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Kaardil näidatakse taimekahjustajate esinemise kohad ja ajad ning täpsem informatsioon
kultuuri, sordi, agrotehnika ja eelvilja kohta (http://monitooring.etki.ee/2017).

- Ramulariaga nakatunud odra põllud

http://monitooring.etki.ee/2017


›  Ascomycetes (Hõimk Phyla)

› Dothideomycetes (Klass Class)

› Capnodiales (Selts Order)

› Mycosphaerellaceae (Sugukond Family)

› Ramularia (perekond Genus)

• Ramularia collo-cygni (R. collo-cygni) isoleeriti F. Cavara poolt 1893 a. Põhja-Itaalias

ja teda nimetati Ophiocladium hordei. 

(Cavara F. Über einige parasitische Pilze auf dem Getreide. Z. Für Pflanzenkrankh. 1893;3:16–26.)

• Nime Ramularia collo-cygni (swan’s neck fungus) võtsid kasutusele Sutton ja Waller 1998 a.

• R. collo-cygni kuulub hemi-biotroofsete (pertotroofsete) patogeenide hulka

(omab pikka endofüütilist kasvufaasi)



Abb. 3. Schwanenhalsförmige Konidienträger (oben) und Konidien (unten) der Ramularia collo-cygni

Patogeen nimetati Ramularia collo-cygni 1988 a. (Sutton & Waller). Ramularia
üheks iseloomulimumaks tunnuseks on S-kujulised (nn. luigekaela kujulised) 

konidiofoorid, 
mis paiknevad nakatunud lehtede alumisel küljel



Lisaks Euroopale
on patogeeni leitud veel:

1. Uus-Meremaal
2. Austraalias
3. Põhja- ja

Lõuna-Ameerikas

Ramularia collo-cygni levik Euroopas

Alates 1998 a. on algas R.collo-cygni kiire levik Euroopas.

2004

2012



Ramularia collo‐cygni - olulised etapid patogeeni elutsüklis

FEMS Microbiology Letters
Volume 279, Issue 1, pages 1-7, 7 DEC 2007 DOI: 10.1111/j.1574-6968.2007.00986.x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1574-6968.2007.00986.x/full#f3

Üheks võimalikuks haiguse allikaks peetakse nakatunud seemneid. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fml.2008.279.issue-1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1574-6968.2007.00986.x/full#f3


 

Fig. 6.

Hypothesised relationships between ontogentic physiological changes and environmental
impacts triggering the switch between the systemic and the parasitic lifestyle of R. collo-
cygni
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(Prof. Andreas von Tiedemann)

R. collo-cygni eoste sattumisel peremeestaimele [1.] järgneb nn. peiteperiood [2.], mille
vältel toimub seene hüüfi kasv ja levik taimes. Välised haigustunnused nakatunud
taimedel puuduvad. Patogeeni eduka paljunemise korral ilmnevad taime lehtedele
ristkülikukujulised pruunid, kollaste servadega laigud [3].

1.

2.

3.



Ramularia collo‐cygni virulentsusfaktorid

R. collo-cygni virulentsusfaktoriteks on antrakinoonide klassi kuuluvad toksiinid. Kuna viimased
on sarnased Mycosphaerella rubella poolt produtseeritavatele rubelliinidele, nimetatakse ka
Ramularia poolt produtseeritavaid toksiine rubelliinideks.

R. collo-cygni produseerib erinevaid rubelliine, 
millede hulgas tähtsaim on rubelliin D (lisaks
veel rubellin A, B, C and E). 

Rubelliin D indutseerib rakkudes ROS teket.
Toksiini aktiivsus sõltub nii kontsentratsioonist kui ka
valguse intensiivsusets.

Rubelliin D

(α-linoleenhape)



A                                              B    

R. collo-cygni kasvab erinevatel söötmetel. A. odra-agar; B. PDA-agar.
Agaril kasvades patogeen konidiofoore ega spoore ei moodusta.



R. collo-cygni kasv vedelsöötmes. A. odralehe ekstarti sisaldavas söötmes (punane
värvus võib olla tingitud sekreteeritavast rubellin D-st. B. kasv PDB söötme.

A                                                              B



R. collo-cygni kahjustused suviodral. Esimest korda isoleeriti

patogeen Eestis 2012 a., suviodral cv. Maali ja aretisel SJ11609 

(Sooväli et al. 2014).



R. collo-cygni nakkuse hilises faasis tekkivad
odra lehtede alumistel külgedel iseloomuliku
kujuga konidiofoorid, mis paiknevad pikkades
paralleelsetes ridades. Binokulaari all vaadates
meenutavad nad väikesi põõsaid.

Tavaliselt ilmuvad nad lehtele taimede GS 81-85



2014/15 a. vegetatsiooniperioodil avastati R. collo-cygni nakkus kahel taliodra sordil cv.
Fridericus ja Cinderella, Viljandi katsekeskuse põldudel. Taime lehtedel (GS 61; 24 nädal)
märgati ristkülikukujulisi pruune, kollaste servadega laike, mis meenutasid Ramularia
kahjustusi.

winter barley cv. Fridericus
Lines 2-7

winter barley cv. Cinderella      Rcc NC
8-13                     14-15     16           

350 bp

1000bp
750bp
500bp
250bp

PCR analüüs kinnitas Ramularia collo-cygni olemasolu haigustunnustega taimedes.
Rajad: 2.-4. ja 8.-10. terved taimed; 5.-7. ja 11.-13. haigustunnustega taimed;
14.-15. positiivne kontroll; 16. negatiivne kontroll



R. collo-cygni kahjustused odral. A. Suvioder (põllult). B. ja C. Talioder (nakatatud
patogeeni vedelkultuuriga) kasvatatud kontrollitud tingimuste juures kasvukambris

A                                                       B                                            C



R. collo-cygni kultuuriga nakatatud lehed cv. Fridericus. A. 3 päeva pärast nakatamist. 
B. 11 päeva pärast nakatamist. (Leica DM1000). 

A.                                                                                B.



Talinisu

Mitmeaastased rohttaimed

Dactylis glomerata - kerahein

Alopecurus myosurides – põldrebasesaba

Lolium multiflorum – karjamaa-raihein

R. collo-cygni on viimastel aastatel leidnud endale uusi peremeestaimi



Kaczmarek et al., 2016



Parim tõrje aeg on viljatupe avanemisest kuni loomise alguseni (BBCH 45‒49). 

1. Asool- grupi fungitsiidid- protiokonasooli sisaldavad Siltra Xpro, Fandango, 
Proline, epoksikonasooli sisaldav Adexar.

1. SDHI-grupi fungitsiidid - on efektiivsed, kuid nende resistentsuse arenemise 
risk on väga kõrge. Ascra Xpro, Librax.

R. collo-cygni tõrje fungitsiididega



Resistentsuse kujunemine R. collo-cygni

Patogeenidel on kaks põhilist fungitsiidiresitentsus mehhanismi:

1. toimekoha resistentsus, mille põhjuseks 
on mutatsioon(id) toimekoha valkudes;

2. metaboolne resistentsus, mida põhjustab
toimekoha valkude üleproduktsioon.
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