
 

 
 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Metsandus- ja maaehitusinstituut 

 

 

 

 

Merit Fjodorov 
 

 

JUUREMÄDANIKE ESINEMINE JA VÕRDLEV ANALÜÜS 

HARVENDUSRAIETE JÄRGSETES KUUSIKUTES  
 

OCCURANCE AND COMPARATIVE ANALYSIS OF ROOT ROT IN THINNED 

SPRUCE STANDS 

 

 

Bakalaureusetöö 
 

Metsamajanduse õppekava 
 
 

 

 

 

 

Juhendajad: Tiia Drenkhan, MSc  

Elisabeth Rähn, MSc 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2017



2 

 

 
 

Eesti Maaülikool  
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Juuremädaniku tekitajad - juurepess (Heterobasidion spp.) ja külmaseen (Armillaria sp.) on 

hariliku kuuse (Picea abies L.) puistutes olulised majandusliku kahju tekitajad, põhjustades 

puidu kvaliteedi halvenemist. Juuremädanike levimist mõjutavad puistus läbi viidud 

harvendusraiete hulk, raiete teostamise periood ja puistu vanus. Bakalaureusetöö eesmärk 

oli uurida, kui ulatuslik on olnud juuremädanike levik viljakate kasvukohatüüpide kuuse 

puistutes 2-aastase perioodi jooksul. Uuritavad alad paiknesid Tartumaa metskonnas ning 

Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas. Kümnest puistust koguti 2015. aastal 132 

juurdekasvuproovi, nendest määrati juurepessu liigiline koosseis ja ulatus ning võrreldi 

tulemusi 2013. aastal saadud andmetega. Lisaks analüüsiti külmaseene esinemist 

juurepessuga nakatunud proovidest (kokku 29 juurdekasvuproovi). Töö tulemusena selgus , 

et juurepessu ulatus (%) on 2-aasta jooksul kasvanud viiel alal, kolmel alal jäänud samale 

tasemele ja kahel alal ei ole juuremädanike esinemist määratud. Külmaseene esinemist 

määrati  juurepessu poolt nakatunud proovidest kahelt alalt, kokku kolmelt puult. 

Juhuslikult valitud juurepessu nakkuseta puudest külmaseene esinemist ei tuvastatud.  

Märksõnad: Heterobasidion spp., Armillaria spp., harilik kuusk, harvendusraie 
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Heterobasidion spp. root rot causes high economical damage in Norway spruce stands. The 

spread of Heterobasidion spp.is mainly influenced by thinning period, thinning frequency and 

age of the stand fresh stumps are susceptible to Heterobasidion spp. infection.. The aim of the 

Bachelor’s Thesis is to investigate the spread of Heterobasidion spp. infection in Norway 

spruce (Picea abies L.) stands in fertile forest site types over 2 year period Samples were  

collected from Tartumaa forest district and Järvselja Training and Experimental Forest Centre 

in year 2015. Collected incremental samples were analysed to determine species of the 

pathogen and the results were compared samples collected in 2013.  

The results have indicated  that distribution of root rot in is increased in five areas, however the 

spread remained same in three areas and Heterobasidion spp. infection wasn’t detected in two 

areas. Armillaria sp. infection was determined from trees infected with Heterobasidion 

spp. ,Armillaria sp. infection was not found from randomly selected samples without  

Heterobasidion spp. infection. 
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SISSEJUHATUS  
 

Eesti pindalast moodustab metsamaa 50,3 %. Hariliku kuuse (Picea abies L.) puistud 

moodustavad puuliikide tagavarast 23,9% ning 17,6% metsamaa pindalast 

(Aastaraamat…2016). Kuusk kasvab enamasti viljakates kasvukohatüüpides (sinilille, 

jänesekapsa, naadi, kastikuloo), mis enamasti on intensiivselt majandatavad metsad ning 

seetõttu muutunud seenhaigustele vastuvõtlikumaks (Hanso ja Hanso 1999b). 

Olulisemateks juuremädanike tekitajateks hariliku kuuse puistutes Eestis on seeneliigid 

perekondadest juurepess (Heterobasidion spp.) ja külmaseen (Armillaria spp.) (Drenkhan 

2014). Juurepess on Eestis levinud enamasti harilikul kuusel ja harilikul männil (Pinus 

sylvestris L.), harvem harilikul kadakal (Juniperus communis L.), arukasel (Betula pendula), 

ja puhmastaimedel (mustikas, kanarbik) (Hanso ja Hanso 1999a).  

Harvendusraiete mõju kuusikute tervislikule seisundile on väga oluline, kuna 

harvendusraiete käigus võivad saada vigastada puistus kasvavad terved puud ning raiete 

käigus tekivad kännud, mis loovad soodsad tingimused juurepessu levikuks (Piri ja 

Korhonen 2007). Harvendusraiete maht 2013. aastal riigimetsa kuusikutes oli 536 000 m3 

(Aastaraamat…2016). 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada juuremädanike levik hariliku kuuse puistutes 

viljakates kasvukohatüüpides harvendusraie järgselt. Käesolevas töös analüüsitud proovid 

on kogutud 2015. aastal. Kogutud juurdekasvuproovide tulemuste põhjal hinnatakse 

juuremädanike levikut võrreldes kaks aastat varem (2013. aastal) saadud tulemustega. 

Puiduproovidest  määratakse juuremädanike tekitajate (juurepess ja külmaseen) esinemine. 

Töö esimeses osas antakse kirjanduse ülevaade - tutvustatakse olulisemaid juuremädaniku 

tekitajaid (juurepess ja külmaseen), tutvustatakse lähemalt harvendusraie mõju hariliku 

kuuse puistutele ja antakse ülevaade juurepessu tõrjest. Materjali ja metoodika osas 

iseloomustatakse metskondasid, millest töös kasutatavad proovid koguti ja kirjeldatakse 

välitööde ning labortööde metoodikat. Töö kolmandas peatükis on töö tulemused ja arutelu 

ning neljandas peatükis on töö kokkuvõte. Lisana on välja toodud 2013. ja 2015. aastal 

kogutud proovide võrdlus.  

Autor avaldab suurt tänu oma juhendajatele Tiia Drenkhan’ile ja Elisabeth Rähn’ile 

paranduste teostamise ning edasiviivate nõuannete eest. Suured tänud Kalev Adamson’ile ja 

Katrin Jürimaa’le labortööde abistamise ja juhendamise eest.  
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Bakalaureusetöö teostati KIK’i projekti T160020MIMB „Olulisemate juuremädanike 

kahjustuste uuring okaspuu puistutes“ (2017-2018) ja RMK projekti T160148MIMK 

„Kuusikute raieaja ja raieviiside mõju patogeenide levikule ja arvukusele ning puistu 

elurikkusele viljakates kasvukohatüüpides“ (2016–2019) raames.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1 Juurepessu (Heterobasidion spp.) iseloomustus ja levik 

Okaspuumetsad on Euroopas laialdaselt levinud, moodustades 45% metsade tagavarast 

(State of…2015). Okaspuupuit annab väga suurt tulu majandusele Euroopas (Allen jt 1996), 

kuid suur osa hariliku kuuse puistutest on nakatunud juurepessu (Heterobasidion spp.). 

Patogeen on väga sage juuremädaniku tekitaja põhjapoolkera okaspuu metsades (Garbelotto 

ja Gonthier 2013). Seetõttu on juurepess (Heterobasidion spp.) kujunenud majanduslikult 

kõige olulisemaks juuremädaniku tekitajaks, vähendades märgatavalt kuusikutest saadavat 

majanduslikku tulu (Allen jt 1996).  

Eestis intensiivselt majandatavates okaspuumetsades on kõige olulisemaks juuremädaniku 

tekitajaks samuti juurepess (Heterobasidion spp.) (Hanso ja Õunap 2016). Eestis on levinud 

kaks juurepessu liiki - kuuse-juurepess (Heterobasidion parviporum ) ja männi-juurepess 

(Heterobasidion annosum ) (Hanso ja Hanso 1999a). Juurepess on tüve- ja juuremädaniku 

tekitaja, nakatumisel põhjustab juurepess puude tervisliku seisundi halvenemist, puidu 

tiheduse muutuseid ning pidurdab juurdekasvu ning see võib viia puu hukkumiseni (Hanso 

ja Drenkhan 2005). 

Männi- ja kuuse-juurepess eelistavad peremeestaimedena sarnaseid puuliike, esinedes 

harilikul kuusel ja harilikul männil (Korhonen jt 1998), männi-juurepessu ja kuuse-

juurepessu võib veel leida lehtpuudelt, mis kasvavad nakkusohtlikes kohtades (viljakates 

kasvukohatüüpides) (Roll-Hansen ja Roll-Hansen 1995). Juurepessu liike on väliste tunnuste 

ja kahjustuste iseloomu alusel raske eristada. Kuuse-juurepessu viljakeha ülemist serva 

katavad karvakesed, mis on vanemal viljakehal pikemad ja tihedamad kui männi-

juurepessul, samuti on erinev viljakeha hümenofooril olevate pooride tihedus, mis on männi-

juurepessul väiksem, kui kuuse-juurepessul. Juurepess on valgemädaniku tekitajana 

parasiitne kandseen, mis eelistab elupaigana varjulisi kasvukohtasid (Hanso ja Hanso 

1999a). 
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Joonis 1. Kuuse- juurepessu viljakeha harilik kuuse juure all (Foto: R. Drenkhan ) 

 

Juurepessu esinemine puistus oleneb peamiselt kasvukohatingimustest ja inimtegevusest 

(Hanso ja Hanso 1999b). Metsades, kus puudub inimtegevuse mõju, jääb juurepessu 

kahjustuste hulk tavaliselt väikseks, kuid intensiivselt majandatavates metsades võivad 

ilmneda suuremad kahjustused (Korhonen jt 1998). Juurepessu levikut soodustab 

monokultuursete puistute kasvatamine, kuna nakkus saab tihedate juurekontaktide kaudu 

edukalt levida (Piri ja Korhonen 2008). Lisaks mõjutavad juurepessu levikut temperatuur, 

veerežiim ja mulla füüsikalised ning keemilised omadused. Juurepessu eosed võivad levida 

temperatuuri vahemikus 0–34 ºC, intensiivne levik toimub kui ööpäevane keskmine 

temperatuur on +5 °C (Meredith 1959). Kuusepuistutes leidub tugevamat juurepessu 

kahjustust kõige enam jänesekapsa-, sinilille- naadi- ja kastikuloo kasvukohatüüpides 

(joonis 2) (Hanso ja Hanso 1999b).  
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Joonis 2. Juurepessuohtlikud kasvukohatüübid (Hanso ja Hanso 1999b järgi) 

 

Kuuse-juurepess kahjustab peamiselt igas vanuses kuuske, nulgu (Abies spp.), lehist (Larix 

spp.) ja noori männitaimi (Hanso ja Hanso 1999a). Juurepessu poolt tekitatav juure- ja 

tüvemädanik võib metsaomaniku jaoks tähendada kuni 30% võimalikust metsatulust 

ilmajäämist (Hanso ja Õunap 2016). Juurepessu on leitud lisaks kuusele harilikult 

kanarbikult (Calluna vulgaris L.) ning mustikalt (Vaccinium myrtillus L.) (Vasiliauskas ja 

Stenlid 1998). Juurepess levib kuuskedel peenjuurte kõikides kudedes, jämedamates juurtes 

kahjustab ainult juure keskosa (Hanso ja Õunap 2016). Nakatunud kuuskedel ilmnevad küll 

välised haigustunnused, kuid kuusk on võimeline kasvatama uusi peenjuuri ja elama aastaid 

koos nakkusega (Redfern 1988). 

Männi-juurepess levib harilikul männil (Pinus sylvestris L.), kadakal (Juniperus communis 

L.) ning harvem lehtpuuliikidel (arukask Betula pendula L., punane tamm Quercus rubra 

L., harilik haab Populus tremula L.). Norras ei ole männi-juurepessu leitud kuuskedelt, 

(Roll-Hansen ja Roll-Hansen 1995), kuid Soomes on seda leitud korduvalt (Korhonen jt 
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1998). Eesti tingimustes on juurepessu tekitatud mädanik männil levinud enamasti 

puujuurtes, levides harva juurekaelalt kõrgemale (Hanso ja Õunap 2016). Männi juurepessu 

mütseel levib elusates puudes suhteliselt aeglaselt, umbes 3 cm aastas (Wallis 1961). Männil 

esinevad haiguse tunnused juhul, kui suur osa juurtest on mädaniku poolt nakatunud. 

Nakatumise tunnusteks on okaste värvuse muutumine, võra hõrenemine, kasvupidurdus ning 

harvem esineb vaigujooksu puu tüvel (Greig 1998).  

 

 

1.2 Külmaseene (Armillaria spp.) üldiseloomustus ja levik  

 

Juurepessu järel on külmaseen Euroopas olulisuselt teine juuremädaniku tekitaja 

metsapuudel. Nakatunud puude koore all võib näha musti seenevääte ehk külmaseene 

risomorfe (joonis 3) (Hanso ja Hanso 1999a).  

  

 

Joonis 3. Külmaseene risomorfid puu tüvel (Foto: R. Drenkhan) 

 

Külmaseene kahjustusi võib leida igas vanuses okas– ja lehtpuudelt, sageli esineb 

mädanikutekitaja keskealistes ja vanemates metsades (Aitsam 2012). Külmaseene esinemine 

põhjustab puidu mädanikku, puude kuivamist, nakatunud puul võib esineda vaigujooksu 

ning puu kasv pidurdub (Guillaumin ja Legrand 2013). Seen levib risomorfide abil mullas 

ning metsakõdus sadade meetrite kaugusele. Puu nakatumine toimub risomorfi ning puu 

juurte kokkupuutel (Prospero 2003). Külmaseene risomorfe on leitud ka 1,5 meetri 

sügavuselt maapinnast (Hanso ja Hanso 1999a). Külmaseene liigid arenevad 

temperatuuridel vahemikus +10°C kuni +31°C (Sturrock jt 2011). Külmaseen on 

sekundaarne patogeen ning iseseisvalt puid nakatada ei suuda. Eestis nakatab külmaseen 
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stressi seisundis, peamiselt tugevama patogeeni (näiteks juurepessu) poolt nõrgestatud puid 

(Hanso ja Drenkhan 2007) 

Eestist on leitud viis liiki külmaseent: põhja-külmaseen (Armillaria borealis), tutt-

külmaseen (A. cepistipes), tõmmu külmaseen (A. ostoyae), tamme-külmaseen (A. tabescens) 

ja mugul-külmaseen (A. gallica) (Hanso ja Hanso 1999b; Guillaumin ja Legrand 2013). 

Põhja-külmaseen (A. borealis) on saprotroofse eluviisiga seen (Mańka 2007), mis on levinud 

kõikjal boreaalsetes okaspuumetsades. Põhja külmaseent võib leida okaspuudel, harvem 

lehtpuudel. Põhja-külmaseen on nõrk juure- ja tüvemädaniku tekitaja (Roll-Hansen ja Roll-

Hansen 1995). Okaspuudele ei tekita põhja-külmaseen suuri kahjusid, kuna tekitab harva 

juuremädanikku (Wahlström jt 1991). 

Tõmmu-külmaseen (A. ostoyae) on levinud liik Lõuna-Soomes, Rootsis, Taanis ning Lääne-

Euroopas. Liik esineb harilikul kuusel, harilikul männil, ning on leitud kaselt, pöögilt ja 

pihlakalt (Korhonen 1978). Seen on südamemädaniku tekitaja ning sarnaselt põhja-

külmaseenele on ta peamiselt saprotroofne, kuid võib muutuda nõrgestatud puudel 

patogeenseks. Mädanikutekitajana põhjustab seen olulist majanduslikku kahju 

okaspuumetsades (Marek 1999). Eestis on tõmmu külmaseen võrreldes sama perekonna 

teiste liikidega kõige ohtlikum ja agressiivsem juuremädaniku tekitaja (Hanso ja  Hanso 

1999a).  

Tutt-külmaseen (A. cepistipes), tamme-külmaseen (A. tabescens) ja mugul-külmaseen (A. 

gallica) ei ole teadaolevalt Eestis patogeensed liigid (Hanso ja Hanso 1999a). 

 

 

1.3 Harvendusraied kuusikutes 

 

Harvendusraiete eesmärgiks on kasvuruumi andmine paremate kasvuomadustega puudele, 

sellega parandatakse metsa loodusliku uuenemise tingimusi ja suurendatakse puistu 

tervislikku seisundit (Kosenkranius 2016). Harvendusraiete teostamine on lubatud puistutes, 

mille keskmine rinnasdiameeter ületab 8 cm ja rinnaspindala ületab metsamajandamise 

eeskirjas olevad alampiirid (Metsa majandamise... 2014).  

Harvendamise tagajärjel tekkivad okaspuukännud on seeneeostele vastuvõtlikud (Piri ja 

Korhonen 2008). Harvendusraieid on otstarbekas teostada talvel või perioodil, mil 

juurepessu eosed ei levi (Mańka jt 1972). Sõltuvalt õhutemperatuurist võivad nakatuda ka 

talvistel harvendusraietel tekkivad kännud (Piri ja Korhonen 2007). Soomes läbiviidud 
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uuringutest selgus, et harvendamata kuusikutes oli juuremädanike esinemise protsent 

väiksem (59% kändudest nakatunud), kui harvendusraie järgsetes kuusikutes (85% 

nakatunud). Suur nakatunud puude hulk võib tuleneda sellest, et juurepessu nakkusega 

puude raiumisel levivad seeneeosed intensiivselt ja nakatavad raie käigus tekkinud tervete 

puude kände (Piri ja Korhonen 2008).  

 

 

1.4 Juurepessu leviku piiramine 

 

1.4.1 Metsamajanduslikud võtted 

 

Harvendusraiete teostamine on üks tegur, mis suurendab oluliselt juuremädanike levikut 

(Risbeth 1951), seda eriti suviste raiete ja ebasobiva ning liiga massiivse tehnika kasutamise 

korral (Vasiliauskas 1980; 1991). Harvendusraiete teostamisel üle 20 aastastes kuusikutes 

tuleks olla igat liiki raieviisidega ettevaatlik, kuna sellises vanuses puistus ei saa enam muuta 

puistu liigilist koosseisu ning raied võivad soodustada juuremädanike levikut (Tullus 2002). 

Juurepessu leviku piiramise üheks meetodiks on nakatunud aladel puuliigi välja vahetamine. 

See on tõhus meetod juhul, kui puistu kultiveerida puuliigiga, mis on juurepessu nakkusele 

vähem vastuvõtlikud (näiteks arukask). Kultiveerides kuuse puistu hariliku männi taimedega 

(Jokinen ja Tamminen 1979), leiti nooremate mändide seas vähesel määral suremust, kuid 

hilisemas eas ei tekkinud suuremaid kahjustusi (Korhonen ja Piri 1994). Selle põhjuseks võis 

olla asjaolu, et mänd ei ole kuuse-juurepessule nii vastuvõtlik. Ühe metsakasvatusliku 

võttena aitab juurepessu levikut piirata  segapuistute  kasvatamine (Piri jt 1990). Segapuistud 

on vähem vastuvõtlikumad seenpatogeenide leviku suhtes, kuna mädaniku levik 

juurekontaktide kaudu on minimaalne (Korotkov 1978). 

 

 

1.4.2. Bio- ja keemiline tõrje  

 

Juurepessu leviku piiramise üheks mooduseks on biopreparaadi Rotstop® kasutamine, mis 

põhineb teisel kandseenel, hiidkoorikul (Phlebiopsis gigantea Jülich) (Hintikka 1973). 

Hiidkoorik on Eesti metsades kasvav saprotroofne puidulagundaja, mis levib värskel 

okaspuupuidul ning konkureerib teiste puitu asustavate seentega, sealhulgas juurepessuga 
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(Drenkhan 2011). Hiidkoorik on valgemädaniku tekitaja, kuid ei ole ohtlik elusatele puudele 

(Eriksson jt 1981). Hiidkooriku tööstusliku paljundamise tulemusel on saadud biopreparaat 

Rotstop®, mida kasutatakse juurepessu tõrjeks männi- ja kuusekändudel. Biopreparaadi 

toime põhineb kahe elusorganismi vahelisel konkurentsil, mistõttu on Rotstop preparaadi 

kasutamine looduslähedane tõrjeviis (Drenkhan 2011). Kändude töötlemiseks on kaks 

võimalust: kändusid saab töödelda vahetult raie käigus (harvesterile on lisatud vastav seade, 

mis pritsib kändusid vahetult puu raiumise käigus). Samuti on biopreparaati võimalik 

kändudele kanda selgpritsi abil (Thor 2005). Kändude töötlemist tuleks teha perioodil, mil 

ööpäeva keskmine õhutemperatuur ületab +5oC, siis toimub intensiivne seeneeoste levimine 

(Berglund ja Rönnberg 2004).  

Juurepessu nakkuse vähendamiseks on kasutaud ka keemilist tõrjet. Keemilise tõrje korral 

kasutatakse kõrge lämmastikusisaldusega karbamiidi (Hanso ja Õunap 2016). Kokkupuutel 

kännuga tekib kännu pinnal ammoniaak, mille tulemusel tõuseb kännu pH tase, tekitades 

juurepessu mütseeli arenguks ebasoodsad tingimused (Johansson jt 2002). Karbamiidi 

kasutamine on efektiivne värskelt raiutud kuuske kändudel, suurendades kottseente 

(Ascomycota) ja teisseente (Deuteromycetes) hulka ning vähendades ikkeseente 

(Zygomycota) ja kandseente esinemist (Vasiliauskas jt 2004).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1 Harvendusraiealade valik 

 

Bakalaureusetöö andmed on kogutud kümnest hariliku kuuse puistust 2013. ja 2015. aastal. 

Kuusikud jäid vanusesse 31-57 aastat. Uuritavad puistud asuvad viljakates 

kasvukohatüüpides (naadi, sinilille ja jänesekapsa) Tartumaa metskonnas ja Järvselja Õppe- 

ja Katsemetskonnas (ÕKMK) (joonis 4).  

Kolmel uuritaval alal (TT093-4; TT092-6 ja KM073-19) oli tegemist korduva 

harvendusraiega, teistel aladel tehti esmakordselt harvendusraiet aastal 2012 ja 2013. Antud 

aladest on üks prooviala endine põllumaa (JS248-10) ning ülejäänud alad asuvad põlistel 

metsamaadel (JS295-9; CK132-9; CK126-4; JS295-1; JS293-11; KM104-3) (Rähn 2014). 

Proovide analüüsimisel arvestati teostatud raiete hulka puistus ja raieaega. Töös võrreldakse 

2013. ja 2015. aastal saadud tulemusi. 

 

 

Joonis 4. Harvendusraie alade paiknemine (Rähn 2014) 
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2.2 Katsealade üldiseloomustus 

 

2.2.1Tartumaa metskond 

 

Tartumaa metskonna üldpindalaks on 76 938 ha, millest 75% moodustab metsamaa. 

Metskonna metsamaa pindalast 20% moodustavad rangelt kaitstavad ja 9% 

majandamispiirangutega metsad. Levinumad metsatüübid on laane-, salu- ja palumetsad 

ning puuliikidest arukask ja harilik mänd. Kõige levinum kasvukohatüüp on naadi (20,8% 

metskonna pindalast), sellele järgneb pohla (18,9%) ning jänesekapsa (15,8%) 

(Tartumaa…). Tabelis 1 on Tartumaa metskonna alade takseerandmed (metsaregister…). 

 

Tabel 1. Tartumaa metskonna   ja Järvselja Õppe ja Katsemetskonna alade takseerandmed 

 

Prooviala 
Metsa 

kasvukohatüüp 

Puistu 

vanus 

2015. a. 

Puistu 

kõrgus 

(m) 

Pindala 

(ha) 

Viimase 

harvendusraie aeg 

Puistu 

kasvukoht 

CK126-4 ND 36 14 1,1 märts 2013 
tootlik 

metsamaa 

CK132-9 ND 48 18 2,7 märts 2013 
tootlik 

metsamaa 

TT093-4 JK 57 25 1,5 juuni 2013 
tootlik 

metsamaa 

TT092-6 JK 59 27 1,5 juuni 2013 
tootlik 

metsamaa 

KM104-3 SL 58 23 0,5 veebruar 2013 
tootlik 

metsamaa 

KM073-19 JK 51 20 2,1 märts2013 
tootlik 

metsamaa 

JS293-11 JK 40 19 1,9 märts, aprill 2013 
tootlik 

metsamaa 

JS295-1 ND 35 20 1 märts, aprill 2013 
tootlik 

metsamaa 

JS295-9 JK 36 20 5,2 
jaanuar, veebruar 

2012 

tootlik 

metsamaa 

JS248-10 ND 33 16 1,2 
jaanuar, veebruar 

2012 

endine 

põllumaa 
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2.2.2 Järvselja Õppe- ja Katsemetskond 

 

Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna (ÕKMK) pindala on 10 553 hektarit, millest metsamaad 

on 6626 ha ja soostunud alasid 3147 hektarit. Järvselja metsades on valdavateks 

metsakasvukohatüüpideks madalsoo, angervaksa, jänesekapsa-mustika ja jänesekapsa-

kõdusoo. Metsadest leidub suuremas osas arukaasikuid (59% pindalast), männikuid (20%), 

kuusikuid (10%) ja sanglepikuid (7%) (Järvselja…). Tabelis 1 on Järvselja ÕKMK alade 

andmed ( Järvselja… ).  

 

 

2.3 Välitööd 

 

Välitöid teostati sarnase metoodika alusel 2013. ja 2015. aasta septembris ja oktoobris, 

kogudes puudelt juurdekasvuproove. 2013. aastal koguti ja analüüsiti 112 proovi 99-lt puult 

(Rähn 2014) ning 2015. aastal 132 proovi 99-lt puult. 2015. aastal koguti 

juurdekasvuproovid samadelt, 2013 aastal markeeritud puudelt. Juurdekasvuproovid võeti 

juurdekasvupuuriga, mida steriliseeriti 96% etanoolis ja gaasipõleti leegis. Proovide 

kogumisel läbiti puistu diagonaalselt, valides puud ca 5 meetriste vahedega, et vältida ühte 

ja sama nakkuskollet. Kogutud proovid pandi steriilsesse kilekotti. Proovide esmakordsel 

kogumisel (2013. aastal) võeti proovid enamasti 0,2 m kõrguselt. Kui visuaalselt hinnati 

mädaniku olemasolu juurdekasvuproovil, võeti samalt puult järgmine juurdekasvuproov, 

vastavalt 0,5 või 1,3 m kõrguselt. 2015. aastal koguti juurdekasvuproovid lähtudes kaks 

aastat varem saadud tulemustest - kui kahe aasta tagustes proovides esines juuremädanik 0,2 

m kõrgusel, siis uus proov koguti kas 0,5 m või 1,3 m või 1,8 m kõrguselt. 

 

 

2.4 Labortööd 

 

Laboratoorsed tööd teostati Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi 

metsapatoloogia laboris. Kogutud juurdekasvuproovidest pandi puiduproov Eppendorf 

(MCT) tuubi kahes korduses. Patogeeni liigi määramiseks kasutati DNA-põhist meetodikat. 

Juurdekasvuproove (132 puiduproovi) analüüsiti esmalt universaalpraimeriga (ITS1-F ja 
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ITS4), et teha kindlaks seene olemasolu puiduproovis. Juurepessu liigispetsiifiline analüüs 

(praimeritega KJ-F ja KJ-R ning MJ-F ja MJ-R) teostati kõikidele puiduproovidele. 

Külmaseene perekonna määramine (praimeritega ArmiR ja Armi F) teostati juhusliku valiku 

alusel puiduproovidest, millest oli määratud juurepessu esinemine. Kokku analüüsiti 

külmaseene nakkuse määramiseks 29 puiduproovi.  

 

 

2.4.1 DNA eraldamine puiduproovidest 

 

MCT tuubidesse lisati puidu purustamiseks viis metallkuuli läbimõõduga 3 mm. Rakkude 

purustamine toimus homogenisaatoris (Retsch GmbH, Haan, Saksamaa). DNA eraldamisel 

kasutati DNA Thermo Scientific GeneJet Genomic DNA Purification kit-i (Leedu), mille 

kasutamisel järgiti tootjapoolset protokolli. Eraldatud DNA proove säilitati sügavkülmikus -

80 ºC juures.  

 

 

2.4.2 PCR 

 

Proovide analüüsimisel kasutati universaal- ja liigispetsiifilisi praimereid. 

Universaalpraimeritega PCRi (polümeraasahelreaktsiooni) segu valmistati Drenkhan jt 2013 

kirjeldatud meetodil. Ühe proovi segu sisaldas: 4 μl PCR segu 5x HOT FIREPol Blend 

Master Mix’I (10,0 mM MgCl2) (Solis BioDyne Tartu), 0,5 μl kõrgemate seenerühmade 

praimerit ITS1-F (5ʹ-CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA-3ʹ) (Gardes ja Bruns 1993), 0,5 μl 

seente universaalpraimerit ITS4 (5ʹ-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) (White jt 1990), 1 

μl analüüsitavat DNA-d ning 14 μl destilleeritud vett (White jt 1990;  Gardes ja Bruns 1993). 

Liigispetsiifiliste analüüside teostamisel kasutati PCR-reaktsioonides kuuse- ja männi-

juurepessu praimereid KJ-F (5’-CCATTAACGGAACCGACGTG-3’), KJ-R (5’- 

GTGCGGCTCATTCTACGCTATC-3’) ning MJ-F (5’- GGTCCTGTCTGGCTTTGC-3’) ja 

MJ-R (5’-CTGAAGCACACCTTGCCA-3’) (Hantula ja Vainio 2003) ning külmaseene 

praimereid ArmiR ja ArmiF (Riit 2014) . PCR seguna kasutati 5x HOTPol Blend Master 

Mix’i RTL (OÜ Solis Biodyne, Tartu) 4μl ühe proovi kohta, sellele lisati 0,5 μl (20 μM) 

mõlemat praimerit (KJ-F, KJ-R või MJ-F ja MJ-R või ArmiR ja ArmiF) ja 1 μl DNA-d ning 

14 μl destilleeritud vett, reaktsioonisegu lõppkoguseks saadi 20 μl. Analüüside 
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kontrollimiseks tehti negatiivne kontroll destilleeritud veega.  

DNA lõigu kordistamine viidi läbi termotsükleriga Tprofessional Thermocycler (Biometra 

GmbH, Göttingen, Saksamaa) männi- ja kuuse-juurepessu liigispetsiifiliste proovide korral 

järgnevalt: eelkuumutamine 10 minuti jooksul +96 °C juures, järgnes 40 tsükliline DNA 

denaturatsioon temperatuuril +95 °C 30 sekundi jooksul, seejärel toimus praimerite 

seondumine 35 sekundi jooksul +66 °C juures ning DNA ahela süntees 1 minuti jooksul 

+72 °C juures. Lõppekstensioon toimus +72 °C juures 7 minutit ning protsessi lõpus masin 

seiskus ning jahtus 16 kraadini. Külmaseene perekonna liigispetsiifiliste proovide korral 

järgnevalt: eelkuumutamine 10 minuti jooksul +95 °C, millele järgnes 35 tsükliline DNA 

denaturatsioon +94 °C juures 30 sekundi jooksul, praimerite seondumine toimus 30 sekundit 

+70 °C  ning DNA ahela süntees toimus +72 °C juures 1 minuti vältel. Lõppekstensioon 

toimus +72 °C juures 7 minutit, kui eelnevad punktid on lõpetatud, siis masin seiskus ja 

jahtus 16 kraadini. Universaalpraimeritega käis DNA lõigu kordistamine järgnevalt: 

eelkuumutamine +95 °C juures 13 minutit, millele järgnes 35 tsükline 15 sekundi jooksul 

denaturatsioon +95 °C juures, praimerite seondumine 40 sekundi jooksul +55 °C juures ning 

DNA ahela süntees ühe minuti jooksul +72 °C juures. Lõppekstensioon toimus 7 minutit +72 

oC juures. 

 

 

2.4.3 Geelelektroforees  

 

PCR produkti kontrollimiseks valmistati esmalt 1%-line agaroosgeel, milles on vastavalt 

protokollile TBE 0,5X, agaroosi ning EtBr-i. Agaroosgeelile lisati etteantud kogus DNA-

Ladder-it (Naxo OÜ) esimestesse geeliaukudesse ning seejärel lisati PCR produktid 

järgnevatesse. DNA lõigu olemasolu ja lõigu pikkus geelil tehti kindlaks UV kiirte 

transilluminaatoriga 21 Quantum ST4-3026/WL/25M (Vilber Lourmat SAS, Marne-la-

Valée). Geelipilti töödeldi tarkvaraga Quantum ST4 Express v16, mida kasutades tehti 

kindlaks uuritava seenpatogeeni liik. Puiduproovist eraldatud seene DNA geelipilt on toodud 

joonisel 5. Proovi on analüüsitud liigispetsiifiliste praimeritega KJ-F, KJ-R, MJ-F ja MJ-R.  

Joonisel 5 olevate bandide (selgelt visualiseeriv tume joon) esinemine näitab kuuse-

juurepessu olemasolu puiduproovides. 
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Joonis 5. Liigispetsiifiliste praimeritega analüüsitud kuuse juurdekasvuproovidest 

visualiseerivad kuuse-juurepessu bandid   
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
  

Bakalaureusetöös analüüsiti 132 hariliku kuuse puiduproovi ning võrreldi saadud tulemusi 

samadelt aladelt ja puudelt 2013. aastal kogutud andmetega.  

Võrreldes 2015. ja 2013. aasta saadud tulemusi on näha, et juurepessu osakaal uuritavatel 

aladel on kaks aastat peale esmakordset (2013. aastal) proovide kogumist märgatavalt 

suurenenud (tabel 2, joonis 6). Tabelis 2 on kogutud juurdekasvuproovide põhjal kahe aasta 

tulemused - juurepessu liik (Heterobasidion annosum - HA ja Heterobasidion parviporum - 

HP) ning juurepessu osakaal (%) proovialade kaupa.  

 

Tabel 2. Juurepessuhulk (%) ja liigid 2013. ja 2015. aastal kogutud andmete põhjal 

Prooviala 

Harven-

dusraiete 

hulk 

kokku 

Puistu 

vanus 

esimese 

harvendus-

raie ajal 

Viimane raie 

aeg 

Puistu 

praeg

une 

vanus 

(a) 

Kas-

vuko-

ha-

tüüp 

Juurepessust 

nakatunud 

puude hulk 

juurdekasvu 

proovidest 

võetud DNA 

analüüside 

järgi (%)  

2013 ja 2015. 

aastal 

Juurepessu liik 

(Heterobasidion 

annosum HA; 

Heterobasidion 

parviporum HP) 

aastal 2013 ja 

2015 

CK126-4 1 
33 

Talvine 
36 ND 

 

10 40 

 

HP 

CK132-9 1 
45 

Talvine 
48 ND 

 

10 30 

 

HP 

TT093-4 3 
34 

Suvine 
57 JK 

 

10 44 

 

HP, HA 

TT092-6 2 
43 

Suvine 
59 JK 

 

20 30 

 

HP, HA 

KM104-3 1 
55 

Talvine 
58 SL 

 

40 50 

 

HP, HA 

KM073-

19 2 
35 

Talvine 
51 JK 

 

20 20 

 

HP 

JS293-11 1 
37 

Varakevadine 
40 JK 

 

0 0 

 

- 

JS295-9 1 
32 

Varakevadine 
35 ND 

 

25 25 

 

HP, HA 

JS295-1 1 
33 

Talvine 
36 JK 

 

0 0 

 

- 

JS248-10 1 
30 

Talvine 
33 ND 

 

20 20 

 

HP 
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Molekulaarsete analüüside tulemusel määrati juurdekasvuproovidest enam kuuse-

juurepessu (HP), harvem männi-juurepessu (HA) esinemine.  

Kahe aasta tulemusi võrreldes on näha, et harvendusraietel on mõju juurepessu levikule. 

Vaadeldavatest proovialadest kuuel on patogeeni levik olnud märkimisväärne ‒ kõige enam 

on juurepessu nakkus edasi levinud alal TT093-4, kus kahjustuse protsent on tõusnud 10%-

lt 44-%-ni (tabel 2, joonis 6). Puistu kasvab põlisel metsamaal ja jänesekapsa 

kasvukohatüübis, millel on teostatud suvine harvendusraie (tabel 2), kokku kolm 

harvendusraiet. Korhonen jt (1998) järgi, suurendab harvendusraiete hulk (inimtegevuse 

mõju) kuusikutes juurepessu levikut ning intensiivselt majandatavates puistutes võivad 

ilmneda suuremad kahjustused kui väiksema harvendusraiete hulgaga puistutes. 

 

 

Joonis 6. Juurepessu nakkusega puude osakaal (%) 2013. ja 2015. aastal 

 

 Märkimisväärselt on tõusnud juurepessu nakkuse protsent alal CK126-4, kus 2013. aastal 

oli see 10%, kuid 2015. aastal juba 40%. Alal CK132-9 on 2015. aastal nakatunud 30% puid 

(tabel 2), tegemist on naadi kasvukohatüübi puistuga. Hanso ja Hanso (1999b) järgi on teada, 

et juurepessu nakkus kahjustab kõige enam viljakamate kasvukohatüüpidega kuusikuid, 

samuti on oluline harvendusraie teostamise aeg, lisaks võib juurepessu nakkuse 

edasilevimist soodustada harvendusraie teostamine hilisemas vanuses. Talvisel perioodil 

teostatud harvendusraiete järel on juurepessu levik väiksem (Swedjemark ja Stenlid 1993), 

kuid käesoleva töö tulemused seda ei kinnita. Kuigi, töö autorile pole teada õhutemperatuur 

harvendusraiete teostamise perioodil.  
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Alal TT092-6 on juurepessu nakkust 2 aastat hiljem 30% puudest, 2013. aastal oli juurepessu 

nakkuse osakaal 20%.  

Alal KM104-3 oli 2013. aastal juurepessu nakatunud puude osakaal 40% ning 2015. aastal 

50%. Alal tehti küll esmane harvendusraie talvisel ajal, kuid juurepessu levimist võis 

soodustada asjaolu, et esmane harvendusraie teostati hilises vanuses (puistu vanus 55 aastat). 

Swedjemark ja Stenlid (1993) järgi on vanemas eas harvendusraiete teostamine kuusikutes 

eriti riskantne ning võib soodustada ulatuslikku juuremädanike edasilevimist.  

Endisel põllumaal (JS248-10), ei ole kahe aasta jooksul lisandunud nakatunud puid ning 

antud prooviala kahjustuse protsent on jäänud samaks (20%) (tabel 2, joonis 6), kuid eelneva 

nakkusega puudes on mädanik edasi levinud (joonis 8). Jooniselt 8 selgub et sellel alal on 

kahjustuse osakaal puistus 20%, siis juurepesu nakkus on levinud teiste aladega võrreldes 

kõige kõrgemale (120 cm). Endisele põllumaale rajatud kuusepuistud on juurepessu suhtes 

vastuvõtlikud (Hanso ja Hanso 1999b), sama trendi näitavad uuringute tulemused Rootsist, 

kus juurepessu osakaal põllumaale rajatud puistus oli 68% (Swedjemark ja Stenlid 1993).  

Aladel JS295-9 ja KM073-19 oli nakatunud puude osakaal (%) kahe aasta järel samaks jäänud. 

Kuigi, alal KM073-19 on joonis 8 põhjal näha väga suurt nakkuse levikut (nakkus on levinud 

90 cm kõrgusele).  

Aladel JS293-11 ja JS295-1 ei määratud proovidest juurepessu esinemist (joonis 6). 

Põhjuseks võib olla asjaolu, et harvendusraied teostati talvel ja varakevadel madalamate 

temperatuuride korral, mis aitab kaasa juurepessu leviku pidurdumisele. Piri ja Korhonen 

(2008) järgi on teada, et harvendusraiete teostamine miinuskraadidel võib vähendada 

juurepessu nakatumist. 

Joonisel 7 on puistute tervislik seisukord 2015. aastal. Jooniselt on näha, et alal KM104-3 

on nakatunud puude osakaal suur, kümnest puust viiel on tuvastatud juuremädaniku 

esinemine. Aladel TT093-4 ning CK126-4 on juurepessu nakatumine tuvastatud neljal puul 

kümnest. Aladel TT092-6; CK132-9; KM073-19; JS248-10; JS295-9 on ülekaalus terved 

puud.
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Joonis 7. Tervete ja juurepessu poolt nakatunud puude arv (tk) puistus  

 

Joonis 8 (andmed on toodud puistu kohta 10 puu keskmisena, eraldi iga puu andmed on 

toodud lisas 1) põhjal on juurepessu levik olnud kõige ulatuslikum alal KM104-3, ulatudes 

aastal 2015 110 cm kõrgusele (juurepessu levik ala kohta 10 puu keskmisena on olnud 96 

cm), alal KM073-19 ulatus juurepessu nakkus 90 cm kõrgusele (patogeeni levik puistus on 

olnud 70 cm). Aladel CK126-4; TT092-6; TT093-4; JS295-9 on mädanik levinud kahe 

aastaga vastavalt 15; 20; 12,5; 30 cm. Kõige vähem on juurepessu nakkus levinud alal 

CK132-9, ulatudes 2015. aastal 20 cm kõrgusele (patogeeni leviku ulatus on olnud 6,7 cm). 

Alal JS248-10 (endisel põllumaal kasvav puistu), on mädanik liikunud kahe aastaga 15 cm 

kõrgemale. Puistu oli 2013. aastal juurepessu poolt nakatunud 102,5 cm kõrguselt. 
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Joonis 8. Mädaniku kõrgus (cm) puistutes 10 puu keskmisena 2013. ja 2015. aastal 

 

Lisaks analüüsiti külmaseene esinemist juurepessu nakkusega juurdekasvu proovidest. 

Analüüsitavad proovid valiti juhuslikult lähtuvalt juurepessu esinemisest ning lisaks 10 

juurepessu nakkuseta puiduproovi, kokku analüüsiti külmaseene määramiseks 29 

juurdekasvu proovi. Külmaseent (Armillaria spp.) perekonna tasemel leiti vaid juurepessu 

poolt kahjustatud puudest aladel CK132-9 ja TT093-4, kokku kolmelt puult. Käesolevas töös 

külmaseeni liigini ei määratud. Hanso ja Drenkhan (2007) järgi võime järeldada, et 

külmaseen esines ainult juurepessu poolt nakatunud puudes, kuna külmaseen on 

sekundaarne patogeen ning ei suuda iseseisvalt puid nakatada ning levib peamiselt tugevama 

patogeeni poolt nõrgestatud puudes. 
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KOKKUVÕTE 
 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida harvendusraiete järgselt hariliku kuuse enamusega 

puistuid ning välja selgitada harvendusraiete mõju juuremädanike esinemisele 2-aastase 

intervalliga. Uuritavatest aladest kuus olid Tartumaa metskonnast ning neli Järvselja ÕKMK 

alad. Viljakate kasvukohatüüpide kuusikutest (10 puistut) koguti proovid esmakordselt 2013. 

aastal (Rähn 2014), käesolevas töös analüüsiti 2015. aastal samadest puistutest ja puudelt 

kogutud juurdekasvuproove ning võrreldi saadud tulemusi kaks aastat varem kogutud 

andmetega. Juuremädanike esinemine tehti kindlaks DNA metoodikate abil, kokku 

analüüsiti 132 juurdekasvuproovi. Käesoleva töö tulemusel selgus, et juuremädanike 

esinemine puistutes on kasvanud. Kahes puistus kümnest oli mädaniku ulatus jäänud samaks 

(ei olnud nakatunud uusi puid), kuid ülejäänud puistutes oli eelneva nakkusega puudes 

mädanik edasi levinud. Järvselja ÕKMK kaks puistut (JS295-1 ja JS293-11) on juurepessu 

nakkuseta. 

 Juurepessu nakkuse osakaal on kõige enam kasvanud alal TT093-4 (jänesekapsa KKT) 

10%-lt 44%-ni. Puistus on harvendusraie teostatud suvisel ajal ning kokku on tehtud kolm 

harvendusraiet. Kõige ulatuslikumalt on juurepess 10 puu keskmisena levinud alal KM104-

3, leviku ulatus 2-aastase perioodil jooksul 96 cm. 

 Lisaks juurepessule uuriti külmaseene olemasolu juurepessu poolt nakatunud 

juurdekasvuproovidest, kokku analüüsiti 29 proovi. Külmaseent (Armillaria spp.) perekonna 

tasemel määrati juurepessuga proovidest kahelt alalt ja kolmelt puult.  

Antud töö tulemuste põhjal saab järeldada, et harvendusraiete teostamine suurendab 

juuremädanike edasilevimist puudes ja puistus. Töö tulemustest selgus, et juuremädanike 

levimist soodustab harvendusraiete läbiviimise aeg. Suvisel ajal teostatud raiete käigus levib 

juurepess efektiivsemalt, kui talvisel ajal tehtud raiete järel. Lisaks on oluline puistu vanus 

raie ajal, vanemas eas teostatud raied soodustavad juuremädanike levikut enam kui 

nooremas eas läbiviidud raied. 
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OCCURRENCE AND COMPARATIVE ANALYSIS OF ROOT 

ROT IN THINNED SPRUCE STANDS  

Summary 

The aim of Bachelor’s thesis was to study the Heterobasidion spp. infection in Norway 

spruce (P. abies L.) stands in fertile forest site types over 2 year period and to estimate the 

impact of thinning to the  distribution of root rot . Sampling plots were located in Tartumaa 

forest district and Järvselja Training and Experimental Forest Centre.  Samples were 

collected for the first time in 2013 (Rähn 2014), in current thesis was analysed increment 

samples collected in 2015 from same plots and trees  and compared data obtained 2 years 

ago  (in year 2013).  Occurrence and species of root rot pathogens were identified with 

molecular methods, 132 increment samples from 99 trees were analysed. The results 

indicated that incidence of root rot in spruce trees is increasing. The extent of Heterobasidion 

spp. infection was increased in six areas, mostly 10% to 40% in Oxalis plot (TT093-4), where 

three thinnings were implemented. The butt rot was spreading in area KM104-3 on the 

average 96cm for 10 trees. Two sampling plots remained uninfected,  

To detect Armillaria sp. infection, 29 samples were analyzed. The results showed Armillaria 

sp. infection in two stands and 3 trees were infected on those areas in all. Armillaria sp. 

species were not determined.  

 In conclusion, thinnings favour the spread of root rot and cutting period has impact the 

spread of pathogens. Stands with previous thinning made in summer were more infected 

than stands cutted in winter. The stand age has also impact to the root rot – when thinning is 

made in young age then the stands are less damaged.  
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Lisa 1. 2013. ja 2015. aastal kogutud proovide võrdlus 

Ala 

Puu 

number  

Juurepessu nakkuse 

esinemine ja ulatus 

(m) 2013. aastal 

Juurepessu nakkuse 

esinemine ja ulatus 

(m) 2015. aastal 

Juurepessu liigid 

(Heterobasidion 

annosum HA; 

Heterobasidion 

parviporum HP) 

aastatel 2013 ja 

2015 

 

 

 

 

 

 

Külmaseene 

esinemine 

puistus 

    

  

JS 295-1 1 - - - - 

JS 295-1 2 - - - - 

JS 295-1 3 - - - - 

JS 295-1 4 - - - - 

JS 295-1 5 - - - - 

JS 295-1 6 - - - - 

JS 295-1 7 - - - - 

JS 295-1 8 - - - - 

JS 295-1 9 - - - - 

JS 295-1 10 - - - - 

JS 295-9 1 - - - - 

JS 295-9 2 - - - - 

JS 295-9 3 - - - - 

JS 295-9 4  + (0,2)  + (0,5) HP - 

JS 295-9 5  + (0,2)  + (0,5) HP; HA - 

JS 295-9 6 - - - - 

JS 295-9 7 - - - - 

JS 295-9 8 - - - - 

JS293-11 1 - - - - 

JS293-11 2 - - - - 

JS293-11 3 - - - - 

JS293-11 4 - - - - 

JS293-11 5 - - - - 

JS293-11 6 - - - - 

JS293-11 7 - - - - 

JS293-11 8 - - - - 



33 

JS293-11 9 - - - - 

JS293-11 10 - - - - 

JS248-10 1  + (0,2)  + (0,5) HP - 

JS248-10 2 - - - - 

JS248-10 3 - - - - 

JS248-10 4 - - - - 

JS248-10 5 - - - - 

JS248-10 6 - - - - 

JS248-10 7 - - - - 

JS248-10 8 - - - - 

JS248-10 9  + (1,3;1,85)  + (1,3;1,85) HP - 

JS248-10 10 - - - - 

KM073-19 1 - - - - 

KM073-19 2 - - - - 

KM073-19 3  + (0,2)  + (0,5) HP - 

KM073-19 4 - - - - 

KM073-19 5 - - - - 

KM073-19 6 - - - - 

KM073-19 7 - - - - 

KM073-19 8 - - - - 

KM073-19 9 - - - - 

KM073-19 10  + (0,2)  + (0,5;1,3) HP - 

CK132-9 1  + (0,2)  + (0,2) HP - 

CK132-9 2 - - - - 

CK132-9 3 - - - - 

CK132-9 4 - - - - 

CK132-9 5 - - - - 

CK132-9 6 - - - - 

CK132-9 7 -  + (0,5) HP + 

CK132-9 8 - - - - 

CK132-9 9 -  + (0,2) HP + 

CK132-9 10 - - - - 

CK126-4  1 - - - - 

CK126-4  2 -  + (0,2) HP - 

CK126-4 3 - - - - 

CK126-4 4 - - - - 

CK126-4 5 - - - - 

CK126-4 6 - - - - 

CK126-4 7 - - - - 

CK126-4 8 -  + (0,2) HP - 

CK126-4 9  + (0,2)  + (0,2) HP - 

CK126-4 10 - - - - 

KM104-3 1 - - - - 

KM104-3 2 - - - - 

KM104-3 3 - - - - 
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KM104-3 4 - - - - 

KM104-3 5  + (0,2)  +  HP, HA - 

KM104-3 6 -  + (0,2) HP, HA - 

KM104-3 7  + (0,2)  + (0,5;1,3) HP - 

KM104-3 8  + (0,2)  + (0,5;1,3) HP, HA - 

KM104-3 9 - - - - 

KM104-3 10  + (0,2)  + (0,5;1,3;1,8) HP - 

TT092-6 1 - - - - 

TT092-6 2 - - - - 

TT092-6 3 -  + (0,5) HP, HA - 

TT092-6 4 - - - - 

TT092-6 5 - - - - 

TT092-6 6 - - - - 

TT092-6 7  +(0,2; 1,3; 1,7m)  + (1,8) HP, HA - 

TT092-6 8 - - - - 

TT092-6 9 - - - - 

TT092-6 10  + (0,2)  + (0,5) HP - 

TT093-4 1 - - - - 

TT093-4 2  + (1,3m)  + (0,5;1,3) HP - 

TT093-4 3 - - - - 

TT093-4 4 -  + (0,2;0,5) HP - 

TT093-4 5 -  + (0,2) HA - 

TT093-4 7 - - - - 

TT093-4 8 -  + (0,2) HP - 

TT093-4 9 - - - - 

TT093-4 10 -  + (0,2) HA + 
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