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Nn. mullahaiguseid põhjustavad mullas leiduvad pato-
geenid - mikroorganismide rühm, mis võib põhjustada 
saagi vähenemist või seda piirata. Mullapatogeenide 
hulka kuuluvad nematoodid, seened, bakterid ja isegi 
viirused.

Kui mullas leiduvad patogeenid on juba mullas olemas, 
saab neid kontrolli all hoida mullapinna keemilise fumi-
geerimisega. Fumigatsioon on aga kallis (ekstensiivsete 
või avamaa põllukultuuride puhul pole see majanduslikult 
teostatav) ja mitteselektiivne (enamus pinnases olevatest 
elusorganismidest, sealhulgas kasulike ja saprofüütsete 
mikroorganismide arv väheneb pärast fumigatsiooni samuti). 
Mullatervishoiustrateegia vastuvõtmisel on võimalik vältida 
mulla kaudu levivate haiguste puhanguid (link teabeleh-
tedele EIP AGRI: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/ 
sites/agri-eip/files/eip-agri_infographic_soil_health_ 
2015.pdf). Mulla tervist aitavad hoida või parandada 
Best4Soil 4 parimat praktikat.

Joonis 1: Tsüstilise nematoodi (Heterodera schachtii) liikumatu emasi-
send kapsa juurtest välja tungimas.

MULLAGA LEVIVAD HAIGUSED: PRAKTILINE INFO
Antud teabeleht sisaldab täiendavat infot Best4Soil video „Mullaga levivad haigused: praktiline info” kohta.

https://best4soil.eu/videos/17/ee

Autorid: Miguel de Cara García (IFAPA, Hispaania), Vincent Michel (Agroscope, Šveits), 
Leendert Molendijk (WUR, Madalmaad) 

NEMATOODID JA SEENED

Need kaks organismirühma hõlmavad enamikke pinnases 
leiduvaid patogeene, mis on majanduslikult olulised. 
Best4Soil andmebaasist (https://www.best4soil.eu/data 
base/ee) leiate teavet peamiste Euroopas kasvatatavate 
põllukultuuride, köögiviljade ja haljasväetiskultuuride kasvu 
takistatavate nematoodide ja pinnases leiduvate seenhai-
guste kohta.

Nematoodid on väikesed, enamasti mikroskoopilised 
ussid, kelle elutegevust mõjutavad mulla temperatuur 
ja niiskusesisaldus. Seetõttu on mõned liigid paremini 
kohanenud Lõuna-Euroopa ja teised Põhja-Euroopa ke-
skkonnatingimustega. Nematoodid eelistavad liivaseid 
muldasid, kuid mõned liigid on levinud ka savimuldades. 
On väga oluline aru saada nende elutsüklist. Mõnel liigil 
on spetsiifilised juurenakkusena väljenduvad arengus-
taadiumid ning täiskasvanud emased isendid, kes ei liigu 
(joonis 1).

1 Saprofüütsed organismid osalevad surnud orgaanilise aine lagundami-
ses mullapinnas.

Seennakkuste ulatus sõltub samuti mulla temperatuurist 
ja niiskusesisaldusest. Oomütseedid ja Chitridia seened 
on mikroorganismid, mis tekitavad flagellate (vibur) eoseid. 
Need on spoorid, mis suudavad veega täidetud mulla-
poorides ujuda, liikudes sellisel moel haigetest juurtest 
tervetesse juurtesse ja kandes haigust väga tõhusalt 
edasi. Veelgi enam, enamik seenhaiguste patogeene 
moodustavad üsna vastupidavaid puhkeolekus spoore, 
mis võimaldavad neil mullapinnas pikemat aega ellu jääda. 
Selliste puhkeolekus struktuuride hulka kuuluvad klamü-
dospoorid, oospoorid, mikrosklerootiad või sklerootiad 
(joonis 2). On teada mikrosklerootiad või tsüstspoore, 
mis püsivad mullas elujõulisena üle 10 aasta.

2 Oomütseede ja Chytridia seeni loeti ajalooliselt seenteks, kuid need ei 
kuulu tegelikult seenekuningriiki.

Joonis 2: Näiteid seente puhkestruktuuridest (ülevalt alla ja vasakult pare-
male): sklerootia, klamüüdospoorid, oospoorid, mikrosklerootia.
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Nii nematoodid kui seened võivad mullas ellu jääda puh-
kestruktuuride või -kehade abil, mis kinnituvad üksikute 
juurte külge pärast nakatunud taimestiku eemaldamist. 
See on põhjus, miks külvikorda tuleb täpselt ette planeerida, 
et vältida mullas levivate haigustekitajate püsimist mul-
lapinnas. Külvikorra kohta saate rohkem infot Best4Soil 
12-ndast videost (https://best4soil.eu/videos/12/ee). Mulla 
tervist aiatavad parandada teisedki praktikad, mis ühe-
aegselt vähendavad nii pinnases levivate patogeenide 
esinemist kui suurendavad kasulike organismide olema-
solu ja tõstavad mulla viljakust. Neid praktikaid käsitlevad 
teised Best4Soil videod ja infolehed. Lisateabe saamiseks 
külastage meie veebilehte www.best4soil.eu

SÜMPTOMID JA KINDLAKSTEGEMINE

Kuna mullapinnas leiduvad patogeenid on mikroskoopi-
lised ja elavad mullas, on nende tuvastamine keeruline 
kuni sümptomite tekkimiseni taimedel. Mullas levivate 
haiguste (mida nimetatakse ka telluurilisteks või edaafilis-
teks haigusteks) sümptomid võivad sarnaneda muudele 
biootilistele või abiootilistele stressidele, nakatunud taimede 
üldine välimus on mõlemal juhul sarnane. Sellisteks sümp-
tomiteks on närbumine, kloroos (lehtede kolletumine), 
kuivad lehed, lehtede ebaloomulik kõverdumine/longu-
vajumine või taimede mädanemine. Need maapealsetel  
taimestruktuuridel esinevad sümptomid on sarnased mullas 
levivate patogeenide tekitatud kahjustustele, mida võib 
jagada kaheks: juurte ja/või juurekaela kahjustused ja 
juhtsoonte kahjustused. Esimest tüüpi kahjustusi leidub 
seenhaiguste patogeenide, näiteks Pythium aphanider-
matum või Colletotrichum coccodes (joonised 3 ja 4), aga 
ka nematoodide (joonis 5) esinemisel.

Joonis 3: Pythium aphani-
dermatum`i põhjustatud 
kurgi varremädaniku 
sümptomid.

Joonis 4: Colletotrichum coccodes`e põhjustatud tomati-juuremädaniku 
sümptomid, varajane staadium (üleval) ja hiline staadium (all).

Joonis 5: Meloidogyne 
fallax`i põhjustatud kehvasti 
kasvavad laigud sibulal. 
Juurtel on näha nematoodi 
moodustatud sõlmed.

Taolised kahjustused on põhjustatud juurte nakatumisest 
patogeeniga, kes hävitab taime juured ja/või juuretipud 
nii, et taim ei suuda vett ja toitaineid omastada ega laiali 
transportida. Juhtsoonte haiguste puhul koloniseerivad 
seened taimede ksüleemi, eraldades taimesse toksiine 
ja ummistades taime juhtsooned, mis omakorda vähen-
dab vee transporti lehtedesse (joonis 6).

Joonis 6: Nekroos tomati juhtsoontes, mille põhjustajaks on närbumistõve 
tekitaja Verticillium dahliae.
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Nimetatud sümptomeid võib kergesti veepuudusega 
segi ajada, seega võidakse taimi tihedamini ja rohkema 
veega kasta. See aga võib mullas leviva haiguse levimist 
soodustada ja kiirendada. Mullapatogeenidega nakatu-
nud taimede puhul ilmnevad nakkuskolded laikudena 
või põllukultuuride ridadena. Haiguse arengu alguses 
tervet põldu ühtlaselt katvat kahjustust tavaliselt ei tä-
heldata.

Haigusetekitaja kindlakstegemine on hädavajalik, kuna 
sarnaseid sümptomeid võivad põhjustada nii erinevad 
patogeenid kui erinevad keskkonnatingimused. Mõnede 
ülalnimetatud mikroskoopiliste struktuuride (nt eosed) 
kindlakstegemine võib aidata patogeeni tuvastada, kuid 
usaldusväärse diagnoosi saamiseks on vaja spetsiaalseid 

KASULIKUD JA SAPROFÜÜTSED ORGANISMID

Tuleb meeles pidada, et mullas ei ela ainult kahjulikud 
mikroobid ning 99% põllumajanduslikus mullas elavatest 
mikroorganismidest pole patogeensed. Enamik neist on 
saprofüütsed, mis tähendab, et nad osalevad surnud 
orgaanilise aine lagundamises ja mineraliseerimises, 
mis on oluline mullaviljakuse säilitamiseks. Kõigepealt 
peenestavad putukad ja lestad orgaanilise aine mehaa-
niliselt, vihmaussid jätkavad orgaanilise aine muutmist 
huumuseks, hilisemad nematoodid puhastavad materjali, 
seejärel liidavad seened orgaanilise aine ning lõpuks 
jätkavad bakterid mineralisatsiooni ja oksüdeerumist või 
redutseerimist, muutes mineraalsed toitained taimejuurte 
kaudu omastatavateks.

Joonis 7: Tomatitaime närbumine enne hukkumist.

Joonis 8: Kurgi lehed on longus.

Närbumine ilmneb esmalt kõige noorematel lehtedel ja ta-
valiselt päeva kõige soojematel tundidel. Haiguse arenedes 
on taimed närbunud terve päev, mistõttu mõnikord võib 
taim isegi täielikult hukkuda (joonis 7). Kloroos, nekroos 
või lihtsalt epinastia (roheliste lehtede longuvajumine/ 
kõverdumine koos taimeorganite lagunemisega) võivad 
ilmneda juba enne, kui toimub üldine närbumine (joonis 8).

laboreid. Iga patogeeni tõrjeks on isemoodi lahendus ning 
eduka tõrje jaoks on üliolulised teadmised nii peremee-
sorganismide kui patogeeni enda kohta. Best4Soil pakub 
mitmes andmebaasis teadmisi peremeestaime ja patoge-
enide või nematoodide suhte kohta  (https://www.best4 
soil.eu/database/ee).


