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Mis on liigirikkus ja miks see hea on?
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VS

Liigirikkus tagab funktsioonide paljususe – töö saab kiirem ja kvaliteetsem



Mis on ohtrus (biomass) ja miks see hea on?

VS

Kõrgema ohtruse juures on töö kiirem
Lisandub konkurents!
Lisandub vastupanuvõime häiringutele!

Liigirikkus on sama



Mis on mitmekesisus ja miks see hea on?

VS
Liigirikkus on sama
Ohtrus on erinev

Kõrgem mitmekesisus



Mis on mitmekesisus ja miks see hea on?

VS

liigirikkus + ohtrus + tasakaal = mitmekesisus

ehk: töö kiirem ja kvaliteetsem, esineb konkurents ja
kui keegi haigestub, ei jää töö tegemata!

Liigirikkus on sama
Ohtrus on sama

Kõrgem mitmekesisus



Mullaelustik peidab veel paljut

• Vähe (aega) uuritud valdkond

• Kompleksne neljamõõtmeline süsteem

• Vaatluste tegemine - raske

• Funktsioonid - krüptilised

• Interaktsioonid - keerulised

• Molekulaarsed meetodid

• Biokeemilised meetodid



EU Soil Atlas, 2015

Põhineb riskimudelil
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Vaja on andmeid!

• Mullaelustiku indikaatoreid 
vajavad kõik

• Millistele küsimustele on 
vastuseid vaja?

oAndmed väikeses skaalas 
(põld)

oMuutuste trend ja suund

oKohalikud eesmärgid ja 
verstapostid

oRelevantsed 
poliitikakujunduse jaoks

oPaindlikud andmete 
kogumisel

Külvikorras: 405
Rohumaad: 224
Metsamaad: 300



Miks seened?

• Seened täidavad mullas elutähtsaid funktsioone

Lagundajad Sümbiondid Patogeenid

• Seened on mullas alati olemas

• Piisavalt tundlikud häiringutele

• Mitte liialt tundlikud

• Eestis on olemas kõrgel tasemel kompetents ja kogemus

• DNA põhised uuringud

= indikaatorväärtus



Steriilne
muld

Metsa 
seenekooslus

Niidu 
seenekooslus

Moora et al. 2004, 

Func Ecol 18:554-562Taimede sümbioos krohmseentega
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Alade valik

• Üleskutse trükimeedias uuringualade 
leidmiseks

• 218 proovipunkti, sh 79 püsirohumaad

• EMÜ ja ETKI mahekatsed, mullaseire alad

• Teraviljad

• Täna detailsemalt teraviljapõldudest 
(78tk)
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2019 – proovide kogumine



Meetodid

• Agrokeemia: pHKCl, Ntot, PMeh3, KMeh3, OrgC – PMK

• Seeneliikide määramine DNA põhiste meetoditega

• Liikide jagamine funktsioonide alusel:
- Mükoriisaseened
- Haigustekitajad
- Lagundajad

• Mikroorganismide biomassi määramine marker-rasvhapete kaudu
- Seened üldiselt
- Mükoriisaseened
- Bakterid
- Kogu mikroobikooslus



Mediaan

25% kvartiil

75% kvartiil

Maksimumväärtus

Miinimumväärtus

Statistilised erandväärtused, analüüsides sees



Tulemused

• Kokku leiti 3119 seeneliiki

• Kaks uut krohmseeneliiki

• Liigirikkamad on Lääne- ja 
Lõuna-Eesti põllumullad

• Jõgeva ja Pandivere piirkonnas 
tootmine intensiivsem
pindala/taimekaitse/maastikud

Kõik seened Krohmseened

Taimepatogeenid Saprotroofid



Seente biomass nmol/g Krohmseente biomass nmol/g

Bakterite biomass nmol/g

Mullaorganismide biomass – Piirkonnad



põllud rohumaad põllud rohumaad

põllud rohumaad

Seente biomass nmol/g Krohmseente biomass nmol/g

Bakterite biomass nmol/g

Mullaorganismide biomass – Põllud vs Püsirohumaad



Järeldusi

• Eestis on põllumajanduse intensiivsus jaotunud ebaühtlaselt

• Paremate muldadega piirkondades on majandamine üldiselt 
intensiivsem (nn Pandivere, Jõgevamaa)

• See kajastub ka mullaelustikus

• Intensiivsemates piirkondades on põldude elurikkuse vahe 
püsirohumaadega suurem

• Piirkondlik elurikkuse vähenemine ei ole pöördumatu –
liigifond ei ole tõenäoliselt vaesunud



Taimekaitsevahendite 
kasutamise sagedus

Kõik seened

Krohmseened

Taimepatogeenid

Saprotroofid

• Küsisime, mitu korda aastas 
keskmiselt TKV kasutatakse, 
viimase 5a põhjal

• TKV kasutamine vähendab 
mullas elavate seente elurikkust

• Seejuures teadmata milliseid 
vahendeid kasutatakse

• Iga kord loeb!

TKV kasutamise kordi aastas
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Seente biomass nmol/g Krohmseente biomass nmol/g

Bakterite biomass nmol/g

Mullaorganismide biomass – taimekaitsevahendite kasutamise sagedus



Järeldusi taimkaitsevahendite kasutusest

• Mõju on olemas ja suureneb kasutamisega

• Mõju tundub olevat suurem seentele (biomass) – fungitsiidid?

• Enim on mõjutatud mükoriisaseened ja lagundajad

• Haigustekitajate liigirikkus ei lange, langeb ühtlus – ebastabiilsus



Väetised

• Seente elurikkusele on 
soodsaimad orgaanilised 
väetised

• On trend, et kombineeritud 
väetamine on seente 
liigirikkusele ebasobivaim

Kõik seened Krohmseened

Taimepatogeenid Saprotroofid



Krohmseente biomass nmol/g

Bakterite biomass nmol/g

Seente biomass nmol/g

Mullaorganismide biomass – väetusrežiim



Järeldus väetised

• Anna mikroorganismidele toitu ja nad on õnnelikud!

• Orgaanilised väetised soodustavad nii seente liigirikkust kui biomassi

• Kombineeritud väetamine soodustab enam bakteriaalset elu – läga?



Maheviljelus

• Kõigi seenerühmade liigirikkus 
on suurem maheviljeluses

• Ka taimepatogeenide liike on 
maheviljeluses rohkem, kuid 
koosluse ühtlus on suurem!

Kõik seened Krohmseened

Taimepatogeenid Saprotroofid



Seente biomass nmol/g Krohmseente biomass nmol/g

Bakterite biomass nmol/g

Mullaorganismide biomass – Mahe vs Tavaviljelus



Järeldus maheviljelusest

• Mullaelustiku perspektiivist maheviljelus töötab

• Kahe olulisema faktori (väetis+taimekaitse) koosmõju

• Ruumi paranemiseks on sealgi – maastikud, külvikord, 
mullakeemia



Keskkonnasõbralik 
majandamine (KSM)

• Üldiselt KSM toetuse tegevused 
seente elurikkust ei suurenda

• Taimepatogeene oli KSM 
muldades oluliselt vähem, kuid 
koosluse ühtlus oli samuti 
väiksem!

• Trend on KSM kahjuks ka teistes 
funktsionaalsetes rühmades

Kõik seened Krohmseened

Taimepatogeenid Saprotroofid



Seente biomass nmol/g Krohmseente biomass nmol/g

Bakterite biomass nmol/g

Mullaorganismide biomass – KSM



Mullaharimine

• Künnipõhine, minimeeritud, 
otsekülv, kombineeritud

• Kaitsval mullaharimisel ei olnud 
olulist positiivset mõju mulla 
seentele

• Kaitsev mullaharimine tähendab 
enamasti ka rohkem 
taimekaitsevahendeid

Vahter et al., submiteeritud

Kõik seened

Krohmseened

Taimepatogeenid

Saprotroofid





Seente biomass nmol/g Krohmseente biomass nmol/g

Bakterite biomass nmol/g

Mullaorganismide biomass – mullaharimine



Järeldus mullaharimine

• Seente liigirikkusele mullaharimise viisid suurt mõju ei ole avaldanud

• On tendents, et liike on künnipõhises rohkem

• On tendents, et taimepatogeenide liike on otsekülvis rohkem

• Biomasside osas on tulemused ebaselged – tõenäoliselt oleneb ka 
proovivõtu metoodikast



Maastikuelementide 
mõju

• Kasutasime ELME projekti 
kahjuritõrje ÖS teenuse 
kaardikihti

• Mitu % põllust on kaetud 
maastikuelementide mõjualaga

• Mida suurem %, seda suurem on 
seente elurikkus

Vahter et al., submiteeritud

Kõik seened

Krohmseened

Taimepatogeenid

Saprotroofid
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Seente biomass nmol/g Krohmseente biomass nmol/g

Bakterite biomass nmol/g

Mullaorganismide biomass – maastikuelementide mõjualad



Järeldus maastikuelemendid

• Mitmekesine maastik suurendab seente elurikkust

• Mitmekesine maastik ei mõjuta organismirühmade biomasse

• Levimispiirangud vähendavad liigirikkust, kuid neid kes kohale 
jõuavad, ootab majandamise filter



Seletatud variatsioon

•Uuringus hinnatud 
parameetrid seletavad 
31-36% seenekoosluste 
variatsioonist

•Majandamine seletab 
enam kui 
mullaparameetrid

• Kõik need parameetrid 
on põllumajandustootja 
võimuses!

Kõik seened Krohmseened

Taimepatogeenid Saprotroofid



Uuringutulemuste kokkuvõte

• Ameerikat ei avastanud – (peaaegu) kõik eeldused pidasid paika

• Intensiivsema põllumajanduse praktikad vähendavad mullaseente 
elurikkust, mitmekesisust ja mikroelustiku biomassi
• Mineraalsed väetised

• Taimekaitsevahendid

• Üksluised maastikud

• Faktorite koosmõju



Mida tulevik toob?

218 ala peale
leidsime umbes
50% tõenäolisest
liigirikkusest





DNA põhised mullaelustiku 
andmed

• Mullainfo eesmärk: 
Anda põllumeestele ligipääs mullaelustiku andmetele

• Kui puudub info, ei ole võimalik teadmiste põhiselt 
mullaelustikku kaitsta ega soodustada (kas liigutakse õiges 
suunas?)

• Kasutatakse loodud andmestikku referentsina mõõdikute 
koostamisel ning tähelepanekute ja soovituste andmisel

• Põhirõhk on Info edastamisel



• Massiivipõhised andmed

• Võrdlused teiste Eesti 
põldudega

• Proovivõtt kord aastas 
koristuse ajal/järgselt

• Kordusanalüüsid 3-4a 
tagant

www.mullainfo.ee



Kuskohast king kõige rohkem pigistab?
• Riigi, piirkonna, tootja ja massiivi põhine info ja teave muldade 

seisundist – tänane mullaseire ja mullaproovide analüüsimine ei ole 
selleks piisav (ulatus, parameetrid) diagnostika

• Eri tootmistingimustesse sobivate praktikate loetelu ning 
juhendmaterjal nende rakendamiseks, sh oodatavad mõjud ning 
kaasnevad probleemid sekkumisviisid

• Oskus- ja kogemusteave eri praktikate kasutusele võtmiseks –
konsulendid, suuremates ettevõtetes ka spetsialist koha peal? 

abi ja nõu

• Turundus – kuidas (kas?) turundada elurikkust soodustavalt toodetud 
toitu? (mis pole muuhulgas mahemärgistatud) tagasiside tarbijalt

• Usaldus – põllumajandustootjate, teadlaste, ja tarbijate vahel

• Koostöö teaduse ja praktikute vahel





Tänan!


