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Ristõieliste nuuter on raskesti tõrjutav juurehaigus, mille tõrjevõimalusi on katsetatud 

labori tingimustes, kasutades erinevaid biofungitsiide ning nakkuse ennetamiseks on 

kasutatud põldude lupjamist.  

Käesoleva magistritöö eesmärk on hinnata granuleeritud lubiväetise prototüübi ja 

bioloogilise päritoluga fungitsiidi Prestop mõju ristõieliste nuutri tõrjes ning hinnata P. 

brassicae  hulka Eesti rapsipõldudel. 

Katsed viidi läbi 2021. aasta taimekasvatusperioodil Eerika katsepõllul, kus on varasemalt 

täheldatud nuutriga nakatunud taimi. Katsepõllule rajati neli erinevat katsevarianti kolmes 

korduses: granuleeritud lubiväetis; Prestop; granuleeritud lubiväetis ja Prestop ning kontroll 

(töötlemata). Mullaproovidest eraldati  DNA, millest määrati qPCR metoodikaga patogeeni 

kontsentratsioon. Tulemuste analüüsil ilmnes, et põllumullas ei olnud ühelgi töötlusel 

statistiliselt olulist mõju. Nii Prestopi kui ka granuleeritud lubiväetise efektiivsust võis 

mõjutada erakordselt kuiv kasvuperiood, biofungitsiidis sisalduv antagonistliku organismi 

toimemehhanism kui ka katsealalt võetavate mullaproovide metoodika.  

Suuremahulise monitooringu tulemuste analüüsil leiti, et mullast P. brassicae 

kontsentratsiooni määramine on abiks külvikorra planeerimisel. Mulla pH ning patogeeni 

kontsentratsiooni vahel esineb nõrk negatiivne korrelatsioon. Antud uurimistöö tulemuste 

põhjal võib järeldada, et happeliste muldade lupjamisega saab vähendada ristõieliste 

nuutrisse nakatumist. Taluniku jaoks on olulised indikaatoriks millisesse P.brassicae 

nakkuse riskigruppi põld kuulub ning milline on antud põllu pH, et leida endale sobilik 
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moodus põllul edasiste tööde planeerimiseks. Lisaks võib antud uurimistöö tulemuste põhjal 

järeldada, et biofungitsiidide mõju ristõieliste nuutri tekitaja P. brassicae kontsentratsiooni 

vähendamiseks tuleks rohkem uurida tugevalt nuutri tekitajaga saastunud põldudel. 

Märksõnad: qPCR, mullapatogeen, ristõielistenuuter, biotõrje, P. brassicae 
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Clubroot of crucifers is a hard-to-repel fungal disease, the control possibilities which have 

been tested in laboratory conditions with various biofungicides. However, to prevent 

infection, liming is used on the fields.  

The aim of this master's thesis is to assess the impact of a lime fertilizer prototype and 

biofungicide Prestop on supressing the clubroot pathogen and to assess the concentration 

of P. brassicae in Estonian agricultural soils. 

In this study, the field trial was carried out during the 2021 cropping season in the Eerika 

research centre, where plants infected with clubroot have previously been observed. 

Different experimental variants included Prestop, lime fertilizer, both of the above and 
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control in three replications. From the soil samples, the DNA was extracted, from which 

the concentration of the pathogen was determined by qPCR method. The analysis of the 

results showed that none of the tested products had a statistically significant effect. The 

efficacy of both Prestop and granular lime fertilizer may have been influenced by an 

exceptionally dry growing season, different mechanisms of action of antagonistic 

organisms contained in the biofungicide, as well as the methodology of soil sampling.  

Analysis of the results of large-scale monitoring found that determining the results of P. 

brassicae from the soil can help farmers in crop rotation planning. Soil pH and the 

concentration of the pathogen had weak negative correlation. Based on the results of this 

research, it can be concluded that liming of acidic soils can prevent infection with clubroot 

disease and the effect of biofungicide Prestop to reduce the concentration of P. brassicae 

should be studied more in field experiments. 

Keywords: qPCR, soil pathogen, crucifers, clubroot, biocontrol 
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SISSEJUHATUS 

Ristõieliste nuuter on taimehaigus, mida põhjustab protist Plasmodiophora brassicae. 

Patogeenil on kolm elutsükli etappi: ellujäämine mullas puhkeeostena, juurekarvade 

infektsioon ja paljunemine taime juures. Ristõieliste nuutrist oldi suure tõenäosusega teadlik 

juba enne 13. sajandit ning 19. sajandi alguseni arvati, et haigussümptomid on tingitud 

puudustest mullatingimustes või tasakaalustamata väetamisest (Dixon 2009). Ristõieliste 

nuutrit leidub üle maailma, kus kasvatatakse ristõielisi kultuure ning seda peetakse nendel 

kultuuridel kõige suuremaks kahjustajaks (Dixon 2009). Nakkuse raskusaste ja sümptomite 

avaldumine suureneb koos põllukultuuride kasvatamise intensiivistumisega ning ristõieliste 

kasvatamisel samal põllul tihedamini, kui vastava haigustekitaja seisukohalt õigustatud 

oleks (Diederichsen et al. 2016). Hamilton ja Crête (1978) läbi viidud laiaulatuslikus 

uuringus, mis hõlmas enam kui 8 miljonit hektarit maad, leiti, et keskmine nakatumine 

ristõieliste nuutrisse on 11% kogu ala kohta. Ainsateks ennetavateks meetmeteks patogeeni 

levikul on seni peetud piisava vahega külvikorda (4–6 aastat) ja resistentsemate sortide 

kasvatamist (Říčařová et al. 2016). Integreeritud taimekaitses peetakse Kõige 

jätkusuutlikumaks ning keskkonnasõbralikumaks tõrjeks  bioloogilist tõrjet (Kumar 2012). 

Käesoleva magistritöö eesmärk on hinnata biofungitsiidi Prestop ja granuleeritud lubiväetise 

mõju ristõieliste nuutritekitaja P. brassicae arengu takistamiseks ja hinnata Eesti põldudel 

patogeeni hulka. Põldkatses testiti biofungitsiidi Prestop ja lubiväetise mõju, kasutades 

molekulaarseid metoodikaid ning üle-eestilise monitooringu käigus hinnati põllumuldades 

olevat patogeeni hulka. 

Uurimistöö eesmärgid põhinevad uurimuses seatud hüpoteesidele: 

• Biofungitsiid Prestop aitab vähendada nuutritekitaja hulka põllumullas 

• Granuleeritud lubiväetis aitab vähendada nuutritekitajat põllumullas 

• Põllumullast nuutri kontsentratsiooni määramine on abiks Plasmodiophora 

brassicae vaba külvikorra planeerimiseks 
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1. RISTÕIELISTE NUUTER JA SELLE ESINEMISE SEOS 

KESKONNATINGIMUSTEGA 

 

1.1. Patogeeni elutsükkel ja paljunemine 

 

Taimede nakatumine P. brassicae poolt on kahefaasiline protsess (Joonis 1). P. brassicae 

eosed idanevad mullas ja vabanenud zoospoorid sisenevad taime juurekarvadesse. 

Zoospoorid arenevad seejärel hulkrakseteks plasmoodiumideks, mis lõhustavad 

juurekudesid ning moodustavad sekundaarsed zoospoorid. Sekundaarsete zoospooride poolt 

põhjustatud nakkus kutsub esile taimejuure ebanormaalse kasvu, mis kahjustab rakku ka 

seestpoolt ning häirib taime toitainete liikumist (Pageau et al. 2006; Schwelm et al. 2015). 

Patogeeni arengu ajal taimes on need sekundaarsed zoosporid võimelised nakatama sama 

taime või külgnevaid taimi, korrates seega kirjeldatud tsüklit (Gahatraj et al. 2019). 

Plasmoodiumid arenevad viimaks puhkeeosteks, mis vabanevad mulda juurepahkade 

lagunemisel. Puhkeeosed võivad olla mullas elujõulised ilma sobiliku peremeestaimeta 

teadaolevalt kuni 20 aastat (Wallenhammer 2010). Künklikel põldudel võivad eosed levida 

vihma ja pinnavee abil üpris kaugele, kuid kui põllumuld on piisavalt kuiv, suudavad eosed 

levida tuulega veelgi kaugemale (Geisberg 1922).  

Ristõieliste nuuter pärsib toitainete ja vee transporti, mille tulemuseks on taime närbumine 

ja lõpuks nakatunud taime surm. Eoste pikaealisuse tõttu on nuutri nakkust võimalik 

kontrolli all hoida vaid nuutrikindlate sortidega. Külvikord nuutrikindlate sortidega võib 

vähendada nuutri nakatumist 100% võrra võrreldes vastuvõtlike sortidega (Hwang et al. 

2019). Nuutrikindlate sortide kasvatamine kahel või enamal külvikorral vähendab oluliselt 

P. brassicae eoseid mullas (Ernst et al. 2019). 
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Joonis 1. Plasmodiophoria brassicae elutsükkel (Modifitseeritud Mehraj et al. 2020 järgi) 

 

1.2. P. brassicae levik ja iseloomustus 

 

Obligatoorne mullapatogeen Plasmodiophora brassicae Woron on protist. Patogeen kuulub 

Rhizaria ülemgruppi, Phytomyxea klassi ja Plasmodiophorida seltsi (Hittorf et al. 2020). 

Ristõieliste nuutri patogeeni kirjeldas esmakordselt Woronin 1878. aastal. Ristõieliste nuuter 

on globaalselt levinud haigus ning on levinud enam kui 60 riigis (Dixon 2009;Perez- Lopez 

et al. 2018). Taimepatogeeni levikule on aidanud kaasa õlirapsi kasvatuse suurenemine 

(Diederichsen et al. 2016). P. brassicae langetab märkimisväärselt õlirapsi saagi kvaliteeti 

ning vähendab saagikust (Pageau et al. 2006).  

Haiguse levikule aitab kaasa ka teiste laialdaselt levinud ristõieliste köögiviljade 

kasvatamine (Czubatka-Bieńkowska et al. 2020). Patogeenile sobilike peremeestaimede 

hulka kuuluvad ristõielised kultuurtaimed nagu raps (Brassica napus), rüps (Brassica rapa 

L. var. Oleifera), naeris (Brassica rapa rapa), peakapsas (Brassica oleracea var. capitata f. 
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Alba), lillkapsas (Brassica oleracea var. Botrytis), kaalikas (Brassica napus ssp. 

Napobrassica) jpt (Howard et al. 2010). Samuti on patogeenile vastuvõtlikud ka ristõielised 

umbrohud, näiteks kuldlakk (Cheiranthus cheiri), harilik sinerõigas (Isatis tinctoria), 

müürlook (Arabidopsis spp.) jpt. (Murakami et al. 2002).  

Ristõieliste nuuter on mulla nn väsimushaigus, mida kiirendavad puudulik viljavaheldus 

ning sagedane ristõieliste kultuuride kasvatamine samal põllul, mis omakorda soodustab 

patogeeni puhkeeoste kiiret levimist ning paljunemist põllumullas (Laila et al. 2017; Hwang 

et al. 2012). Patogeen võib püsida mullas kuni 20 aastat (Wallenhammar 2010), mis teeb 

haiguse tõrje äärmiselt keeruliseks. Kõrge nakkustasemega põllul on raskendatud masinate 

liikumine, kuna masinate rataste ja harimistehnikaga võib levida patogeen nakatunud põllult 

nakkusvabale põllule ning samuti raskendab see omakorda külvikordade planeerimist. 

Nakkusega põllumaa väärtus langeb, sest antud põldudel ei ole ristõieliste kultuuride 

kasvatamine enam tasuv (Dixon 2009). Kui põllul tekib ristõielistel taimedel iseloomulik 

haiguspilt (Joonis 2), on nakkus arenenud juba liialt kaugele ning sobilikeks 

alternatiivmeetoditeks (näiteks nuurtikindlate sortide kasvatamine) on hilja (Czubatka-

Bieńkowska et al. 2020). Nakatunud taimed on tervetest taimedest nõrgema kasvuga ning 

suurte pruunide pahataoliste moodustistega taimejuurtel (Auer ja Ludwig-Müller 2015). 

Vähendamaks saagikadusid, on tarvis kindlaks teha patogeeni nakatamisvõimeliste eoste 

hulk mullas (Donald ja Porter 2009). Varajase patogeeni avastamise korral on võimalus 

pidurdada P. brassicae arengut, vältides külvikorras ristõieliste kultuuride kasvatamist 

(Jedryczka et al. 2014). Nakkuse hulga tuvastamiseks mullas on kasutusel liigispetsiifiline 

kvalitatiivne polümeraasi ahelreaktsiooni meetod (qPCR), mis põhineb fluorestsentssignaali 

tuvastamisel patogeeni DNA amplifikatsiooni käigus. Patogeeni puhkeeoste hulk 1 grammi 

kuiva mulla kohta peab olema vähemalt 1000 puhkeost, et esineks hinnatav mõju saagikusele 

kui ka sümptomite avaldumiseks (Donald, Porter 2009). Patogeeni tuvastamine mullast 

qPCR meetodil on potentsiaalne integreeritud ristõieliste nuutri tõrjemeede, mis aitab teha 

kaalutletud otsuseid ja vältida haiguspuhanguid ning sellest tulenevaid saagikadusid 

(Wallenhammar 2021).  
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Joonis 2. Ristõieliste nuutri poolt tekitatud pahataolised moodustised (Foto: Kadri Leetberg) 

 

1.3. Haiguse sümptomid ning patogeeni liikumine mullaveega 

 

Nuutriga nakatunud ristõielisi taimi võib kergelt segamini ajada juure-peitkärsaka 

(Ceutorhyncus pleurostigma) kahjustustega (Dixon 2009), kus taime juurtele tekivad 

pahataolised moodustised ning nakatunud taime kasv jääb madalaks (Auer ja Ludwing-

Müller 2015). Juurel paiknevad pahataolised moodustised takistavad toitainete ja vee 

transporti taimekudedes, mis pärsib taime arengut ning saagi moodustamist (Dixon 2006). 

Samuti pidurdub fotosüntees, mis pikaajaliselt tekitab taime ülaosas toitainete defitsiidi ning 

taim aja jooksul närbub ja sureb (Ludwing-Müller 1999). Peale taimede surma juurtel olevad 

pahad lagunevad ning nendest vabanevad puhkeeosed, mis on elujõulised aastaid 

(Wallenhammer 2010). 

P. brassicae on tuntud kui märja mulla patogeen. On teada, et nii eri aastatel kui ka 

aastaaegadel mulla veemahutavus varieerub ning tänu sellele on kuival aastal nakkuse oht 

väiksem (Dixon 2009). Kui mulla veehoiuvõime on suurem kui 50%, hakkavad primaarsed 
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zoospoorid kiirelt levima (Samuel, Gerrett 1945). Patogeeni laialdast levikut soodustab ka 

mullatüüp. Kui mineraalmuldadel piisav nakkuseks 9% niiskuse sisaldusest, siis 

orgaanilistel muldadel on vajalik 60% (Hamilton, Crete 1978). Distants, mida patogeeni 

zoospoorid suudavad läbida on väike, ligikaudu 10-20 mm (Watson 1967).  

 

1.4. Temperatuuri ja mulla pH mõju P.brassicae arengule 

 

Mitmed uuringud on näidanud, et temperatuur mõjutab nii nuutri esinemissagedust kui ka 

mõju kasvavale kultuurile (McDonald et al. 2008; Adhikari et al. 2010). Temperatuurid 

vahemikus 16–21°C on puhkeeoste idanemiseks optimaalsed ning eosed hukkuvad 

temperatuuril 45°C (Gossen et al. 2010). Kui temperatuur on alla 12°C, on nuutri areng 

juurekarvades ning vanemates taimedes aeglustatud (McDonald & Westerveld 2008). 

Madalad temperatuurid vähendavad nakkussagedust ja aeglustavad patogeeni arengut 

juurekarvades ka seemikute idanemisel ning loomise ajal (Sharma et al. 2011). Madalaim 

temperatuur, millega P. brassicae võib juurekarvu nakatatada on 10°C, kuid sekundaarsete 

zoospooride moodustumine toimub vaid temperatuuridel üle 15°C, mistõttu ei teki taimedel 

10-15°C juures nuutri nakkusele omaseid tunnuseid (Adhikari et al. 2010; Gossen et al. 

2010; McDonald et al. 2008). 

Mulla pH mõjutab primaarsete zoospooride paljunemist. Happelisel mullal paljunevad 

zoospoorid kiiremini kui aluselisel mullal (Bochow 1961). Puhkeeoste arvukus väheneb 

mulla sügavamates kihtides; rohkem kui 97% kogu P. brassicae kolonatsioonist paikneb 0-

5 cm sügavusel mullakihis (Kim al et. 2000). Kaltsium ja pH mõjutavad puhkeeoste pikka 

aktiivsust ja elujõulisust mullas (Niwa et al 2007). Optimaalne mulla pH puhkeeostele on 

6,0–6,7 (Niwa al et. 2008). Kaltsiumirikas kompost või lubiväetis võivad tõsta mulla pH-d 

kuni 0,9 ühiku võrra, mis omakorda aeglustab puhkeeoste arenemist risosfääris ja 

juurekarvade nakatumist (Niwa et al. 2007). Seega vähendavad kaltsiumhüdroksiid, 

kaltsiumkarbonaat, aga ka kaaliumhüdroksiid taimede nakatumist nuutrisse (Webster 1986). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Katse rajamine 

 

Põldkatse biopreparaadi ja lubiväetise prototüübi testimiseks rajati 11.05.2021 Tartumaal 

Õssu külas asuval Eerika katsepõllule (58°36'62''N 26°66'45''E). Katsepõllu suuruseks oli 

kasutada 3,5 meetri laiune ning 40 meetri pikkune ala, millele rajati neli erinevat 

katsevarianti kolmes korduses suurusega 0,115 m x 0,36 m (Joonis 3). Granuleeritud 

lubiväetist kasutati kulunormiga 0,5kg/m2. Külviks kasutati suvirapsi (Brassica napus var. 

napus) sordi ‘Cult’ seemet 70 idanevat seemet/m2 kohta. Põllumulla agrokeemilised näitajad 

on välja toodud lisas (LISA 1). Antud katsepõllul on eelnevatel aastatel täheldatud visuaalsel 

vaatlemisel laialdast ristõieliste nuutri nakkust. Katsepõld rulliti põllurulliga 12.05.2021. 

Biofungitsiidiga Prestop (Clonostachys rosea J1446), Danstar Ferment, Baltic Agro) 

töödeldi põldu vastavalt tootjapoolsele juhisele 0,5% vesilahusega taimede tärkamise faasis 

(BBCH 13). Põllult koguti kokku 12 proovi iga katsevariandi korduse kohta ning üks proov 

mullapuuriga 20 cm sügavuse kihi ulatuses vahetult enne katse algust (11.05.2021) ning 

katse lõpus (20.09.2021). Mulla keemilised analüüsid teostati Eesti Maaülikooli 

Mullateaduse õppetooli laboris. 
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Joonis 3. Põldkatse skeem 

2.2. DNA eraldamine 

Igast läbimurendatud mullakotist võeti kolm 0,2 g proovi steriilsetesse 2 ml 

mikrotsentrifuugituubidesse. Igasse tuubi lisati 3 metallkuuli ja homogeniseeriti Retsch 

MM400 homogenisaatoris (Retsch GmbH, Haan, Saksamaa). DNA eraldamiseks kasutati 

Power Soil DNA Isolation Kit (MoBio Laboratories, Inc.) komplekti. DNA säilitati 

analüüsimiseni -20 ℃ juures.  

 

2.3. Kvantitatiivne polümeraasi ahelreaktsioon (qPCR) 

 

Mullaproovidest P. brassicae hulga määramiseks kasutati kvantitatiivse polümeraasi 

ahelreaktsiooni (qPCR) metoodikat. Analüüsid teostati Rotor-Gene Q 2.1.0.9 (Qiagen) abil. 

Üks PCR segu sisaldas ühe proovi kohta: 4 μl 5x HOT FIREPol Probe qPCR Mix Plus (no 
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ROX) (Solis Biodyne, Tartu); 13 μl DNA vaba vett; 0,4 μl 20 μM P. brassicae spetsiifilisi 

praimereid TC1F (5’- GTGGTCGAACTTCATTAAATTTGGGCTCTT -3’) ja RTPbR1a 

(5’- TCAGCACCGTTTCCGGCTGCTAAGGC -3’) (Cao et al. 2014), 0,2 μl 20 μM TCPb1 

probe (5’FAM - AAGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTC-BHQ1 - 3’) (Cao et al. 

2014) ning 2 μl analüüsitavat DNA-d. Igas qPCR analüüsis kasutati negatiivse kontrollina 

DNA vaba vett ja positiivse kontrollina nuutrikänkrast eraldatud DNA-d. qPCR analüüsis 

kasutatav termotsükleri programm oli järgnev: proovide eelkuumutamine toimus 95 ºC 

juures 15 minutit, millele järgnes 40 tsükliline DNA denaturatsioon kestvusega 15 sekundit 

95 ºC juures ning praimerite seondumine 60 ºC juures 60 sekundit. Eoste rohkust proovis 

hinnati eoste suspensiooni DNA hulga kaudu, milleks loodi qPCR tulemustele 

referentsstandard. Selleks kasutati põllult kogutud nuutri nakkusega rapsi juuri. Juurtele 

moodustunud nuutri känkrad eraldati steriilse skalpelliga ning purustati, et saada kindlale 

eoste hulgale vastav referents-DNA. Standardi loomiseks kaaluti purustatud nuutrikänkra 

massist 0,2 g steriilsesse Eppendorf tuubi ning sellele lisati 1500 μL DNA vaba destilleeritud 

vett. Segu segati vorteksil, et tagada suspensiooni homogeensus. Seejärel loendati 

hemotsütomeetriga eoste kontsentratsioon proovis. Suspensioonist tehti neli lahjendust ehk 

standardid: (0; 10-1; 10-2; 10-3 eost proovi kohta). Lahjendustest eraldati DNA, kasutades 

PowerSoil DNA extraction kitti. Seejärel mõõdeti qPCR analüüsil antud kõvera sobivus 

standardiks (R²=0,99), millega võrreldi saadud ct -väärtusi (cycle threshold) matemaatilise 

ideaaliga. Standardi ct-väärtuste abil arvutas qPCR masin P. brassicae püsieoste hulga 0,2 

g mullaproovi kohta. 

 

Tabel 1. Eoste suspensiooni DNA lahjendus ning sellele kalkuleeritud eoste hulk 1 proovi 

kohta. 

Eoste suspensiooni DNA lahjendus (võrdub 

eostega 0,2 g mullaproovikohta) 

Kalkuleeritud eoste hulk proovi kohta 

10-3 180,4 

10-2 1802,4 

10-1 180240 

0 (lahjendamata) 1802,4 
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2.4. Andmeanalüüs  

 

Andmeanalüüsid qPCR tulemustele viidi läbi vabavara statistikaprogrammis BlueSky 

statistics 10, kus kasutati korrelatsioonanalüüsi Pearson Product-Moment ühe paari võrdluse 

testiga. Analüüsi põhjal selgitati välja, kas preparaadil, väetisel ning nende koosmõjul on 

usutav mõju patogeeni kontsentratsioonile mullas. Statistilise olulisust seost iseloomustab p 

väärtus, olulisuse nivooks valiti 0,05 (p<0,05). 

 

 2.5. Eesti põllumuldade monitooring aastatel 2019-2021 

Eesti põllumuldade monitooringu käigus aastatel 2019-2021 koguti ristõieliste 

kasvatusaladelt kokku 48 mullaproovi. Mullaproovide kogumise eesmärgiks oli välja 

töötada süsteem, mis aitab planeerida P. brassicae vabat külvikorda. Kanadas on kasutusel 

interaktiivne kaart ClubrootTracker, mis põhineb sarnasel süsteemil ning aitab ennetada 

haiguse levikut Kanadas seni nakkusvabale maa-alale (Muirhead et al. 2020). 

 

2.6. Katseaasta ilmastik 

 

Ilmastiku andmed pärinevad Tartu-Tõravere meteoroloogiajaamast. Käesolevas töös on 

kasutatud katseaasta sademete hulka ja keskmisi temperatuure ning võrdluseks viie eelneva 

aasta sademete hulkaja keskmisi temperatuure (Joonis 4).

 

Joonis 4. Katsepõllu ilmastik 2021 ja 2015–2020. aastatel suvirapsi kasvuperioodil. 
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2021. aasta rapsi kasvuperioodil oli sademete hulk kõikidel kuudel madalam kui eelnevate 

viie aasta keskmine. Katse külvi ajal olid õhutemperatuurid kõrgemad kui viimase viie aasta 

keskmised ning samuti kõrgemad ka juunis ja juulis, kui mullas niiskus oli madal. 

 

 

3. TULEMUSED 

 

Katse alguses 11.05.2021 ja lõpus 20.09.2021 määrati kõikide töötlusvariantide P. brassicae 

kontsentratsioon. Kõikidel katsevariantidel oli näha nuutri tekitaja kontsentratsiooni 

vähenemise tendentsi, kuid katsetöötluste vahel statistiliselt oluline erinevus puudus 

(Kruskal-Wallis χ2 = 2.9492, df = 3, p = 0.3995). Mullas esineb P. brassicae kolletena ning 

joonisel 5. on näha kui varieeruv võib olla  patogeeni kulk 4 m2 suurusel alal, kus suurim 

kontsentratsioon on 1 506 789,19 eost proovi kohta ning väiksem 1,43 eost proovi kohta. 

Granuleeritud lubiväetistega katselappidel (Joonis 6) oli näha patogeeni kontsentratsiooni 

languse tendentsi, mis vähenes keskmiselt 92,05%. Prestopi katselappidel (Joonis 7) oli 

samuti näha P. brassicae languse tendentsi ning keskmine patogeeni hulk mullas vähenes 

15,7%. Prestopi ning granuleeritud lubiväetisega tehtud katsetes (Joonis 8) ühel katsealal ei 

tuvastatud patogeeni mullas nii katse alguses kui ka lõpus ning teasel katsealal vähenes 

patogeeni eoste hulk proovi kohta 97,84%. 
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Joonis 5. Patogeeni kontsentratsioon (eost mullaproovi kohta) kontrollalal. Joonisel on 

esitatud keskmised tulemused katse alguses ja katse lõpus koos standardveaga. 

 

 

Joonis 6. Patogeeni kontsentratsioon (eost mullaproovi kohta) granuleeritud lubiväetisega 

katsevariantides. Joonisel on esitatud keskmised tulemused katse alguses ja katse lõpus 

koos standardveaga. 

 

Kontroll 1 Kontroll 2 Kontroll 3

Konsentratsioon katse algul 1506789,19 14,02 754,25

Konsentratsioon katse lõpus 1,43 208,95 13,23
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Joonis 7. Patogeeni kontsentratsioon (eost mullaproovi kohta) Prestopiga töödeldud 

katsealal. Joonisel on esitatud keskmised tulemused katse alguses ja katse lõpus koos 

standardveaga. 

 

 

 

Joonis 8. Patogeeni kontsentratsioon (eost mullaproovi kohta) Prestopiga ning granuleeritud 

lubiväetisega katsealal. Joonisel on esitatud keskmised tulemused katse alguses ja katse 

lõpus koos standardveaga. 

 

Prestop 1 Prestop 2 Prestop 3

Konsentratsioon katse algul 161,14 15,73 20,24

Konsentratsioon katse lõpus 144,94 11,35 9,86
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Joonis 9. Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 innovatsiooniklastri projekti raames 

kogutud proovid ning nende P. brassicae kvantitatiivse määrangu riskiklassid vastavalt 

eoste kontsentratsioonile proovis. 

 

Mullaproove koguti põllumassiividelt kus  oli varasemalt täheldanud rapsil ristõieliste 

nuutrisümptomeid (Joonis 9). Kogu mullaproovidest 40% ei leitud  P. brassicae olemasolu  

ning seetõttu määrati riskiklassi 0 (Joonis 9). Kontsentratsiooniga kuni 100 eost/ml kohta 

(riskiklass I) mullaproove oli 30% kogu proovidest ning kuni 1000eost/ml (riskiklass II) 

esines 15% proovidest. Suurima kontsentratsiooni klassi III jäi 15% kogu proovidest. 
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Tabel 2. Taimede visuaalsel hinnangul ristõieliste nuutrisse nakkumine seirepõldudel 

vastavalt mullas leitavale P.brassicae kontsentratsioonile. Riskiklasside P. brassicae 

kontsentratsiooni vahemikud (eost mullaproovi kohta): 0 = 0; I = <100; II = <1000; III = 

>1000. 

Visuaalne hinnang 
Põldude arv riskiklassis 

0 I II III 

Sümptomiteta 13 5 0 0 

Sümptomitega 
0 2 4 3 

 

Mullast võetud proovid näitavad, kas põllul patogeen puudub, esineb sellisel määral, et 

tuleks kasvatada nuutrile resistentseid sorte või on nuutritektitajat sellisel hulgal, et põld 

tuleks jätta ristõieliste külvikorrast välja.  Kogutud proovid kuivatati toatemperatuuril ning 

nendest võeti omakorda proovid nii P. brassicae kontsentratsiooni määramiseks kui ka mulla 

üldanalüüside tegemiseks. Üle-eesti läbi viidud põllumuldade seire tulemusi võrreldi ning 

leiti, et nakkuse kontsentratsiooni ja mulla pH vahel esineb nõrk negatiivne korrelatsioon 

(Pearsoni korrelatsioonikordaja r = -0,37; p = 0.342) Y (patogeeni kontsentratsioon 

põllumullas = (-2207,8 * mulla pH) + 14812. Uuringute käigus leiti, et  riskiklassis II(<1000 

eost mullaproovi kohta) ning riskiklassis III(>1000 eost mullaproovi kohta) ei leitud taimi 

mis ei olnud nakatunud ristõieliste nuutrisse (Tabel 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

4. ARUTELU JA JÄRELDUSED 

 

Mullas on palju tegureid, mis mõjutavad P.brassicae puhkeeoste säilimist, näiteks 

temperatuur, niiskuse sisaldus, mulla koostis ning boori kontsentratsioon (Fedorintschik 

1935; Monteith 1924; Dixon 1991). Ristõieliste nuutri esinemist mõjutab eriti kaltsiumi ja 

pH suhe (Myers ja Campbell 1985). Kaltsiumiühendite lisamine enne põllukultuuride 

külvamist vähendab ristõieliste nuutri esinemissagedust (Donald et al. 2004), kaltsiumirikas 

orgaaniline aine pärsib haiguseid ning kaltsiumil on patogeenile suurim mõju, kui see on 

mulda viidud enne eoste paljunemist ja juurekarvadesse tungimist. (Dixon, 2009). See on 

tingitud pigem pH suurenemisest kui kaltsiumi olemasolust. Lisaks inhibeeritakse risosfääris 

eoste idanemist, kui mulla neutraliseerimiseks  kasutatakse kaltsiumkarbonaati või 

kaltsiumirikast orgaanilist ainet (Niwa et al. 2008). Kõrge kaltsiumi ja magneesiumi 

kontsentratsioon mullas mõjutab samuti patogeeniga nakatumisemise tugevust (Myers ja 

Campbell 1985) Järgneval perioodil kaltsiumi lisamisel on mõju väiksem (Dixon, 2009). 

Ka käesoleva töö üle-eestilise monitooringu käigus uuritud põllumuldadest võetud proovid 

näitasid, et mulla pH ning eoste arvu vahel mullaproovi kohta esineb nõrk negatiivne 

korrelatsioon. Madalama pH korral on patogeeni eoste arv mullaproovi kohta suurem. 

Põldkatses kasutatud lubiväetisel puudus statistiliselt usutav mõju P.brassicae hulga 

vähenemisele.  

Vesilahusena põllule pritsitud Prestopi mõju hindasid Peng et al. (2011).. Sellele järgnevalt 

ei tulnud aga sademeid 4 nädala jooksul ning see põuaperiood vähendas biofungitsiidide 

efektiivsust. Kui sademetevaene periood lõppes, muutusid P. brassicae jaoks tingimused 

sobilikuks ning taimede patogeeniga haigestumine oli üle 80%. Ükski tõrjemeetod, 

sealhulgas ka sünteetilised toimeained nagu fluasinaam ja tsüasofamiid ei vähendanud 

oluliselt ristõieliste nuutrisse nakkumist. Kuivades tingimustes laborikatsetes andis 

paremaid tulemusi biopreparaat Serenade kui Prestop (Peng et al. 2011).  

Ka antud uuringu põldkatse tulemusi võisid mõjutada katseaasta keskmine õhutemperatuur, 

mis oli võrreldes viie aasta keskmisega külvi ajal ja enamus kasvuperioodi jooksul 

kõrgemad. Taime kasvuperioodil oli ka sademete hulk väiksem kui viie aasta keskmine. 

Vähe sademeid ning keskmisest kõrgemad temperatuurid vähendavad mulla niiskust, 
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mistõttu granuleeritud lubiväetise mõju võis jääda tagasihoidlikuks. Kuiv pinnas on ka 

mullapatogeeni zoospooride levikuks ebasobilik, mistõttu suuremat nakkust ei toimunud. 

Peng et al. (2011) uuringus leiti, et Prestopi mõju oli üldiselt tõhusam või sama hea kui 

sünteetilistel fungitsiididel, eriti madala P. brassicae nakkuse korral. Samuti oli peale 

kultuuri külvi mullaniiskust vähendades Prestopi mõju P. brassicae kontsentratsiooni 

allasurumisel parem kui teistel laboritingimustes katsetatud biofungitsiididel (Peng et al. 

2011). Töös leiti, et Prestop on vähem efektiivne kui patogeeni kontsentratsioon on mullas 

kõrge. Preparaadi mõju orgaanika rikkasmullas vähendas P. brassicae konsentratsiooni 40% 

võrra, mis on sama tõhus kui keemilistel preparaatidel (Kasinathan 2012; Peng et al. 2011). 

Käesolevas uurimustöös leiti, et Prestopil oli tendents P. brassicae kontsentratsiooni 

allasurumisel, kuid statistiliselt usutavad erinevused puudusid.. Keskmiselt vähenes 

Prestopiga töödeldud aladel P.brassicae kontsentratsioon mullas 29,6%. Marian Põldmetsa 

magistritöös (2021) läbiviidud laborikatsetes leiti samuti, et biofingitsiid Prestop vähendab 

patogeeni kontsentratsiooni põllumullas. 

Wallenhammer (1996) leidis oma uuringus, et diagonaalselt üle põllu võetud proovidest 

piisab nakkuse avastamiseks. Kuid täpse kontsentratsiooni kogumiseks sellest ei piisa, kuna 

mulla patogeenid asuvad põllul ebaühtlaselt ning kolletena (Gilligen et al. 1996; Hornby 

1998). Wallenhammar-i (1998) uuringutes näitasid vaatlused suvirapsi kasvatusel, et 

ristõieliste nuutri esinemissagedus varieerus põllul 5–95% ulatuses. Ideaalseks P. brassicae 

kontsentratsiooni hindamise metoodikaks peetakse ,,W´´ mustrit, kus ühe hektari suuruselt 

maa-alalt võetakse proove W liikumissuunaga ning alamproove kogutakse kokku 40, millest 

tehakse üks koondproov (Fraggian ja Stelkov 2009). Antud uurimistöös kasutati  ,,W,,-

kujulist liikumist põllul. Samuti võeti antud uurimistöö raames ühelt 4 m2 suuruselt 

kontrollalalt kaks proovi, millest esimeses oli 1 506 789 eost 0,2 grammi mullaproovi kohta 

ning katse lõpus 1,43 eost 0,2 grammi mullaproovi kohta. Antud tulemused näitavad, kui 

suured on erinevused 4 m2 maa-ala kohta ning sellega seonduvalt tuleb edaspidi metoodikat 

muuta, võttes rohkem alamproove 1 ha maa-ala kohta. 

Vastavalt varasemate uuringute (Donald, Porter 2009; Faggian & Strelkov, 2009) 

tulemusele, peab P.brassicae  puhkeeoste hulk 0,2 grammi kuiva mulla kohta olema 

vähemalt 200 puhkeost, et esineks nii hinnatav mõju saagikusele kui ka sümptomite 

avaldumine . Välitingimustes varieerub lävi sõltuvalt mullatüübist ja keskkonnateguritest. 

Murakami et al. 2000 uuringu põhjal on taimedel esinenud sümptomeid ka kui mullas leitud 

kontsentratsioon on madalam kui 2 eost 0,2 grammi mulla kohta. Nähtavaid sümptomeid 
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täheldasid Friberg (2005) ja Sundelin et al. (2010), kui mullas oli 20 eost 0,2 grammi kohta 

kunstlikult nakatatud mullas. Sundelin et al. (2010) leidsid samuti, et nähtavad sümptomid 

avaldusid steriliseeritud mullas kui kontsentratsioon oli 500 eost 0,2 grammi mulla kohta. 

Sarnaselt leiti Fribergi 2005. aastal tehtud uuringus, et ristõielistel taimedel esinesid nuutriga 

nakatumise sümptomid konsentratsioonis mis oli <100 eost/mullaproovi kohta. Antud töös 

läbiviidud uuringu tulemusena leiti, et nuutri sümptomitega taimi leiti põllult, kus patogeeni 

konsentratsioon oli <500 eost 0,2 grammi mulla kohta. 
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KOKKUVÕTE  

Ristõieliste nuuter on raskesti tõrjutav juurehaigus, mille tõrjevõimalusi on katsetatud 

laboritingimustes, kus on kasutatud erinevaid biofungitsiide ning nakkuse ennetamiseks on 

kasutatud põldude lupjamist. Käesoleva magistritöö eesmärk on hinnata lubiväetise ja 

biofungitsiidi Prestop mõju ristõieliste nuutri tõrjes ning hinnata P. brassicae 

kontsentratsiooni hulka Eesti põllumuldades. 

Katsed viidi läbi 2021. aasta taimekasvatusperioodil Eerika katsepõllul, kus on varasemalt 

täheldatud nuutriga nakatud taimi.  Katsepõllule rajati 4 erinevat katsevarianti kolmes 

korduses: Granuleeritud lubiväetis;  Prestop; Granuleeritud lubiväetis ja  

Prestop ning kontroll (töötlemata). Mullaproovidest eraldati patogeeni DNA, millest määrati 

qPCR metoodikaga patogeeni kontsentratsioon. Tulemuste analüüsil ilmnes, et töös algselt 

püstitatud hüpoteesid granuleeritud lubiväetiste ja biopreparaadi Prestopi kohta ei leidnud 

kinnitust, kuna põllumullas ei olnud ühelgi töötlusel statistiliselt olulist mõju patogeeni 

allasurumisel. Nii biopreparaadi Prestop kui ka granuleeritud lubiväetise efektiivsust võis 

mõjutada erakordselt kuiv kasvuperiood, biofungitsiidis sisalduvate antagonistlike 

organismide erinevad toimemehhanismid kui ka katsealalt võetavate mullaproovide 

metoodika.  

Algselt püstitatud kolmas hüpotees: Põllumullast nuutri kontsentratsiooni määramine on 

abiks Plasmodiophora brassicae vaba külvikorra planeerimiseks leidis osaliselt kinnitust.  

Monitooringus I riskiklassi kuulunud proovidest, kus määrati patogeeni kontsentratsiooni 

tasemeks 1–100 eost proovi kohta, esines kolmandikul ristõieliste nuutri sümptomeid , 

mistõttu on soovitatav kasvatada antud piirkondades nuutrikindlaid sorte. Kui 

kontsentratsioon oli suurem kui 100 eost mullaproovi kohta, olid kõikidel ristõielistel 

taimedel nuutrile iseloomulikud sümptomid ning nendel põldudel ei ole soovitatav kasvatada 

ristõielisi kultuure, kaasa arvatud nuutri suhtes resistentseid sorte. Suuremahulise 

monitooringu tulemuste analüüsil leiti, et mulla pH ja patogeeni kontsentratsiooni vahel on 

nõrk negatiivne korrelatsioon. Antud uurimistöö tulemuste põhjal võib järeldada, et 

happeliste muldade lupjamine ennetab ristõieliste nuutrisse nakatumist. 

Taluniku jaoks on olulised indikaatoriks millisesse riskigruppi tema põld kuulub ning 

milline on antud põllu pH, et leida endale sobilik moodus põllul edasiste tööde 



24 

 

planeerimiseks.  Biofungitsiidi Prestop mõju ristõieliste nuutri tekitaja P. brassicae 

kontsentratsiooni vähendamiseks antud töös samuti ei leitud. Tulevikus võiks olla võimalus 

mõne teadusprojekti raames rajada põldkatsed Prestopiga erinevate mullatüüpide kohta, kus 

hinnata preparaadi mõju vastavalt mulla orgaanika hulgale. Kuna Prestop preparaadi 

toimeaineks on antagonistlik seen, on vajalik välja selgitada just temale kasvuks kõige 

sobilikumad tingimused, mis omakorda aitavad võidelda nuutri  tekitaja P. brassicae vastu 

ja biofungitsiidide mõju ristõieliste nuutri tekitaja P. brassicae kontsentratsiooni 

vähendamiseks tuleks rohkem uurida tugevalt nuutri tekitajaga saastunud põldudel. 

 

 

 

SUMMARY 

Prestop on the development of clubroot and its potential pathogen supressive activity and to 

assess the concentration of P. brassicae in Estonian agricultural soils. 

In this study, the tests were carried out during the 2021 cropping season in the Eerika test 

field, where plants infected with clubroot have previously been observed. Different test areas 

in the field were treated with Prestop, lime fertilizer and both of the above. From the soil 

samples, the DNA of the pathogen was extracted, from which the concentration of the 

pathogen was determined by the qPCR method. The analysis of the results showed that none 

of the test variants in the field soil had a statistically significant effect. The efficacy of both 

Prestop and granular lime fertilizer may have been influenced by an exceptionally dry 

growing season, different mechanisms of action of antagonistic organisms contained in 

biofungicid, as well as the methodology of soil samples taken from the test site. An analysis 

of the large-scale monitoring found that the lower soil pH has a plausible statistical effect 

between an increase of the concentration of the pathogen.  Based on the results of this 

research, it can be concluded that liming of acidic soils prevents infection with clubroot 

disease and the effect of biofungicide Prestop to reduce the concentration of P. brassicae 

should be studied more in field tests. 
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Lisa 1. Katsepõllu mulla keemilised näitajad 

Põldkatse Aasta 

C% P (AL) K (AL) Ca (AL) Mg (AL) 

pH (KCl) Tjurin (mg/100g) (mg/100g) (mg/100g) (mg/100g) 

2021 1,404 10,74199 9,86672 150,5669 14,38234 5,9 
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