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Ain Raitviir

Mtigarliudikud
Liudseente 'hulka kuulub ka kiillaltki

omapdrane mi.igarliudikuliste sugukond,
mille mitmed esindajad v6ivad loodu-

ses liikujale poolkogemata silma hakata. Teised miigarliudikud peaksid
olerna iisnagi tuttavad, ainult et rneil
ei tule nagu ettegi neid sellesse sugukonda arvata. Miigarliudikuliste ise-

iirasuseks, mida selle riihma seentel o,n
pOhjalikult uuri'tud, on parasiitne eluviis. Selles ilmnevad huvitavad kohastumuslikud jooned.
Miigarliudikulised on saanud oma
nime sellest, et taimedel parasiteerides
moodustavad nad k6igepealt toitekoest
konrsneva ning paksu musta kaitsekes-

taga varustatud sdilitusorgani

miigara

- see.nev6i
ehk sklerootsiumi

strooma. Tavaliselt alles jiirgmisel aas-

tal kasvavad sellest vdlja peekrikujulised viljakehad (apoteetsiumi'd).
Uldiselt arenevad rntigarliudikuliste

apoteetsiumid kevadel. Ulaseid korjates hakkab iisna tihti sikna, et lopsakalt kasvavate ja 6itsevate tairnede

vahel leidub siin-seal

kdngujdiinud,

viletsa viilimusega tilaseid, millel puuduvad 6ied. Niisuguste taimede k6rval
on maa seest vdlja tunginud ru'nbes

sentimeetrise ldbirn66duga pruunid

peene jalaga peekrikujulised moodusti-

sed. Need ongi suure rntigarliudiku

(Sclerotinia tuberosol apoteetsiurnid (1.
joon.), mida v6ib leida ainult tilaste keskelt. Kui .seene peenike jalg ettevaatlikult vdlja kaevata, siis selgub, et ta
ulatub .iisna siigavale ja saab alguse
suurest mustast kerakujulisest seenerniigarast, mis asub iilase risoqmil. Teisi

mtigarliudikulisi v6ib kevadel leida
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ja mustaks rnuutunud kase-, haava- ia lepaurbadel,

mumifitseerunud

pohla-, sinika- ning jdhvikarnarjadel.
Neid kasvab ka kase ja tarna viljadel
ning mitmesugusel muul substraadil.
On tdhele pandud, et rniigarliudikuliste viljakehad arenevad ning nende

just siis, kui nende peremeestaimed 6itsevad v6i on niisuguses
kasvujdrgus, et seen suudab taimi kergesti nakatada. Apoteetsiurnidest vabanenud eosed (seen paiskab neid teatud
vaheaegade jArel 6hku silrnaga ndhtavate pilvekestena), rnis langevad sobivale pinnale, idanevad. Esialgse seeneeosed levivad

niidistiku elujdud on viiga vtiike ja
tema v6ime taimekudedesse tungida
n6rk. Seenel 6nnestub taim nakatada
ainult siis, kui eose idanemiskohal leidub teatavaid toi,taineid ja kasvustirnulaatoreid, mida esineb haavades, subkutikula,arsete kudede eriti.stes v6i
emakasuud,me rakkude ndiirmelistes
eritistes. Seepdrast idanervadki k6ige
paremini rniigarliudikute need eosed,
mis langevad pererneestai,rnede ernakasuudmele. Ar€nsv seeneniidistik tungib
piki emakakaela 6ie sisemusse ja sealt

edasi,taime vegetatiivsetesse organitesse.

Pdrast peremeestairne

nakatamist

toitub miigarliudik tema arvel. T6eliste
parasiitide hulka, kes saavad toitaineid
peremeestairne rakkudest ilma viirnast
taprnata, kuuluvad siiski viihesed mti1. joon. Suur miigarliudik.
(K. Herscheli jiirei.)

gariiudikulised. P,aljud neist tapavad
enne pererneestaime rakud ja koed
ning toituvad siis surnud orgaanilisest

ainest. Taimekudede ulatusliku hdvitamisega tekitavadki p6llu- ja aiakultuu-

ridel par,asiteerivad mtigarliudikulised
suurt kahju. Mtigarli'udikulistele on
iseloqnulik, et nende arenernine on
rangelt lokaliseeritud iihes kindlas
taimeosas (6ies, vil,jas, nrarnes, lehes v6i

risoomis), milles siis areneb ka seenerntigar. Erandiks on valge miigarliudik
(Sclerotinio sclerotiorum), mis soodsa-

tes tingimustes tungib pererneestaime
kdikidesse osadesse ja hdvitab need.

Valge mtigarliudik on suuteline nakatama vdga paljusid erinevaid taime-

di,k. Perekonna iilejddnud liigid par,asi.

teerivad tarnade ja pilliroo vartes
(3. joon.), kus rnoodustuvad ka nende
sklerootsiumid. Need liigid on meil aga
tunduvalt haruldasemad.
Roos6ieliste j,a kanarbikuliste sugu-

konda kuuluvate tairnede

tavad m0garliudikulised

vilju kahjus-

perekonnast

Monilinia. Sel,le perekonna liikide seene-

miigarad arenevadki viljades ning on
kahjustatud vilja kujuga. Kui Sclero-

tinio liikide seenem;iigarad olid kompaktsed mugul,ataolised moodustis€d,
siis siin on nad 66nsa kera kujulised
ning nii seerst kui ka vAljast katab neid
tihe must kest.

liike ning on h5sti tuntud rnitrnesuguste p6llukultuuride valgemddaniku

teki ,ajana. Valge rn0garliudiku ohvriteks langevad peet, sigur, porgand ja
petersell (nakatuvad juured). Piievalil-

lel, tomatil, oal, hernel, sal,atil, linal
ning paljudel teistel taimedel nakatuvad
varred, kurgil, k6rvitsal, toonatil, hernel
ja oal viljad, korv6ielistel (eriti peevalillel) 6isikud. Valgemiidanik tekib ka
kartulimugulatel ja kapsastel nende
iiletalve hoidmisel.
Valge miigarliudik kahjustab paljusid metsikultki kasvavaid tairni. Tema

arenemisega kaasnevad iseloomulikud
vdlistunnused: rtaime pind kattub iisna
tiheda ja kiuJise lurnivalge seeneniidis-

tikuga, millel hakkavad rn6ne pdeva
mdbdudes moodustuma sklerootsiumid.

Noorelt on need samuti lumivalged,
3-5-mm-se ldbim66duga tihedamad

miitseelitombud. Edasi rnuutuvad sklerootsiurnid halliks ning ,l6puks tdiesti
mustaks. Valmides eritavad seenemii-

garad palju vett, rnis niiskes 6hus
katab sklerootsiumi pinda vdikeste
siitendavate tilgakestena. Sklerootsiume
tekib tavaliselt suurel hulgal, kas
hajusalt v6i riihmiti. Sklerootsiumide
valmimise ajaks muutub kahjustatud
taimekude pehmeks ja laguneb. Valge

miigarliudiku sklerootsiumid on tavaliselt kerakujulised v6i veidi piklikud,
0,5-4 cm lAbim66dus. M6nikord v6ivad nad olla mArgatava,lt suuremad ja
v6tta endale taimeosade nende 66nsuste kuju, milles nad arenesid. Nii
niiiteks rnoodustuvad piievalille korv6isikutes v6rkja ehitusega skle,nootsiu-

mid, rnis tdidavad terve 6isiku (2.
joon.). Valge miigarliudik esineb sageli
nii looduses kui ka juurviljahoidlates,
kus ta on ohtlik rnddanikutekiitaja.
Apotee,tsiumid'tekivad valgel miigarliudikul iihekau,pa sklerootsiumidel,
looduses v6ib neid leid,a ,rnai l6pus ning
juuni alguses.
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Perekonna Sclerotinia liikidest on
meil peale valge rniigarliudiku tavaline
veel eespool roainitud suur mtigarliu-

2. joon. Valge miigarliudiku sklerootsium pdevalille 6isikust. Autori foto.
3, joon. Pudeltarna-miigarliudik. Viljakehad arenevad k6du sisse langenud
tarnavartel.
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