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Ebajahukasteseened, roosteseened ja
nogiseened on seente hulgas iildse
koige paremini uuritud, sest taime-
haiguste tekitajaina pohjustavad nad
iisna suurt rnajanduslikku kahju.

Mullu juulis Kavilda iirgorus (Tar-
tu rajoonis) naistepuna kogudes puu-
dutasin juhusiikult iiht diatari oisi-
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Aialari 6ien5e klamiidospoorid valgusmikros-
koobis [suurendus 1500\1.

kut, millest silmapilkselt eraldus kol-
laka tolmu pilveke. Ldhemal vaatlemi-
sel ilmnes, et umbes ruutmeetrisel
alal kasvavate diataride oisikud olid
koik tavalisest kollakama varjundiga
ja puudutamisel tolmasid, millest
vdis jdreldada m6ne ndgiseene kahjus-
tust. <Eesti seente koondnimestiku>
jiirgi pole diataril nogiseent seni lei-
tud. NSV Liidu ndgiseente md6rajat
(Y.nraHrauqen, 1968) abiks vottes sel-
gus liik - Ustilago scabiosae (Sow.)
Wint.

Paljud parasiteerimiseks eriti ko-
hastunud nogiseened moodustavad
eoseid peremeestaime generatiivsetes
organites. Sel puhul ei erine nakata-
tud taim (iiiatar nakatub ndgi-
seenega idujdrgus) teistest kogu vege-
tatiivse kasvu jooksul. Parasiidi see-
neniidistik kasvab taime varres iiles-
poole ja tungib dite viiljakujunemise
ajaks tolmukatesse. Kui 6is avaneb,
on seen hdvitanud tolmukapead ja
tiiitnud nad ookerkollase eostemassi-
ga. Nogieosed on peaaegu kerakuju-

Suuremal suurendusel l4500Xl luleb ilmsiks
Sialari 6ien6e klam0dospooridele iseloomu-
lik v6rkias pinnastrukluur. Autori fotod.

lised voi laiellipsoidsed, heleookerjad
voi peaaegu vdrvusetud, 9-12X
X8-10 Fm suurused, kaetud peen-
vorkja ornamentatsiooniga.

Kuigi iiiatar on vdga tavaline, pole
meil varem tema 6ienoge leitud.
Milda Ignataviiiute (797 5) on aga
vordlevalt analiiiisinud nogiseente
esinemust ja tdheldanud, et diatari
oienOgi kuulub nogiseente hulka,
mis nakatavad kiill tavalisi peremees-
taimi, kuid on ise viiga haruldased.
N6ukogude Liidus on seda seent lei-
tud kahel korral Leedust, iiks kord
Ldtist, lisaks veel Arhangelski ja
Leningradi oblastist ning Karjala-
Soomest. Ustilago scabiosae leid Ees-
tist tiiiendab tema levikupilti pohja

-l6una suunas.
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