai, keskmiseks temperatuuriks sellel kuul oli 

10,2oC ja kõige kõrgema temperatuuriga kuu oli august, kesmiseks temperatuuriks sellel 

kuul mõõdeti 17oC.  Kogu vaadeldava perioodi (mai-september) keskmine temperatuur oli 

13,9oC, kui võrrelda seda 26 aasta keskmisega (14,5oC) siis võib öelda et antud aasta oli 



18 
 

jahedama poolsem. Tabelit vaadates on selgelt näha ka, et mai, juuni ja juuli kuudel on 

temperatuur jahedam võrreldes 26 aasta keskmisega. Juuli kuus oli temperatuuri erinevus 

kõige märkimisväärsem, sest siis oli ilmastik lausa 2,3 kraadi jahedam kui 26 aasta 

keskmine. Augustis ja septembris oli küll pisut kõrgem temperatuur, kuid tegemist ei ole 

ulatusliku erinevusega.  

 

Keskmine sademete hulk kasvuperioodil oli 51 mm. Kõige sajusemaks kuuks oli mai kuu, 

keskmine sademete hulk dekaadi jooksul oli 62 mm. Kõige kuivemaks kuuks oli juuni, 

keskmine sademete hulk dekaadi jooksul 39,4 mm. Kogu vaadeldava perioodi keskmiseks 

sademete hulgaks oli 52,6 mm, mis on 9,3 mm vähem kui 26 aasta kesmine (61,86mm). 

Antud andmete põhjal võib öelda, et tegemist oli keskmiselt sademetevaesema  aastaga kuna 

võrreldes 26 aasta keskmiste näitajatega oli kasvuperioodi jooksul sademeid oluliselt vähem. 

Välja arvatud mai ja september, siis sadas rohkem kui 26 aasta keskmine vastavalt siis 2,4 

mm ja 6,6 mm. Kuna tegemist pole märkmisväärse erinevusega, siis saab antud aastat siiski 

kuivema poolseks lugeda, Kindlasti ei saa tähelepanu pööramata jätta sellele, et võrreldes 26 

aasta keskmisega oli kõige kuivem kuu juuni, siis sadas lausa 39,5 mm vähem.  

 

Keskmine temperatuur 2016 aasta kasvuperioodil (mai-august) oli 16,3oC (Lisa 5). Kõige 

soojemaks kuuks saab dekaadi keskmiste tempretuuride järgi lugeda juuli (17,8oC) ja kõige 

jahedamakas kuuks koristuskuu ehk septembri (12,3oC). Kogu vaadeldava perioodi (mai-

september) keskmiseks temperatuuriks mõõdeti 15,2oC, kui võrrelda seda 27 aasta keskmise 

näitajaga (14,6oC) siis saab öelda et 2016 aasta oli soojema poolsem, sest temperatruur oli 

0,6 kraadi soojem kui 27 aasta keskmine. 

 

Keskmine sademete hulk 2016 aasta kasvuperioodil oli 62,5 mm. Kõige sajusemaks kuuks 

oli juuni, keskmiseks sademete hulgaks dekaadi jooksul mõõdeti 124,6 mm. Kõige 

kuivemaks kuuks oli mai, keskmiseks sademete hulgaks dekaadi jooksul möödeti 1,6 mm. 

Kogu vaadeldava perioodi keskmiseks sademete hulgaks oli 53,0 mm, seda on 14,2 mm 

vähem kui 27 aasta keskmine näitaja 67,3 mm . Antud andmeid vaadeldes saab väita, et 

tegemist oli kuiva aastaga. Juuni ja juuli kuud olid küll keskmisest sajusemad kuid 

kokkuvõtteks oli kogu vaadeldava perioodi sademete hulk siiski madalam kui 27 aasta 

keskmine näitaja. Kindlasti ei saa sademete poolest mainimata jätta mai kuud, sest siis oli 

55,9 mm vähem sademeid kui 27 aasta keskmine näitaja, 2016 aasta mai kuus sadas 1,6 mm 

sademeid samas kui 27 aasta keskmise mai kuu sademete hulk on 57,5 mm.  
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2.3 Kartuli mugulahaiguste hindamine 
 

Mugulahaiguste visuaalne hindamine viidi mõlemal aastal läbi kolm nädalat pärast katse 

koristamist. Hindamise aluseks võeti Riiklike majanduskatsete katsemetoodika (Loper, 

2013), hindamiseks võeti igast kordusest 100 mugulat ning nakatumise esinemise sagedus 

esitati protsentides. Hindamise käigus vaadeldi järgmiste haiguste esinemist: harilik kärn 

(Streptomyces scabies), must kärn (Rhizoctonia solani) ja hõbekärn (Helminthosporium 

solani). Harilikku kärna, musta kärna ja hõbekärna hinnati järgneva skaala alusel: 5-15% 

mugula pealispinnast kärna laikudega kaetud, 16-30% mugula pealispinnast kärna laikudega 

kaetud, 31-45% mugula pealispinnast kärna laikudega kaetud ja >45% mugula pealispinnast 

kärna laikudega kaetud.  

 

 

2.4 Saagikus ja kaubastatavate mugulate osakaal 
 

Saagikuse hindamiseks võeti mõlemal aastal juhuslikult enne katse koristust ülesse 15 pesa 

korduse kohta. Kogutud 15 pesa kaaluti eraldi ja selle põhjal leiti keskmine saagikus.  

Kaubastatavate mugulate (diameetriga 35-60 mm) osakaalu määramiseks jaotati mugulad 

fraktsioonidesse. Fraktsioonide määramisel lähtuti Riiklike majanduskatsete 

katsemetoodikale (Loper, 2013).  Saadud mugulad jagati kolme fraktsiooni: kuni 35 mm, 

36-60 mm ning 60 ja suurema läbimõõduga mugulad. 

 

 

2.5 Andmeanalüüs 
 

Katseandmete töötluseks kasutati programmi STATISTICA 13 (StatSoft, Inc.), kasutati  T-

testi, ANOVA ja Post Hoc Fisher LSD testi. Statistiliselt oluliseks erinevuseks loeti p< 0,05 

ning see on joonistel märgitud arinevate tähtedega või tärniga. 

 

  



20 
 

 

 

3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1 Kartuli saagikus 
 

Katseandmete analüüs näitas, et nii aasta kui ka töötlused avaldasid kartuli saagikusele 

statistiliselt usutavat mõju (joonis 4). Aastal 2016 olid kartuli saagid oluliselt madalamad 

kui aastal 2015. Kõikide töötluste puhul oli 2016 aastal kartuli saak statistiliselt usutavalt 

väiksem kui 2015. aastal (t= 6,55; df= 16; p<0,0001; joonis 4). Nii AMP (t=4,01; df=4; 

p=0,01), AMS (t=6,36; df=4; p=0,003) kui kontrollvariandist (t=11,5; df=4; p=0,0003) 

kaalutud saagid olid 2015 aastal statistiliselt oluliselt suuremad kui 2016. aastal (joonis 4).  

 
Joonis 4. Töötluse mõju saagikusele 2015 ja 2016 aastal. Kastid ja vurrud tähistavad vastavalt 

keskmist ja keskmise standardviga.  Tärnid tulpade kohal tähistavad  statistiliselt olulist erinevust 

uuritavate gruppide keskmiste väärtuste vahel tasemetel *<0,05, **<0,01, ***<0,001.Väikesed tähed 

tulpade kohal tähistavad töötluste vahelisi statistiliselt olulisi erinevusi 2015 aastal ja suured tähed 

2016 aastal (PostHoc LSD test, T-test, p<0,05).  

 

Töötluste vahelise mõju hindamisel selgus, et 2016 aastal esines saakides statistiliselt oluline 

erinevus. Aastal 2015 töötluste vahel statistiliselt usutavaid erinevusi ei esinenud (joonis 4). 
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Siiski on näha tendentsi, et pulbriga töödeldud katsevariandis oli suspensioonvariandi 

(PostHoc LSD p=0,07; joonis 4) ja kontrollvariandiga (PostHoc LSD p=0,19; joonis 4) 

võrreldes suurem saak, kuid see ei avaldanud statistiliselt olulist mõju. Samas 2016 aastal 

erinesid töötlused AMP ja AMS statistiliselt usutavalt. Aastal 2016 oli pulberpreparaadiga 

töödeldud katsevariandis kartuli saak statistiliselt oluliselt väiksem kui 

suspensioonpreparaadiga töödeldud katsevariandis (PostHoc LSD p=0,01; joonis 4). 

Kontrollvariant AMS (PostHoc LSD p=0,50; joonis 4) ja AMP (PostHoc LSD p=0,19; joonis 

4) töötlustest statistiliselt usutavalt ei erinenud.  

 

Seega, katsetulemuste analüüsist selgus, et võrreldes kontrollvariandiga ei olnud kummalgi 

katseaastal preparaadiga töötlemisel saagile statistilist olulist mõju. Vaatamata sellele oli 

näha mõningat tendentsi, et 2015. aastal oli pulbriga töödeldud variandis saak võrreldes 

susbensiooniga töödeldud variandist suurem. Samas ilmnes 2016. aastal vastupidine mõju, 

sest susbensiooniga töödeldud variandis oli võrreldes pulbriga töödeldud variandiga 

statistiliselt oluliselt suurem saak. Andmeanalüüsi tulemustest selgus, et töötluste erinev 

mõju aastati on seletatav mai kuu sademete hulgaga. Kui 2015. aastal oli mai kuus sademeid 

2 mm, siis 2016. aastal oli mai kuu sademete hulk 62 mm (Lisa 4; Lisa 5). Töötluse ja mai 

kuu sademete hulga vahel esines statistliselt oluline koosmõju (F(2, 12)=3,9826, p=0,04). 

Seega on võimalik, et sademetevaesel kevadel ei saanud pulberpreparaat õigel ajal lahustuda 

ning seega puudus kartuli juurtel mulda viidud AM seentega otsene kontakt. Samas 

sademeterohkel aastal kadus vedelal kujul mugulatele viidud susbensiooni mõju, kuna 

susbensioon võis uhtuda mugulatelt enne juurtega otsekontakti saavutamist mulda.  

Seega, kuigi on leitud (Shachar-Hill et al., 1995; Subramanian, 1997; (Cesaro et al., 2008), 

et AM seente bioväetisena kasutamine aitab vähendada väetiste ja taimekaitsevahendite 

kasutamist ning suurendab kasvatatava kultuuri saagikust, siis AM inokulatsiooni positiivne 

mõju ei ole alati garanteeritud. Varasemad kartuli inokulatsiooni põldkatsed (Ngakou et al. 

(2006) küll kinnitavad, et võrreldes inokuleerimata katselappidega on inokuleeritud 

katselappidel suurem saak ja taime kohta suurem mugulate arv, kuid käesolevas töös 

nimetatud positiivset mõju ei esinenud. Tulemustest saab järeldada, et enne laiaulatuslikku 

biopreparaatide kasutust põllumajanduses, tuleb uurida nende konkreetsetesse tingimustesse 

sobivust.  
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3.2 Turustatavate mugulate osakaal 
 

Saagi kvaliteedi oluliseks näitajaks on turustamiseks sobivate, 36-60 mm läbimõõduga, 

kartulimugulate osakaal. Katseandmete analüüs näitas, et aasta avaldas turustatavate 

mugulate osakaalule statistiliselt usutavat mõju (joonis 5). Aastal 2015 oli turustatavate 

mugulate osakaal oluliselt suurem kui aastal 2016. Kõikide töötluste puhul oli turustatavate 

kartulimugulate osakaal 2015 aastal statistiliselt usutavalt suurem kui 2016. aastal (t=7,87; 

df=16; p<0,0001; joonis 5). Nii AMP (t=6,1 ; df=4; p=0,004), AMS (t=2,4; df=4; p=0,05) 

kui kontrollvariandis (t=10,8; df=4; p=0,0004) oli 2015 aastal statistiliselt oluliselt rohkem 

turustamiseks kõlblikke mugulaid kui 2016. aastal (joonis 5).  

 

 
Joonis 5. Töötluse mõju turustatavate mugulate osakaalule 2015 ja 2016 aastal. Kastid ja vurrud 

tähistavad vastavalt keskmist ja keskmise standardviga.  Tärnid tulpade kohal tähistavad  statistiliselt 

olulist erinevust uuritavate gruppide keskmiste väärtuste vahel tasemetel *<0,05, **<0,01, 

***<0,001. Väikesed tähed tulpade kohal tähistavad töötluste vahelisi statistiliselt olulisi erinevusi 

2015 aastal ja suured tähed 2016 aastal (PostHoc LSD test, T-test, p<0,05).  

 

Töötluste vahelise mõju hindamisel selgus, et aastal 2015 turustamiseks kõlblike mugulate 

arvus statistiliselt usutavat erinevust ei olnud. Küll aga on näha tendentsi, et AM 

pulberpraparaadi puhul oli kaubastatavate mugulate osakaal suurem kui AM suspensiooni 

puhul. Samas 2016 aastal esines töötluste vahel turustatavate mugulate osakaalu analüüsides 
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statistiliselt oluline erinevus (joonis 5). Aastal 2016 oli pulberpreparaadiga töödeldud 

katsevariandis kaubastamiseks sobivate mugulate osakaal statistiliselt oluliselt väiksem kui 

susbensioonpreparaadiga töödeldud katsevariandis (PostHoc LSD p=0,005; joonis 5). Ning 

lisaks oli ka töötlemata variandis kaubastatavate mugulate osakaal statistiliselt usutavalt 

väiksem, kui suspensioonpreparaadiga töödeldud variandis (PostHoc LSD p=0,02; joonis 5). 

Kontrollvariandi ja AMP töötlusega variandi vahel statistiliselt usutavat erinevust 

andmetöötluse käigus ei tuvastatud.  

 

Varasemad uuringud on kindlaks teinud, et AM inokulatsioonil on positiivne mõju saagile, 

biomassile ning taime kasvule (Schellenbaum et al., 1998; Gamal et al., 2016). Järeldatakse, 

et kuna AM sümbioos parandab taime toitainete omastamist siis tänu sellele paraneb ka saagi 

kvaliteet (Cavagnaro et al., 2005; Cesaro et al., 2008). Tulemuste põhjal võib väita, et nagu 

ka saagikuse puhul oli inokulatsioonil turustatavate mugulate osakaalule kaudne positiivne 

mõju olemas. Kuigi saagi puhul puudus töötlustel võrreldes kontrollvariandiga statistiliselt 

oluline mõju, siis 2016. aastal oli susbensioonvariandiga töödeldud katselappidel 

statistiliselt oluliselt rohkem kaubastatavaid mugulaid kui kontroll- ja pulberpreparaadi 

variantides. Ka turustatavate mugulate arvu puhul ilmnes mai kuu sademete hulga ja töötluse 

vahel statistiliselt oluline koosmõju (F(2, 12)=6,6033, p=0,01). Seega, kaudselt saab 

järeldada, et vastavalt ilmastikule valitud õigel kujul AM preparaat parandab taimede 

toitainete omastamist, mis omakorda toob kaasa kvaliteetsema ja kõrgema toodangu. 

 

 

3.3 Mugulahaiguste esinemine 

 

3.3.1 Harilik kärn (Streptomyces spp.) 

 

Hariliku kärna puhul loetakse biotõrjet sobivaks meetodiks sest keskkonda säästvalt on 

võimalik raskesti kontrollitavat patogeeni tõrjuda ja vähendada haiguse raskusastet (Longard 

et al., 1995). Katseandmete analüüs näitas, et nii aasta kui ka töötlus avaldasid hariliku kärna 

esinemisele statistiliselt usutavat mõju. Aastal 2015 esines harilikku kärna rohkem kui aastal 

2016. Kõikide töötluste puhul oli hariliku kärna esinemise protsent aastal 2015 statistiliselt 

usutavalt kõrgem kui 2016 aastal (t= 21,14; df= 16; p<0,0001; joonis 6). Nii AMP (t=15,9; 

df=4; p=0,00001), AMS (t=16,1; df=4; p=0,00009) kui ka kontrollvariandi (t=10,1; df=4; 
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p=0,0004) puhul oli hariliku kärna esinemise protsent aastal 2015 statistiliselt oluliselt 

kõrgem kui aastal 2016 (joonis 6).  

 
Joonis 6. Töötluste mõju Hariliku kärna (Streptomyces spp.) esinemisele 2015 ja 2016 aastal. Kastid 

ja vurrud tähistavad vastavalt keskmist ja keskmise standardviga. Tärnid tulpade kohal tähistavad 

statistiliselt olulist erinevust uuritavate gruppide keskmiste väärtuste vahel tasemetel *<0,05, 

**<0,01, ***<0,001. Väikesed tähed tulpade kohal tähistavad töötluste vahelisi statistiliselt olulisi 

erinevusi 2015 aastal ja suured tähed 2016 aastal (PostHoc LSD test, T-test, p<0,05).  

 

Töötluste vahelise mõju hindamisel selgus, et 2015 aastal esines töötluste vahel hariliku 

kärna esinemises statistiliselt oluline erinevus. Aastal 2015 oli pulberpreparaadiga töödeldud 

katsevariandis hariliku kärna esinemise protsent statistiliselt usutavalt väiksem kui 

töötlemata variandis (PostHoc LSD p=0,01; joonis 6). AM suspensiooniga töödeldud variant 

AM pulbriga töödeldud (PostHoc LSD p=0,21; joonis 6) ja kontroll variandist statistiliselt 

usutavalt ei erinenud (PostHoc LSD p= 0,07; joonis 6).Seevastu aastal 2016 hariliku kärna 

esinemises töötluste vahel statistiliselt usutavaid erinevusi ei esinenud. AM suspensiooniga 

töödeldud variant (PostHoc LSD p=; joonis 6), AM pulbriga töödeldud variant (PostHoc 

LSD p=; joonis 6) ja kontroll variant (PostHoc LSD p=; joonis 6) statistiliselt usutavalt ei 

erinenud Näha on küll tendentsi, et 2016. aastal AM suspensiooniga töödeldud 

katsevariandis oli võrreldes teiste katsevariantidega hariliku kärna esinemise protsent 

madalam, kuid statistiliselt see olulist mõju ei avalda.  

Harilik kärn on mulla kaudu leviv kartuli haigus, mis on probleemiks kõigis piirkondades 

kus antud põllukultuuri kasvatatakse. Kuna taimpatogeen Streptomyces spp. on võimeline 

ellu jääma ilma peremeestaimeta mulla orgaanilises aines ja taimejäänustel siis on teda 
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keerukas kontrolli alla saada ja tõrjuda (Loria, 2001). Üheks haigust maha suruvaks 

meetodiks loetakse patogeeni suhtes antagonistlike mikroorganisme tänu kellele on võimalik 

vähendada hariliku kärna raskusastet ja saavutada lõplik kontroll infektsiooni üle (Lorang et 

al., 1995). Antibioos, konkurents resursside pärast ja parasitism on asjaolud tänu millele on 

võimalik antud patogeeni üle bioloogiline kontroll tagada (Schottel et al., 2001). Hiltunen et 

al., (2009) artiklis uuriti biotõrje effekti hariliku kärna leviku piiramisel pärssivate tüvedega. 

Katsed teostati nii kasvuhoones kui ka avamaa ja tulemustes leiti, et põllul on biotõrje 

kasutamine keerukam kui kasvuhoones, sest tingimused on muutlikud ja tänu sellele on 

kontrolli saavutamine keerukam. Keskkonna tingimused nagu ilmastik, mulla pH ja niiskus 

varieeruvad asukoha ja hooaja lõikes. Antud uurimustöö katse tulemustest järeldus, et 

mükoriisa preparaadi kasutamisel esines mõningane mõju hariliku kärna esinemisele. Aastal 

2015 pulberpreparaadi kasutamisel statistiliselt oluline positiivne mõju. Samuti tuleb 

analüüsi tulemustest välja, et lisaks preparaadile oli hariliku kärna esinemisele suur mõju 

ilmastikul. Ilmastiku andmeid vaadeldes (lisa 4; lisa 5) on näha, et kui mai kuu välja arvata 

siis 2015 aasta oli kuivem kui aasta 2016. Kuna hariliku kärna arengut soodustab pigem 

kuivem kui niiskem mulla keskkond (Johansen et al., 2014), siis 2015 aastal oli haiguse 

arenguks ideaalsed tingimused. Kasvuperioodi algus oli küll niiske kuid ülejäänud periood 

oli siiski kuiv (lisa 5). Kuna aga leviku protsent oli statistiliselt usutavalt väiksem, siis võib 

väita, et preparaat avaldas haigust allasuruvat mõju. Mõningane mõju oli kindlasti ka 

perioodi alguses olnud suurtel sademete hulgal, mis aitasid kaasa haiguse tekke 

piduramisele. Ka varasemate uurimuste käigus on välja selgitatud, et harilik kärn vajab 

arenguks pigem kuivemat kui niiskemat mulda. Norras tehtud katsete tulemusena selgus, et 

mulla niiskuse sisalduse langetamisel vähenes ka hariliku kärna infektsiooni aste 50%. 

(Johansen et al., 2014)  

 

Üheks hariliku kärna levikut piiravaks biotõrje võtteks loetakse mulla pH-ga 

manipuleerimist. Hiltunen et al., (2009) artiklis uuriti Streptomyces spp. tüvede arenguks 

optimaalseid mulla pH vahemikke ja leiti, et harilik kärn on võimeline arenema pH 

vahemikus 5-8. Kui pH tase viidi alla 5, andis see positiivseid tulemus ja tulemuseks suudeti 

haigus maha suruda. Kuna antud katse puhul olid pH näitajad mõlemal aastal 5.5-6,2 (lisa 

1)siis saame Hiltunen et al., (2009) artikli tulemustele kinnituse, tema poolt ülesse seatud 

pH vahemik on haiguse arenguks ja levikuks ideaalne. Siinkohal saab järeldada ka seda, et 

kui viia pH alla viie, siis on võimalik haiguse arengut mullas pidurdada.  
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3.3.2 Kartuli must kärn (Rhizoctonia solani) 

 

Katseandmete analüüs näitas, ühegi töötluse puhul katse aasta musta kärna esinemisele 

statistiliselt usutavat mõju ei avaldanud (t= - 0,53; df= 16; p=0,61; joonis 7).  

 
Joonis 7. Töötluste mõju kartuli-mustkärna (Rhizoctonia solani) esinemisele 2015 ja 2016 aastal. 

Kastid ja vurrud tähistavad vastavalt keskmist ja keskmise standardviga. Tähis n.s. näitab, et 

erinevatel aastatel ei esinenud töötluste vahel statistiliselt olulisi erinevusi. Väikesed tähed tulpade 

kohal tähistavad töötluste vahelisi statistiliselt olulisi erinevusi 2015 aastal ja suured tähed 2016 

aastal (PostHoc LSD test, T-test, p<0,05).  

 

Samuti selgus töötluste vahelise mõju hindamisel, et kummalgi katseaastal töötlustel musta 

kärna esinemisele statistiliselt usutavat mõju ei leitud. Aastal 2015 ei erinenud AM 

suspensiooniga töödeldud variant AM pulbriga töödeldud (PostHoc LSD p=0,37) ja 

töötlemata katsevariantidest (PostHoc test p=0,23) statistiliselt usutavalt (joonis 7). 

Omavahel ei erinenud statistiliselt usutavalt ka AM pulbriga töödeldud ning töötluseta 

katsevariandid (PostHoc test p= 0,73; joonis 7). Aastal 2016 ei erinenud AM suspensiooniga 

töödeldud variant AM pulbriga töödeldud (PostHoc test p=0,07) ja töötlemata 

katsevariantidest (PostHoc test p=0,59) statistiliselt usutavalt (joonis 7). Omavahel ei 

erinenud statistiliselt usutavalt ka AM pulbriga töödeldud ning töötluseta katsevariandid 
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(PostHoc LSD p= 0,16; joonis 7). Näha on mõningast tendentsi, et mõlemate AM töötluste 

puhul esines võrreldes kontrollvariandiga 2015 aastal ning AMS töötluse puhul esines 

võrreldes kontrollvariandiga 2016 aastal vähem kartuli musta kärna, kuid statistiliselt olulist 

mõju see ei avaldanud. 

 

Tulemustest järeldus, et mükoriisa preparaadi kasutamisel kartuli musta kärna esinemisele 

mõju ei leitud. Samuti tuleb analüüsi tulemustest välja, et erinevalt hariliku kärna 

esinemisele, musta kärna esinemist ilmastik ei mõjuta. Tulemusi kinnitab ka Ritchie et al., 

(2009) uurimus, kus leiti, et AG-3 isolaadid arenevad kiiremini ja toodavad kartulimugula 

pinnale rohkem sklerootsiume olenemata temperatuurist ja mulla pH tasemest. Kinnitust, et 

antud katses on tegu AG-3 gruppi kuuluvate musta kärna isolaatidega, annab Woodhall et 

al., (2007) uurimus, kus leiti, et ulatusliku musta kärna tekkega kartuli mugulatele on seotud 

just AG-3 gruppi kuuluvad isolaadid ning lisaks ka Soomes Lehtonen et al., (2008) poolt 

läbi viidud uuring, kus leiti samuti, et põhjapoolsemates kartulikasvatuspiirkondades nagu 

Põhja Euroopa esineb oluliselt rohkem AG-3 gruppi kuuluvaid musta kärna isolaate. 

Arvestades, et kasutusel olevad sünteetilistel taimekaitsevahenditel põhinevad taimekaitse 

strateegiad on musta kärna tõrjel väheefektiivsed (Paulitz, 2006) ning võttes arvesse 

keskkonnasäästlikkuse aspekti siis on eriti oluline alternatiivsete biotõrje strateegiate 

väljatöötamine.  
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3.3.3 Hõbekärn (Helminthosporium solani) 

 

Katseandmete analüüs näitas, et kartuli hõbekärna esinemisele avaldas statistiliselt olulist 

mõju katseaasta. Aastate vahelise mõju hindamisel selgus, et aastal 2015 oli hõbekärna 

esinemise protsent kõikide töötluste puhul statistiliselt usutavalt suurem kui aastal 2016 

(t=12,22;df=16;p<0,0001;joonis8). 

 

Joonis 8. Töötluste mõju hõbekärna (Helminthosporium solani) esinemisele  2015 ja 2016 aastal. 

Kastid ja vurrud tähistavad vastavalt keskmist ja keskmise standardviga.  Tähis n.s. näitab, et 

erinevatel aastatel ei esinenud töötluste vahel statistiliselt olulisi erinevusi. Väikesed tähed tulpade 

kohal tähistavad töötluste vahelisi statistiliselt olulisi erinevusi 2015 aastal ja suured tähed 2016 

aastal (PostHoc LSD test, T-test, p<0,05).  

 

Nii AMP (t=6,18; df= 4; p=0.003; joonis 8), AMS (t= 5,66; df= 4; p=0,003; joonis 8) kui 

kontrollvariandis (t= 8,71; df= 4; p=0,001; joonis 8) esines kartulimugulatel 2015 aastal 

statistiliselt oluliselt rohkem hõbekärna kui 2016. aastal . Seevastu kummalgi katseaastal 

töötlused hõbekärna esinemisele statistiliselt usutavat mõju ei avaldanud (PostHoc LSD 

p>0,05; Joonis 8). Mõlemal aastal töötluseid ja kontroll varianti võrreldes on näha küll 

tendentsi, et töötluste puhul esines haigust vähem kuid statistiliselt olulist mõju see ei 

avaldanud. 
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Enamik juhtudel on kaitsev mõju seotud kahjustuste ja patogeenide sisalduse vähenemisega 

taime kudedes (Whipps, 2004). Teaduslikult on tõestatud, et mullapatogeenid ja AM seened 

konkureerivad koloniseeritava pinna ja fotosünteesi produktide pärast ( Norman et al., 1996). 

AM seentest räägitakse kui bioväetistest säästvas põllumajanduses (Köhl et al., 2015). Järjest 

enam kasvab huvi mullaelustiku kui kasutoova vahendi vastu taimede toitumise ja 

produktiivsuse puhul (Barrios, 2007). 

 

Varasemate uuringute põhjal on kindlaks tehtud, et resistentesemate sortide ja sertifiseeritud 

seemne kasutamisel on AM kolonisatsiooni areng kiirem kui haigusele vastuvõtlike sortide 

puhul. (Yao et al., 2002) Jellis and Taylor (1977) on leidnud, et arenevad mugulad on 

hõbekärna suhtes resistentsed kuni 10 nädalat pärast mugula maha panekut. Siin võib teha 

järelduse selle kohta, et 2015 aasta kasvutingimused soosisid hõbekärna levikut enam kui 

2016 aasta tingimused. Infektsioon oli mullas nakkusohtlik, mugulad jäid kaitseta ja olid 

hõbekärna suhtes vastuvõtlikud. Hõbekärna leviku ja mükoriisa preparaatide kasutamise 

vahel seost ei leitud.  
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KOKKUVÕTE 

 

AM seened kuuluvad krohmseente (Glomeromycota) hõimkonda ning AM seentega 

inokuleerimist loetakse tõhusaks biotõrje võtteks. Kuna maailmas suureneb üha enam 

vajadus sünteetiliste väetiste ning keemiliste taimekaitsevahendite järele, mis omakorda 

viivad haigustekitajate resistentsuseni pestitsiidide suhtes ning mulla bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemiseni on oluline leida jätkusuutliku põllumajanduse nimel 

keskkonnasäästlikke alternatiive. Selleks, et põllumajandus kestaks ning oleks jätkusuutlik 

on vaja hoida naturaalset ja loomulikku keskkonda, mis tahes mulla bioloogilist 

mitmekesisust kahjustav põllumajandulik tegevus mõjub laastavalt ka taimedega sümbioosis 

elavatele mükoriisaseentele. See ei eelda, et pestitsiidide kasutamine tuleks lõpetada vaid 

oluline on teha õigeid valikuid. Kasulike mikroorganismide elutegevuse soosimine 

keskkonnasäästlike kasvatustehnoloogiatega on juba väga suur samm jätkusuutlikuma 

põllumajandustegevuse suunas. Kuna AM seened on mullas loomulikul kujul juba olemas, 

siis preparaadi kasutamise eesmärgiks on mükoriisa tegevust aktiivsemaks muuta ning 

toetada.  

 

Magistritöö eesmärgiks oli selgitada kartuli jaoks spetsiaalselt toodetud kommertsliku AM 

seenpreparaadi Mycozoom inokulatsiooni mõju mulla kaudu levivate kartuli 

mugulahaiguste esinemisele ning kartuli saagikusele. Töö keskendus seenpreparaadile kui 

võimalikule bioloogilise tõrje vahendile mulla kaudu levivate patogeenide vastu ning 

võimalikule saagikuse parandajale. Põhilised vaadeldavad haigused olid harilik kärn 

(Streptomyces scabies), kartuli-mustkärn (Rhizoctonia solani) ja kartuli-hõbekärn 

(Helminthosporium solani). Lisaks leiti 15 pesa kaalu põhjal kartuli saagikus ning 

fraktsioonide määramise teel leiti kaubastatavate mugulate osakaal. Ülevaade anti kahe aasta 

katse tulemuste ning antud teemat puudutava kirjanduse põhjal. Töös seati järgmised 

hüpoteesid: 1) AM preparaat vähendab mulla kaudu levivate kartuli mugulahaiguste 

esinemist. 2) AM preparaat tõstab oluliselt kartuli saagikust. 
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Magistritöö teoreetilises osas anti ülevaade inokulumi tootmisest, kirjandusest kajastatud 

inokulatsiooni mõjust ning uuritavate haiguste olemusest. Uurimuslik osa andis ülevaate 

kommertsotsatarbel toodetava AM preparaadi Mycozoom inokulatsiooni mõjust hariliku 

kärna, musta kärna ning hõbekärna esinemisele. Lisaks AM prepaaraadi inokulatsiooni 

mõjust kartuli saagikusele ning turustatavate mugulate osakaalule. 

 

Tulemustes selgus, et preparaadi Mycozoom kasutamine vähendas kartulimugulatel hariliku 

kärna (Streptomyces spp) esinemist. Lisaks selgus preparaadi Mycozoom kasutamise 

positiivne mõju kartuli saagikusele ja turustatavate mugulate osakaalule. Siiski olid 

tulemused oluliselt mõjutatud katseaasta ilmastikust. Kuna 2015. aastal oli mugulate 

idanemise periood 26 aasta keskmisega võrreldes sademeterikkam, siis andis positiivseid 

tulemusi pulbri kujul preparaat. Samas aastal 2016 oli mai kuu väga sademetevaene, andis 

positiivseid tulemusi susbensiooni kujul preparaat. 

 

Kui hariliku kärna esinemist preparaadi kasutamine mõjutas, siis musta kärna puhul katse 

aasta ega töötlused musta kärna esinemisele statistiliselt usutavat mõju ei avaldanud.  Näha 

oli küll mõningast tendentsi, et susbensioonvariandiga töödeldud katselappidel oli teiste 

variantidega võrreldes väiksem nakkuse ulatus, kuid statistlikulelt olulist mõju see ei 

avaldanud. Hõbekärna puhul nagu ka musta kärna puhul ei esinenud töötluste vahel 

statistiliselt usutavaid erinevusi. Aasta mõju hindamisel selgus, et astal 2015 olid hõbekärna 

esinemise protsent kõikide töötluste puhul statistiliselt usutavalt suurem kui aastal 2016, 

nakkuse ulatusele preparaadi kasutamine mõju ei avaldanud. Saagikusele ja turustatavate 

mugulate osakaalule oli positiivne mõju olemas. Aastal 2016 oli saagikus pulberpreparaati 

kasutades väiksem kui suspensiooni kasutades. Turustatavate mugulate osakaalu hindamisel 

selgus samuti, et aastal 2016 oli pulberpreparaati kasutades näitaja madalam kui 

suspensiooni kasutades. Aasta mõju hinnates selgus, et 2015 aastal oli saak ja turustatavate 

mugulate osakaal statistiliselt usutavalt kõrgem kui aastal 2016. Saagikuse ja turustatavate 

mugulate osas leidis hüpotees kinnitust ja AM inokultasiooni tõstis saagikust ning 

turustatavate mugulate osakaalu, kuid tulemused olid oluliselt mõjutatud ilmastikust. Mulla 

kaudu levivate haiguste suhtes leidis hüpotees samuti mõningast kinnitust, nimelt leiti, et 

preparaadi kasutamine avaldas positiivset mõju hariliku kärna esinemisele. 

 

Tulemustest selgus, et Tulemustes selgus, et preparaadi Mycozoom kasutamine vähendas 

kartulimugulatel hariliku kärna (Streptomyces spp) esinemist. Lisaks selgus preparaadi 
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Mycozoom kasutamise positiivne mõju kartuli saagikusele ja turustatavate mugulate 

osakaalule. Siiski olid tulemused oluliselt mõjutatud katseaasta ilmastikust.  

 

Kuna ühe innovatiivsema lahendusena vähendamaks sünteetiliste pestitsiidide ja 

mineraalväetiste kasutamist on põllumajanduses üha enam rakendust leidmas erinevate 

biostimulaatorite kasutamine, siiski tuleks silmas pidada, et kõik turul saada olevad 

biopreparaadid ei taga soovitavat edu. Seetõttu tuleks enne põllumajanduses laiaulatuslikku 

kasutamist läbida vastavad katsed. Kuna käesolevas katses kasutatud preparaadi mõju olenes 

suurel määral ilmastikust, siis leiti, et tuleks jätkata katsetega, kus kasutatakse graanul- ja 

suspensioonpreparaati samaaegselt. 
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THE IMPACT OF COMMERCIAL ARBUSCULAR 

MYCORRHIZAL BIO-INOCULANT ON POTATO YIELD 

AND IMPORTANT SOIL-BORNE DISEASES 

 

SUMMARY 

 

Arbuscular mycorrhizal-(AM) fungi are mutualistic symbiotic associations between the 

roots of most vascular plants, belonging to the phylum Glomeromycota. AM fungal 

inoculation is considered effective biocontrol strategy for many plant species, including 

agriculturally important crop plants. The increasing need for higher usage of synthetic 

fertilizers and pesticides lead to negative impact on the environment. Therefore it is 

important to find alternatives to enhance sustainable agriculture.  

The main aim of this study was to characterize AM fungi as potential biocontrol agents and 

bring out the bottleneck of the efficacy of commercially produced bio-inoculant. We 

specifically asked the following: (1) How do the commercially produced arbuscular 

mycorrhizal bio-inoculant influence the occurrence of important soil-borne diseases of 

potato? (2) How do the commercially produced arbuscular mycorrhizal bio-inoculant 

influence the yield of potato? 

The main observed diseases were common scab (Streptomyces spp.), black scurf of potato 

(Rhizoctonia solani), and Silver scurf (Helminthosporium solani). In the theoretical part of 

the master's thesis, inoculum production, previous inoculation studies and soil-borne 

diseases were described. The empirical part represents the results of the two-year field study 

carried out in Eerika, Estonia. 

In 2015 and 2016, three treatments were used: (1) AM bio-inoculant (granule formulation), 

(2) AM bio-inoculant (suspension formulation), and (3) Control (untreated). In both year, 

potato (cultivar 'Esmee') tubers were inoculated before planting, according to manufacturer 

instructions. Treatments were arranged in full randomized block design with each plot in 

three replications. 

One hundred tubers were collected randomly from each of the three replicate plots of all 

treatments, to visually evaluate the occurrence of important soil-borne diseases of potato. 
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For assessing the potato yields, the tubers of 15 potato plants of all treatments were 

measured. 

The results of the two-year study showed that in some extent, the commercial bio- inoculant 

decreased the occurrence of important soil-borne disease, common scab (Streptomyces spp). 

Moreover, we found that usage of commercially produced bio-inoculant had a positive 

impact on potato yield and the proportion of marketable tubers. However, the results were 

highly affected by the weather.  

While in the year 2015, the tuber germination period had heavy rain, it gave positive results 

the powder formulation. Whereas, in 2016 in the same time, was very poor rainfall, gave 

positive results the suspension formulation. 

Therefore, before harnessing new bio-control products into a practical integrated pest 

management strategy, theoretical knowledge of the products via both laboratory and field-

based tests must be obtained. 
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Lisa 1. 2015 ja 2016 katseaasta mullastiku andmed 

 

Aasta Kordus Töötlus pH 

KCl 

P 

mg/k

g 

K 

mg/kg 

Ca 

mg/kg 

Mg 

mg/kg 

Ntot 

(%) 

Corg 

(%) 

2015 I AMP 5,56 47,66 79,10 1095,1

5 

127,26 0,11 1,50 

2015 II AMP 5,71 88,95 76,78 1385,0

9 

131,62 0,13 1,44 

2015 III AMP 5,88 93,86 86,44 1496,0

1 

179,74 0,11 1,47 

2015 I AMS 5,53 75,76 80,85 1359,6

3 

148,98 0,09 1,29 

2015 II AMS 5,85 78,00 84,65 1439,0

7 

154,21 0,10 1,37 

2015 III AMS 5,79 93,73 94,72 1418,8

3 

152,66 0,11 1,42 

2015 I KK 5,47 59,31 84,38 1288,6

8 

146,49 0,11 1,48 

2015 II KK 5,74 85,74 120,60 1407,8

3 

150,23 0,11 1,53 

2015 III KK 5,77 88,23 63,89 1422,1

3 

141,47 0,10 1,35 

2016 I AMP 6,01 78,08 86,80 1609,7

9 

201,94 0,12 1,57 

2016 II AMP 5,87 62,93 99,84 1559,6

4 

168,84 0,10 1,45 

2016 III AMP 5,85 60,01 78,41 1463,3

8 

188,08 0,09 1,35 

2016 I AMS 5,87 67,53 91,28 1522,6

9 

169,36 0,12 1,54 

2016 II AMS 6,12 57,88 76,99 1518,7

6 

182,30 0,11 1,43 

2016 III AMS 5,96 56,36 77,47 1467,4

1 

193,32 0,10 1,35 

2016 I KK 5,87 78,06 120,58 1625,4

7 

197,24 0,12 1,61 

2016 II KK 6,16 70,34 98,55 1569,6

4 

213,19 0,12 1,51 

2016 III KK 5,99 62,80 79,70 1435,9

5 

209,14 0,10 1,25 
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Lisa 2. Katses kasutatud kartuli sordi ESMEE iseloomustus vastavalt edasimüüja (Agrico) 

poolsele iseloomustusele . 

 

Sort ESMEE 

Kasvuaeg Keskvarajane/varajane 

Koor Punane, sile ja pindmiste silmadega 

Mugulad Ovaalsed – piklikovaalsed, ühtlase suurusega ja seest kollased. 

Saagikus Kõrgesaagiline 

Haiguskindlus Viirushaigustele ( Yn, Yntn) väga vastupidav, lehemädanikule vastuvõtlikum, 

kärnale suhteliselt vastupidav. Kasvulõhesid ja teiskasve ei teki. 

Säilivus Hea säilivusega ja suhteliselt pika puhkeperioodiga 

Sobivus Keedukartul, praekartul 

Kasutustüüp AB, keetmisel ei lagune. Sobib lauakartuliks. 

Kuivainesisaldus 18,7% 
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Lisa 3. AM preparaatide inokulatsioonikatse skeem 2015 ja 2016 aastal. 

 

 

 

  

Puhverala

AM pulber

AM susbensioon

Kontroll
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Lisa 4. Temperatuur ja sademed 2015 aastal. 

 

Kuu Dekaad Dekaadi keskmine õhutemperatuur °C Sademete hulk dekaadi jooksul mm 

  
2015 26 a keskm. ± 2015 26 a keskm. ± 

Mai I 9,6 10,1 -0,5 22,6 15,8 6,8 

 
II 9,5 11,4 -1,9 20,8 20,8 0 

 
III 11,6 12,8 -1,2 18,6 23 -4,4 

Keskm./kokku 10,2 11,4 -1,2 62 29,6 2,4 

Juuni I 14 14,8 -0,8 3 19,1 -16,1 

 
II 13,9 14,9 -1 15,6 28,9 -13,3 

 
III 14,7 15,8 -1,1 20,8 30,9 -10,1 

Keskm./kokku 14,2 15,2 -1 39,4 78,9 -39,5 

Juuli I 17,3 17,7 -0,4 11 18,8 -7,8 

 
II 14,3 18 -3,7 22,6 23 -0,4 

 
III 15,6 18,4 -2,8 27,8 227,3 0,5 

Keskm./kokku 15,7 18 -2,3 61,4 69,1 -7,7 

August I 18,3 18 2,3 20,8 27,1 -6,3 

 
II 15,9 16,5 -0,6 0,8 27,4 -26,6 

 
III 16,8 15,2 1,6 19,6 24,8 -5,2 

Keskm./kokku 17 16,6 0,4 41,2 79,3 -38,1 

September I 12,7 13,2 -0,5 39,8 17,8 22 

 
II 13,8 11,3 2,5 5,4 16,4 -11 

 
III 11,1 9,9 1,2 13,8 18,2 -4,4 

Keskm./kokku 12,5 11,5 1 59 52,4 6,6 

Mai – aug. kokku 
   

204 286,9 -82,9 
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Lisa 5. Temperatuur ja sademed 2016 aastal. 

 

Kuu Dekaad Dekaadi keskmine õhutemperatuur °C Sademete hulk dekaadi jooksul mm 

  
2016 27 a keskm. ± 2016 27 a keskm. ± 

Mai I 13,7 10,2 3,5 0 15,2 -15,2 

 
II 12,2 11,4 0,8 1,6 20,1 -18,5 

 
III 16 12,9 3,1 0 22,2 -22,2 

Keskm./kokku 14 11,5 2,5 1,6 57,5 -55,9 

Juuni I 13,6 14,8 -1,2 5,2 18,6 -13,4 

 
II 14,7 14,9 -0,2 66,8 30,3 36,5 

 
III 19,4 15,9 3,5 52,6 31,7 20,9 

Keskm./kokku 15,9 15,2 0,7 124,6 80,6 44 

Juuli I 16,4 17,6 -1,2 75,8 20,9 54,9 

 
II 17,3 17,9 -0,6 1,8 22,2 -20,4 

 
III 19,8 18,5 1,3 4 26,4 -22,4 

Keskm./kokku 17,8 18 -0,2 81,6 69,5 12,1 

August I 16,6 18 -1,4 22,4 26,9 -4,5 

 
II 14,4 16,4 -2 3,6 26,5 -22,9 

 
III 17,2 15,3 1,9 16 24,4 -8,4 

Keskm./kokku 16,1 16,6 -0,5 42 77,8 -35,8 

September I 14,5 13,3 1,2 9,8 17,5 -7,7 

 
II 11,8 11,3 0,5 0 15,8 -15,8 

 
III 10,5 9,9 0,6 5,6 17,7 -12,1 

Keskm./kokku 12,3 11,5 0,8 15,4 51 -35,6 

Mai – aug. kokku 
   

249,8 285,4 -35,6 
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