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Nisu on üks põhilisi toiduks kasvatatavaid kultuure ning kasvava rahvastiku toiduvajaduse 

rahuldamiseks peab maailma nisutoodang oluliselt kasvama. Lisaks on suureks 

probleemiks madalad saagid maheviljeluses. Üheks võimaluseks saagikusi tõsta on 

suurendada nisu N-i kasutamise efektiivsust. Antud uurimistöö raames uuriti nisu 

kasutamise raja esimest osa, milleks on nitraadi transport taime.  

Uurimistöö kirjeldab ning annab ülevaate nisu (Triticum aestivum) N-i transpordi eest 

vastutava geeni NRT1.1 funktsioonidest ning Eesti tingimustes kasvatatud taimede

NRT1.1 geeni järjestusest. Sekveneerimisel saadi geeni NRT1.1 järjestused pikkusega 143

ja 144 aluspaari. Samuti uuriti NRT1.1 aktiivust erinevates viljelusviisides. Geeni

ekspressionitaseme hindamisel kasutati nii suhtelist kui ka absoluutset kvantifitseerimis

meetodit. Leiti, et suurema N-i hulga juures on geeniekspressioon suurem kuid samas

teatud koguse N-i hulka ületades geeniekspressioon alanes mis näitab, et liigne N alandab

geeniekspressiooni ja muudab taime N-i kasutuse ebaefektiivseks. Erinevus leiti

geeniekspressiooni osas lehtedes ja juurtes. Juurtes oli märgata tunduvalt madalamat geeni
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ekspressiooni taset kui lehtedes.  

 Antud töö põhjal ei saa kindlalt töös antud hüpoteesi ei ümber lükata ega ka 

kinnitada ega teha kindlaid järeldusi. Uurimistöö on kindlasti kasuks edaspidistele nisu N-i 

omastamise eesti vastutavate geenide uurimisel. 

Märksõnad: Nisu, mahe- ja tavaviljelus, lämmastiku kasutamise efektiivsus, 

geeniekspressioon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Estonian University of Life Sciences  
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

Abstract of Bachelor’s Thesis 

Author: Sander Võeras Speciality: Production and Marketing of

Agricultural Products

Title: The impact of farming system on the expression of wheat nitrogen transporter

NRT1.1

Pages: 52 Figures: 13 Tables: 11 Appendixes: 2

Department: Department of Field Crop and Grassland Husbandry

Field of research: B390, crop production

Supervisors: Ragnar Viikoja, MSc

                     Evelin Loit, PhD

Place and date: Tartu, 2019

The increasing amount on people will demand more food in the future. To produce enough

food there needs to be a change in crop production and efficiency. One of the biggest

factors influencing yields is nitrogen assimilation. Nitrogen has a great role in plant growth

but too high amounts of nitrogen fertilizers make it dangerous for the environment and

people. To avoid leaching we should improve the use of nitrogen in plants.

            The aim of this research was to determine the expression level of nitrate transport

gene NRT1.1 in different farming systems and to find out the sequence of gene NRT1.1

After sequencing the lengths of NRT1.1 DNA fragments were 144 bp and 143 bp. There

was also an attempt to sequence a longer fragment but due to limit of time it was not

possible. The longer sequence analysis was postponed to future. To measure the gene

expression there was used absolute quantification and also relative quantification. The

results showed that with a higher amount of nitrogen the gene expression was higher but to

a certain limit. The difference was also in leaves and roots. In roots the gene expression

was notably lower than in leaves.

            The results are not sufficient enough to make an assured conclusion but are useful

for a future research.

Keywords: Wheat, conventional and organic farming, nitrogen use efficiency, gene

expression
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LÜHENDITE LOETELU 

 
 
ADP-RF– (ADP-ribosylation factor) ADP- ribosülatsiooni faktor 

ATP – Adenosiinfosfaat ehk adenosiin-5’-(tetravesinik-trifosfaat) 

A.thaliana – Arabidopsis thaliana 

CDC – (Cell division control protein, AAA-superfamily of ATPases) – rakujagunemise 

kontrollvalk, ATPaaside superperekond AAA 

DNA- desoksüribonukleiinhape 

GDH – Glutamaadi dehüdrogenaas 

GoGAT – Glutamaadi süntaas 

GS – Glutamiini süntetaas 

HATS – (high affinity nitrate transport system) kõrge afiinsusega nitraadi transporterite 

süsteem 

LATS – (low affinity nitrate transport system) madala afiinsusega nitraadi transporterite 

süsteem 

mRNA – informatsiooni-RNA 

N – lämmastik 

NAD(P)H – Nikotiinamiidadeniindinukleotiidfosfaadi redutseerunud vorm 

NADH – Nikotiinamiidadeniindinukleotiid 

NADP – Nikotiinamiidadeniindinukleotiidfosfaat 

NiR – Nitriti reduktaas 

NR – Nitraadi reduktaas 

NUE – (nitrogen use efficiency) lämmastiku kasutamise efektiivsus 

PCR – (polymerase chain reaction) polümeraasi ahelreaktsioon 
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qPCR – kvantitatiivne polümeraasi ahelreaktsioon 

RNA – ribonukleiinhape  

T. aestivum L. – Triticum aestivum L. 

T. durum – Triticum durum 

T. monococcum – Triticum monococcum 

T. turgidium – Triticum turgidium 
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SISSEJUHATUS 

Teraviljad on tähtsad põhi kultuurtaimedeks kasvava ülemaailmse populatsiooni jaoks ja 

on olulised rahva toiduga kindlustamiseks. Hüppeliselt tõusev hind, suurenenud nõudlus 

biokütuste järgi, kliimamuutuste mõju ja vajadus rahuldada toidu nõudlus suureneva 

populatsiooni  jaoks mis aastaks 2050 kasvab 9 miljardini, vajab kiiret arendust teravilja 

saagikuse tõstmisel maaühiku kohta. Täiustades teraviljade saagikuse stabiilsust 

eesmärgiga täiendada toiduga varustatust on tähtis prioriteet. (Sreenivasulu ja 

Schnurbusch, 2011) Nisu tootmist on kritiseeritud lämmastikväetiste kasutamise tõttu. See 

mõjutab saagikust ja aitab toota  kõrgema kvaliteediga saake aga omab ka negatiivset mõju 

keskkonnale. Saagi tootmine ja lämmastikväetiste kasutamine on jätkusuutlikkuse 

dilemma. Suur lämmastiku (N) kogus on vajalik nisu proteiini sisalduse tõstmiseks aga 

samal ajal võib N tekitada keskkonna reostust. Lahendus hõlmab nii lämmastikväetiste 

kasutamise optimeerimist kui ka taimearetus tehnoloogiat, et parandada kultuuride N 

kasutust.(Zörb et al. 2018)  

 

Maheviljeluse põhi eesmärgiks on  toota toitu  piisavalt palju aga samas olles 

loodussõbralik. Suurimad  väljakutsed on maheviljeluse jaoks toitainete ringluse 

optimeerimine ja arendada pinnase jaoks alternatiivsed väetamise strateegiad. Viimastel 

aastakümnenditel on maheviljeluse pinnad Euroopas jõudsalt kasvanud.(Alaru et al. 2014) 

Nõudlus mahetoodete järgi on uuringute järgi tõusnud viimase aastakümne jooksul 3- 20 % 

Euroopa Liidu riikides.  Mahetootmine on saanud laialdast tunnustust süsteemina mis 

järgib jätkusuutlikust mis on oluline järgnevateks aastateks põllumajandus sektoris. 

Tarbijad näevad mahetooteid kui tervislikumat ja turvalisemat alternatiivi tavatoodetele. 

(Pontonio et al. 2016)  

 

Taime juured absorbeerivad nitraati (NO3) mullast kasutades transpordi valke, mida 

kodeerivad geenid võib grupeerida kahte klassi: NPF( Nitraadi transporter / peptiidi 

transporter,NRT1) ja kõrge afiinsusega NRT2 geeni perekond. Harilikus müürloogas 

(Arabidopsis thaliana) on leitud 53 NPF geeni ja seitse NRT2 geeni. Heksaploidses nisus 

võivad NPF ja NRT2 geeniperekonnad märksa suuremad olla. (Yang et al. 2018) Paljud 

nisus olevad erinevate tunnuste geenid on tema polüploidsuse tõttu keerulise ehitusega. 

Ometigi on jätkuvad genoomi sekveneerimised kiirendanud tähtsate geenide 

identifitseerimist.  Sellele on kaasa aidanud järgmise põlvkonna sekveneerimine mis on 



10 
 

samuti aidanud luua nisu taimes ka mutatsioone. Veelgi enam mitmed optimeeritud 

CRISPR.Cas9 genoomi muutmis süsteemid on hiljuti arendatud ja kasutatud saia nisu peal, 

pakkudes veelgi rohkem suunatud lähenemist innovatsioonile. (Wang et al. 2018)  

 

Uurimistöö hüpoteesiks on, et lämmastikväetise normi suurenedes NRT1.1 

ekspressioonitase kasvab.  

 

Sissejuhatuse lõpuks soovin tänada enda juhendajaid Ragnar Viikojat ja Evelin Loiti, kelle 

abiga antud uurimistöö valmis.   
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1 KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

 

1.1 Nisu 
 

1.1.1 Nisu ülevaade 

 
Nisu on üks vanematest ja kõige laialdasemalt kasvatatavatest teraviljadest. Periood mille 

jooksul inimesed on mõjutanud nisu kasvatamist on aga lühike võrreldes inimese kogu 

eksistentsiga maal. On teada, et nisu kasvatati algselt toidu kultuurina umbes 10,000-

8000eKr. Arvatavasti kasutasid nisule omaseid unikaalsed taigna moodustamiseks sobilike 

omadusi ära varajased inimesed ning tänu sellele oli nisu rohkem väärtustatud 

küpsetamiseks kui teised teraviljad. (Khan, Shewry 2009)  

 

Eestis oli nisu kasvupind 2018 aastal 154 579 ha millest 75 032 ha moodustas talinisu ja 79 

547 ha moodustas suvinisu. Kokku oli talinisu saak 255 762 tonni ja talinisu 194 504 tonni. 

Saagikus oli  3,4 t/ha talinisul ja suvinisul 2,4 t/ha 2018. aastal. (Statistikaamet 2019) 

Euroopas oli kogu nisukasvatuspind 61,9 miljonit hektarit millelt saadi kokku 270 miljonit 

tonni nisu. Keskmiseks nisu saagikuseks oli 4,3 t/ha. (FAOSTAT 2019) Nisul on nii tali 

kui ka suvivorme ja kuigi talinisu saak on suurem on talinisu kasvatamisel suurem risk 

talvitumise näol. Eestis kasvatatava nisu puhul on keskmine proteiini sisaldus 9 - 15%, 

kleepvalku 24 - 40%,  toorkiudu 2-3%, rasva 2% ja tärklist umbes 65% Kogu kasvu vältel 

vajab talinisu aktiivsete temperetuuride summat 1400 - 1500 oC. Külma talub kuni  - 25oC.  

Talinisu kasvatamiseks on sobilikud eelkõige keskmise ja raske lõimisega mullad mille 

reaktsioon on neutraalne. Hapnikuvaesed tallatud mullad ei sobi talinisule, sest taime 

juurestik ei ole  piisavalt tugev, et toitained ja vett kätte saada.  Tänapäeval moodustab nisu 

umbes viiendiku kõikidest inimese poolt tarbitud kaloritest. Selle tulemusena on nisu 

saagikusel  ja tootmisel  suur mõju ülemaailmsele majandusele ja ebaõnnestunud saak võib 

viia sotsiaalsete konfliktideni. Aretajad püüavad jätkuvalt arendada täiustatud variante, 

muutes geneetiliselt  keerukaid saagikuse ja lõppkasutuse parameetreid jättes samal ajal 

saagikuse stabiilseks  ning kohandades põllukultuuri piirkonnale omaste biootiliste ja 

abiootilise stressi tegureid arvesse võttes. (Appels et al. 2018) Vaatamata oma üsnagi 

hiljutisele päritolule on saia valmistamiseks kasvataval nisul küllaltki suur geneetiline 
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mitmekesisus, mis on kohandunud  erinevatesse keskkondadesse. Andes piisava koguse 

vett ja mineraale ja hoides kontrolli all kahjureid ja patogeene võivad saagikused ületada 

10t/ha. Ometi vee ja toitainete defitsiidi tekkides ja patogeenide ning kahjurite mõjul on 

keskmine maailma saagikus madal, umbes 2,8 t/ha. Nisu on ka hästi koristatav, kasutades 

mehaanilisi kombaine või traditsioonilisi meetodeid. Lisaks on see ka kergesti ladustatav 

enne tarbimist, juhul kui vee sisaldus on alla 15% kuivainest ja kahjureid hoitakse kontrolli 

all. (Shewry 2009) Umbes 95% kasvatatavast nisust on heksaploidne pehme nisu ja 

ülejäänud 5% on tetraploidne kõva nisu. Viimane on kohanenud rohkem kuiva 

Vahemereäärse kliimaga kui pehme nisu ja tihti kutsutakse seda pasta nisuks, et näidata 

tema põhilist kasutamise viisi. Kuigi seda kasutatakse ka saia tegemiseks  ja  tehakse 

kindlates piirkondades toite nagu näiteks kuskuss ja bulgur Põhja Aafrikas. Väikest hulka, 

vanmaid nisu liike (emmer, spelta) kasvatatakse siiani mõnedes maailma piirkondades 

näiteks Hispaanias, Türgis, Balkanil ja Indias. Spelta nisu kasvatakse põhiliselt Euroopas 

ning eriti Alpi piirkonnas. Hiljutine huvi spelta ja teiste vanade  nisu sortide vastu  kui 

tervislik alternatiiv pehmele nisule võib viia suuremale turu laienemisele niši tootena. 

(Shewry 2009)  

 

1.1.2 Nisu geneetika 

 
Kõige varajasemad nisu kultuuristatud vormid olid põhiliselt rahvaselektsiooni vormid mis 

olid valitud põllupidajate poolt  metsikust populatsioonist. Valituks ostusid arvatavasti hea 

saagikuse ja teiste sobilike omadustega liigid. Selline valikuline taimekasvatus oli varajane 

ja selgelt mitte teaduslik taimearetus vorm. Siiski seostati kodustamist ka geneetilise 

tunnuste valikuga mis eristas neid nende metsikustest vormidest. Kodustamis sündroomi 

on detailselt kirjeldatud mitmete autorite poolt aga siinkohal on kaks tunnust mis on 

piisavalt tähtsad. Esiteks pähiku purunemise kadumine mis tihti tõi kaasa seemne kao saagi 

koristamisel. See on selgelt tähtis tunnus, et kindlustada seemne levik looduslikus 

populatsioonis. Teine tähtis tunnus on muutumine vormist kus aganad kinnituvad tugevalt 

teravilja külge vormini kus aganate kinnitumise tugevus väheneb. (Shewry 2009) Erinevat 

tüüpi pehme nisu (nagu näiteks talinsu) kohanduvad kergesti laialdaste kliimatingimustega.  

Nisu on alloheksploid (AABBDD) see tekkis kahe suure hübridiseerimise tulemusena 

(joonis 1). Esimene oli 5 - 3 miljonit aastat tagasi kahest diploidsesest  vanemast kes 

kandsid A (Triticum Urartu) ja B (tundmatu liik) genoomi ning pärast kromosoomi 
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dubleerimist moodustasid metsiku tetraploidse nisu (Triticum turgidum, AABB). See liik 

kodustati ning tulemuseks oli emmeri nisu. Teine hübridiseerimine toimus umbes 9000 

aastat tagasi  emmeri nisu  ja metsiku diploidse Aegilops Tauschii vahel (DD) moodustades 

alloheksaploidse pehme nisu. Võrreldes teisi laialdasemalt kasvatavaid kultuure nisuga on 

nisu genoom väga suur  umbes 17Gb ja iga alagenoom on umbes 5,5Gb ja väga keeruline 

ehituselt kus rohkem kui 80% moodustavad kordusjärjestused (joonis 2). (Shi ja Ling 

2017) 

 
Joonis 1. Pehme nisu evolutsioon oma madalama ploidsusega sugulastest. (Wang et al. 2018) 
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Joonis 2. Nisu genoom dešifreeritud, kokkupandud ja järjestatud. Terad on need mis loevad nisu saagikuse 

puhul (vasak pool) aga kõik taime osad panustavad taime kasvu jõudlusesse. Omades täieliku juurdepääsu 

kõigile 21 nisu kromosoomi järjestusele, regulatiivse järjestuse kontekstile, ja interaktiivse geeni 

ekspressiooni võrgustikule (kõik on näidatud siin joonisel ringi kujulise diagrammina) on teadlastel ja 

aretajatel nüüd head võimalused nisu taime edasi arendada. (Appels et al. 2018)  

 

Nisu evolutsiooni käigus ning eriti kodustamisel ja polüploidsuse tekkel pärandus ainult 

limiteeritud osa mitmekesisusest eelkäijatelt edasi. Selle tõttu on mõned head geenid ja 

geeni alleelid kinnistunud esivanemate geenifondi ja pärandatud sugulas liikidele mis 

arenesid teistes suundades kui pehme nisu. Sugulasliigid mis moodustavad esmased ja 

sekundaarsed geenifondid on Triticum urartu, Aegilops speltoides ja Aegilops spp.( 

suguluses B genoomi doonoriga), Aegilops tauschii ja Triticum dicoccoides aga nende seas 

on samuti A genoomi kandev Tritucum monococcum, (AmAm) ja G genoomi kandev haru 

Triticum timopheevii/Triticum araraticum (AAGG) ja  Triticum zhukovskyi (AAAAGG). 

Neid liike on kaua aega tuntud kui kasulike geenide allikana nisu arenduse jaoks ja hoiavad 

endas arvestatava geneetilise varieeruvuse mis on omane kohanevuse tunnustele. Geeni 
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ülekanne on nendest liikidest elluviidav sugulisel ristamisel. Nende genoomid on 

homoloogilised pehme nisuga ning see on sünnipärane eelis kasutades eliit geene. Näiteks  

diploidse nisu eelane T .monococcum väljendas kasulike tunnuseid milleks olid suurem 

soolsuse talumine ja kõrrerooste resistentsus. (Wang et al. 2018) 

 

 

1.2 Lämmastik  

1.2.1 Lämmastik mullas 
 
Intensiivne kõrge saagikusega põllumajandus on sõltuv väetistest ning eriti tööstuslikult 

tootetud NH4 -st ja  NO3- -st. Mõnedes maailma regioonides on saagi tootmine piiratud 

liiga vähese väetise kasutamise tõttu. Ilma sünteetiliste väetiste kasutamiseta ei oleks 

maailma toidu tootmine kasvanud nii kiiresti ning looduslike ökosüsteeme muutmine 

põllumajanduslikeks maadeks oleks oluliselt intensiivsem. 1960. ja 1995. aasta vahel 

globaalne lämmastikväetiste kasutamine suurenes seitse korda ja fosfaatväetiste 

kasutamine 3,5 korda. Mõlemad suurenevad arvatavasti veel kolm korda aastaks 2050. 

Väetiste kasutamine ja liblikõieliste taimede kasvatamine on iga aastaga N sissekannet 

maapealsesse ökosüsteemi kahekordistanud. Sarnaselt fosfaat väetistele mis on 

kahekordistanud fosfaadi sisaldust maapinnas. (Tilman et al 2002) Suurendades saake Nga 

väetades vähendab see aga taime N kasutus efektiivsust ja ülearune N võib viia 

negatiivsete tagajärgedeni keskkonna ja inimeste tervises. Näiteks suurendades pinnase vee 

eutrofeerumist ja kasvuhoone gaaside suurenemist.(Qiao et al. 2019) Suurenenud CO2 

sisaldus õhus ja kõrgemad temperatuurid taimedes on mõjutatud N kättesaadavusest. 

Optimaalsest kõrgemad temperatuurid pärsivad fotosünteesi ja suurendavad 

fotorespiratsiooni, eriti vähese sademete hulga korral(Vicente et al. 2015) Enam kui 98% 

kogu N-st mullas on orgaanilisel kujul, mis on aga taimedele otseselt kättesaamatu. 

Orgaaniline N muudetakse kättesaadavaks anorgaaniliseks vormiks (ammoonium, nitrit, ja 

siis nitraat) mulla mikroorganismide poolt. Tüüpilises aeroobses põllumajanduslikus 

mullas on nitraat põhiline anorgaaniline N vorm. Tavaliselt on kättesaadava anorgaanilise 

N-i kontsentratsioon põllumajanduslikes muldades vahemikus üks kuni 10 mM. (Yang et 

al. 2018) Piisava koguse lämmastikväetise hulka on raske ennustada ilma teadmata kui  

palju N-i suudab taim pinnasest omastada, samuti on oluline teada kasvatatava kultuuri 

eripärad N omastamisel ja saagikuse potentsiaal. Pinnase proovide tegemine ja taimede 

analüüsimine on kindlasti abiks. Kindlasti on suurim mõjutaja lõplik saagikus mida 
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plaanitakse saada ja selle all mõeldakse realistliku saagikust. See kõik oleneb suuresti 

ilmast, pinnasest ja vee hulgast. Samuti on oluline kõrge proteiini sisaldus kõvadele nisu 

sortidele ja durum nisule ning madalam proteiini sisaldus olulisem pehme nisu 

sortidele.(Orloff et al. 2012) Tõhus N kasutamine nisus oleneb anorgaanilise N-i 

neeldumisest ja assimilatsioonist ning orgaanilise N-i edukast jagunemisest ja 

remobilisatsioonist. (Habash et al. 2007) Talinisu kasvatamise juures arvestatakse N-i 

kogus jagades seda erinevatel etappidel erinevate kogustena. Kuni võrsumiseni saab taim  

hakkama mullas leiduva N-ga. Seetõttu on vajalik kolm väetamise ringi. Üks võrsumise 

ajal(50-80kg/ha), üks kõrsumise alguse ajal (umbes 50kg ha) ja viimane teise  kõrresõlme 

staadiumis (40-50kg ha). Nisu puhul on toiminud ka N-i mõõtvate seadmete kasutamine 

mis mõõdab taime klorofülli värvust. Selle puhul on võimalik ennustada N-i vajadust, kuid 

selle kasutamine on teatud juhtudel piiratud.(Hirel et al. 2007) Orgaanilistel väetistel on 

oluline roll pinnase viljakuse parandamisel. Sõnnikut pole tavaliselt maheviljeluses 

piisavalt, et katta vajadus mida kasvatatavad  teraviljad vajavad ja selleks on vaja teisi N-i 

allikaid. Üheks variandiks on haljasväetis mis on võimeline asendama osa või isegi kõik N-

st mida teraviljad vajavad. Pinnase viljakust mõjutab pinnase orgaaniline aine. Orgaanilise 

aine olemasolu sõltub sellest kui palju biomassi on viidud mulda, et kompenseerida 

mineralisatsioon. Kui viia suurem biomassi hulk mulda suureneb mulla orgaanilise 

süsiniku sisaldus ja ka N-i sisaldus.  (Talge et al. 2012) 

 

1.2.2 Lämmastiku omastamine taimes 
 
Suurendades N-i omastamise efektiivsust (NUE) ja piirates lämmastikväetiste koguseid on 

võimalik säilitada keskkonda ja arenda jätkusuutlikku põllumajandust. Seetõttu on NUE 

väga oluline, et vähendada N-i leostumist, ökosüsteemi küllasumist ja vee saastumist. NUE 

on taimedes keeruline ja sõltub nitraadi varudest pinnases ja kuidas taimed seda ära 

kasutavad. (Masclaux-Daubresse et al. 2010) Enamus N-st  raisatakse ehk umbes 30 -50%  

antavast N-st on taim võimeline omandama. See muidugi oleneb taime liigist ja sordist. 

Üks kõige väärtuslikum agronoomiline ja füsioloogiline indikaator kuidas taimed N-i  

kasutavad on NUE ehk N kasutamise efektiivsus. NUE defineeritakse kui suhet tera 

saagikuse ja taime jaoks vaba N-i koguse vahel. Selles arvestatakse mullas oleva N-i 

kogust sisaldus ja ka väetistega lisatud N-i.(Nigro et al. 2016) Selleks, et parandada 

taimede N väetise omastamist mullast on tähtis mõista protsessi mille käigus taimed 

omandavad nitraati ja kuidas see protsess on reguleeritud. Enamus taimedel on kahte tüüpi  
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nitraadi neeldumis süsteemid, mis mõlemad on seotud transporter geenidega. Madala 

afiinsusega  transpordi süsteem kui nitraadi saadavus on suurem kui 0,5 mM ja kõrge 

afiinsusega transpordi süsteem kui väline nitraadi kogus on alla 0,5 mM. Kui nitraat on 

viidud taimesse assimileeritakse see aminohapeteks mitmetes reaktsioonides ning kui 

nitraati on piisavalt võidakse seda enne kasutamist vakuoolides hoida. (Kant 2018) 

Glutamaadi süntaas (GOGAT) on üks olulisemaid ensüüme glutamaadi sünteesimisel. 

(Nigro et al. 2014) N assimileeritakse glutamiiniks ning seejärel glutamaadiks. Taimede 

rakkudes eksisteerib erinevat tüüpi ammoniaaki ja selle tootmine varieerub taimearengu 

käigus. Glutamiini süntaasi kontrollib keeruline reguleerimis süsteem. (Bernard et al. 

2008) On teada, et absorbeeritud NO3- taandatakse nitraadiks nitraadi reduktaasi poolt 

(NR) ja siis NH4+ nitriti redukataasi poolt (NiR). Seejärel ühendatakse NH4+ 

aminohapetega glutamiini süntetaasi (GS) ja glutamaadi süntaasi (GOGAT) poolt või 

alternatiivselt glutamaadi  dehüdrogenaasi (GDH) rajas. Kõrgemates taimedes fotosüntees, 

fotorespiratsioon ja N assimilatsioon moodustavad keerulise interaktiivse võrgustiku: 

GOGAT/GS tsükkel eemaldab mürgise NH4+ mis tuleb fotorespiratsioonist, et kaitsta 

fotosünteetilisi ensüüme, ja fotosüntees varustab GOGAT/GS tsüklit NADPH või ATP-ga. 

Teada olevalt on GOGAT/GS tsükkel, GDH, fotorespiratsioon, nitraadi transporterid ja 

fotosüntees põhikomponendid N-i metabolismi regulatsioonis. (Yang et al. 2018) N 

ühendid mis moodustatakse assimilatsiooni käigus hoiustatakse lehtedes. Vegetatiivse 

kasvu ajal viiakse need arenevatesse teradesse reproduktsiooni faasis, protsess mis on teada 

kui N remobilisatasioon. Efektiivne N  ühendite remobilisatsioon on oluline panus 

kõrgesse ja kvaliteetsesse saaki, muidu võivad N osakesed kinni jääda ja kaduda surnud 

kudedesse. (Kant 2018) N-i imendumine ja jagunemine taimedesse on üks väga oluline 

teema nii keskkonna kui ka saagi kvaliteedi juures. N-i  imendumine ja akumulatsioon 

taimedes on kaks kõige suuremat N-i ringluse osa ökosüsteemis. Ioonid mida taim ei 

omasta leostuvad pinnasesse ja sealt edasi põhjavette. Pinnase vee liikumine ja N 

omastamine on kaks võtmetähtsusega osa N-i leostumise piiramises. Oluline on arendada 

N-i kasutus efektiivsust kasutades erinevaid lämmastikväetisi. N-i efektiivust saaks muuta 

taimedes, muutes taime N-i omastamise efektiivsust. Võtme küsimus on, et millist taimes 

olevat protsessi saaks ja tuleks muuta, taimede puhul mängib olulist rolli ka ilmastik. 

Arvesse tuleks kindlasti võtta ka seda, et muutes taimes teatud protsesse võivad tagajärjed 

olla teistsugused kui algselt plaanitud. (Lemaire, Gastal 2001)  
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1.2.3 Nitraadi transpordi eest vastutavad geenid 
 
Nitraadid liiguvad mullast taimedesse spetsiaalsete transporterite abil, mis käituvad ka kui 

signaalmolekulid. Kõrgemad taimed saavad enamuse oma N-st nitraadi assimilatsioonil. 

Esimene samm nitraadi assimilatsioonil on nitraadi sisenemine rakku mida vahendab 

spetsiifiline transporter. Nitraadi neeldumise süsteem on klassifitseeritud tavaliselt kahte 

füsioloogilisse gruppi. Kõrge afiinsusega transpordi süsteem (HATS) ja madala afiinsusega 

transpordi süsteem (LATS). LATS toimib kõrgetel välistel nitraadi kontsentratsioonidel ja 

ei näita mingit küllastuse märki. Kõrge afiinsusega transpordi süsteem toimib madalatel 

välistel nitraadi kontsentratsioonidel ning esineb põhiliselt juurtes. On kaks geeni 

perekonda mis kodeerivad taime nitraadi transporti. Üheks neist on NRT1 perekonna 

geenid mis kodeerivad LATS süsteemi transportereid ning samal ajal NRT2 geenid 

kodeerivad HATS gruppi. On identifitseeritud mitmed NRT1 geeni perekonna liikmed mis 

kodeerivad nitraadi imendumisel ja peptiidide transpordis osalevaid valke. (Yin et al. 

2007) NPF perekond (NRT1/PTR) koosneb 53 geenist Arabidopsise thaliana genoomis. 

Transporterid selles geeniperekonnas on üldiselt madala afiinsusega välja arvatud 

CHL/NRT1.1 mis võib olla nii kõrge kui ka madala afiinsusega nitraadi transporter. 

CHL1/NRT1.1 ekspressioon on mitmetes kudedes näiteks juurtes, noortes lehtedes ja õites 

kus see toimib kui nitraadi omastaja väliskeskkonnast aga ka nitraadi ümberpaigutajana 

taime kaugematesse osadesse. (Kant 2018)  NRT1.1 on oluline NO3- imendumisel signaali 

andja. Lisaks nitraadi transporterile on NRT1.1 oluline roll vegetatiivses ja reproduktiivses 

kasvus, juurestiku kasvus ja kloriidi ja fütohormoonide transpordis. Veelgi enam, NRT1.1 

on oluline abiootilise stressi nagu soola stressi ja rauavaegusega toime tulemisel. Taime 

stressi vähendamine on oluliselt seotud NO3- omastamisega, assimilatsiooniga ja geenide 

ekspressiooniga. Seal hulgas teiste NRT geenidega. (Jian et al. 2019) (Taulemesse et al. 

2016) 
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2 UURIMISTÖÖ METOODIKA 

 
 
Antud uurimistöö on katsepõhine. Uurimistöö tegemisel kasutati nii põldkatset kui ka 

laboratoorset katset. Laboratoorse katses uuriti talinisu sordi „Fredis“ nitraadi transporter 

NRT1.1 geenijärjestust ja võrreldi seda teiste varem avaldatud järjestustega. Lisaks 

analüüsiti NRT1.1 ekspressiooni sõltuvust viljelusviisist. 

 

 

2.1 Põldkatse  

 
Põldkatse asub Eesti Maaülikooli katsepõllul Eerikal. Külvikord on põllul järgmine: 

hernes, kartul, oder ristiku alla külviga, punane ristik, talinisu. Katsepõld on rajatud 4 tava- 

ja 3 maheviljeluse kasvatussüsteemis. Maheviljeluse kasvatussüsteemis on 1 süsteemi 

puhul ilma väetiseta ehk tegemist on kontrollvariandiga. Mahe 2 süsteemis on kasutatud 

ainult haljasväetisi ja 3 puhul anti peale haljasväetiste ka 40 t/ha sõnnikut kartulile. 

Mahesüsteemis kasutati taimekaitsevahendeid ja tavasüsteemis ei kasutatud 

taimekaitsevahendeid. Tavaviljeluses kasutati erinevaid lämmastikväetise norme. (Tabel 1) 

 
Tabel 1. Külvikord: Hernes-H, T- talinisu, R-punane ristik, O-oder, K-kartul N0- tavasüsteem, N1- N-i 40-

50kg/ha, N2- N-i 80-100kg/ha, N3- N-i 120-150kg/ha, M1- maheviljelus, M2- maheviljelus 

koos haljasväetisega, M3- maheviljelus koos 40t/ha sõnnikuga.
H T R O K H T R O K H T R O K H T R O K

N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 

N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 

N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 

                    

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 

M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 

H T R O K H T R O K H T R O K H T R O K 
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2.2 Proovide kogumine ja analüüsideks ettevalmistamine 

 

Nisu taimed koguti 15. juunil 2018, enne õitsemise algust ning säilitati külmkapis -80°C 

juures. Iga katsevariandi igast kordusest võeti 5 taime. Iga proov sildistati vastavalt 

viljelusviisile. Järgmises etapis eraldati taimedelt lipulehed, pead ning juured. Lipulehed 

ning juured purustati vedelas lämmastikus ja säilitati -80°C juures.  

 

 

2.3 DNA ja RNA eraldamine  

 

Oktoobris 2018 alustati DNA ja RNA eraldamisega. DNA eraldamiseks kasutati 

purustatud lipulehti. DNA eraldamiseks kasutati Qiagen DNeasy Plant Mini kiti järgides 

tootja juhendit. DNA kontsentratsioon ja puhtus määrati Thermo Scientific NanoDrop 

2000c spektrofotomeetriga. Proovid säilitati -20°C juures. RNA eraldati lehtedest ja 

juurtest ning selleks kasutati Qiagen RNeasy Plant Mini Kit-i vastavalt tootja juhendile. 

Proovid nummerdati juhuslikus järjekorras. DNA kontsentratsioon ja puhtus määrati 

Thermo Scientific NanoDrop 2000c spektrofotomeetriga. 

 

 

2.3.1 Praimerid  
 

Sobivad praimerite järjestused geeni NRT1.1 ja referentsgeeni 18S jaoks, leiti 

teaduspublikatsioonidest (Tabel 2). Praimerite järjestused, amplifitseeritud fragmentide 

pikkuste info ja seondumistemperatuurid saadi Saia et al, 2015 artikklist. Praimerid telliti 

firmast Mycrosynth AG. Praimereid kasutati PCR reaktsiooni ning sekveneerimise läbi 

viimiseks. Enne analüüse teostati praimerite sobivuse kontrollimiseks teostati 

geelelektroforees. Foreesis kasutati eraldatud DNA-d, mille kontsentratsioon oli 270 

ng/µL. Geelelektroforeesiks kasutati 2% agaroosgeeli. Geelile laaditi 4 µL proovi ning 1 

µL UV Dye värvlahust. Tulemuste kontrollimiseks kasutati geeni marker redelit, millel 

suurim väärtus 100 aluspaari. Markerjärjestusi laeti geelile 5 µL, milles 1 µL UV 

värvlahust. Foreesi tingimusteks seati 100 V ning 100 A (Cleaver Scientific). 
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Tabel 2. PCR praimerite järjestused ja seondumistemepratuurid. NRT1.1 ja 18S praimerid. (Saia et al, 2015) 

Praimer Järjestus Seondumis 

temperatuur, 

°C 

NRT 1.1 F CACAGCGAATAGGGATTGGT 

 

55 

NRT 1.1 R CGCCTAGCAGGAAGTACTGG 

 

55 

18S F CAACGGATATCTCGGCTCTC 

 

55 

18S R TTGCGTTCAAAGACTCGATG 

 

55 

 

2.4 PCR   

Polümeraasi ahelreaktsiooni (PCR) on laialt kasutatav meetod DNA või RNA järjestuste 

amplifitseerimiseks. PCR koosneb kolmest etapist. Esimeseks on DNA molekuli 

lõhustamine üheahelaliseks. Teises etapis toimub DNA seondumine praimeritega. 

Kolmandas etapis muudetakse praimerite vahelised üksikahelalised lõigud 

kaheahelalisteks. DNA ning valitud praimeritega viidi läbi PCR reaktsioon huvipakkuva 

järjestuse amplifitseerimiseks. PCR läbiviimiseks kasutati QIAGEN HotStarTaq Master 

Mix-i (tabelid 3 ja 4). 

 
Tabel 3. PCR reaktsioonisegu DNA järjestuse amplifitseerimiseks  

Komponent Maht, µL Kontsentratsioon 

HotStarTaq Master Mix 25 µL 1x 

Praimer A 0,5 µL  

Praimer B 0,5 µL  

RNaasi vaba vesi  µL - 

DNA proov  µL 1 µg/reaktsioonimahust 

Lõplik maht 50 µL  
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Tabel 4. PCR reaktsioonitingimused DNA ampifitseerimiseks  

Reaktsiooni etapp 

 

Aeg Temperatuur, °C 

PCR aktivatsioonietapp 15 min 95 oC 

Polümeraasiahelreaktsiooni 

tsükkel: (35 tsükklit) 

  

Denaturatsioon 30 sek 94 oC 

Seondumine 30 sek 55oC  

Pikendamine 1 min 72 oC 

Lõplik pikendamine 10 72 oC 

 

 

2.5 PCR produkti puhastamine ning sekveneerimine 

 
PCR käigus saadud produktiga teostati geelelektroforees 2% agaroosgeelil 45 min jooksul. 

Geelelektroforeesi kasutati, et geelmaatriksis huvipakkuv järjestus muust DNA-st eraldada.  

Kasutati geeni marker redelit mis oli 1000 aluspaari pikk. Geelile kanti 4µL PCR produkti 

nin 1µL markerit. Värvlahust kasutati hilisemaks visualiseerimiseks UV-valguses. 

Visualiseerimine oli vajalik huvipakkuva järjestuse eraldamiseks geelist. Huvipakkuv 

DNA fragment eraldati ning puhastati QIAGEN MiniELute PCR Purufication Kit-iga 

vastavalt tootja juhendile. Sekveneerimine ehk järjendamine on keerukas protsess ning 

vastava aparatuuri puudumise tõttu viidi see läbi Tartu Ülikoolis Sangeri meetodil. 

Sekvneerimise käigus määratakse DNA molekuli primaarstruktuuri nukleotiidne järjestus. 

Tulemusena saadakse 4 nukleiinhappejäägi A, T, C, G (adeniin, tümiin, tsütosiin, guaniin) 

jada. (Pereira et al. 2013) 

  
 

2.5.1 qPCR praimerite disainimine 
 
Kuna läbiviidud testid näitasid, et PCR-is kasutatud praimerid qPCR reaktsioonis 

usutavaid tulemusi ei andnud siis otsustati disainida uued praimerid. Praimerite 

disainimiseks kasutati NCBI praimeri disaini tööriista (NCBI, 2019). Saadud praimerite 

järjestused ja seondumistemperatuurid on toodud tabelis (Tabel 5). Otsustati kasutada 
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referentsgeenina lisaks 18S ribosoomi RNA geenile ka ADP-RF geeni. ADP-RF järjestus 

saadi Nigro et al, 2016 artiklist. Praimerid telliti firmast Mycrosynth AG.  

 

Tabel 5. qPCR praimerid 

Praimer Järjestus Seondumistemperatuur 

NRT1.1 F CAAACCTTTTTCCGATCTTCCTGT 55 

NRT1.1 R CGAGCCTTGCCCCATAAACT 

 

55 

18S F ATTGGAGGGCAAGTCTGGTG 55 

18S R GTGGCCTAAACGGCCATAGT 55 

ADP-RF F 

 

GAC CAC CAT CCT CTA CAA G 55 

ADP-RF R AGC AGC ACA GCA TCA C 55 

 

 

2.6 Geeniekspressiooni hindamine 

NRT 1.1 geeniekspressiooni hindamiseks viidi läbi qPCR reaktsioon. qPCR reaktsiooni 

läbiviimiseks on vajalik kaheahelaline DNA (cDNA). cDNA sünteesiti kasutades 

pöördtranskriptsiooni taimedest eraldatud RNA-st. cDNA sünteesimiseks kasutati Solis 

BioDyne RT cDNA Synthesis KIT-i vastavalt tootja soovitustele (Tabelid 6 ja 7). cDNA 

sünteesi reaktsiooni käigus sünteesitakse RNA järjestusega komplementaarne 

kaheahelaline DNA järjestus. qPCR eripära võrreldes tavalise PCR reaktsiooniga seisneb 

selles, et reaktsiooni lisatavad nukleotiidid neelavad vaid kindla lainepikkusega valgust 

ning selliselt on võimalik kindlaks teha kui palju konkreetseid DNA või RNA molekule 

lahuses on. qPCR reaktsiooni jaoks kasutati Solis Biodyne EvaGreen reaktsioonikeemiat ja 

Rotor Gene Q aparaati (Tabelid 8 ja 9). Reaktsioonisegud ja tingimused seati vastavalt 

tootja juhendile. Proovid kanti masinasse ühes korduses ja kasutati 36 auguga rootorit, 

lisati ka positiivne ja negatiivne (ilma nukleiinhappeta) kontroll. Referents geenina kasutati 

18S ribosoomi RNA geeni  (Zhao et al., 2016) ja ADP ribosülatsiooni faktor (ADP-RF) 

(Nigro, et al., 2016). qPCR tulemuseks on fluorestsents signaal. qPCR mõõdab PCR 

tsüklite arvu ning tulemus registreeritakse tsüklite arvu juures mil fluorestsents ületab 
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lävitsükli (Ct, treshhold cycle).  Ct väärtuse abil saab hinnata algset huvipakkuva DNA 

järjestuse hulka lahuses. 
 

Tabel 6. cDNA sünteesi reaktsioonisegu 

Komponent Maht, µL Kontsentratsioon 

RNA (proov) 15 µL >5 µg/reaktsioonimahust 

Universaalsed praimerid 1 µL 5 µM 

dNTP MIX 0,5 µL 500 µM 

10x RT reaktsiooni puhver + 

DTT 

2 µL 1x 

FIREScript RT 1 µL 10 U/µL 

RiboGrip RNaasi inhibiitor 0,5 µL 1 U/µL 

RNaasi vaba vesi 0 Vastavalt RNA mahule 

Lõplik maht 20 µL 

 
 

Tabel 7. cDNA sünteesi reaktsioonitingimused 

Reaktsioonietapp Temperatuur, oC Aeg 

Praimerite seondumine 25 oC 10 min 

Pöördtranskriptsioon 60 oC 30 min 

Ensüümi inaktivastioon 85 oC 5 min 

 
 

Tabel 8. qPCR reaktsioonisegu 

Komponent Maht, µL Kontsentratsioon 

5xHOT FIREPol EvaGreen 

qPCR Mix Plus 

4 µL 1x 

Praimer F 0,3 µL 150 nM 

Praimer R 0,3 µL 150nM 

cDNA Vastavalt 

kontsentratsioonile 

10 ng/ µL 

DNaasi vaba vesi Vastavalt cDNA kogusele  

kogumaht 20 µL 
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Tabel 9. qPCR reaktsioonitingimused 

Reaktsiooni etapp 

 

Aeg Temperatuur, °C 

PCR aktivatsioonietapp 12 min 95 oC 

Polümeraasiahelreaktsiooni 

tsükkel: (45 tsükklit) 

  

Denaturatsioon 15 sek 95 oC 

Seondumine 20 sek 55oC  

Pikendamine 20 sek 72 oC 

 

  

2.6.1 Geeniekspressiooni andmetöötlus  
 

Tulemuste arvutamiseks ning analüüsimiseks kasutati RotoGene tarkvara ja Microsoft

Exceliga arvutades 2-(∆∆Ct) meetodiga ning kasutades vastavat võrrandit (võrrand 1). Kõige

tavapärasemad meetodid, et analüüsida kvantitatiivse PCR eksperimenti on absoluutne

kvantifitseerimise meetod ja suhtelise kvantifitseerimise meetod.  Selles töös kasutati nii

suhtelist kvantifitseerimis metoodit kui ka absoluutse kvantifitseerimise meetodit, et

võrrelda mõlema meetodi tulemusi. Suhteline kvantifitseerimine seostab PCR signaali

sihtmärk geeni referentsgeeni suhtes. 2-(∆∆Ct)  meetodit võib pidada heaks ja mugavaks

viisiks kuidas analüüsida suhtelisis muutusi geeni ekspressioonis qPCR katsetes. (Livak ja

Schmittgen, 2001) Statistilise erinevuse hindamiseks teostati Tukey test p väärtusel <0,05

R Studio keskkonnas
 

2"(∆∆%&) = 	 2"((%&,+ä-./012"	%&,3454-4678)"(%&,+ä-./012	.967-9//:8"	%&,3454-4678	.967-9//:8)) (Võrrand 1) 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3 TULEMUSED JA ARUTELU 

 
 
Töö eesmärk oli välja selgitada Eesti tingimustes kasvatatava talinisu sordi „Fredis“ N

omastamise eest vastutava NRT1.1 geeni järjestus ning analüüsida geeni NRT1.1

ekspressioonitaset erinevates viljelusviisides.

 
 
3.1 DNA ja RNA eraldamine taimsest materjalist ning praimerite testimine 

 
Antud töö kontekstis oli praimerite disainimine ja testimine kõige mahukam ja olulisim osa 

kuna testida tuleb paljusid erinevaid praimerjärjestusi, et leida sobivaim järjestus 

huvipakkuva fragmendi amplifitseerimiseks. Töö kokkuhoiu mõttes kasutati algselt 

teaduspublikatsioonidest leitud praimereid, töö edenedes otsustati disainida ise praimerid 

ning neid testida. Kuna nisu genoom on niivõrd suur on õige spetsiifilisusega  ja toimivate 

praimerite disainimine mahukas töö. Genoomi suuruse tõttu on nisus kordusjärjestuste 

esinemise tõenäosus suur ning võib esineda praimerite ebaspetsiifiline seondumine ja 

alternatiivsete produktide teke. PCR-i puhul on suur roll ka praimerite omavahelistel 

interaktsioonidel, praimerite seondumisel mittesihtmärk regioonidesse ning produktide 

omavahelistel interaktsioonidel. 

DNA ja RNA eraldamine õnnestus hästi, kuna jälgiti rangelt tootjapoolseid juhiseid. DNA 

eraldamise käigus saadi lahus, mille DNA kontsentratsioon oli 270 ng/µL. Eraldatud DNA-

d kasutati geelelektroforeesi positiivsete kontrollide teostamiseks, praimerite testimiseks 

ning huvipakkuva fragmenti amplifitseerimiseks sekveneerimise tarbeks. RNA eraldati 28 

juureproovist ning 28 leheproovist ning seda kasutati NRT1.1 geeniekspressiooni 

analüüsides. RNA kontsentratsioon varieerus leheproovides 148,10 ng/µL kuni 841,40 

ng/µL ning juureproovides 62,30 ng/µL kuni  310,8 ng/µL (LISA 1). 

 

3.2 NRT1.1 ja 18S järjestuse sekveneerimine 

Sekveneerimisel kasutati Saia et al., 2015 artiklis avaldatud praimereid. Antud praimerite 

abil on võimalik sünteesida ~80-100 aluspaari pikkuseid fragmente. Antud töös 
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sekveneeriti nitraadi omastamise eest vastutava geeni NRT1.1 ja referentsgeeni 18S

osalised järjestused. NRT1.1 valiti töösse, sest see on oluline ja esmane lüli N-i

omastamise ja kasutamise rajas. Valitud praimeritega teostati PCR ning PCR produktiga

viidi läbi geelelektroforees, et huvipakkuvad järjestused ülejäänud DNA-st eraldada (joonis

3). Huvipakkuv fragment eraldati geelist ning puhastati. Selle tulemusel saadi lahus milles

oli huvipakkuva geeni NRT1.1 DNA lõigu kontsentratsioon 11,7 ng/µL ning 18S geeni

DNA lõigu kontsentratsioon 7,8 ng/µL. Sekveneerimine teostati Tartu Ülikooli Genoomika

Instituudi tuumiklaboris ning sekveneerimisel saadud nukleotiidide järjestused on toodud

tabelis (Tabel 10). 18S sekveneerimisel saadi 67 ja 77 aluspaari pikkune fragment ning

NRT1.1 sekveneerimisel 143 ja 144 aluspaari pikkune fragment.

 

 

Joonis 3. NRT1.1 ja 18S järjestuste amplifitseerimine PCR protokolli järgi (seondumistemperatuur 60oC). 

DNA marker (Qiagen GelPilot 1000bp Plus), 1.-4. NRT1.1, 5. Negatiivne kontroll, 6-9. 18S. 
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Tabel 10. Sekveneerimisel saadud NRT1.1 ja referentsgeeni 18S nukleotiidne järjestus. 18S F on forward 

praimeri sekveneeritud järjestus, 18S R on reverse praimeri sekveneeritud järjestus. NRT1.1 F on forward 

praimeri sekveneeritud järjestus, NRT1.1 R on reverse praimeri sekveneeritud järjestus.  

Geen Järjestus 

18S F AAGTACGAAATTGCGATACCTGGTGTGATTGCAGAATCCCGCGAACC

ATCGAGTCTTTGAACGCAAA 

18S R AGGGGGAAAATGAAATTCAACCAGGTATCGCATTTCGCTACGTTCTT

CATCGATGCGAGAGCCGAGATATCCGTTGA 

NRT1.1 F CGGGTCCCTGGCTCTAAATGGTGTCAGCAGCATTGGTGGAGGGTAAC

CGGCTACAGATTGCACAGGCCGAAGGTTTGGTGCACCGCAAGGTGG

CTGTTCCGATGAGCATCGTGTGGCAAGGACCCCAGTACTTCCTGCTA

GGCGA 

NRT1.1 R GGGGTCCGGGAATGCTCTCGGACAGCCACCTTGCGGTGCACCAAAC

CTTCGGCCTGTGCAATCTGTAGCCGGTTACCCTCCACCAATGCTGCT

GACACCATTGAGAACATCGAGAAACATAAACCAATCCCTATTCGCTG

TGA 

 

Kuna saadud järjestused on kogu geenijärjestuse iseloomustamiseks liiga lühikesed, otsusti 

disainida praimerid kuni 1000 aluspaariliste DNA lõikude amplifitseerimiseks. Selleks 

kõrvutati sekveneerimisel saadud järjestused NCBI andmebaasis oleva T. Aestivumi kogu 

genoomi järjestusega (Lisa 2). Selleks kasutati NCBI andmebaasi Nucleotide Blast 

programmi (NCBI Blast, 2019). Analüüsi käigus leiti saadud järjestuse sarnasused 

andmebaasis oleva nisu genoomi ning konkreetse geeni järjestusega. Kuni 1000 

aluspaariliste DNA fragmentide paljundamiseks kasutatavad praimerid sünteesiti 

andmebaasist leitud NRT1.1 ja 18S geenijärjestuste põhjal. Praimerid disainiti sama 

andmebaasi vastavat tööriista kasutades. NRT1.1 praimeri disainimiseks kasutatud 

geenijärjestuse NCBI kood on AY587265.1. Antud järjestuse ning antud töö raames 

sekveneeritud järjestuse kattuvus oli NRT1.1 F puhul 98,48% ning NRT1.1 R puhul 

98,50%. 18S 1000 aluspaarilise järjestuse sünteesimiseks kasutatavate praimerite 

disainimiseks kasutati NCBI andmebaasi 18S geeni järjestust, mille kood on KC589730. 

Kattuvus oli 18S F KC589730 puhul 96,77%, 18S R ja KC589730 puhul 97,01%. 

Disainitud praimerid on toodud tabelis (Tabel 11) 
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Tabel 11. Kuni 1000 aluspaariliste DNA fragmentide sünteesimiseks disainitud NRT1.1 ja 18S praimerid 

koos seondumistemperatuuridega.  

Praimer Järjestus Seondumistemperatuur 

NRT1.1 F CAAACCTTTTTCCGATCTTCCTGT 60oC 

NRT1.1 R CGAGCCTTGCCCCATAAACT  60oC 

18S F ATTGGAGGGCAAGTCTGGTG 60oC 

18S R GTGGCCTAAACGGCCATAGT 60oC 

 

Disainitud praimerid töötasid esimesel katsel näiliselt hästi (joonis 4). Kuid järgnevad

katsed ebaõnnestusid (joonis 5). Juhul kui PCR ei anna soovitud tulemusi  tuleks kaaluda

PCR optimeerimist. PCR optimeerimine on muuta erinevaid reaktsiooni tingimusi näiteks

lahuse kontsentratsiooni või tsüklite tingimusi. Vastavalt siis temperatuuri ja pikkuseid.

Kindlasti tuleks ka arvesse võtta enne kui midagi muuta inimesega seotud eksmused.

Alustada tuleks sellest veendudes, et kõik reagendid lisati reaktsioonile õiges koguses ja, et

neid ei saastatud millegagi. Praimeri dimeerid võivad tekkida kui praimer ise endaga

seondub või teeb seda teiste praimeritega reaktsioonis. Selline olukord võib tekkida kui

praimerite kogus on liiga suur.(Lorenz 2012)  Kuna ajaline ressurss oli piiratud siis antud

töö raames täpsem NRT1.1 ja 18S geenijärjestuse analüüs lükati tulevikku. Tulevikus on

plaanis analüüsida ka teiste N-i ringes oluliste geenide järjestusi.
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Joonis 4. 18S ja NRT1.1 pikemate järjestuste amplifitseerimiseks disainitud praimerite kontroll PCR 

protokolli järgi (seondumistemperatuur 60oC). DNA marker (Qiagen GelPilot 100bp Plus), 1.-5. 18S, 6.-10. 

NRT1.1.  
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Joonis 5. 18S ja NRT1.1 kuni 1000 aluspaari pikkuste fragmentide amplifitseerimine PCR protokolli järgi 

(seondumistemperatuur 60oC). DNA marker (Qiagen GelPilot 100bp Plus), 1.-5. NRT1.1, 6. NRT1.1 

negatiivne kontroll 7-11. 18S, 12.-16. NRT1.1 17. 18S negatiivne kontroll 18.-22. NRT1.1 

 

Antud uurimistöö raames edukalt sekveneeritud järjestuste põhjal saab siiski teha oletusi 

NRT1.1 paiknemine kohta nisu genoomis ning anda hinnang Eesti tingimustes kasvatatud 

nisu nitraadi transpordi eest vastutava geeni NRT1.1 sarnasuse kohta NCBI andmebaasis 

oleva nisu geeni järjestusega. Võrreldi NRT1.1 sekveneeritud järjestust NCBI andmebaasis 

oleva nisu genoomi järjestusega ning leiti sarnasusi T. aestivum-i kromosoomis 2B, 4D, 7A 

ning 7D. Erinevad tähed tähistavad erinevaid alamgenoome. Sekveneeritud järjestusega 

NRT1.1 F leiti T. aestivum-i kromosoomis 2B sarnane järjestus, mis kattus 95% ulatuses 

ning järjestusega NRT1.1 R leiti kromosoomis 2B sarnane järjestus, mis kattus 96% 

ulatuses. NRT1.1 F kattuvus kromosoomi 4D sarnase järjestusega oli 94% ning NRT1.1 R 

kattuvus 92%. Kromosoomidega 7A ja 7D oli kattuvus suurim. NRT1.1 F kattuvus 

kromosoomi 7A järjestusega oli 99% ning NRT1.1 R kattuvus 98%. Kromosoomi 7D 

sarnase järjestusega oli NRT1.1 F kattuvus 98% ning NRT1.1 R kattuvus 98%. Selle 

põhjal võib väita, et geen NRT1.1 paikneb nisu genoomis 2., 4. või 7. kromosoomis. 

Mudelorganismi Arabidopsis thaliana diploidne genoom sisaldab 27706 geeni millest 
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paljud on olulised ka põllumajandustaimedele. Arabidopsis thaliana hõlmab endas 53 

erinevat geeni nitraadi transporter NRT1 perekonnas mille paiknemine taimes on kindlaks 

määratud.(Heinaru 2012:78)(Leran et al. 2013). A. thaliana NRT1 perekonna geenid on 

hästi iseloomustatud ning nisus on mitmed A.thaliana NRT1 perekonna geenide ortoloogid 

hästi esindatud ning sarnaste ülesannetega. Buchner ja Hawkesford  on näidanud, et A. 

thaliana NRT1 perekonna geenide nisu ortoloogid paiknevad mitmes erinevas nisu 

kromosoomis. NRT1 perekonna geenid on nisu genoomis 1, 2, 3, 5, 6 ja 7 kromosoomis. 

(Buchner ja Hawkesford, 2014) Kuna antud perekonna alla kuulub palju geene siis nisu 

NRT1.1 täpset A.thaliana ortoloogi kindlaks teha on väga raske ning antud töös 

sekveneeritud järjestust konkreetse kromosoomiga ilma edasise analüüsimiseta siduda ei 

saa ning kuna antud töö raames sekveneeritud järjestus oli ~140 aluspaari pikkune siis 

geeni täpse asukoha kindlaks tegemisel peaks välja selgitama NRT1.1 pikema järjestuse.  

18S sekveneeritud järjestuste võrdlemisel NCBI andmebaasis oleva nisu genoomi 

järjestusega leiti sarnasusi T. aestivum-i kromosoomis 1B, 3D, 4A, 4D, 5A, 5B, 5D, 6B,  

ning 7D. Erinevad tähed tähistavad erinevaid alamgenoome. Sekveneeritud järjestusega 

18S F leiti T. aestivum-i kromosoomis 1B sarnane järjestus, mis kattus 95% ulatuses ning 

järjestusega 18S R leiti kromosoomis 1B sarnane järjestus, mis kattus 97% ulatuses. 18S F 

kattuvus kromosoomi 3D sarnase järjestusega oli 94% ning 18S R kattuvus 97%. 18S F 

puhul oli kromosoomi 4A sarnasus 95% ja 18S sarnasus 97%. 18S F kattuvus kromosoomi 

4D sarnase järjestusega oli 93% ning 18S R kattuvus 96%. Kõige madalam sarnasus esines 

18S F kromsoomi 5A puhul kus see oli 92% ning 18S R sarnasus oli 96%. 18S F puhul oli 

kattuvus kromosoomi 5D sarnase järjestusega 95% ning 18S R kattuvus 98%. 18S F 

sarnasus kromosoomi 6B sarnase järjestusega oli 95% ja 18S R juures leiti sarnasusi 97% 

ulatuses. 18S F kattuvus kromosoomi 7D sarnase järjestusega oli 95% ning 18S R kattuvus 

98%. Nende andmete põhjal 18S paiknemise kohta järeldusi teha ei saa ning tulevikus on 

vajalik sekveneerida pikem lõik, et anda hinnang 18S geeni paiknemise kohta nisu 

genoomis.  

 

3.3 NRT1.1 geeniekspressioon erinevates viljelusviisides 

NRT1.1 on nisu taimes oluline nitraadi transpordi eest vastutav geen. Antud uurimistöö 

raames mõõdeti NRT1.1 ekspressioonitaset mahe- ja tavaviljeluse proovides. qPCR 

andmeid on võimalik analüüsida absoluutse ja suhtelise kvantifitseerimisega. Suhteline 
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kvantifitseerimise puhul on vajalik kasutada referentsgeeni ning analüüs teostatakse 2-(∆∆Ct) 

meetodit kasutades. Absoluutne kvantifitseerimine eeldab standardkõvera kasutamist. 

Mõlemal meetodil ilmnevad omad positiivsed küljend ning puudused. Suhteline ehk 

relatiivne kvantifitseerimine eeldab referentsgeeni kasutamist, millest saadavad tulemused 

suuresti sõltuvad. Keeruline on meetodi puhul õige referentsgeeni leidmine. Erinevad 

referentsgeenid on ekspresseeritavad  erinevates taime osades ning on koe või 

rakuspetsiifilised. Meetod eeldab paljude erinevate referentsgeenide ja nende 

kombinatsioonide katsetamist, et leida konkreetse katse jaoks sobivad referentsgeenid. 

Tihti kasutatakse 2-3 erinevat referentsgeeni. (Nolan et al., 2006)   

Absoluutset kvantifitseerimist peetakse täpsemaks ning usaldusväärsemaks kui suhtelist. 

Meetod on töömahukam, sest eeldab standardkõvera kasutamist, mis sisuliselt tähendab, et 

koostatakse teadaoleva kontsentratsiooniga DNA lahjenduste rida ning saadud valemi abil 

arvutab programm uuritavate proovide DNA kontsentratsiooni. Meetodi puuduseks on 

sõltuvus standardkõvera proovide kontsentratsioonidest. Väikseimgi viga võib tekitada 

suuri vigu uuritavates proovides. (Nolan et al., 2006)   

Antud töö raames kasutati mõlemat meetodit, et neid võrrelda ning leida 

ekspressioonitaseme iseloomustamiseks sobivaim meetod. Suhtelise kvantifitseerimise 

meetodis katsetati 3 referentsgeeni 18S-i, ADP-RF-i ning CDC-d. 18S on nisu taime 

ribosoomi väikest subühiku sünteesi kodeeriv geen, ADP-RF (NCBI kood 

Ta45379/Ta2291) on ADP-ribosülatsiooni faktor ning CDC (NCBI kood Ta54227) on 

rakujagunemise kontrollvalk.  (Giménez et al., 2011) Katsete tulemusel valiti 

referentsgeeniks CDC, kuid hilisemal analüüsimisel selgus, et sobiva referentsgeeni 

väljaselgitamine nõuab edasist analüüsi. Absoluutsel kvantifitseerimisel kasutati 10 

kordsete lahjenduste rida.  

 

3.3.1 Leheproovide NRT1.1 ekspressioonitase 
 
Leheproovide absoluutsel kvantifitseerimisel saadud proovide kontsentratsioonide on

toodud joonisel 6. Tavaviljeluse variantides on näha, et kõrgema N-i normiga

katsevariantide NRT1.1 cDNA kontsentratsioon on kõrgem. Sarnast trendi näeb ka

maheviljeluse proovide puhul. Maheviljeluse proovid M2 ja M3, kus M2 on haljasväetise

ning M3 sõnnikuga variant. M1 variant on ilma väetiseta. Sellisest tulemusest võib
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järeldada,  et suurem N-i kogus mullas tõstab nitraadi transporteri 

NRT1.1 ekspressioonitaset. Sarnast tulemust on näidanud ka varem avaldatud artiklites. 

Nitraadi transporteri ekspressiooni suurenemist tuvastati kõikidel N-iga väetatud nisu 

taimedel. Erinevused tulid ette lehtede ja juurte vahel. Juurte puhul toimus geeni 

ekspressiooni suurenemine kõikidel juhtudel aga lehtede juures seei ei toiminud. Lehtede 

juures toimus suurema N-i sisalduse juures isegi geeni ekspressiooni vähenemine. Sama 

on tõestatud ka Arabidopsises. Kuid alati tuleb arvesse võtta geneetilised erinevused. 

(Nigro et al. 2016) Tavaviljeluse ja maheviljeluse omavahelisel võrdlemisel on näha, et 

suurema N-i normiga variantide cDNA kontsentratsioon on kõrgem kui maheviljeluse 

proovides. Märkimist väärib, et kõige suurem cDNA kontsentratsioon on 

kontrollvariandis N0. Eelduslikult on tegemist katse anomaaliaga ning selle välja 

selgitamine nõuab edasist analüüsimist. Selline tulemus võib siiski kokku minna Saia., et 

al (2015) artikliga, kus on näidatud, et väetamine alandab NRT1.1 

geeniekspressiooni. Antud artiklis väetati taimi 80kg/ha lämmastikväetisega 

ning väetatud variantide geeniekspressioon on madalam kui ilma väetamiseta 

variantidel.

Joonis 6. Leheproovide NRT1.1 cDNA kontsentratsioonid erinevates viljelusviisides. Katsevariandid: 

tavaviljeluses: N0- kontrollvariant, N50, N100 ning N150; maheviljeluses: M1, M2, M3. Vearibad tähistavad 

väärtuste standardviga. 
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Leheproovide absoluutsel kvantifitseerimisel saadud proovide kontsentratsioonide

statistilised erinevused on toodud joonisel 7. Katsevariantide varieeruvused on suhteliselt

madalad ning erinevate katsevariantide vahel statistilist erinevust ei leitud. Statistiline

erinevus oli vaid N0 ehk kontrollvariandi ning N50 vahel (p väärtus 0,39). N50 on

tavaviljeluse katsevariant, milles nisu väetati lämmastikväetise normiga 50 kg/ha ning N0

lämmastikväetiseid ei saanud.

 

Joonis 7. Leheproovide NRT1.1 cDNA kontsentratsioonid erinevates viljelusviisides ning nende statistilised 

erinevused. Katsevariandid: tavaviljeluses: N0- kontrollvariant, N50, N100 ning N150; maheviljeluses: M1, 

M2, M3. Erinevad tähed tulpade kohal tähistavad statistilist erinevust.  

 

Leheproovide NRT1.1 suhtelise kvantifitseerimise tulemused 2-(∆∆Ct) meetodil on toodud

joonisel 8. Joonisel olevad andmed näitavad geeniekspressiooni suhtelist erinevust

kontrollvariandist N0, 2-(∆∆Ct) väärtused mis on >1 tähendavad kõrgemat ekspressioonitaset

ning väärtused mis on <1  tähendavad alla surutud geeniekspressiooni. Tulemustest selgus,

et kõigis tavaviljeluse proovides oli geeniekspressioon aktiveeritud, 2-(∆∆Ct) väärtused

vastavalt N50- 1,239; N100- 1,167; N150-1,241. Maheviljeluse proovides oli M1
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katsevariandis NRT1.1 ekspressioon aktiveeritud (2-(∆∆Ct) väärtus 1,048) ning M2 (2-(∆∆Ct)

väärtus 0,828) ja M3 (2-(∆∆Ct) väärtus 0,574) katsevariantides alla surutud. M2 ja M3

variandid said kasvuperioodil orgaanilist väetist. Saia et al., (2015) artiklist  selgub, et

orgaaniline väetis võib pärssida NRT1.1 ekspressiooni. Mida käesoleva uurimistöö

suhtelise kvantifitseerimise tulemused ka kinnitavad.  Statistilise olulisuse kontrollimiseks

teostati Tukey test p-väärtusel <0,05. Test näitas, et kuigi nähtav trend katsevariantide

vahel on olemas, ei ole see statistiliselt oluline erinevus (joonis 9).

 

Joonis 8. Leheproovide NRT1.1 2-(ΔΔCT) väärtused erinevates viljelusviisides. Katsevariandid: tavaviljeluses: 

N50, N100 ning N150; maheviljeluses: M1, M2, M3. Vearibad tähistavad väärtuste standardviga. 
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Joonis 9. Leheproovide NRT1.1 2-(ΔΔCT) väärtused erinevates viljelusviisides ning nende statistilised 

erinevused. Erinevad tähed tulpade kohal tähistavad statistilist erinevust. Katsevariandid: tavaviljeluses: N0- 

kontrollvariant, N50, N100 ning N150; maheviljeluses: M1, M2, M3. Erinevad tähed tulpade kohal 

tähistavad statistilist erinevust.  

 

Juurte cDNA kontsentratsioonide puhul on näha maheviljeluses suuremat cDNA

konsetratsiooni samamoodi nagu ka lehtede puhul. Erineb vaid N0 ehk kontrollvariant

mille cDNA kontsetratsioon on 0,034 ng/µL mis on M1 0,0133 ng/µL ja M2 0,0066 ng/µL

katsevarjandist mitmeid kordi suurem. Tegemist on taas anomaaliaga mille tekke põhjust

peaks edasi analüüsima. Madalaim cDNA kontsentratsioon esineb N150 puhul ehk kui on

lisatud N-i 150 kg/ha kontsentratsioon on vaid 0,000136 ng/µL. N50 ja 

N100 katsevariantide juures on näha, et suurem N-i kogus on selgelt mõjunud 

cDNA kontsentratsioonile. Samas maheviljeluse juures on M3 (sõnnikuga väetatud) 

variant selgelt kõige suurema kontsentratsiooniga selle põhjuseks võib olla orgaanilise 

väetise spetsiifiline mõju. Samuti võib välja tuua, et M2 (haljasväetisega väetatud) 

variandil on cDNA kontsentratsioon väiksem kui M1 (ilma väetiseta) variandil.
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Põhjalikemate järelduste andmiseks tuleb juureproovid uuesti analüüsida ning 

katsetingimusi muuta. Juured on keeruline taimeorgan ning nendest RNA eraldamine on 

raskendatud ja seetõttu edasine uurimine keeruline. Nagu analüüsidest selgus siis on 

juurtes ka uuritava geeni spetsiifiline RNA kogus madalam kui lehtedes ning adekvaatse 

hinnangu andmiseks tuleb juurte analüüsid kõrgema kontsentratsiooniga teostada.  

Joonis 10. Juureproovide NRT1.1 cDNA kontsentratsioonid erinevates viljelusviisides. Katsevariandid: 

tavaviljeluses: N0- kontrollvariant, N50, N100 ning N150; maheviljeluses: M1, M2, M3. Erinevad tähed 

tulpade kohal tähistavad statistilist erinevust.  

 

Juureproovide absoluutsel kvantifitseerimisel saadud proovide kontsentratsioonide

statistilised erinevused on toodud joonisel 11. Jooniselt on näha, et statistiliselt 

suurim erinevus on M1 ja N50 vahel. Samuti on erinevus N0(K) ja N50 vahel. 

Üldiselt on erinevused väikesed.
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Joonis 11. Juureproovide NRT1.1 cDNA kontsentratsioonid erinevates viljelusviisides ning nende 

statistilised erinevused. Erinevad tähed tulpade kohal tähistavad statistilist erinevust. Katsevariandid: 

tavaviljeluses: N0- kontrollvariant, N50, N100 ning N150; maheviljeluses: M1, M2, M3. Erinevad tähed 

tulpade kohal tähistavad statistilist erinevust.  

 

Joonisel 12. on näha 2-(ΔΔCT) väärtused erinevates viljelusviisides. Juurte analüüsimise

tulemusel sai selgeks, et juurte aktiivsus oli võrreldes lehtedega tunduvalt väiksem.

Siinkohal oli erandiks M1 katsevariant mille kõrge tulemus on suure tõenäosusega

anomaalia mida peaks edasi analüüsima, et kindlat väita mis võis nii suure tulemuse

põhjustada. Selgelt on välja tulnud N50 ja N100 geeni ekspressiooni suurenemine N-

i normi suurenedes 0,20 (N50) kuni 0,42 (N100). Variandi N150 juures toimub 

geeni ekspressiooni langus 0,10ni mis võib põhjustatud olla suurenenud N-i kogusest 

ning N-i heast kättesaadavusest, mis on põhjustanud madalama ekspressiooni taseme. 

NRT 1.1 on kaksik afiinsusega transporter geen mis töötab nii madala kui ka kõrge 

afiinsusega nitraadi transporterina taime juures. Lisaks N-i transporterina on NRT1.1 

oluline noorte lehtede arengus, külgjuurte kasvus, õhulõhede avamise esile kutsumises, 

NRT2.1 repressioonis, kasvu stimuleerimises, ja mõjutab õitsemist. See kõik viitab ka 

sellele, et NRT1.1 töötab ka kui N-i sensor ning ülekülluse korral inhibeeritakse selle 

ekspressiooni (Fileccia et al. 2017)
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Joonis 12. Juureproovide NRT1.1 2-(ΔΔCT) väärtused erinevates viljelusviisides. Katsevariandid: 

tavaviljeluses: N50, N100 ning N150; maheviljeluses: M1, M2, M3. Vearibad tähistavad väärtuste 

standardviga. 

 

Juureproovide NRT1.1 2-(ΔΔCT) väärtused erinevates viljelusviisides ning nende statistilised

erinevused on toodud joonisel 13.  Statistilised erinevused on suhtelised madalad. Erinevus

aga esines M1 ja N50 vahel (p väärtus 0,0000003). M1 ja N0(K) vahel (p väärtus

0,0000007). Samuti M1 ja N100 (P väärtus 0,0000004)  ning M1 ja N150 vahel (p väärtus

0,0000008). Kuid nagu eelnevalt mainitud on M1 kõrge tulemus suure tõenäosusega

anomaalia ning mingeid kindlaid järeldusi selle põhjal teha ei saa. Teiste variantide

erinevused olid üldjuhul minimaalsed ning statistilist erinevust ei esinenud.
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Joonis 13. Juureproovide NRT1.1 2-(ΔΔCT) väärtused erinevates viljelusviisides ning nende statistilised 

erinevused. Erinevad tähed tulpade kohal tähistavad statistilist erinevust. Katsevariandid: tavaviljeluses: N0- 

kontrollvariant, N50, N100 ning N150; maheviljeluses: M1, M2, M3. Erinevad tähed tulpade kohal 

tähistavad statistilist erinevust.  

 

Uurimistöö käigus anti hinnang Eesti tingimustes kasvatatud nisu NRT1.1 järjestuse 

sarnasuse kohta NCBI andmebaasis oleva nisu genoomiga. Analüüsiti  ka NRT1.1 

geeniekspressiooni erinevate viljelusviiside tingimustes ning kuigi lõplike järeldusi töö 

raames anda ei saanud, on see põhjalik alus edasise uurimise teostamiseks.  
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KOKKUVÕTE 

 

 

Maailmas kasvab pidevalt inimeste hulk mis omakorda suurendab nõudlust toidu järgi.  

Piisava hulga toidu tootmiseks tuleb muuta olemasolevaid taimekasvatus viise 

efektiivsemaks. Üheks suurimaks saagikuse mõjutajaks on N. N-l on oluline roll taime 

kasvus kuid liiga suured N-i kogused muudavad selle ohtlikuks nii keskkonnale kui ka 

inimestele. Liigse N-iga reostuse vältimiseks tuleks taimede N-i kasutamise efektiivsust 

parandada. 

 Bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada Eesti tingimustes kasvatatava talinisu sordi 

„Fredis“ N-i omastamise eest vastutava NRT1.1 geeni järjestus ning analüüsida geeni 

NRT1.1 ekspressioonitaset erinevates viljelusviisides.  

Uurimistöö läbiviimiseks korjati 2018 aasta suvel talinisu „Fredis“ taimed. Iga proov 

sildistati vastavalt viljelusviisile. Järgmises etapis eraldati taimedelt lipulehed, pead ning 

juured. Lipulehed ning juured purustati vedelas lämmastikus ja säilitati -80°C juures.   

Katsevariandid olid järgmised: N0- tavasüsteem, N1- lämmastikku 40-50kg/ha, N2- 

lämmastikku 80-100kg/ha, N3- lämmastikku 120-150kg/ha, M1- maheviljelus, M2- 

maheviljelus koos haljasväetisega, M3- maheviljelus koos 40t/ha sõnnikuga. Taimsest 

materjalist eraldati DNA ja RNA.  

Uurimistöö annab ülevaate nisus N-i omastamise eest vastutava geeni NRT1.1 järjestusest 

ja kinnitab antud geeni paiknemist nisu genoomis. Sekveneerimisel saadi geeni NRT1.1 

järjestused pikkusega 143 ja 144 aluspaari. Üritati leida ka pikemat järjestust seda siiski 

leida ei õnnestunud aja puuduse tõttu. Pikemate järjestuste analüüs lükati tuleviku. Samuti 

uuriti NRT1.1 aktiivust erinevates viljelusviisides. Geeni ekspressionitaseme hindamisel 

kasutati nii suhtelist kui ka absoluutset kvantifitseerimis meetodit. Leiti, et suurema N-i 

koguse juures on geeniekspressioon suurem kuid samas teatud koguse N-i hulka ületades 

muutus geeniekspressioon madalamaks mis näitab, et liigne N alandab geeniekspressiooni 

ja muudab taime N-i kasutuse ebaefektiivseks. Erinevus leiti ka geeniekspressiooni osas 

lehtedes ja juurtes. Juurtes oli märgata tunduvalt madalamat geeni ekspressiooni taset kui 

lehtedes. Antud töö põhjal ei saa kindlalt töös antud hüpoteesi ei ümber lükata ega ka 
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kinnitada ega teha kindlaid järeldusi. Uurimistöö on kindlasti kasuks edaspidistele nisu N-i 

omastamise eesti vastutavate geenide uurimises. 
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SUMMARY 

 

The increasing amount on people will increase the need for food. To produce enough food 

there needs to be a change in crop production and to become more efficient. One of the 

biggest factors in yields is nitrogen assimilation. Nitrogen has a great role in plant growth 

but too high amounts of nitrogen fertilizers make it dangerous for the environment and 

people. To avoid leaching we should improve the use of nitrogen in plants.  

The aim of this research was to determine the expression level of nitrate transport gene 

NRT1.1 in different farming systems and to find out the sequence of gene NRT1.1. During 

the summer of 2018 the sample of winter wheat „Fredis“ were collected. Every sample was 

tagged with cultivation method. During the next step roots and flag leaves were separated 

from the plant and crushed in liquid nitrogen. After that the samples were preserved in -

80°C. The cultivation methods were: N0- conventional system control, N1 nitrogen 40-

50kg/ha, N2 nitrogen 80-100kg/ha, N3 nitrogen 120-150kg/ha, M1- organic system, M2 

organic with green manure, M3 organic system with 40 t/ha manure. DNA and RNA 

separating from the plant material.  After the sequencing the NRT1.1 DNA fragments 

lengths were 144bp and 143bp. There was also an attempt to sequence a longer fragment 

but due to limit of time it was not possible. The longer fragment analysis was postponed to 

future.  

To measure the gene expression absolute quantification and also relative quantification 

methods were used. The results showed that samples with higher amount of nitrogen the 

gene expression was higher but to a certain limit. The difference was also in leaves and 

roots. In roots the gene expression was notably lower than in leaves.  

The results are not sufficient enough to make an assured conclusion but are useful for the 

future research. 
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Lisa 1. RNA kontsentratsioonid ning proovide puhtus. 

Lehed Juured 
Katselapp A260/A280 ng/µL Katselapp A260/A280 ng/µL 

N0 I 2,18 421,20 N0 I 1,84 99,30 
N0 II 2,10 270,30 N0 II 2,07 304,00 
N0 III 2,13 439,10 N0 III 2,00 162,60 
N0 IV 2,10 530,10 N0 IV 1,98 224,90 
N1 I 2,15 393,50 N1 I 1,75 62,30 
N1 II 1,92 244,70 N1 II 2,02 98,10 
N1 III 2,12 257,80 N1 III 2,04 221,00 
N1 IV 2,16 236,70 N1 IV 2,02 310,80 
N2 I 2,16 347,40 N2 I 2,03 209,40 
N2 II 2,13 326,10 N2 II 2,04 101,30 
N2 III 2,17 191,00 N2 III 2,05 197,70 
N2 IV 2,11 495,10 N2 IV 2,04 155,70 
N3 I 2,18 841,40 N3 I 1,91 124,40 
N3 II 2,14 301,40 N3 II 2,03 199,70 
N3 III 2,16 148,10 N3 III 2,09 263,90 
N3 IV 2,14 547,60 N3 IV 1,96 195,80 
M1 I 2,09 533,90 M1 I 1,94 176,70 
M1 II 2,14 467,80 M1 II 1,89 94,90 
M1 III 2,12 378,60 M1 III 1,87 143,50 
M1 IV 2,13 390,00 M1 IV 1,94 100,30 
M2 I 2,13 407,20 M2 I 1,88 124,40 
M2 II 2,11 502,90 M2 II 1,92 278,50 
M2 III 2,14 278,60 M2 III 1,71 152,50 
M2 IV 2,18 418,20 M2 IV 1,80 244,40 
M3 I 2,16 433,30 M3 I 1,85 134,10 
M3 II 2,16 517,30 M3 II 2,02 309,20 
M3 III 2,15 388,60 M3 III 1,97 223,10 
M3 IV 2,14 350,30 M3 IV 1,80 75,40 
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Lisa 2. T. aestivum NCBI andmebaasi kromosoomide koodid. 

NCBI kood kromosoom 
LS992080.1 1A 
LS992081.1 1B 
LS992082.1 1D 
LS992083.1 2A 
LS992084.1 2B 
LS992085.1 2D 
LS992086.1 3A 
LS992087.1 3B 
LS992088.1 3D 
LS992089.1 4A 
LS992090.1 4B 
LS992091.1 4D 
LS992092.1 5A 
LS992093.1 5B 
LS992094.1 5D 
LS992095.1 6A 
LS992096.1 6B 
LS992097.1 6D 
LS992098.1 7A 
LS992099.1 7B 
LS992100.1 7D 
LS992101.1 kaardistamata/transkriptid 

 
  



52 
 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Mina, Sander Võeras,

(Sünnipäev/isikukood)

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

Viljelusviiside mõju nisu N-i  transporter  geeni NRT1.1 ekspressioonile,

mille juhendaja on Ragnar Viikoja, Evelin Loit

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;

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

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

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

 

Lõputöö autor  ______________________________  

  allkiri 

Tartu, 20.05.2019                                                                                                                    

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

___________Ragnar Viikoja_______________  _____20.05.2019______ 

  (juhendaja nimi ja allkiri)                                       (kuupäev) 

__________Evelin Loit __________________  ______20.05.2019_____ 

  (juhendaja nimi ja allkiri)                                       (kuupäev) 


