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Puidusinetus on puidutööstustele probleeme tekitav puidukahjustus, mille käigus puidu 

visuaalne välimus värvimuutusi tekitavate seente poolt saab kannatada. Majanduslikult on 

see puidutööstusele kulukas, sest sinetunud puidust saab vähem tulu. Antud 

bakalaureusetöö eesmärgiks on tuvastada puitu kahjustavaid sinetuse ja mädanikku 

tekitavaid seeneliike kuuse- ja männi puidul. Töö koostamiseks on välitööde käigus 

kogutud puiduproovid harvendus- ja lõppraie kändudelt ning laopuidult, mis 

laboratoorsetes tingimustes isoleeriti puhaskultuuri ning molekulaarsete analüüsidega 

määrati kindlaks seeneliigid. Kokku kogutud 244 proovist määrati erinev seeneliik 54 

proovilt. Puidusinetust tekitavaid seeni isoleeriti 10 proovist ja kokku määrati viis erinevat 

liiki. Kahest proovist isoleeriti juurepess (Heterobasidion sp), ehk oluline puistute 

kahjustaja ja mädaniku tekitaja. Samuti õnnestus isoleerida 5 proovist looduslik juurepessu 

antagonist hiidkoorik (Phlebiopsis gigantea), mis on biopreparaadi väljatöötamise aluseks.  

Kogutud puiduproovide analüüsimisel isoleeriti ja tuvastati erinevaid seeneliike. Peamiselt 

olid määratud seeneliigid puidus valgemädaniku tekitajad, lisaks tuvastati pruunmädanikku 

ja hallitust tekitavaid seeni.  

Edasistes uurimustes saab keskenduda männi puitu kahjustavatele sinetusseente erinevatele 

liikidele, sest see puit on sinetusele vastuvõtlikum. Lisaks on hetkel uurimata laoplatsil 

ladustatud puidus eksisteerivate sinetust tekitavate seente liigiline koosseis. 

Märksõnad: Puidusinetus, puidumädanik, Picea abies, Pinus sylvestris 
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Blue stain fungus is a type of timber malady caused by colour altering fungi that damage 

the look and remains to be a problem for the wood processing industry. It is economically 

expensive for the wood processing industry, since the blue stained timber produces less 

revenue. The goal of the bachelor’s thesis is to identify the fungal species that are 

responsible for the bluing and rotting in spruce and pine wood. In the process of 

formulating the thesis, the author gathered timber samples from thinning and harvesting 

stumps, from which species of fungi were then identified via molecular and axenic culture 

analyses in a laboratory environment.  From the gathered 244 samples, a different species 

of fungi was detected on 54 occasions. Fungi that produces timber blueing was isolated 

from 10 samples and 5 different species were identified. Annosum root rot 

(Heterobasidion annosum) was isolated from two samples, aka. an important timber 

malady and cause for rot. A natural antagonistic organism - white-rot fungus (Phlebiopsis 

gigantea) was isolated from 5 samples, which is the basis for creating a biopreparate.   

Different species of fungi were isolated and identified in the gathering of timber samples. 

Main identified species of fungi were the causers of white-rot, in addition brown-rot and 

mould producing fungi were also identified.   

Further studies could focus on different species of fungi causing blue stain fungus that 

harms pine timber, for this timber is more receptive to bluing. At this moment, the timber 

stored in the log yard has not yet been examined and its composition for fungi that cause 

bluing. 

Keywords: Blue stain, wood rot, Picea abies, Pinus sylvestris 
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SISSEJUHATUS 

 

Eesti on suures osas kaetud metsaga, 2 273 700 miljonit ha moodustab metsamaa ehk 

50,3% (Aastaraamat Mets 2014). Euroopas seab see Eesti 26 riigi hulgas 

kuueteistkümnendale kohale (Rahvusvaheline Metsandusstatistika 2010). Puit on suure 

väärtusega ja erinevates tööstusvaldkondades kasutust leidev produkt, seega seatakse 

kõrged nõudmised ka puidu kvaliteedile. Puidu sinetus on seente poolt põhjustatud 

puitmaterjali värvuse muutumine, värvus võib varieeruda kahvatusinisest mustani. Sinetuse 

tagajärjel muutub puidu visuaalne välimus, puidu mehaanilised omadused üldiselt ei muutu 

(Jänes 2001). Ühiskond liigub parema kvaliteedi ja seeläbi ka kallimate toodete suunas 

ning defektid puidu värvuses on selles osas tähtis ökonoomiline probleem (Kreber 1994). 

Seega on majanduslikult oluline, et laoplatsile kogutud ning hiljem lõpptarbijani jõudev 

puit säilitaks visuaalselt ning tugevuselt võimalikud head omadused.  

Töö koostamiseks on kogutud puiduproovid kändudelt nii harvendus- kui lageraie 

järgsetelt aladelt, et tuvastada metsas puitu nakatanud seened ja need on laboratoorsetes 

tingimustes kultuuri külvatud. 

Antud töö peamiseks eesmärgiks on tuvastada erinevad puitu kahjustavad sinetust 

tekitavaid aga ka teised puitu asustavad seeneliigid kuuse- ja männi puidul metsas. Ehk 

millised puitu kahjustavad seened tuuakse metsast saetööstuse lattu? Olulisem osa 

saematerjaliks kasutatavast puidust on just okaspuu saematerjal ning seetõttu on antud töös 

fookuses okaspuu puitu kahjustavad seened. See võimaldab tulevikus paremini tuvastada 

puidu kahjustajaid ning kasutada isoleeritud organisme puidukaitsevahendite testimisel. 

Töö metoodika seisneb välitööde käigus proovide kogumisest, hiljem laboratoorsetes 

tingimustes nende ettevalmistamisest, puhaskultuuri külvist ning molekulaarsest 

määramisest. Töö koosneb sissejuhatusest, kus on põhjalikumalt kirjeldatud probleemi 

olemust ning aktuaalsust. Kirjanduse ülevaates käsitletakse puidusinetust ning 

tutvustatakse enamlevinud puidusinetust tekitavaid seeneliike. Töö teises osas on 

kirjeldatud materjali ja metoodikat, kus antakse ülevaade proovide kogumise taktikast, 
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laboratoorsetest töödest ning tulemustest. Tulemused annavad ülevaate töö käigus 

analüüsitud proovidele ja saadud seeneliikidele ning arutelus analüüsitakse saadud 

tulemusi. Kokkuvõttes esitatakse peamised töö koostamisel saadud tulemused. 

Avaldan tänu oma juhendajatele Rein Drenkhan’ile ja Kalev Adamson’ile, kes olid abiks 

bakalaurusetöö valmimisel. Samuti vajab mainimist RMK projekt T160148MIMK 

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

elurikkusele viljakates kasvukohatüüpides“, tänu millele antud töö koostamine 

võimalikuks sai. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Puidusinetus 

 

Sinetus on maltspuidus radiaalsete triipudena esinev puidu värvuse muutus, mis võib 

värvuselt olla sinine, hall või must. Puidusinetust tekitavaid seeni on umbes 100 - 250 

erinevat liiki. Puidusinetust tekitavaid seeni eristatakse kolmes erinevas grupis: 

Ceratocystis, Ophiostoma ja Ceratocystiopsis. Puidusinetus esineb okaspuudel, peamiselt 

männil, kuid ka kuusel, nulul ja lehisel. Lehtpuudest esineb sinetust pöögil ja kasel ning 

erinevatel troopilistel puuliikidel. Sinetus võib eksisteerida puidu pinnal kuid levida ka 

sügavamale puitu. Okaspuu puidu puhul leiab värvimuutus aset peamiselt maltspuidus, 

kuna sinetust tekitavad seened on peamiselt parenhüüm rakkudes (Schmidt 2006). 

 

 

1.1.1. Sinetuse tekitajad 

 

Diplodia sapinea on maailmas laialt levinud okaspuude patogeen, kõige vastuvõtlikumad 

haiguse suhtes on männiliigid. Seen kahjustab käbisid, seemneid, okkaid, võrseid, juuri ja 

tekitab puidusinetust. Kõige iseloomulikumaks tunnuseks D. Sapinea puhul on kuivanud 

oksad noortel puudel, kuna eelkõige kahjustab seen okkaid ja võrseid. Samuti on 

iseloomulikuks tunnuseks hallika tooniga okkad, vanemate puude puhul on haigetel 

võrsetel okkad poole lühemad võrrelduna tervetega. Patogeeni tagajärjel surevad jooksva 

aasta juurdekasvud, ohustades sellega nii taimlataimi, noori- ja täiskasvanud puid. 

Lõpptulemusena võib puidu juurdekasv väheneda kuni 40%, mis lõppkokkuvõttes viib 

puude hukuni. Eriti ohtlik on patogeen siis kui haigus levib käbide ja seemnetega 

(Drenkhan et al. 2014). Eestis avastati patogeen esimest korda 2007. aastal mustal männil 

(Pinus nigra) (Hanso, Drenkhan 2009). 
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Diplodia sapinea on invasiivne ja lõunapoolt pärit seenhaigus, mis on viimaste 

aastakümnete jooksul kiiresti laiendanud levikut kogu maailmas. Enne seda oli lähedal 

asuvatest riikidest haigustekitajat leitud ainult Leedus ja Valgevenes (Adamson et al. 

2015). Oluline on märkida asjaolu, et D. sapinea levitavad ka mitmed putukaliigid. D. sapinea 

ja putukate vahelist seotust on täheldatud mitmetes riikides ja peamiselt ürasklastega 

(Coleoptera: Scolytinae) ning nüüdseks on kinnitust leidnud, et suur männikärsakas (Hylobius 

abietis) on võimeline D. sapinea patogeeni edasi kandma (Drenkhan et al. 2017). 

Antud töö kontekstis on oluline märkida, et invasiivne D. sapinea tekitab lisaks kõigele 

muule ka puidusinetust ja eelkõige männipuidus (Swart et al. 1985). 

Ceratocystis polonica on sinetust tekitav liik kuuse puidul ning sedagi seent levitavad 

mitmed putukad. Üheks nendest on kuuse- kooreürask (Ips typographus). Seene ja üraski 

koostööl tekitatakse suurt kahju hariliku kuuse populatsioonile Euroopas. Viimase 25 aasta 

jooksul on see hävitanud enam kui 25 x 106 m3 kuusepuitu. C. polonica haigustekitaja tüvi 

kantakse edasi kuuse- kooreüraski kehapinnal või isendi seedekulglas. Nakatunud puudel 

kaovad kiiresti haiguse vastu võitlemiseks kaitsemeetmed ning seen seab ennast sisse 

maltspuidus. Mõned üksikud rünnakud, ei ole võimelised puid piisavalt kiiresti 

kahjustama, et järgneks puude hukkumine. Kuid tuhanded üraskid (I. typhographus) 

võivad puid rünnata massiliselt mitme päeva jooksul (Krokene, Solheim 2001). 

 

 

1.2. Sinetuse tekkeks vajalikud tingimused 

 

Sinetust tekitavatel seentel on elutegevuseks vajalikud järgnevad faktorid: hapnik, 

toitained, vesi ja sobilik temperatuur. Värskelt raiutud puit on kõrge vee ja hapniku 

sisaldusega, mis on seente elutegevuseks meelepärane. Üldiselt ei ole puiduseened 

võimelised kasvama veega küllastanud puidus, mille niiskusaste on suurem kui 120%. 

Taseme langedes on hapniku sisaldus piisav, et seente areng saaks toimuda. Samuti on 

värskelt raiutud puidus rohkelt kergesti kättesaadavaid toitaineid, peamiselt suhkruid, 

proteiine ja lipiide. Enim leiab eelpool nimetatuid aineid maltspuidust, kus sinetust 

tekitavad seened ka peamiselt esinevad. Puidusinetust tekitavad seened vajavad 

kasvamiseks ja koloniseerimiseks mõõdukat niiskust. Siiski tuleb märkida, et seened 
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suudavad mitmeid kuid elutseda puidus, mille vee sisaldus jääb alla 20% ning 

niiskustaseme tõusu korral elutegevust jätkata. Sinetust tekitavad seened suudavad toime 

tulla laias temperatuuride vahemikus 0 … +35 °C. Optimaalseks temperatuuriks 

sinetusseente kasvamiseks Põhja- Ameerikas loetakse +15 - … +30 °C, ekstreemselt 

madalad temperatuurid seeni ei ohusta, kuid temperatuurid üle 45 °C on neile surmavad 

(Kreber 1994). 

Musta männi (Pinus nigra) puhul on uuritud raievõtete mõju sinetust tekitavate seente 

arengule musta männi ladustamisel. Uuritud on puidusinetuse erinevust juhtudel, kus raie 

on teostatud  mehhaniseeritult  või mootorsaega. Tulemused kinnitavad, et masinate 

(harvesteri) kasutamine raiel suurendab sinetuse esinemist musta männi puidul laoplatsidel. 

Samuti on täheldatud harvesteri pea metallist rullikute kasutamist suurema sinetuse tekitaja 

eeldusena, kui kummlintidega rullikute puhul (Lee, Gibbs 1996). 

 

 

1.4. Puidukaitse 

 

Mikrobioloogiliste värvimuutuste vältimiseks puidus tuleb raie kavandada külmal 

aastaajal, lisaks tuleks jälgida puidu kiiret liikumist metsast tööstusesse. Lühema aja 

jooksul on väiksem risk mikroorganismide tegevusele seisvas puidus. Soovituslik on puidu 

ladustamine kuival, varjulisel ja ventileeritud alal, kus puidu otsene kontakt maapinnaga 

puudub. Lisaks peab olema koor kahjustamata, et hoida puidu kõrget niiskuse taset ning 

kaitsta infektsiooni eest. Puidu värvuse muutust saab ennetada viivitamatu õhkkuivatusega 

hästi ventileeritud virnades, mis on vihma eest kaitstud. Lisaks aitab sinetuse teket vältida 

puidu kamberkuivatus. Puidu veega küllastamine või puitu hoiustades veekogudes kaitseb 

seente ja putukkahjurite eest. Siiski võib puidu märjal hoiustamisel puidu kvaliteet alaneda 

anaeroobsete bakterite mõjul (Schmidt 2006). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Algmaterjal 

 

Töö koostamiseks valiti kuuse enamusega viljakad puistud, kus raie on tehtud umbes aasta 

tagasi. Lisatingimuseks oli see, et raiejärgselt ei ole tehtud pritsimist Rotstopiga, sest see 

muudab mikroseente liigilist koosseisu kändudel. Proovialadeks olid Tartumaal Mäksal 

asuv kvartal QT078 eraldis 4, kus oli teostatud harvendusraie 27.10.2015. Puistu koosseis 

oli 92 kuuske, 5 kaske, 2 halli leppa. Puistu keskmine vanus on 43 aastat ning 

kasvukohatüüp jänesekapsa. Proovid koguti 11.11.2016 ning alalt saadi kokku 108 

puiduproovi kännult: 103 kuuse ja 5 kase proovi. 

16.01.2017 viidi läbi Teise ala proovide kogumine ning valitud alaks oli Põlvamaal Vastse- 

Kuustes kvartal KJ091 eraldiselt 7, kus oli harvendusraie teostatud 04.04.2016. Puistu 

koosseis oli 59 kuuske, 30 mändi, 11 kaske. Puistu keskmiseks vanuseks oli 74 aastat  ning 

kasvukohatüübiks jänesekapsa. Proovialalt koguti kokku 121 kännult puiduproovid, 

vastavalt 88 kuuse, 24 männi, 8 haava ja 1 kase proov. 

09.03.2017 koguti proovid kolmandalt alalt Järva maakonnas, Tapa vallas kvartalilt RA079 

eraldiselt 8. Eraldisel oli teostatud lageraie 2016 aasta suvel ning kasvukohatüüp oli 

jänesekapsa. Kokku koguti 150 kännult puiduproovid, sealhulgas 25 männi, 106 kuuse, 9 

kase, 2 halli lepa, 3 remmelga, 1 tamme, 1 vahtra, 2 sarapuu ja 1 jalaka proovi. Nimetatud 

proovialalt isoleeriti käesoleva töö jaoks seeni vaid männi kändudelt. 

Lisaks ülal nimetatule koguti puiduproove ka laopuidult, kus oli näha tugev sinetus. 

Proovid pärinevad Tartu maakonnast, Nõo vallast, Nõgiarust ja Tartu vallast, Vasulast. 

Proovid koguti 12.03.2017. Nõgiarust koguti kokku kolm proovi. Kaks nendest olid 

seennakkusega männi ümarpuidult saetud kettad (Joonis 1) ning üks proov koguti 

sinetunud ümarpuidu koorelt. Vasula proov oli nähtava värvimuutusega kuusepuidust pruss  

(Joonis 2). 
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Edasine detailsem analüüs tehti vaid männi- ja kuusepuidu proovidele. 

 

Joonis 1. Silmnähtava värvimuutusega männi ümarpuidult saetud kettad 

 

 

Joonis 2. Värvimuutusega kuusepuidust saematerjal 
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2.2. Proovide kogumine 

 

Proovid koguti kändudelt eelnevalt kõiki töövahendeid desinfitseerides ning kasutades 

kummkindaid. Kännu pinnalt eemaldati õhuke  puidukiht, mille alt eemaldati peitliga 

puidutükk mõõtmetega vähemalt 1,0x 1,0x 1,0 cm. Kõik proovid koguti nendeks ette 

nähtud steriilsetesse plastikkottidesse. Iga kännu kohta märgiti üles kännu keskmine 

diameeter, geograafilised koordinaadid ning hinnati visuaalselt mädaniku olemasolu, 

vastavalt tsentraalne või perifeerne. Silmnähtava mädaniku korral koguti puiduproov 

mädaniku ja terve puiduala piirilt. Terve kännu korral kännu keskosast, kuna enamus 

seennakkusi saavad alguse tsentrist.  

 

 

2.3. Proovidest seente isoleerimine puhaskultuuri 

 

Kõik kogutud proovid isoleeriti laboratoorsetes tingimustes laminaarkapis, et vältida 

proovide saastumist. Proovid külvati petri tassidesse puhassöötmele, iga proovi kohta 

külvati kaks petri tassi ning igasse petri tassi neli puidutükki (Joonis 3), et  suurendada 

puhtana väljatulevate isolaatide osakaalu. Petri tassidesse valmistati eelnevalt ette 

seenesööde, mis koosnes Agar Technicalist (Biolife Italiana srl, Italy) ja Malt Extractist 

(Oxoid Limited, United Kingdom), saadud segu steriliseeriti autoklaavis 1,2 atm juures 0,5 

tundi. Selleks, et vältida liigset bakteri ning hallituse kasvu välitingimustest toodud 

puiduproovide isoleerimisel lisati söötmele peale autoklaavimist laminaarkapis 

Thiabendazolei (Sigma- Aldrich, Italy), DL-Lactic acidi(Sigma- Aldrich, Japan) ning 

steriliseeritud vee segu. 
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Joonis 3. Puiduproovid petri tassis 

 

Kasvama läinud proovid külvati ümber monokultuuri (Joonis 4), milleks kasutati sama 

söötmega petri tasse. Kõik esmakülvist kasvama läinud seened külvati ümber uude petri 

tassi kahes korduses. 

 

 

Joonis 4. Ümberkülvatud seene puhaskultuur petri tassis 
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2.4. DNA eraldamine 

 

Kasvama läinud puhaskultuuridest eraldati esmalt visuaalse vaatluse teel liigselt saastunud 

ning mitmest seene liigist koosnevad proovid, sest nendest ei oleks võimalik edasisel 

protsessil saada täpseid liigi määranguid. Seene puhaskultuuridest võeti laminaarkapis 

eelnevalt steriliseeritud skalpelliga mütseeli, mis pandi  kahes korduses 2ml tuubidesse. 

Proove hoiti eraldamiseni -20°C temperatuuril. 

Seenemütseeli purustamiseks lisati eelnevalt DNA eraldamiseks ette valmistatud prooviga 

tuubidesse 1,6mm läbimõõduga metallkuulid ning purustati homogenisaatoris. DNA 

eraldamisprotsessil lähtuti tootja protokollist ning kasutati GeneJET Genomic DNA 

Purification Kit-i (Thermo Fisher Scientific, USA). 

 

 

2.5. PCR analüüs ja sekveneerimine 

 

PCR viidi läbi kasutades seente universaal praimereid ITS1F(Gardens ja Burns 1993) ja 

ITS4 (White et al. 1990). Reaktsiooni aluseks oli Solis BioDyne 5x HOT FIREPol Master 

Mix with 7,5mM MgCl2. 20µl PCR segu valmistamiseks kasutati 4µl PCR Master Mix, 

0,5µl ITS1F ja ITS4 primerit, 14µl vett ning lõpus lisati segule 1µl DNAd. Ühte tuubi 

kasutati kontrollina, kuhu lisati sama segu, kuid DNA asemel kasutati steriilset vett. 

Vastavalt protokollile valmistati 1%-line agaroosgeel. Peale geeli tahenemist asetati see 

elektroforeesi vanni, millega oli geel valmis PCR produkti laadimiseks geelile. Iga rea 

esimesse geeliauku pandi 5µl DNA Ladderit, kuna tehtud PCR segu oli värvitu, segati igat 

proovi eelnevalt 6x Blue Loading dye-ga ning laaditi geelile. Elektroforees toimus 75 V 

pinge juures ning kestis 55 minutit. 

DNA lõigu olemasolu ja pikkuse kindlakstegemiseks pildistati geeli UV kiirte all 

transilluminaatoris Quantum ST4-3026/WL/25M(Vilber Lourmat SAS, Prantsusmaa) ning 

saadud pilti töödeldi arvutis programmiga Quantum- Capt.   
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Sobilikele proovidele teostati sekveneerimine, et kindlaks teha täpne seeneliik. 

Sekveneerimine viidi läbi kasutades ITS5 (5’-GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3’) 

(White et al. 1990) praimerit. Selle tulemusena saadi DNA ITS regiooni järjestused, mida 

analüüsiti ning võrreldi rahvusvahelises geenipanga National Center for Biotechnology 

Information andmetega. Nukleotiidide vastavuse põhjal määrati vastav seeneliik. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

Käesoleva  töö raames koguti algmaterjali kolmelt erinevalt proovialalt ning lisaks koguti 

proovid laopuidult ja tugeva sinetusega kändudelt. Esimeselt alalt, kvartalilt QT078 

eralduselt 4 kogutud 103 kuuse kännuproovidest. Kasvas seen puhaskultuuri 45 proovilt 

ning 39 proovist tehti ümberkülv monokultuuri. Puhtalt kasvas monokultuuris välja 15 

seent, millest 12 juhul määrati liik molekulaarselt (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Esimese prooviala (Tartumaa, Mäksa, kvartal QT078 eraldus 4) kändudelt 

isoleeritud proovide tulemused 

Nr Originaalne 
proovi 

number 

Puuliik Proovikännu 
geograafilise 

asukoha kood 

Liigi Ladina keelne 
nimetus 

Puidu kahjustuse tüüp 

1 8167 KU 700 Trichoderma polysporum pindmine hallitus 

2 8168 KU 758 Alternaria sp. 
pindmine sinetus ja 
hallitus 

3 8177 KU 756 Rhizopus microsporus pindmine hallitus 

4 8178 KU 725 Alternaria tenuissima pindmine sinetus 

5 8179 KU 690 Mucor abundans teadmata 

6 8180 KU 680 Coprinellus disseminatus teadmata 

7 8181 KU 694 Bjerkandera adusta valgemädanik 

8 8182_1 KU 696 
Cylindrobasidium 
evolvens valgemädanik 

9 8183 KU 703 Alternaria tenuissima 
pindmine sinetus ja 
hallitus 

10 8184 KU 691 Alternaria tenuissima 
pindmine sinetus ja 
hallitus 

11 8185 KU 763 Alternaria tenuissima 
pindmine sinetus ja 
hallitus 

12 8186 KU 734 Cylindrobasidium laeva valgemädanik 

 

Teiselt proovialalt, kvartal KJ091 eraldus 7, koguti kokku 112 okaspuu kännuproovi, 

sealhulgas 88 kuuske ja 24 mändi. Kõigist puhaskultuuri külvatud proovidest kasvas välja 

seen 53 proovist, mis kõik külvati ümber monokultuuri. Puhtalt kasvas monokultuuris välja 
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47 proovi seened. Kokku määrati morfoloogiliselt puhaskultuuridest 31 seeneliiki (Tabel 

2). 

 

Tabel 2. Teise prooviala (Põlvamaa, Vastse- Kuuste, kvartal  KJ091, eraldus 7) kändudelt 

isoleeritud proovide tulemused 

Nr Originaalne 
proovi 

number 

Puuliik Proovikännu 
geograafilisse 
asukoha kood 

Liigi Ladina keelne 
nimetus 

Puidu kahjustuse tüüp 

1 9668 KU 621 Sistotrema brinkmannii pruunmädanik 

2   KU 946 Sistotrema brinkmannii pruunmädanik 

3   KU 608 Sistotrema brinkmannii pruunmädanik 

4   KU 609 Sistotrema brinkmannii pruunmädanik 

5 9670 KU 932 Umbelopsis isabellina teadmata 

6 9673 KU 950 Phlebia tremellosa valgemädanik 

7 9678 KU 605 Alternaria alternata 
pindmine sinetus ja 
hallitus 

8 9684 MA 944 Sistotrema brinkmannii pruunmädanik 

9 9685 MA 971 Phlebiopsis gigantea valgemädanik 

10 9688 MA 616 Phlebia tremellosa valgemädanik 

11 9690 MA 1 Stereum sanguinolentum valgemädanik 

12 9735 KU 596 Pyrenochaeta cava teadmata 

13 9736 KU 976 Trametes pubescens valgemädanik 

14 9737 KU 953 
Amylostereum 
areolatum valgemädanik 

15 9740 KU 400 
Cylindrobasidium 
evolvens valgemädanik 

16   KU 937 
Cylindrobasidium 
evolvens valgemädanik 

17 9741 KU 970 Sistoterma brinkmannii pruunmädanik 

18 9742 KU 615 
Cylindrobasidium 
evolvens valgemädanik 

19   KU 600 
Cylindrobasidium 
evolvens valgemädanik 

20   KU 968 
Cylindrobasidium 
evolvens valgemädanik 

21 9743 KU 962 Heterobasidion sp. valgemädanik 

22   KU 393 Heterobasidion sp. valgemädanik 

23 9745 KU 963 Sistoterma brinkmannii pruunmädanik 

24 9746 KU 945 Lewia avenicola 
pindmine sinetus ja 
hallitus 

25   KU 956 Lewia avenicola 
pindmine sinetus ja 
hallitus 

26 9747 KU 951 Exidia glandulosa sinetus 
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27 9749 KU 957 Peniophora incarnata teadmata 

28 9750 KU 954 
Cylindrobasidium 
evolvens valgemädanik 

29   KU 614 
Cylindrobasidium 
evolvens valgemädanik 

30 10100 MA 969 Phlebiopsis gigantea valgemädanik 

31 10101 MA 940 Phlebiopsis gigantea valgemädanik 

 

Kolmandalt proovialalt, kvartal RA079 eraldus 8, koguti kokku 131 okaspuu kännuproovi, 

sealhulgas 106 kuuske ja 25 mändi. Antud ala proovidest külvati puhaskultuuri ainult 

männi proovid. Nendest kasvasid seened puhaskultuuri 12 proovist, mis külvati edasi 

monokultuuri. Kokku määrati morfoloogiliselt ja molekulaarselt puhaskultuuridest 7 

seeneliiki (Tabel 3).  

 

Tabel 3. Kolmanda prooviala (Järvamaa, Tapa valla, kvartal  RA079, eraldus 8) kändudelt 

isoleeritud proovide tulemused 

Nr Originaalne 
proovi 

number 

Puuliik Proovikännu 
geograafilise 

asukoha kood 

Liigi Ladina keelne 
nimetus 

Puidu kahjustuse 
tüüp 

1 10219 MA 624 Phlebia radiata valgemädanik 

2 10220 MA 111 Armillaria sp. valgemädanik 

3 10221 MA 53 Lenzites betulinus valgemädanik 

4 10222 MA 74 Phlebia radiata valgemädanik 

5 10375 MA 647 Bjerkandera adusta valgemädanik 

6 10376 MA 115 Sydowia polyspora teadmata 

7 10377 MA 117 Bjerkandera adusta valgemädanik 

 

Laopuidult ja tugeva sinetusega kändudelt kogutud proove oli kokku 4, sealhulgas 2 männi  

puidult lõigatud ketast, 1 männi tüvelt võetud seene viljakeha proov ning 1 kuuse pruss. 

Kõigist proovidest õnnestus puhaskultuuri isoleerida seeni ning molekulaarse määramise 

tulemusena tuvastati seened kõikidest proovidest (Tabel 4). 
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Tabel 4. Laopuidult ja tugeva sinetusega kändudelt (Tartu maakonna, Nõo valla ja Tartu 

maakonna, Tartu valla) isoleeritud proovide tulemused 

Nr Originaalne 
proovi 

number 

Puuliik Liigi Ladina keelne nimetus Puidu kahjustuse tüüp 

1 10027 MA Phlebiopsis gigantea valgemädanik 

2 10028 MA Phlebiopsis gigantea valgemädanik 

3 10029 MA Peniophora sp valgemädanik 

4 10030 KU Alternaria alternata 
Pindmine sinetus ja 
hallitus 

 

Töö tulemusena analüüsiti kokku 244 puiduproovi, 192 kuuse ja 52 männi proovi. 

Molekulaarselt tuvastati seeni 54 proovist, sealhulgas 38 kuusel ja 16 männil. Tuvastatud 

seentest 2 juhul oli tegemist pindmist hallitust tekitavate liikidega (Trichoderma polysporum, 

Rhizopus microsporus). Sügavat puidu sinetust tekitavaid seeni tuvastati 1 liik (Exidia 

glandulosa) ning 9 juhul oli tegemist puidu pindmist sinetust ja -hallitust tekitavate 

seentega, mida tekitasid 3 erinevat liiki (Alternaria tenuissima, Alternaria laternata, Lewia 

avenicola). Mädaniku tekitajatest olid esindatud pruun- ja valgemädanikku tekitavad liigid. 

Pruunmädanikku tuvastati  7 juhul ning kõigil oli tekitajaks sama liik (Sistotrema 

brinkmannii). Valgemädanikku tuvastati 29 juhul ning põhjustatud oli see 13 erineva liigi 

poolt (Bjerkandera adusta, Cylindrobasidium evolvens, Cylindrobasidium laeva, Phlebia 

tremellosa, Phlebiopsis gigantea, Stereum sanguinolentum, Trametes pubescens, 

Amylostereum areolatum, Heterobasidion sp, Peniophora sp, Phlebia radiata, Armillaria 

sp, Lenzites betulinus). Kuue puitu asustava liigi puhul on teadmata vastava seeneliigi 

mõju puidu kvaliteedile ning see võis olla mõni endofüüt või sattunud kännule pigem 

juhuslikult. Näiteks, seltsiv tindik (Coprinellus disseminatus) on laia levikuga seeneliik, 

mida võib leida kõikjal looduses. 

Kokku tuvastati 5 erinevat puidusinetust tekitavat liiki (Tabel 5). Puidusinetusi isoleeriti ja 

analüüsiti põhjusel, kuna Eesti tingimustes ei ole teada olulisemad puitu asustavad ja 

kahjustavad puidusinetuse tekitajad kuuse- ja männipuidul. Käesoleva töö tulemusena 

selgub, et sinetuse tekitajate isoleerimine puhaskultuuri on keerukam kui esialgu arvatud. 

Kahel juhul tuvastati ohtlik juuremädaniku tekitaja juurepess (Heterobasidion sp.), 

mõlemal juhul on tegu kuuselt kogutud puiduprooviga. Juurepessu antagonist hiidkoorik 

(Phlebiopsis gigantea) tuvastati 5 juhul. Üllatuslikult tuvastati kahel juhul männi kändudelt 
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liigid kasepehik (Lenzites betulinus) ja harilik suitsik (Bjerkandera adusta), mis on 

enamasti lehtpuu puidu lagundajad ja võivad kasvada okaspuu puidul, kuid on seal pigem 

haruldased liigid (Nimelä 2008). 

Üllatuslikult vähe õnnestus isoleerida puhaskultuuri juurepessu, kuid see ei tähenda, et 

seda seent kändudes ei esinenud. Juurepessu isoleerimine puhaskultuuri on teada keerukas 

ülesanne ka varasemalt (R. Drenkhani suulised andmed) 

 

Tabel 5. Kokku isoleeritud ja liigini tuvastatud hallituse, puidusinetuse ja mädanikku 

tekitavad seeneliigid 

Seeneliigi Ladina keelne nimetus Puidu kahjustuse tüüp Mitmel proovil 
tuvastati 

Puuliik 

Rhizopus microsporus pindmine hallitus 1 KU 

Trichoderma polysporum pindmine hallitus 1 KU 

Alternaria alternata 
pindmine sinetus ja 
hallitus 2 2 KU 

Alternaria sp. 
pindmine sinetus ja 
hallitus 1 KU 

Alternaria tenuissima 
pindmine sinetus ja 
hallitus 4 4 KU 

Lewia avenicola 
pindmine sinetus ja 
hallitus 2 2 KU 

Exidia glandulosa sinetus 1 KU 

Sistotrema brinkmannii pruunmädanik 7 
6 KU; 1 
MA 

Amylostereum areolatum valgemädanik 1 KU 

Armillaria sp. valgemädanik 1 MA 

Bjerkandera adusta valgemädanik 3 
2 MA; 1 
KU 

Cylindrobasidium evolvens valgemädanik 8 8 KU 

Cylindrobasidium laeva valgemädanik 1 KU 

Heterobasidion sp. valgemädanik 2 2 KU 

Lenzites betulinus valgemädanik 1 MA 

Peniophora sp. valgemädanik 1 MA 

Phlebia radiata valgemädanik 2 2 MA 

Phlebia tremellosa Valgemädanik 2 
1 KU; 1 
MA 

Phlebiopsis gigantea valgemädanik 5 5 MA 

Stereum sanguinolentum valgemädanik 1 MA 

Trametes pubescens valgemädanik 1 KU 
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Käesoleva töö tulemusena isoleeritud hiidkoorik (Phlebiopsis gigantea), valgemädanikku 

tekitav seeneliik on puidulagundaja ja elusatel puudel ei levi. Samuti on antud liik 

juurepessu tõrjuv antagonist. Intensiivselt majandatavates okaspuumetsades põhjustab 

juurepess ulatuslikku kahju, suutes tekitada nii juure- kui tüvemädanikku. Arvestuslikult 

võib metsaomanikul tulu jääda saamata kuni 30% ulatuses. Samuti põhjustab juurepess 

probleeme järgnevates metsapõlvkondades. Seetõttu on oluline mainida hiidkoorikut, mis 

on alusliik biopreparaadi Rotstop tüvede väljatöötamisel. Toimeaineks on just antud liigi 

eluvõimelised eosed, mis arenevad mütseelina kännu pinnal ning tungivad ka kännu 

sisemusse ja jämedamatesse juurtesse (Hanso, Õunap 2006). 

Hiidkooriku tüvede isoleerimine on oluline seetõttu, et leida testimiseks Eesti loodusest 

paremate tõrjetunnustega seene tüvesid ja seda nii kuusele kui männile. 

Verev nahkis (Stereum sanguinolentum) on Norras nimetatud kõige olulisemaks tüve- ja 

juurevigastuste kaudu mädanikku tekitavaks liigiks. Lisaks on sama liik ka Kesk- Rootsis 

tavaline mädanikku tekitav liik. Lõuna- Soomes loetakse nii verevat nahkist kui juurepessu 

kõige enam esinevateks mädaniku tekitajateks kuusel. Soomes läbi viidud uuringu põhjal 

leiti, et männikändusid S. sanguinolentum ei asusta. Erinevalt juurepessust, mis külmemate 

temperatuuridega ei levi, on verev nahkis võimeline asustama ka talvise raie käigus 

vigastatud puid (Hanso, Hanso 1999). Märkimist vajab, et antud töö analüüsimisel leiti S. 

sanguinolentum liik ainult ühelt männikännult isoleeritud puiduproovilt. 
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KOKKUVÕTE 

 

Puidusinetus on laialt levinud probleem, mis tekitab tõsist kahju puidutööstustes, mis viib 

alla saematerjali visuaalset välimust, mille tulemusel puidust saadav tulu väheneb. Seega 

tuleb kasutada puidu ladustamisel õigeid meetmeid, et riski seenhaigusesse nakatumisse 

vältida. Puidu tugevust sinetusseened üldiselt ei mõjuta. 

Bakalaureusetöös uuriti harvendusraie, lageraie ning laopuidult kogutud puiduproove. 

Eesmärgiks oli tuvastada erinevad puitu kahjustavaid, s.o sinetust tekitavaid, aga ka teisi 

puitu asustavaid seeneliike kuuse- ja männi puidul metsas. Puiduproove koguti 3 

metsaalalt, Tartumaalt, Põlvamaalt ja Järvamaalt ning lisaks laopuidult. Kõik proovid 

isoleeriti laboratoorsetes tingimustes külvates need spetsiaalsele söötmele. Kokku 

analüüsiti 244 puiduproovi, 192 kuuse ja 52 männi proovi. Sellest 54 juhul määrati 

vähemalt üks esinev seeneliik. Sinetust tekitavaid seeni leiti kokku 10 proovis, millest üks 

oli sügavat puidu sinetust tekitav liik (Exidia glandulosa) ning ülejäänud pindmist sinetust 

ja -hallitust tekitavad seeneliigid. Kokku tuvastati 5 erinevat liiki sinetustekitajaid. Enim 

leitud seeneliikidest olid valgemädaniku tekitajad, 29 proovi puhul saadi vastena just antud 

mädanikku tüüpi tekitav liik ning erinevaid liike nende hulgast tuvastati 13. Lisaks olid 

esindatud puidus pruunmädanikku tekitavad liigid, seda 7 juhul ning kõigil oli tekitajaks 

sama liik (Sistotrema brinkmannii). Kahest proovist õnnestus isoleerida juurepess, ohtlik 

juuremädaniku tekitaja. Juurepessu antagonistina tuntud hiidkooriku (Phlebiopsis 

gigantea) liik määrati 5 proovist. Lisaks eelpool mainitud liikidele, tuvastati männi 

kändudelt, kaks okaspuudel mitte niivõrd levinud liiki, kasepehik (Lenzites betulinus) ja 

harilik suitsik (Bjerkandera adusta), mis peamiselt on tuntud lehtpuu puidu lagundajatena. 

Puidusinetusi käsitleti põhjusel, kuna Eesti tingimustes ei ole teada olulisemad puitu 

kahjustavad puidusinetuse tekitajad okaspuu puidul. Töö tulemusena selgub, et sinetuse 

tekitajate isoleerimine puhaskultuuri on arvatust keerukam. Lisaks saadi uusi teadmisi 

edaspidistel katsetel puidusinetust tekitavate liikide isoleerimiseks. 
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Sinetuse tähtsuse tõttu saetööstuses vajab edasist uurimist laoplatsidel esinev puit. Kuna 

puidusinetusele on vastuvõtlikum männipuit, tuleks edasistes uuringutes keskenduda 

spetsiifilisemalt männipuidule.  
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COLONISING AND DAMAGING FUNGI ON SPRUCE AND 

PINE WOOD  

SUMMARY 

 

Timber bluing is a widespread problem, that causes serious damage in the wood processing 

industry and degrades the visual look of sawn timber, which in turn reduces revenues.  

Therefore, the storing of timber needs to be done using the right methods to reduce the risk 

of mycosis. Strength of the timber is not generally affected by blue stain fungus.  

The bachelor's thesis researched timber samples from thinning, clear-cutting loggings and 

stored timber.   The goal was to identify different (bluing causing) fungi harmful to timber, 

but also other fungi that inhabit the trunks of spruce and pine in the forest.  Tree samples 

were gathered from stored timber and from 3 forest areas in Tartu, Põlva and Järva county. 

All samples were isolated in laboratory conditions by sowing them on a special culture 

medium. Alltogether 244 timber samples were analysed, of which 192 were from spruces 

and 52 from pines. Of those, on 54 occasions, at least one species of fungus was 

determined. Fungi that causes bluing was detected in 10 samples, of which one causes deep 

bluing in timber (Exidia glandulosa) and the rest of the fungi cause surface bluing and 

moulding.  5 different species of blue stain fungus were detected all together.  Most of the 

species of fungi were the causers of white-rot, as on 29 occasions the results were just that 

– a species that causes aforementioned rot. Different species of white-rot discovered was 

13. In addition, the timber contained species that cause brown-rot on 7 occasions of which 

all were of the same species (Sistotrema brinkmannii). Out of 2 samples annosum root rot 

was isolated, which is a dangerous root rot pathogen. A natural antagonistic organism 

known as a species of white-rot fungus (Phlebiopsis gigantea) was identified from 5 

samples. In addition to the aforementioned species, an uncommon species for softwood 

trees were identified on pine stumps that were birch mazegill (Lenzites betulina) and the 

smoky polypore (Bjerkandera adusta), which are usually known as the degraders of 

hardwood trees.  
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Timber bluing were studied since there are no other softwood timber damaging and bluing 

agents known in Estonian conditions. The result of the work shows that isolating bluing 

agents to a culture medium is more complex than previously thought. Additionally, new 

knowledge was gained for future experiments in isolating timber bluing species.  

The timber in logging yards needs further study, due to the importance of bluing in the 

sawmill industry. Since pine timber is the most susceptible to timer bluing, further studies 

should focus more specifically on pine timber.  
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