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 Kaera populaarsus kasvab tänu selle tervislikkusele, aga samas on leitud, et kaeras 

leidub kõige rohkem mükotoksiin deoksünivalenooli (DON). Selle mükotoksiini kahjulikkus 

inimeste ja loomade tervisele on kaasa toonud vastavalt tarbimiseesmärkidele piirmäärad.  

 Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada Fusarium seente esinemine 

ning mükotoksiini DON sisaldus tava – ja maheviljeluslikult kasvatatud kaera saagis, ning 

töötada välja protokoll seentega nakatumise molekulaarseks määramiseks polümeraasi 

ahelreaktsiooni meetodiga. 

 Koristusaja hilinedes tavaviljeluses  kasvas Fusarium seentega nakatanud terade 

protsent, kuid maheviljeluses toimus nakatumise langus. Kuid keskmiste tulemuste 

võrdlemisel ei mõjutanud viljelusviis uuritud kaera teradel Fusarium seente esinemist.   

 Mükotoksiini DON sisaldus kõigis kaeraproovides oli madalam toidukaera 

piirmäärast (1750 µg/kg), ning DON–i sisaldust mõjutas koristusaeg. Teisel koristusel, 

6.augustil 2018, oli mükotoksiini DON sisaldus kõige suurem, nii tava – kui maheviljeluses.  

 Väljatöötatud ja testitud sai toksiliste seente molekulaarse määramise esialgne 

protokoll. Molekulaarne määramine universaalsete seente praimerite abil näitas, et valitud 

kaeraproovides oli toimunud DNA nakatumine seenega.  
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 The popularity of oats is increasing due to its healthiness, but at the same time there 

have been studies indicating the highest incidence of mycotoxin deoxynivalenol (DON) in 

oats. The harmfulness of DON to humans and animals health has led to limits for consumption 

at the EU level. 

 The aim of the Bachelor’s Thesis was to identify and measure the presence of Fusarium 

fungi and mycotoxin deoxynivalenol levels in conventional and organically grown oat, and to 

develop a protocol for molecular detection of fungal infection by the polymerase chain 

reaction method. 

 Harvest time impacted the the percentage of grains infected with Fusarium fungi: the 

percentage increased in conventional crops, and decreased in organic crops. The farming 

system did not affect the presence of Fusarium fungi in oat samples when comparing the 

average results.  

 Presence of mycotoxin deoxynivalenol was lower in all oat samples compared to the 

limit of oat for human consumption (1750 µg/kg), and the content of DON was influenced by 

the harvesting time. Mycotoxin DON content was the highest in both farming system at the 

second harvest, on August 6, 2018. 

 The protocol for the molecular identification of toxic fungi was optimized and tested. 

Molecular identification with universal fungal primers detected fungal DNA in all selected oat 

samples.   
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LÜHENDITE LOETELU  

 

bp – aluspaar 

DNA – desoksüribonukleiinhape 

DON – deoksünivalenool 

rRNA – ribosoomi-ribonukleiinhape 

Rpm – (revolutions per minute) pöördeid minutis 

µg – mikrogramm 

µL – mikroliiter 

A. byzantina – Avena byzantina 

A. fatua – Avena  fatua 

A. nuda – Avena nuda 

A. sativa – Avena sativa 

A. strigosa – Avena strigosa 

F. culmorum – Fusarium culmorum 

F. graminearum – Fusarium graminearum 

in vitro – katseklaasis toimuv protsess 
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SISSEJUHATUS 

 

Mükotoksiinid on hallitusseente poolt toodetud keemilised ainevahetuse saadused, mis toidu 

ja söödaviljas ohustavad inimeste ja loomade tervist. Mükotoksiinidest kõige enam leitakse 

teraviljades vomitoksiini ehk deoksünivalenooli, lühendina DON (Pascari et al. 2019). 

Euroopa Liidu üleselt on DON sisaldused teraviljades ja teraviljatoodetes reguleeritud 

vastavalt tarbimiseesmärgile (Euroopa Komisjoni määrus Nr 1882/2006).  

Maisi ja nisu peetakse kõige enam mükotoksiiniga DON saastunuks teraviljaliikideks 

(Pleadin et al. 2017). Eestis on uuritud mükotoksiini  DON sisaldust maheviljelusest pärit 

kaerast, mis on kogutud erinevatest ettevõtetest, ning positiivseteks osutusid pooled testitud 

proovid (Akk et al. 2014). Maheviljeluslikus taimekasvatuses on kaer oluline külvikorra lüli 

(MES nõuandeteenistus 2019) ning beeta glükaanide sisaldus teeb kaerast tervisliku 

teraviljaliigi inimese toidulaual (Smulders et al. 2018). Maheviljelusviisi kasvupinnad 

maailmas ja Eestis on kasvanud (Mahepõllumajandus Eestis… 2019) ning toidukaera hind 

on kõrgem kui tavaviljeluslikult kasvatatud kaeral (Rising demand… 2018).  

Mükotoksiinide tekkimist mõjutavad mitmed agronoomilised ja ilmastikulised faktorid 

(Brodal et al. 2016). Mitmetes uuringutes on püütud selgitada kas viljelusviis mõjutab 

teraviljatoodangu saastumist mükotoksiiniga DON (Brodal et al. 2016; Christache et al. 

2018). Olenevalt kasvukohast ning aastast on mükotoksiini sisaldused olnud kõrgemad nii 

tava – kui ka maheviljeluses. Eestis on viljelusviisi mõju uuritud vaid suviodra puhul. Kuid 

kaera tähtsust arvestades on vajalik uurida viljelusviisi mõju mükotoksiinide sisaldusele 

kaeras.  

Töö hüpotees oli et maheviljeluslikult kasvatatud kaera saagis esineb Fusarium seeni ja 

mükotoksiini DON enam kui tavaviljeluslikult kasvatatud kaeras.   

Töö eesmärgid olid: 

1) määrata Fusarium seente esinemine tava – ja maheviljeluslikult kasvatatud kaera 

saagis, 
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2) mõõta ja analüüsida mükotoksiini DON sisaldused tava – ja maheviljeluslikult 

kasvatatud kaerasaagis, 

3) töötada välja protokoll seentega nakatumise molekulaarseks määramiseks 

polümeraasi ahelreaktsiooni meetodiga kaeras.  

Töö autor soovib tänada vanemteadur Ilmar Tamm’e, Eesti Taimekasvatuse Instituudist 

põldkatse korraldamise ja proovide kogumise eest. Lisaks juhendajaid Evelin Loit’i, Elina 

Akk’i ja Enn Lauringson’i. Teema valiku eest tänab autor Veski Mati’t.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE  

 

1.1 Mükotoksiinid  

 

Mükotoksiinid on hallitusseente toodetud sekundaarsed metaboliidid, nagu trihhotetseenid, 

ohratoksiin (OTA) ning T–2 ja HT–2 toksiinid. Peamiselt tekitavad neid järgmised seente 

perekonnad: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria, Claviceps ja Stachybotrys 

(Demaegdt et al. 2016). Trihhotetseenid on üks levinumaid Fusarium–ide toksiinide 

rühmasid. Siia  hulka kuuluvad deoksünivalenool (DON), T–2, HT–2, fusarenoom X, 

neosolaniool (NEO), diatsetoksüstsirpenool (DAS), nivalenool (NIV) ja 

diatsetüülnivalenool (Lõiveke 2008). 

Teraviljad võivad seentega nakatuda põllul või säilitamisel. Mükotoksiinide toksilisuse 

esinemine teraviljas ja teraviljatoodetes ohustab inimeste ja loomade tervist (Kirinćić et al. 

2015). 

Mükotoksiinide tekkimist teraviljadesse mõjutavad teravilja liik, taimede geneetika, 

agronoomilised võtted, viljelusviis ja ilmastikutingimused. Kaer on mükotoksiinide 

tekkimisele vastuvõtlikum kui nisu või oder (Opoku et al. 2017), kuid kaera sortide 

vastuvõtlikkus mükotoksiinide tekkimisele erineb. Näiteks Rumeenias 2008. aastal 11 kaera 

sordiga tehtud uuringus oli sortidel ’Ivory’ ja ’Saul’ mükotoksiini DON sisaldus 220 µg/kg. 

Eesti  kaera sordis ’Jaak’  oli DON sisaldus 45 µg/kg  (Plăcintă et al. 2015). 

  

 

1.2 Deoksünivalenool (DON) 

 

Deoksünivalenool (DON) on Fusarium seente poolt toodetud teraviljades kõige sagedamini 

esinev mükotoksiin (Ji et al. 2018). Kõige sagedamini toodavad F. graminearum ja F. 
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culmorum (Udovicki et al. 2018). Peamiselt on leitud DON–i nisus, maisis, kaeras, odras ja 

nendest saadud toiduainetes ning mõningail määral on saastunud olnud ka tritikale ja sorgo 

(Ji et al. 2018). 

Struktuuriliselt  on tegemist polaarse orgaanilise ühendiga, mis kuulub B-tüüpi 

trihhotetseenide hulka (Joonis 1). Molekulaarne valem on H15O20O6. Selle molekulis on 

kolm vaba hüdroksüülrühma (epoksiidid), mis annavad ühendile toksilisuse teistele 

organismidele (Sobrava et al. 2010). 

 

Joonis 1. Deoksünivalenooli keemiline struktuur (Sobrava et al. 2010). 

DON on termostabiilne mükotoksiin, mis ei lagune 170 ºC kuumutamisel, keemilisel 

töötlemisel ega pärmistamisel ning põhjustab raku surma valgu sünteesi pärssimise ja 

signaali ülekande katkestamise kaudu. DON põhjustab inimestele ja loomadele ägedat 

iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust, kõhu – ja peavalu, pearinglust ja palavikku. (Sobrava 

et al. 2010; Lõiveke 2008; Spanic et al. 2019)  

Toksilisuse tõttu on maailmas toidu – ja söödateraviljade turustamisel mükotoksiinile DON 

kehtestatud maksimaalsed piirmäärad. DON–i maksimaalne sisaldus  töötlemata toidu 

kaeras ja durum nisus võib olla 1750 µg/kg, pehmes nisus, odras, tritikales ja rukkis 1250 

µg/kg vilja kohta. Töötlemata söödaviljas on lubatud maksimaalne DON määr 900–8000 

µg/kg, kuid tuleb arvestada ka loomaliiki ja kehamassi (Euroopa Komisjoni määrus Nr 

1882/2006).  

Mükotoksiini DON esineb teraviljade saagis sageli ja leidub ka väga kõrge sisaldusega 

lõpptoodangut. Rootsis aastatel 2010‒2011 kogutud 93 kaeraproovis esines üle 90% 

proovides keskmiselt mükotoksiini DON vahemikus 99‒825 µg/kg. Nende seas 5 proovis 

DON sisaldus oli vahemikus 1865‒5544 µg/kg, ületades lubatud maksimaalse sisalduse 

1750 µg/kg (Fredlund et al. 2013). Norras 2004‒2013 koguti 285 kaeraproovi, milles 

analüüsiti mükotoksiini DON sisaldust. Selgus, et  31% proovides jäi DON sisaldus alla 100 

µg/kg, 22% proovides ületas DON sisaldus toiduks lubatud, 1750 µg/kg, piirmäära ja 3% 
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proovides söödas lubatud, 8000 µg/kg, piirmäära. Mükotoksiin DON sisaldus kaeras jäi 

vahemikku 100‒22 000 µg/kg ja uuritud proovide keskmine sisaldus oli 1328 µg/kg 

(Hjelkrem et al. 2016).  

Kuigi DON on nõrga toksilisusega mükotoksiin, on leitud, et teraviljades esineb seda 

mükotoksiini kõige sagedamini suures koguses, mis põhjustabki mürgistuste esinemist 

(Udovicki et al. 2018). 

 

 

1.3 Kaera kasvatus 

 

Kaera päritolu ulatub umbes 2000 aastat eKr. Arheoloogilised avastused on näidanud, et 

kaer pärineb Lähis-Idast ja osaliselt Vahemere äärsetest aladest. Esimesed tõendid  kaera 

olemasolust leiti Egiptusest ja iidse järve äärest, kus asub praegu Šveits. Kaera liikideks on 

Avena abyssinica, A. byzantina, A. fatua, A. nuda, A. sativa, A. strigosa ja teised. (Oats:… 

1986) 

Kaer (Avena sativa L.) on üks suurimatest teravilja- ja söödakultuuridest, mida kasvatatakse 

9 miljonil hektaril üle maailma. Peamiselt on valge kaer (A. sativa subsp. sativa L.), mis 

läheb inimtoiduks ja loomasöödaks ning mida kasutatakse jahvatamiseks. Punast kaera (A. 

sativa subsp. bByzantina (K.Koch) Romero Zarco) kasutatakse pigem loomasöödaks. 

(Rispail et al. 2018) 

Kaer on allopolüploid ja tema kordusterohke genoom on teraviljadest suurim, 12,5 GB (Yan 

et al. 2006). Genoomi täpne järjestus on alles määramisel. 

Kaera jaoks on kõige sobivam kasvukeskkond jahedas kliimas. Kaer on väga niiskusnõudlik 

kultuur. Seetõttu vajab ta varajast külvi, et saaks kasutada kevadist niiskust ja mõõdukalt 

jahedaid temperatuure. Ta talub hästi lühiajalisi madalaid temperatuure, aga mitte kõrgeid 

kasvuaegseid temperatuure. Kaer vajab idanemisest tera valmimiseni aktiivsete 

temperatuuride summat 900–1300 oC.  Oma arenenud juurestiku tõttu mullastiku suhtes on 

kaer leplik ning kasvab hästi ka happelistel muldadel. Tugeva kasvu tõttu surub kaer hästi 

alla umbrohte ja on vastupidav meie kliimatingimustes taimehaigustele. Kasvuaja pikkus on 
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keskmiselt 100‒110 päeva. (MES nõuandeteenistus 2019; Mahepõllumajandus Eestis… 

2019)  

Statistikaameti andmetel oli 2018. aastal kaera kasvupind Eestis 39 653 hektarit, mis 

moodustas 5,8% kogu põllumaast (Joonis 2). 2018. aastaks oli kaera kasvupind tõusnud 

viimase 5 aasta suurimaks. Kaera saagikus Eestis oli 2018. aastal 2,0 tonni hektarilt. 

(Statistikaamet 2019).  2017. aastal püstitas Viljelusvõistluse kaera saagikuse rekordi Argo 

Must Koolimaa talust, kes sai 8,0 t/ha sordiga’Niklas.’ aheksa aastat hoidis eelmist rekordit, 

7,0 t/ha, enda käes Erki Oidermaa. (Viljelusvõistlus 2019) 

Viimaste andmete kohaselt kasvatati 2017. aastal 20 142 ha mahekaera (sinna hulka 

liigitatakse ka kaer segus teiste suviviljadega). Sellest 17 394 ha kasvatati täielikult 

mahepõllumajanduslikule tootmisele üle viidud maal ja 2 747 ha maal, mille osas kehtib 

üleminekuperiood mahepõllumajanduslikule tootmisele. Toodangu arvestust peetakse aga 

ainult täielikult mahepõllumajandusliku maa kohta. Täielikult mahepõllumajanduslikult 

maalt saadud kaera toodang oli 2017. aastal 37 795 t, seega saagikus 2,17 t/ha. (Õunapuu 

2019). Ka Viljelusvõistlusel on võisteldud mahekaeraga, ning rekord saagikus on 3,8 t/ha, 

mis saadi aastal 2018 sordiga ’Peppi’ (Viljelusvõistlus 2019).   

 

 

Joonis 2. Kaera kasvupind ja saagikus Eestis aastatel 2014–2018.  

2017. aastal koristati kogu Euroopas kaera 5,9 mln ha. Toodeti 14,8 mln t kaera ning 

keskmiseks saagikuseks oli 2,5 t/ha. Euroopa Liidu riikides koristati 2017. aastal kaera 2,6 
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mln ha. Toodeti 8,0 mln t kaera ning keskmiseks saagikuseks oli 3,0 t/ha. Mis tähendab, et 

Euroopa Liidu liikmesriigid annavad üle poole kogu Euroopa kaera toodangust (Faostat 

2019).  

 

Joonis 3.  Kaera tootlikus Euroopas aastatel 2013–2017.  

Kaer on hinnatud kultuur oma tervislike omaduste poolest. See on üheks põhjuseks, miks on 

nii maailmas kui Euroopas tõusnud kaera populaarsus. Joonis 3 näitab, et kaera tootlikkus 

hakkab lähenema 15 mln t aasta kohta. Kuigi 2015. aastal toimus märgatav tootlikkuse 

langus, siis järgneval kahel aastal on siiski kasv taastunud.   

 

 

1.4 Tavaviljelus   

 

Tavaviljelus on viljelusviis, kus on lubatud kasutada sünteetilisi taimekaitsevahendeid ja 

väetisi kõrge saagikuse saamiseks. Seemned puhitakse sünteetiliste puhtimissegudega.  

Peale põhiväetise kasutatakse ka täiendväetisi. Umbrohu, haiguste ja kahjuritega 

võitlemiseks kasutatakse seire tulemusena sünteetilisi taimekaitsevahendeid. Lisaks 

kasutatakse kasvuregulaatoreid.  

Kaera kaitsmine seenhaiguste eest toimub eelkõige seemnete puhtimise ja fungitsiidide 

kasutamise kaudu. Puhtimine aitab kaitsta taimiku arengu kahjustumise, saagi alandamise ja 
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tera kvaliteedi halvendamise eest, mille põhjustajaks on seenhaigused. Mullas olevaid 

haigustekitajaid saab tõrjuda läbimõeldud viljavahelduse ja mulla hooldusega (Eesti 

Taimekaitse Instituut 2019). 

On leitud, et tavaviljeluses kasutatavad lämmastikväetised tõstavad Fusarium’ga 

nakatumise ja mükotoksiinidega saastumise ohtu rohkem kui orgaanilised väetised. On 

probleem, et seened muutuvad resistentseks fungitsiidide vastu ja nende annust 

suurendatakse. Oluliseks faktoriks on õigeaegne fungitsiidi kasutamine (Bernhoft et al. 

2010). 

Resistentsuse ohu vältimiseks tuleks kasutada piirkonnale vastavaid haiguskindlaid sorte. 

Fungitsiide puhul pidada kinni efektiivsest kulunormist, vahetada erinevate toimeainetega 

fungitsiide ja pritsida vaid vajadusel (Eesti Taimekaitse Instituut 2019). 

Intensiivne põllumajandus kasutab suurtes kogustes sisendeid, et lahendada globaalseid 

vajadusi. Väga suur investeeringute ja energia kulu muudab tavaviljeluse mittesäästlikuks. 

Fossiilenergiat kasutatakse väetiste ja pestitsiidide tootmiseks ning erinevates protsessides. 

Näiteks toodete tootmisel, pakendamisel ja ladustamisel. Kõik see aitab kaasa keskkonna 

reostuse suurenemisele ja ökoloogilise kaitse vähenemisele (Christache et al. 2018). 

 

 

1.5 Maheviljelus 

 

Maheviljelus on viljelusviis, mis väldib sünteetiliste pestitsiidide, anorgaaniliste väetiste ja 

geneetiliselt muundatud organismide kasutamist ning püüab vähendada reostust ja 

optimeerida taimede, loomade ja inimeste omavahelist tootlikkust ning arvestada kõikide 

tervisega (Organic Food… 2016). 

Kaer on taimehaigustele suhteliselt vastupidav (Mahepõllumajandus Eestis… 2019). 

Levinumateks haigusteks on kaeral kroonrooste ja pruunlaiksus (Sooväli 2011). Kuigi 

maheviljeluses ei saa kasutada fungitsiide, siiski nakatumine seenhaigustega jääb nõrgaks ja 

ei mõjuta oluliselt terasaaki ning kvaliteeti. Kahjurite tõrjeks kasutatakse maheviljeluses 

kõrrekoorimist, sügiskündi ja varajast külvi (Mahepõllumajandus Eestis… 2019). 
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Hetke trendiks on mahetootmise laienemine ja mahetootjate arvu suurenemine. Viimase 

uuringu kohaselt maailmas oli 2017. aastal 69,8 mln ha mahepõllumajanduslikku maad ja 

2,9 mln mahetootjat, sh Euroopas 14,6 mln ha 397 509 tootjat. Võrreldes 2016. aastaga 

suurenes mahemaa hulk 20% (Mahepõllumajandus Eestis… 2019). 

 

 

1.6 Viljelusviisi mõju deoksünivalenooli esinemisele kaeras 

 

Viljelusviisi mõju mükotoksiini DON esinemisele kaeras on Eestis uurimata ja teistes 

riikides põhjalikumalt uuritud. Uuringuid on läbi viidud näiteks Sloveenias (Kirinćić et al. 

2015), Saksamaal (Brodal et al. 2016), Tšehhis (Twarużek et al. 2013) ja Poolas 

(Kuzdraliński et al. 2013). Eestis on mükotoksiini DON sisaldusi maheviljelusest pärit 

kaeras analüüsitud ühes uuringus. Aastal 2012 analüüsiti 49 maheviljeluslikust tootmisest 

pärit kaeraproovis mükotoksiine DON, HT–2 ja T–2 toksiine. Selgus, et 27 proovi sisaldasid 

mükotoksiini DON vahemikus 78,9‒975,3 µg/kg. Kolmes proovis oli mükotoksiin DON 

sisaldus 1171,5‒5146,9 µg/kg kohta. Toksiin HT–2 esines 12 proovis ja T–2 toksiini 35 

proovis. Seejuures ühes proovis oli HT–2 maksimaalne sisaldus 249 µg/kg ja kolmes proovis  

toksiin T–2 sisaldus 174,1 µg/kg (Akk et al. 2014). Kuid Eestis on uuritud tava – ja 

maheviljeluse mõju mükotoksiinide sisaldusele suviodra puhul. Aastatel 2012‒2014 

analüüsiti mükotoksiini DON, toksiine HT–2 ja T–2 tava – ja maheviljeluslikult kasvatatud 

12 odrasordi terasaagis. Selgus, et kui Fusarium seente esinemisele sordilisuse mõju puudus, 

siis mükotoksiinide esinemisele oli sordilisusel mõju. Maheviljeluslikult kasvatatud 

odrasordil ’Maali’ esines toksiini T–2 saagis sagedamini kui tavaviljelusest pärit saagis. 

Odrasordil ’Olof’ esines tavaviljeluslikult kasvatatud saagis sagedamini mükotoksiini DON  

(Vähetuntud toksiine… 2015). 

Tšehhis aastatel 2009‒2011 analüüsiti 98 kaera proovi, mis koguti tava – ja maheviljelusliku 

taimekasvatusega tegelevatest farmidest. Mükotoksiini DON sisalduvate proovide keskmine 

oli 104 µg/kg ja maksimaalne 849 µg/kg. Tavaviljelusest pärit kaeraproovides oli DON 

sisaldus kõrgem kui maheviljelusest pärit kaera proovides (Twarużek et al. 2013). 
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Poolas aastatel 2006‒2008, 58 prooviga tehtud uuringus selgus, et mükotoksiinidega 

saastunud proovide arv oli suurem maheviljeluslikust taimekasvatusega farmidest. Kuid 

mükotoksiinide kontsentratsioonid nii tava – kui maheviljelusest pärit kaeras oli sarnased 

(Kuzdraliński et al. 2013). Teraviljarohke külvikord ja mineraalsete väetiste kasutamine 

soodustavad Fusarium seente populatsiooni suurenemist taimeosadel ja seeläbi 

lõpptoodangu mükotoksiinidega saastumist (Bernhoft et al. 2012).  Kolmes Saksamaa katses 

eri aastatel avastati, et mahenisu sisaldab deoksünivalenooli vähem kui tavanisus. Täheldati, 

et kui tavaviljeluses kasutati fungitsiidi, siis suudeti vähendada DON–i esinemist võrreldes 

maheviljelusega. Kuid on ka leitud, et näiteks HT–2 ja T–2 toksiine esineb kaeras võrdselt, 

olenemata viljelusviisist. Sama on leitud ka mükotoksiin zearalenooni sisaldusega nisus, 

kuid kaera puhul on vähem esinenud seda maheviljeluses (Brodal et al. 2016). 

 

 

1.7 Ilmastiku mõju deoksünivalenooli esinemisele kaeras 

 

Vihmane juuli, tugevad sajuhood koristamise ajal, hilinenud koristamine loovad soodsad 

tingimused mükotoksiin DON tekkimiseks teravilja lõpptoodangusse (Bernhoft et al. 2012) 

Kõrgete õhutemperatuuridega niiske ja sademeterohke ilm kaera õitsemise ajal soodustab 

mükotoksiini DON tekkimist teradesse (Hjelkrem  et al. 2016). Leedus teadlased leidsid, et 

kui talinisu koristati peale vihmaperioodi, siis Fusarium spp. seente ja mükotoksiinide 

sisalduse tõus oli märgatav, kuna vihm vigastas terade pealispinda (Mankevićiene et al. 

2006).   

Norra uuringu kohaselt mõjutavad DON–i sisaldust õhuniiskus üle 80% 9 nädala jooksul, 

sadu 3 nädalat enne kaera õitsemist ja keskmine temperatuur 1 nädal enne ja 2 nädalat pärast 

õitsemist (Schöneberg et al. 2018). 
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1.8 Seente määramine teraviljaproovides 

 

Traditsioonilised meetodid, millega saab määrata seente olemasolu taimsetes proovides 

põhinevad seenekultuuride kasvatamisele söötmel. Kahjuks on palju seeni, mida ei saa 

tavaliste protokollide järgi kasvatada ja määrata (van Elsas et al. 2000). Seetõttu on 

eesmärgiks välja töötada uusi meetodeid, mis ei vaja seente kasvatamist söötmel. Üheks 

lahenduseks on kasutada molekulaarbioloogia meetodeid. Enamus uusi meetodeid kasutab 

polümeraasi ahelreaktsiooni (PCR), et paljundada teatud DNA lõiku ning edasi saab võrrelda 

DNA lõigu pikkust või täpsemalt võrrelda DNA järjestusi (Suzuki et al. 2003). Seente 

määramiseks on edukalt kasutatud konserveerunud rRNA praimereid, ITS1F ja ITS4, kus 

Fusarium–i liikidest amplifitseeritud DNA fragment oli 574–576 bp (Manter ja Vivanco, 

2007). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Põldkatse 

 

Katse rajati 2018. aastal Eesti Taimekasvatuse Instituudi põldudele Jõgevamaal (Tabel 1). 

Katsekultuuriks oli kaera sort ’Jaak.’ Katsevariantideks olid: tavaviljelusviis (T)  ja 

maheviljelusviis (M). Kummalgi katsevariandil oli kolm koristusaega: I – 25. juuli, II – 6. 

august ja III – 21. august 2018. Kõiki variante oli kolm kordust. Kokku koguti 18 

teraviljaproovi. Katsed märgistati T1 ja M1, T2 ja M2, T3 ja M3. Täht tähistas viljelusviisi 

ja number koristusaega. Tavavariandi eelviljaks oli suviraps. Enne külvi tehti NPK–ga 

väetamine, peale külvi katse rulliti. Lisaks viidi läbi umbrohu – ja kahjuritõrje. Mahevariandi 

eelviljaks oli punane ristik. Peale külvi katse rulliti  ja umbrohutõrjena kasutati äestamist.  

 

Tabel 1. Katsetingimused tava – ja mahevariandil 

  Eelvili Külv Väetamine Umbrohutõrje Kahjuritõrje Koristusajad 
Tava suviraps 07.05.2018 NPK 70-

20-29 
Granstar Premia 
22.5 
g/ha+Primus 100 
ml/ha 
(25.05.2018) 
Kemiwett 0.1 
l/ha 

Proteus 0.6 
l/ha (25.05 ja  
13.06.2018 

T1 
25.07.2018, 
T2 
06.08.2018, 
T3 
21.08.2018 

Mahe punane 
ristik 

10.05.2018 - äestamine 15.05 
ja 25.05.2018 
(3.lehe faas) 

- M1 
25.07.2018, 
M2 
06.08.2018, 
M3 
21.08.2018 

 

 

Umbrohutõrje preparaatide seast valiti välja kaerale sobivaimad. Kahe preparaadi 

kombinatsioonil arvestati mõju suuremale arvule umbrohuliikidele. Lisaks kasutati 
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märgajat. Soojad ja kuivad ilmad soodustasid lehetäide levikut, seda nähti ka visuaalsel 

hindamisel. Mistõttu otsustati lehetäisid kahel korral tõrjuda. 

 

Tabel 2.  Mulla keemilised omadused tava– ja mahevariandil 

  pHKCl 

P 

mg/kg 

K 

mg/kg 

Ca 

mg/kg 

Mg 

mg/kg 

Cu 

kg/kg 

Mn 

mg/kg 

B 

mg/kg Corg % 

Tava 5,8 185 153 1391 101 1,4 101 0,67 1,7 

Mahe 5,8 98 154 1911 160 1,8 40 0,71 2,2 

 

Esimene koristus toimus kohe pärast vilja valmimist. Kolmas koristus tehti viimasel 

võimalusel, kõrred olid juba osaliselt murdunud ja vili hakkas lamanduma. Veel hilisem 

koristus oleks tähendanud olulisi saagikadusid. Teine koristus jäi esimese ja kolmanda 

koristuse vahele. Koristuste vahele jäeti suur ajavahemik (11 päeva ja 14 päeva), kuna ilmad 

olid soodsad, siis väikeste vahede korral ei oleks olulisi erinevusi märgatud. Pärast igat 

koristust uuriti ka kaeraproovide kvaliteedinäitajaid (Lisa 1). 

Katsepõld asub nõrga kivisusega, keskmise liivsavi lõimisega leostunud kamar-

karbonaatmullal. Enne külvi viidi läbi katsepõllu mullaanalüüsid Põllumajandusuuringute 

Keskuse poolt. Uuriti fosfori, kaaliumi, kaltsiumi, magneesiumi, vase, mangaani, boori ja 

orgaanilise süsiniku sisaldust ning mullarektsiooni (pHKCl). Tava – ja mahevariandile tehti 

eraldi analüüsid, et hinnata näitajate varieeruvust (tabel 2).  

 

 

2.2 Ilmastiku andmed  

 

Ilmastiku andmed põhinevad Jõgeva meteoroloogiajaama mõõtmisetele, mis oli kõige 

lähemal katsele. Keskmine kuu sademete hulk oli 32,6 mm. Keskmine suhteline õhuniiskus 

68,3%. Kuude keskmine õhutemperatuur 16,9 °C.  
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Kasvuperioodi kuivemail kuul juulis oli sademeid 15,2 mm ja keskmine õhutemperatuur 

kõige kõrgem, 15,2 ℃. Augustis keskmine õhutemperatuur langes, kuid ikkagi oli pea 3 ℃ 

võrra kõrgem kui suve algul juunikuus. Siiski kasvas augustis sademete hulk 75,5 mm–ni 

(Joonis 4).  

 

 

Joonis 4.  2018. aasta kaera kasvuperioodi kuu sademete summa ja keskmine 

õhutemperatuur. 

2018. aasta suvi on viimase 5 aasta üks soojemaid ja kuivemaid. Suvel oli kokku 149 mm 

sademeid ja keskmine temperatuur ulatus 17,8 ℃–ni (Joonis 5). Eelnevatel aastatel oli 

temperatuur madalam ja rohkem sademeid.  
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Joonis 5. 2014.–2018. aasta suvede sademed ja keskmine õhutemperatuur. 

Esimesel koristusel, 25. juulil, oli tegu kuiva ja sooja ilmaga, sademeid oli minimaalselt ja 

keskmine temperatuur ulatus 23,9 ℃–ni (Joonis 6). Teisele koristusele, 6. juulil, eelnes kogu 

koristusaja suurim sademete hulk, 5,12 mm, temperatuur langes 19 ℃ –ni. 

 

Joonis 6. Kaera erinevate koristusaegade 5 päeva keskmistena õhuniiskus, õhutemperatuur 

ja sademete summa. 

Kolmas koristus, 21. august, oli sademete vaene, kuid eelevatel nädalatel oli olnud mõningail 

määral sademeid. Õhuniiskus oli nende kolme koristusaja suurim, 77%, lisaks oli ka 

temperatuur veelgi langenud, 17 ℃ –ni. 
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2.3 Fusarium seentega nakatunud terade määramine teraviljaproovidest 

klassikalise meetodiga 

 

Teraviljaproove analüüsiti järgmise protokolli alusel: 100 tera igast variandist puhastati 1% 

naatrium hüpokloriidi (NaOCl) lahuses (joonis 7). Terasid hoiti lahuses 5 minutit, loputati 

kaks korda destilleeritud veega, kuivatati filterpaberil ja asetati ühe kaupa CZID (Czapek 

Dox Broth) söötmele nii, et 25 tera oli 1 Petri tassil. Iga varianti testiti neljas korduses. 

 

Joonis 7.  Teraviljaproovidest Fusarium seentega nakatanud terade määramise tegevuskäik. 

Tasse hoiti öö-päeva režiimil ruumi temperatuuril (20 ℃) 8 päeva ja seejärel loendati 

Fusarium seentega nakatunud terad igal tassil (joonis 8). Fusarium terade esinemine leiti 

järgmiselt: Fusarium–iga nakatunud terade arv*100/kõikide terade arv (Leslie ja Summerell 

2006) 

 

Joonis 8. Teraviljaproovide Fusarium seente kasv 8ndal katsepäeval. (Autori foto) 
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2.4 Seentega nakatunud terade määramine teraviljaproovidest 

molekulaarse meetodiga 

 

2.4.1 DNA eraldamine teraviljast 

 

Kahe proovi (T3 ja M3) terad jahvatati ning DNA eraldamine proovidest viidi läbi DNeasy 

Plant Mini Kit tootja protokolli järgi laminaarkapi all laboris. DNA kontsentratsioon 

mõõdeti spektrofotomeetriga (NanoDrop). Eraldatud DNA proovid säilitati sügavkülmas –

20 ℃ juures.  

 

 

2.4.2 Polümeraasiahelreaktsioon  

 

Polümeraasiahelreaktsioonil paljundatakse olemasolevat DNA-d in vitro tingimustel. 

Kasutati Qiagen MasterMixi tootja protokolli. Lühidalt, võeti 1 µL DNAd, millele lisati 12,5 

µL segu (HotStarTaq Master Mix) ning 2,5 µL praimereid. Kasutati universaalset seente 

praimereid, päripidine praimer ITS 1-F (5'-CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA-3') ja 

äraspidine parimer ITS4 (5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3').  

PCR teostati minitsükleris (peqSTAR96x Universal Gradient) järgmise programmi järgi: 1) 

sekveneeritav DNA denatureeriti kuumutamisel 94 ℃ juures 30 sekundit, 2) denatureeritud 

DNA hübridiseeriti praimeri üleküllusel, 55 ℃ juures 30 sekundit, 3) DNA polümeraas 

muutis parimeritevahelised üksikahelalised lõigud kaksikahelaliseteks, 72 ℃ juures 1 minut. 

Kokku 35 tsüklit.  
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2.4.3 Geelelektroforees   

 

Geelelektroforees põhineb erineva suuruse ja laenguga makromolekulide eraldamisel. 

DNA–molekulid on negatiivselt laetud ja liiguvad geelelektroforeesil „−„ –elektroodilt „+“–

elektroodile. Nukleiinhapete liikumiskiirus geelis sõltub nende suurusest (Heinaru 2012). 

1% agaroosgeelile laaditi 5 uL proovi ning 1 uL UV Dye (Biorad) värvlahust. DNA markerit 

(Qiagen) laeti geelile 6 µL (+1 µL UV Dye). Forees viidi läbi Cleaver Scientific seadmel.  

 

 

2.5 Mükotoksiini DON määramine  

 

DON määrati Saastamoinen ja Saloniemi (1997) protokolli järgi. Lühidalt, igast kordusest 

võeti terad ja jahvatati jahuks. 25 grammi jahu asetati 250 ml kaaspudelisse, lisati igasse 

pudelisse 100 ml atseetonitriili ja vee segu (AcN:H20 84:16) ja asetati need loksutisse 2 

tunniks. Saadud ekstrakt kurnati läbi filterpaberi (Whatman 602 H) ja 8 ml filtraati pipeteeriti 

uude klaaspudelisse ning puhastati kolonnidest läbi surumisega (kasutati trihhotetseenide 

puhastamise kolonne MycoSep 227 Trich+Multifunctional Columns, Romer Lab). 4 ml 

puhastatud filtraati pipeteeriti uude klaaspudelisse ja kuivatati 40 kraadi juures vedela 

lämmastikuga. Seejärel lisati proovidele 100 µL derivatiseerimisreagenti TMSI (1–

trimethylsilylimidazole for GC derivatization), segati vorteksil 2 minutit ja asetati 2 tunniks 

60 °C juurde. Proovidele lisati 350 µL heksaani, segati 5 minutit, lisati 1000 µL destilleeritud 

vett ja tsentrifuugiti 5 minutit toatemperatuuril 2000 rpm juures. Ülemisest kihist võeti 200 

µL proovi, asetati süstimisviaali ja pandi gaaskromatograafi (Agilent 7890A) masinasse, 

analüüsitava aine määramine toimus massidetektoris (Agilent 5975C insert XL MSD). Igat 

proovi analüüsiti kolmes korduses.  
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2.6 Statistiline andmetöötlus 

 

Statistiline andmetöötlus tehti MS Office Excelis 2019. Fusarium seente esinemine arvutati 

järgmiselt, Fusarium seente esinemise % = Fusarium seentega nakatunud terade 

arv*100/kogu terade arvuga. Variantide vahelisi erinevusi hinnati kahefaktorilise 

dispersioonanalüüsi (Anova: Two-Factor With Replication) kaudu, kus usutavuse piir  

p<0.05. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU  

 

3.1 Seentega nakatanud terad tava – ja maheviljelusviisides  

 

3.1.1 Fusarium seentega nakatunud terade arv 

 

Tavaviljeluses oli keskmine terade nakatumine 22,7% (Joonis 9). Kõige vähem nakatunud 

esimesest, T1, koristusest terad 8% ja kõige enam kolmandast, T3, koristusest pärit terad 

37% (Joonis 10). Tavaviljeluses varieerus terade Fusarium seentega nakatumine tugevasti 

ja statistiliselt usutavad erinevused koristusaegade vahel puudusid. Tavaviljeluses toimus 

iga koristusega Fusarium seente osakaalu suurenemine 

 

Joonis 9. Fusarium seentega nakatumise % kaera terades viljelusviiside keskmisena. 

Veapiirid tähistavad standardhälvet.  

Mahevariandist pärit kaera terade keskmine nakatumine oli  42,3%. Kõige rohkem oli 

nakatunud esimesest, M1, koristusajast pärit kaer 51% ja järgneva kahe koristusaja 

nakatanud terade keskmine oli sarnane, 38%. Statistiliselt usutavad erinevused 

koristusaegade mõju suhtes maheviljelusest pärit kaeraproovides Fusarium seente 
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esinemisele puudusid. Toimus vastupidine efekt Fusarium–i levikuga – iga koristusega 

Fusarium seente osakaal vähenes.  

Viljelusviisil ei olnud usutavat mõju Fusarium seente esinemisele kaerasaagis. 

 

Joonis 10. Keskmine Fusarium seentega nakatanud kaera terade protsent tava – ja 

maheviljeluses kaeras. Tähis „T“ tähendab tavaviljelust, tähis „M“ tähendab maheviljelust. 

Number tähistab koristusaega (vastavalt 25.07, 06.08 ja 21.08). Veapiirid tähistavad 

väärtuste standardhälvet.  

Võrreldes koristusaegade mõju kaera terade nakatumise suhtes Fusarium seentega selgus, et 

esimese ja teise koristusest pärit kaerasaagis oli Fusarium seente nakatumine väiksem, kui 

hilisema, 21. augustil koristatud saagiga (Joonis 11). Statistiliselt usutavad erinevused 

variantide vahel puudusid. 

8

23

37

51

38

38

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

T1 T2 T3 M1 M2 M3

F
u

sa
ri

u
m
%

Tava- ja maheviljelus



28 
 

 

Joonis 11. Fusarium seentega nakatumise % kaera terades erinevatel koristusaegadel, 

viljelusviiside keskmisena. Veapiirid tähistavad standardhälvet.  

Esimese ja teise koristuse vahel oli väga väike erinevus, kuigi koristuseelne ilm oli väga 

erinev. Enne teist koristust eelnes sadu, kuid on näha, et see ei mõjutanud oluliselt 

Fusarium–i arvukust (Joonis 11). Pigem on näha tõusu kolmanda koristuse kaeraproovides, 

nakatanud terade hulk oli 37,5%. Võib oletada, et hilisem koristus aitas kaasa Fusarium–i 

levikule – soodsalt mõjus kõrgem õhuniiskus ja madalam temperatuur. Põhjuseks võib tuua 

ka osalise vilja lamandumise.  

 

 

3.1.2 Seentega nakatumise molekulaarne määramine  

 

Molekulaarsete meetoditega on võimalik määrata seentega nakatumist kiiremini ning 

täpsemalt. Käesoleva töö eesmärk oli koostada protokoll ning testida molekulaarset 

määramist pilootkatsena kahes proovis. Valmis sai molekulaarse määramise protokoll (Lisa 

2). DNA eraldati ning T3 proovis oli DNA kontsentratsioon 38.5 ng/µL ja M3 proovis oli 

DNA kontsentratsioon 8.7 ng/µL. Polümeraasi ahelreaktsioon tehti universaalsete 

praimeritega, mis on disainitud seente määramiseks. Katse tulemused näitasid, et mõlemas 

proovis oli amplifitseeritud DNA fragment orienteeruva suurusega 570 bp, mis kinnitab, et 

proovid olid seentega nakatunud (Joonis 12).  
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Joonis 12. Praimerite ITS1 ja ITS4 amplifitseerimine kaera proovides T3 ja M3. PCR tehti 

kahes korduses. Kontroll-proovi ei ole lisatud DNA-d. Markerina on kasutatud Qiagen 

GelPilot 100 bp Plus.  

Universaalsed praimerid võimaldavad kvalitatiivset määramist ning selles töös kinnitavad 

klassikalise määramise tulemusi.  Selle analüüsi tulemused ei anna veel infot Fusariumiga 

nakatumise kohta, kuid järgmisena saab kasutada spetsiifilisi praimereid konkreetselt 

Fusarium–i seente identifitseerimiseks. Nende abil saab kirjeldada ka Fusarium–ite liigilist 

varieerumist. Lisaks saab töötada välja protokolli kvantitatiivse reaal-aja polümeraasi 

ahelreaktsiooni (qRT-PCR) tarbeks, millega saab määrata seentega nakatumist ka 

koguseliselt.  

 

 

3.1.3 Mükotoksiini DON sisaldus  

 

Deoksünivalenooli esinemine katse kaeraproovides oli madal (Joonis 13). Lubatud 

maksimaalseks piirmäär toidukaera puhul on 1750 µg/kg, siis käesolevas katses oli kõrgeim 

DON–i sisaldus maheviljeluse teisest koristusest pärit kaeras,  M2, 81,3 µg/kg. Madalaim 

DON–i sisaldus oli tavaviljeluse esimesel koristusel, T1, koristatud kaeras – 53,8 µg/kg. 

Seda tulemust selgitab soe ja kuiv suvi, mis piiras Fusarium–i levikut ja mükotoksiini DON 

tekkimist. DON–i tekkele oleks kaasa aidanud kõrged temperatuurid, rohkelt sademeid ja 
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õhuniiskuse tõus õitsemise ajal (Hjelkrem  et al. 2016), kuid võib väita, et 2018. aasta suvel 

sellised tingimused puudusid.  

 

Joonis 13. Mükotoksiini DON keskmine sisaldus kaeraproovides. Tähis „T“ tähendab 

tavaviljelust, tähis „M“ tähendab maheviljelust. Number tähistab koristusaega (vastavalt 

25.07, 06.08 ja 21.08). Veapiirid tähistavad väärtuste standardhälvet. 

Tavaviljelusest pärit kaeras oli mükotoksiin DON madalam sisaldus esimesest koristusest, 

T1, pärit kaeras, 53,8 µg/kg ja kõrgem teisest, T2, koristusest pärit kaeras, 63,7 µg/kg. 

Maheviljelusest pärit kaeras oli madalam mükotoksiin DON sisaldus kolmandast koristusest, 

M3, pärit kaeras, 59,5 µg/kg, ja kõrgem sisaldus teisest koristusest, M2, pärit kaeras, 81,3 

µg/kg. 

Tavaviljeluse proovis oli keskmine mükotoksiin DON sisaldus 58,5 µg/kg ja maheviljeluse 

kaeras 65,8 µg/kg (Joonis 14). Statistilised usutavad erinevused viljelusviiside vahel 

puudusid. Poola, Norra ja Soome uuringud on näidanud, et DON–i sisaldus ei ole erinev 

viljelusviiside vahel (Brodal et al. 2016). Seda võib ka väita uuritava töö puhul, kuna 

erinevus on liiga väike ja statistiline usutavus puudub. Poolas teises katses aga leiti, et 

maheviljeluse proovides oli DON–i sisaldus suurem võrreldes tavaviljelusega (Twaruzek et 

al. 2013). Teisel koristusajal, peale sadu, on näha märgatavat DON sisalduse tõusu 

mahevariandil, M2 (Joonis 15). Kui võrrelda tavaviljelusega, siis seal toimub väiksem 

DON–i keskmise sisalduse kõikumine.  
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Joonis 14. Mükotoksiini DON keskmine sisaldus kaeraproovides viljelusviiside 

keskmistena. Veapiirid tähistavad väärtuste standardhälvet.  

Koristusaegade võrdlemisel selgus, et statistiliselt usutavalt oli kõrgem, teise, 6. augustil 

koristatud saagis mükotoksiin DON sisaldus (72,5 µg/kg) võrreldes esimese 25. juulil ja 

kolmanda 21. augustil koristatud saagi analüüsi tulemustega (Joonis 18). 

Nii tava – kui maheviljeluslikust taimekasvatusest pärit kaeras esines teisest koristusest pärit 

kaerasaagis kõrgem mükotoksiin DON sisaldus võrreldes teiste koristusaegadega (Joonis 

15). Selle põhjuseks oli koristusaegade erinev ilmastik.  

Enne esimest koristust puudusid sademed, ilm oli olnud kuiv ja soe. Ka DON–i keskmine 

sisaldus oli seetõttu kõige väiksem.  

Teise koristuse kaeraproovide DON kõrget taset saab põhjendada sademetega, mis tõstsid 

ka õhuniiskust ja seadsid head tingimused DON–i tekkeks. Sademetega langes ka 

temperatuur. Norra katsetel leiti samuti, et sademed, temperatuuri langus ja õhuniiskuse tõus 

seavad soodsa olukorra mükotoksiini DON sisalduse tõusuks (Bernhoft et al. 2012).  
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Joonis 15. Mükotoksiin DON sisaldus kaera terades erinevatel koristusaegadel, 

viljelusviiside keskmisena. Tähis „T“ tähendab tavaviljelust, tähis „M“ tähendab 

maheviljelust. Number tähistab koristusaega (vastavalt 25.07, 06.08 ja 21.08). Veapiirid 

tähistavad väärtuste standardhälvet. 

Enne kolmandat koristust esines sademeid, õhuniiskus tõusis ja temperatuur langes järjest. 

Kuid mükotoksiini DON–i sisaldus vähenes uuritud kaeraproovides. Kuigi esines sademeid, 

siis oli neid siiski minimaalselt. Kolmas koristus toimus kõige viimasel võimalusel ja vili oli 

hakanud juba lamanduma. Tulemustest võib siiski väita, et ka lamandumisel polnud mõju 

mükotoksiini DON tekkele. Samuti viimaseks koristuseks polnud DON saavutanud piisavalt 

soodsaid kasvutingimusi.  

 

 

3.1.4 Meetodite võrdlus 

 

Töös uuritavad kolm meetodit erinesid eelkõige eesmärgi tõttu. Kõik meetodid viidi läbi 

protokollide järgi. Sõltuvalt meetodist leiti eelised ja puudused (Tabel 3).  
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Tabel 3. Uuritud meetodite eelised ja puudused 

 Eelised Puudused 
Fusarium seente määramine 
söötmel 

 Saab isoleerida välja 
kasvanud seened ja 
uurida neid edasi 

 täpne 

 aeganõudev (7 
päeva) 

 erinev seente 
kasv 

 mõni seen võib 
teise alla suruda  

Mükotoksiini deoksünivalenooli 
määramine 

 kiirem viis  kulub 1 päev 
 info ainult 

uuritava toksiini 
kohta 

 ei anna liigilist 
koosseisu 

Seentega nakatumise molekulaarne 
määramine (PCR universaalsete 
praimeritega)  

 kiire, kui DNA on 
olemas 

 saab arendada ja muuta 
täpsemaks vastavate 
praimeritega 

 ei anna teada 
täpset sisaldust 

 ei anna liigilist 
koosseisus 

 

 

Fusarium seente määramine söötmel võimaldas määrata erinevaid Fusarium seente liike. 

Uuriti, kui suur protsent on nakatanud teri kaeraproovides. Nii tava- kui mahekaeras. 

Mükotoksiini deoksünivalneooli määramisel sai kindlaks teha vaid DON–i sisalduse 

kaeraproovides. Tulemused olid küll madalad, kuid siiski esines uuritud proovides 

mükotoksiini DON. 

Seentega nakatumise molekulaarsel määramisel uuriti, kas kaeraproovide DNA–s esines 

seentega nakatumist. Leiti seentega nakatumise olemasolu, kuid täpsem info seene kohta 

puudus.  
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KOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli selgitada välja Fusarium seente esinemine tava – ja 

maheviljeluslikult kasvatatud kaera saagis, teada saada mükotoksiini DON sisaldused       

tava – ja maheviljeluslikult kasvatatud kaerasaagis ning töötada välja protokoll seentega 

nakatumise molekulaarseks määramiseks polümeraasi ahelreaktsiooni meetodiga ning seda 

testida kaera proovides. 

Koristusajast sõltudes kasvas tavaviljeluses Fusarium seentega nakatanud terade protsent, 

kuid maheviljeluses toimus nakatumise langus. Viljelusviis ei mõjutanud uuritud kaera 

teradel Fusarium seente esinemist.  

Mükotoksiini deoksünivalenooli esinemine kaeraproovides oli madalam toidukaera 

piirmäärast (1750 µg/kg), kõige rohkem esines DON–i maheviljeluse teises koristuses, 81,3 

µg/kg. Mükotoksiini DON sisaldust kaeras mõjutas koristusaeg. Teisel koristusel, 6. augustil 

2018, oli mükotoksiini DON sisaldus kõige suurem, nii tava – kui maheviljeluses.  

Alustatud ja ette valmistatud sai toksiliste seente  molekulaarse määramise esialgne protokoll 

ja termotsükleri faasid (Lisa 3). Molekulaarne määramine näitas universaalsete seente 

praimerite abil, et valitud kaeraproovides oli toimunud DNA nakatumine seenega.  

Käesoleva bakalaureusetöö tulemused andsid kinnitust sissejuhatuses püstitatud hüpoteesile. 

2018. aasta uuritud kaeraproovides oli mahekaeras suurem Fusarium seente protsent ja ka 

mükotoksiini DON sisaldus.  

Kuna ühe aasta andmete põhjal lõplikke järeldusi teha ei saa, siis mõistlik on jätkata 

viljelusviiside mõju uurimist kaera saastumisele Fusarium seentega ja mükotoksiiniga DON. 

Molekulaarse määramise protokolli vaja täiendada Fusarium seente liigispetsiifiliste 

parimeritega. Toksilise kaera tuvastamiseks molekulaarse määramise protokolli 

täiendamisel võtta kasutusele trihhotetseenide põhised praimerid. Lisaks annab pikaaegsem 

uurimus rohkem teadmisi ilmastiku mõjust Fusarium seente ja mükotoksiini DON tekkele.  
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Lisa 1. Tava – ja mahe kaera andmed 

  
  

  
Terasaak 

Taime 
pikkus 

Kasvuaeg külvist 1000 tera 
mass 

Mahu- 
mass 

  
Proteiin loomiseni küpsuseni 

Variant kg/ha cm päevi päevi g g/l % 
Tavakatse               
I koristus (T1) 3431 81 49 79 41,1 539 12,0 
II koristus (T2) 3434 82 49 79 41,6 538 11,8 
III koristus (T3) 3159 77 49 79 40,9 534 11,9 
PD(95%) 126 4 0 0 1,3 5 0,2 
Keskmine 3341 80 49 79 41,2 537 11,9 
Mahekatse               
I koristus (M1) 2893 77 49 78 40,4 536 11,0 
II koristus (M2) 2862 76 49 78 41,1 539 11,2 
III koristus (M3) 2551 73 49 78 41,2 533 11,0 
PD(95%) 213 7 0 0 1,5 8 0,5 
Keskmine 2769 75 49 78 40,9 536 11,1 
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Lisa 2. Toksiliste seente molekulaarse määramise esialgne protokoll 

Toksiliste seente molekulaarse määramise protokoll 

Esmalt eemaldati kaeraproovidest DNA DNeasy Plant Mini Kit tootja protokolli järgi. 

Seejärel säilitati eraldatud DNA –20 ℃ juures sügavkülmas. DNA kontsentratsioon 

mõõdeti spektrofotomeetriga (NanoDrop). 

Polümeraasiahelreaktsiooni abil paljundati DNA–d in vitro tingimustel. Kasutati Qiagen 

MasterMixi tootja protokolli, milleks võeti 1 µL DNA–d, millele lisati 12,5 µL segu 

(HotStarTaq Master Mix) ning 2,5 µL praimereid. Kasutati universaalset seente praimereid, 

päripidine praimer ITS 1-F (5'-CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA-3') ja äraspidine 

parimer ITS4 (5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3'). PCR teostati minitsükleris 

(peqSTAR96x Universal Gradient) järgmise programmi järgi: 1) sekveneeritav DNA 

denatureeriti kuumutamisel 94 ℃ juures 30 sekundit, 2) denatureeritud DNA hübridiseeriti 

praimeri üleküllusel, 55 ℃ juures 30 sekundit, 3) DNA polümeraas muutis 

parimeritevahelised üksikahelalised lõigud kaksikahelaliseteks, 72 ℃ juures 1 minut. 

Kokku 35 tsüklit.  

DNA molekulide eraldamine toimus agaroosgeelelektroforeesil. 1% agaroosgeelile laaditi 

5 µL proovi ning 1 µL UV Dye (Biorad) värvlahust. DNA markerit laeti geelile 6 µL (+1 

µL UV Dye). Forees viidi läbi Cleaver Scientific seadmel. 
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Lisa 3. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendajate kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta  

Mina, Marite Juurik,   

(sünnipäev 30/12/1996)  

  

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

Viljelusviisi mõju mükotoksiinide sisaldusele kaeras, mille juhendajad on Evelin Loit, 

Enn Lauringson ja Elina Akk 

 

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   ______________________________      

  

  

Tartu, 20.05.2019   
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Juhendajate) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta  

  

Luban lõputöö kaitsmisele.  

  

  

_______________________________________   _____________________ 

  (juhendaja nimi ja allkiri)   

  

  

(kuupäev)  

_______________________________________   _____________________ 

  (juhendaja nimi ja allkiri)   (kuupäev)  

 

_______________________________________   _____________________ 

  (juhendaja nimi ja allkiri)   
  
  

(kuupäev)  

 


