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Eesti-Rootsi koostööprojekti (Eastern and Southern Sweden Baltic Sea Co-

operation) raames rajati Eestis aastatel 1999–2000 endistele 

põllumajandusmaadele istutatud ja looduslikult uuenenud lehtpuupuistute 

kasvatamise ja hooldamise näidisalad, kus uuritavaks puuliigiks on arukask 

(Betula pendula Roth). Näidisaladest on kujunenud väärtuslikud 

metsakasvatuslikud püsikatsealad, mis võimaldavad uurida põllumajandusmaade 

metsastamise ökoloogilisi ja ökonoomilisi aspekte. Uuritavad lehtpuupuistud 

kuuluvad metsandusalaste katsealade andmebaasidesse NOLTFOX ja ForMIS. 

Magistritöö eesmärgiks on analüüsida noorte kaasikute kasvukäiku, biomassi 

produktsiooni, taim-muld seoseid, muutusi mulla toitainetesisalduses ja 

lehetunnuseid. Saadud tulemusi võrreldakse kirjanduse andmetega Eesti ja 

Põhjamaade noorte põllumaa arukaasikute ning teiste kiirekasvuliste lehtpuude 

kohta. Analüüsitakse kaasikute hooldusraiete vajadust ja esitatakse 

metsakasvatuslikud soovitused maaomanikele.  

Magistritöö käigus toimusid kordusmõõtmised 22 püsiproovitükil, kus mõõdeti 

nummerdatud puude rinnasdiameetrid, kõrgused, elusvõra algused ning tehti 

poolsfäärifotod lehepinnaindeksi hindamiseks. Igalt proovitükilt võeti mulla- ja 

leheproovid toitainete sisalduse määramiseks. Takseerandmete põhjal arvutati 

puistute tagavarad ja maapealsed biomassid.  

Arukasekultuurid ületasid 14 aasta vanuselt 16–20-aastaseid looduslikult 

uuenenud kaasikuid kõrguse (vastavalt 13,0±0,1 ja 10,9±0,2 m) ja 

rinnasdiameetri (9,8±0,1 ja 7,7±0,1 cm) poolest. Arukasekultuuride maapealne 

biomass oli 54,8±1,3 t ha
-1

 ja looduslikult uuenenud kaasikutel 56,6±1,6 t ha
-1

, 

mis jääb alla samas vanuses halli lepa ja hübriidhaavakultuuridele. 

Arukasekultuuride keskmine jooksva aasta biomassi juurdekasv 14. kasvuaastal 

oli 8,8±0,4 t ha
-1

 a
-1

, mis on sarnane näitaja samas vanuses halli lepa ja 

hübriidhaavakultuuridega. Kaasikutes on ca 10-aastase perioodi jooksul mulla 

A-horisondi toitainetesisaldused (NPK) suurenenud, arukasekultuurides 7–51% 

ja looduslikult uuenenud kaasikutes 0,1–103%. Magistritöö tulemuste põhjal 

võib väita, et kasutusest välja jäänud põllumajandusmaade metsastamine 

arukasega on soovitatav maakasutusviis. Arukask on ökoloogiliselt ja 

majanduslikult sobiv puuliik moodustama põllumajandusmaal esimest 

metsapõlve ning puistute intensiivne biomassi produktsioon ilmneb juba noores 

eas. Tulevikus tuleb jätkata vaatluse all olevate näidisalade uurimist ja andmete 

kogumist kogu raieringi jooksul.  

Märksõnad: Betula pendula, kaasikute kasvukäik, biomassi produktsioon, 

endiste põllumajandusmaade metsastamine, istandikud 
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In 1999–2000 under Estonian-Sweden co-operation project (Eastern and Southern 

Sweden Baltic Sea Co-operation) deciduous plantations and naturally regenerated 

deciduous stands on abandoned agricultural lands were established in Estonia, where 

main focus was on silver birch (Betula pendula Roth). These birch stands have 

become important experimental and demonstration areas, where various ecological 

and economic aspects of abandoned agricultural land afforestation are studied. All 

stands are included in forest experimental databases NOLTFOX and ForMIS. 

The aim of the current thesis was to investigate birch stands growth development, 

above-ground biomass production, soil-plant relations, changes in soil nutrients 

content and leaf characteristics. Results were compared with literature data about 

similar studies from Estonia and Nordic countries concerning birch and other fast-

growing deciduous tree species. Also the need for thinning in birch stands was 

analysed and silvicultural recommendations were provided for land owners. 

Tree height, stem diameter at breast height (DBH), live crown ratio and 

hemispherical photos were measured in 22 silver birch stands on permanent sample 

plots. Soil and leaf samples were taken from each stand to laboratory analyzes and 

stand volumes and above-ground biomasses were calculated. 

14-yr-old silver birch plantations are exceeding 16- to 20-yr-old naturally 

regenerated birch stands in height growth (13.0±0.1 and 10.9±0.2 m, respectively) 

and DBH growth (9.8±0.1 and 7.7±0.1 cm, respectively). Above-ground biomasses 

in planted (54.8±1.3 t DM ha
-1

) and natural birch stands (56.6±1.6 t DM ha
-1

) are 

lower than in grey alder and hybrid aspen plantations of the same age. Current-year 

above-ground biomass increment in birch plantations in 14th growing season 

(8.8±0.4 t DM ha
-1

 a
-1

) is similar to grey alder and hybrid aspen plantations of the 

same age. During a decade, topsoil nutrients content (NPK) has increased by 7–51% 

in birch plantations and by 0.1–103% in naturally regenerated birch stands. To 

conclude, afforestation of abandoned agricultural lands with silver birch is 

recommended land use. Silver birch is ecologically and economically suitable tree 

for creating the first forest generation on former agricultural lands. High biomass 

productivity of birch stands reveals already at a young age. In future, research and 

monitoring of these birch stands needs to be continued during the whole rotation 

period. 

Keywords: Betula pendula, stand development, biomass production, afforestation of 

abandoned agricultural lands, plantation forestry 
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SISSEJUHATUS 

 

Viimase paari kümnendi jooksul on järjepidevalt kasvanud huvi taastuvate 

energiaallikate vastu üle maailma. Peamisteks põhjusteks taastuvenergia kasutamise 

suurenemisel on fossiilsete kütuste piiratud ressurss ja kallinevad hinnad, 

tuumaenergiale alternatiivide otsimine ning vajadus vähendada inimtegevuse mõju 

globaalsete kliimamuutuste põhjustamisel. Maailma riigid on ka Kyoto protokolli 

(1997) põhjal võtnud endale kohustuse vähendada CO2 emissiooni. Kliimamuutuste 

leevendamise üheks võimaluseks on metsaressursi kui olulise süsiniku sidujaga 

arvestamine (Myneni et al. 2001, Bonan 2008, Global Forest ... 2010, State of the 

World`s Forests ... 2012). Fossiilsetest kütustest CO2 emissiooni vähendamisel on 

metsanduse panus kõige tõhusam siis, kui metsade biomassi produktsioon on püsivalt 

kõrge (Kirschbaum 2003). Seda eesmärki täidavad paremini noored metsad ning kui 

metsades kasvavat puitu kasutatakse kui taastuvat toorainet (Vitousek 1991, Eriksson ja 

Johansson 2006). Akumuleerunud süsiniku koguvaru on aga suurem vanemates 

metsades (Carey et al. 2001, Luyssaert et al. 2008), samas on vanades metsades taimse 

biomassi lagunemisega kaasnev CO2 emissioon suur ning süsiniku bilanss vähem 

positiivne või peaaegu neutraalne (Litvak et al. 2003, Desai et al. 2005). Kasutades 

puitu ehituses või teistes puittoodetes, on võimalik akumuleerunud süsinik talletada 

puittoodetes aastakümneteks (Harmon et al. 1990). Puudesse seotud süsiniku kogus on 

võrdeline ligikaudu 50%-ga nende kuivmassist (Zhang et. al. 2009). Olulised süsiniku 

sidujad on metsamullad (Dixon et al. 1994) ning süsinikku seovad ka puude juured 

(Varik et al. 2013).  

 

Euroopa Parlamendi direktiivi 2009/28/EÜ (Directive 2009) täitmiseks on Eesti 

seadnud eesmärgi, et taastuvenergia osakaal kogutarbimisest peab olema 25% aastaks 

2020 ning tähtsat osa selle saavutamisel nähakse ka puidupõhistel kütustel (Eesti 
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taastuvenergia ... 2010). Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 (2007) ja metsanduse 

arengukava aastani 2020 (2010) näevad ette maa- ja metsaressursi tõhusamat ja 

intensiivsemat kasutamist, puitkütuste osakaalu suurendamist energiatootmises ning 

kliimamuutustega kohanemise meetmete väljatöötamist metsanduses. 

 

Rio de Janeiro bioloogilise mitmekesisuse konventsioonist (1992) lähtudes ei saa 

maailma metsi käsitleda üksnes kasutamata energiaressursina. Samas kasvab üha enam 

inimkonna vajadus puidu järele, mistõttu on maailmas puidu varumise seisukohalt 

olulised intensiivmeetodil (lühikese raieringiga) majandatavad metsaistandikud 

(Winjum ja Schroeder 1997, Rudel 2009), kust puidu tootmine on efektiivsem meetod 

võrreldes tavametsandusega (Cossalter ja Pye-Smith 2003). Lühikese raieringiga 

metsanduse eesmärk on produtseerida maksimaalses koguses puitu ning teostada raie 

siis, kui aastane keskmine puiduproduktsioon on maksimaalne (Tullus et al. 2013a). 

Puuistandikud moodustavad ligikaudu 7% maailma metsade pindalast (Global Forests 

… 2010) ning nende pindala suureneb iga-aastaselt keskmiselt 5 miljoni hektari võrra, 

kusjuures suur osa puuistandikest rajatakse Aasiasse (Global Forests … 2010, Karoles 

ja Relve 2012). Viimasel ajal on Põhjamaades märgatavalt kasvanud huvi lühikese 

raieringiga majandatavate puuistandike vastu, kuid teadmised ja kogemused selles 

valdkonnas on veel puudulikud. Teadaolevalt on Eestis pajuistandikke energiapuidu 

tootmiseks umbes 40 ha (Heinsoo ja Holm 2008, viidatud Tullus 2013 kaudu), 

hübriidhaavaistandikke umbes 700 ha (Tullus 2010, viidatud Tullus 2013 kaudu), 

maarjakaseistandikke umbes 500 ha (Sibul et al. 2011, viidatud Tullus 2013 kaudu) ja 

kuuse jõulupuuistandikke umbes 400 ha (Sirgmets ja Vahter 2009, viidatud Tullus 2013 

kaudu). Keskkonnakaitselistel kaalutlustel ja ulukikahjustuse vähendamiseks 

soovitatakse Eestis intensiivmeetodil majandatavaid lehtpuuistandikke rajada eelkõige 

kasutusest välja jäänud põllumajandusmaadele (Vares 2005, Tullus 2010). 

 

Viimaste aastakümnete jooksul on Eestis kasutusest välja jäänud märkimisväärne hulk 

põllumaid (Astover et al. 2006), kus maaressursi efektiivsemaks kasutamiseks võib 

rakendada metsastamist kiirekasvuliste lehtpuudega (Kukk et al. 2010). Lehtpuud on 

juuremädanike suhtes okaspuudest haiguskindlamad (Hanso ja Õunap 2006), noores eas 

kiirema kasvuga, nende lehevaris ei soodusta mulla hapestumist, lehtpuu 
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monokultuurides on väiksem tuleoht ning puud uuenevad enamasti vegetatiivselt 

(Pihelgas 1983). Kasutusest välja jäänud põllumaade metsastamine kiirekasvuliste 

lehtpuudega ning lühikese raieringi rakendamine on perspektiivikas võimalus tõstmaks 

maaomanike sissetulekuid (Tullus et al. 2012b) ning võimaldab luua uusi töökohti 

maapiirkondades (Hoffmann ja Weih 2005). 

 

Kui soojema kliimaga piirkondades on üheks levinumaks puuliigiks lühikese raieringi 

rakendamisel eükalüpti (Eucalyptus) perekonna esindajad (Cossalter ja Pye-Smith 2003, 

Tullus 2011), siis hemiboreaalsetes tingimustes on eelkõige sobivamad hall lepp (Alnus 

incana (L.) Moench.) (Rytter 1996, Aosaar et al. 2012) ja hübriidhaab (Populus tremula 

L. x P. Tremuloides Michx.) (Rytter ja Stener 2005, Tullus et al. 2012a). Rootsis on 

levinud lühikese raieringi rakendamine pajuistandikes (Salix ssp.) energiapuidu 

saamiseks (Christersson 1987, Rosenqvist et al. 2000), millele hakati suuremat 

tähelepanu pöörama juba 1970ndatel seoses ülemaailmse naftakriisiga (Aronsson et al. 

2008). Tänapäeval on Rootsis majandatavaid pajuistandikke ligikaudu 12000 hektarit 

(Rosenqvist et al. 2013). Eesti tingimustes on väetatud pajuistandikud (Heinsoo et al. 

2002) näidanud arvestatavat biomassi produktsiooni, kuid energiapaju kasvatamine pole 

saavutanud laiaulatuslikku levikut. Mitmed uurimused nii Põhjamaades (Johansson 

1999a, 2007, Karlsson et al. 1997, Telenius 1999) kui ka Eestis (Vares 2005, Uri et al. 

2007ab, Kund et al. 2010) ja Lätis (Daugaviete et al. 2003) näitavad arukase (Betula 

pendula Roth) väga suurt kasvukiirust kasutusest välja jäänud põllumajandusmaadel, 

mis annab eeldused lühikese raieringi rakendamiseks ja sealhulgas energiapuidu 

produtseerimiseks. Noores eas on hall-lepikud ja hübriidhaavikud arukasest 

produktiivsemad (Johansson 2013), kuid pikema raieringi korral võib osutuda 

produktiivsemaks puuliigiks hoopis arukask (Johansson 1999a). 

 

Majanduslikult väärtuslikest lehtpuudest on arukask Põhja-Euroopa tingimustes üks 

tähtsamaid kohalikke puuliike tänu kõrgele produktiivsusele ja headele puidu 

omadustele (Hynynen et al. 2010). Aastal 2010 moodustasid kase enamusega metsad 

30,8% Eesti metsade kogupindalast ning 26,3% kogutagavarast (Aastaraamat Mets ... 

2012).  
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Arukask on valgusnõudlik puuliik, kasvades peamiselt esimeses rindes. Kliima suhtes 

on arukask vähenõudlik ja külmakindel (Laas 1987). Arukask on mulda parandav 

puuliik. Viljakates kasvukohtades mineraliseeruvad kaselehed kiiresti ning sisaldavad 

rohkesti kasvuks vajalikku lämmastikku, kaltsiumi, kaaliumi, fosforit jt. mineraalaineid 

(Pihelgas 1983). Lisaks kõrgele produktsioonile on kase puidu omadused ühed parimad 

pehmete lehtpuude hulgas (Kasesalu 1965). Kask on maltspuiduline puuliik, 

kollakasvalge või veidi punaka puiduga (Saarman ja Veibri 2006). Kasepuit on raske, 

kõva, tugev, hästi poleeritav, halvasti lõhestatav ning tihedusega 600–720 kg m
-3

 

(Henno 1963, Kasesalu 1965, Saarman ja Veibri 2006). Tänapäeval kasutatakse 

kasepuitu peamiselt vineeri-, mööbli-, paberi- ja keemiatööstuses, aga ka ehitus- ja 

energiapuiduna ning trei- ja nikerdustöödel (Sibul 2009). Kasel on tähtis roll ka Eesti 

rahvuskultuurilises ajaloos (Relve 2007). 

 

Kaske on ajaloos peetud pikka aega majanduslikult väheväärtuslikuks, kuigi varem on 

ka juhitud tähelepanu kase alumisest tüveosast saadava väärtuslike jämesortimentide 

teadliku kasvatamise võimalusele (Henno 1958, 1959, 1992a). Läänemere maade 

metsandusele teatud määral „revolutsiooniline“ areng Skandinaavia tselluloositööstuse 

tehnoloogias 1980ndatel aastatel tõstis oluliselt kase peensortimentide nõudlust ning 

väärtust. Kasepuidu nõudluse suurenemise tulemusena tekkis Eestis 1980ndate lõpul 

turumajanduslik huvi paberipuidu ekspordi ja kase kasvatamise vastu (Tullus 2009). Sel 

perioodil asuti ka näiteks Soomes kasutusest väljajäänud põllumaade metsastamiseks 

istutama kaske, arenes kiiresti kase selektsioon ning seemnekasvatus (Koski ja Rousi 

2005).  

 

Arukask on tuntud ka pioneerliigina andes peaaegu igal aastal suurel arvul seemneid 

(Laas 1987). Kaskede intensiivsest seemnelisest levikust annab tunnistust nende 

rikkalik uuendus endistel põllumajandusmaadel ja raiesmikel. Looduslikult uuenenud 

kuni kümne aasta vanustes kasenoorendikes võib kasvada isegi 50000 puud hektari 

kohta (Vares et al. 2006). Viimasel kahel kümnendil on Eestis raiutud küllaltki 

intensiivselt kuusikuid, kuid metsade uuendamisele väärtuslike puuliikidega on, eriti 

erametsades, pööratud vähem tähelepanu ning tulemuseks on viljakatel kasvukohtadel 

okaspuu raielankide uuenemine kasega (Pärt 2010). Seetõttu tuleks pöörata suuremat 
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tähelepanu looduslikult uuenenud lehtpuunoorendike hooldamisele ning soosida 

väärtuslikemate puuliikide, sealhulgas arukase, kasvatamist (Henno 1992a, 1992b, 

Tullus 2009).  

 

Eesti-Rootsi koostööprojekti Eastern and Southern Sweden Baltic Sea Co-operation 

(SWEBALTCOP) raames rajati 1999. aastal kasutusest välja jäänud 

põllumajandusmaadele lehtpuukultuuride kasvatamise ja hooldamise näidisalad, kus 

keskendutakse arukase kasvatamisele. Nendest lehtpuukultuuridest on kujunenud 

olulised püsikatsealad, mis võimaldavad uurida mitmesuguseid põllumajandusmaade 

metsastamisega seotud aspekte (Vares 2009). Lehtpuukultuurid suurusega üks hektar 

rajati 14 maakonnas, nendest on aastatel 2000–2012 uuritud 11 teadustööks sobivamat 

kultuuri. Lehtpuukultuuride näidisalade rajamisel kasutati istutusmaterjalina peamiselt 

arukaske (Betula pendula Roth), millele keskendub ka käesolev magistritöö. Väiksemas 

mahus istutati harilikku tamme (Quercus robur L.), harilikku saart (Fraxinus excelsior 

L.), maarjakaske (Betula pendula var. carelica (Mercklin, Hämet-Ahti)) ja hübriidhaaba 

(Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) (Vares 2005). Magistritöö raames uuritud 

arukasekultuuride vanus 2012. aasta sügisel oli 14 aastat. 

 

Arukasekultuuride rajamisest aasta hiljem (2000) loodi üle-eestiline looduslikult 

uuenenud lehtpuupuistute hooldamise näidisalade võrgustik endistel 

põllumajandusmaadel (11 katseala), kus keskendutakse kase uurimisele. 2001. aastal 

rajati igale looduslikult uuenenud lehtpuupuistute hooldamise katsealale vanuses 4–10 

aastat kaks püsiproovitükki suurusega 0,5 ha, kus ühel proovitükil teostati valgustusraie 

ning teine proovitükk jäeti hooldamata kontrollalaks (Vares 2005). Magistritöö autor 

rajas aastal 2011 looduslikult uuenenud kaasikutesse täiendavad püsiproovitükid. 

Magistritöös käsitletakse neid kaasikuid 14–20 aasta vanuselt.  

 

Magistritöös uuritavad kaasikud on varem olnud oluliseks materjaliks lehtpuupuistute 

majandamist, ökoloogiat ja looduslikku mitmekesisust puudutavas teadustöös ning 

publitseeritud on mitmeid teadusartikleid Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlaste 

poolt (Vares et al. 2001, 2003a, Jõgiste et al. 2003, Soo et al. 2009, Kund et al. 2010, 

Rosenvald et al. 2011, Tullus et al. 2012b, Tullus et al. 2013b). Lisaks on nendest 
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puistutest kogutud algandmetele tuginedes koostatud Eesti Maaülikooli metsamajanduse 

eriala bakalaureuse- ja magistritöid (Jänes 2009, Lutter 2011) ning doktoritöid (Vares 

2005, Tullus 2013). Varasematel aastatel on mainitud lehtpuupuistutes uurimistöid 

tehtud mitmete rakendus- ja teadusprojektide raames Aivo Varese juhtimisel. 

 

Magistritöö teema valikul lähtus autor vajadusest teha arukasekultuurides (11 katseala) 

asuvatel püsiproovitükkidel kordusmõõtmisi ning rajada looduslikult uuenenud 

kaasikutesse täiendavad püsiproovitükid ning teostada esmased mõõtmised. 

Magistritöös jätkab autor bakalauerusetöös (Lutter 2011) alustatud uurimistööd ning 

analüüsitakse täiendavalt kogutud mõõtmisandmeid. 

 

Magistritöö autori poolt sisestati 11 arukasekultuuri ja 11 looduslikult uuenenud kaasiku 

andmed rahvusvahelisse metsandusalaste katsealade andmebaasi NOLTFOX 

(http://noltfox.metla.fi) ning Eesti Maaülikooli metsanduslike püsikatsealade 

andmebaasi ForMIS (http://formis.emu.ee). Uuritud kaasikud on oluliseks objektiks 

Eestipoolsete kohustuste täitmisel Euroopa Metsainstituudi rahvusvahelise 

teadusvõrgustiku koostööprojektis EFINORD: Short Rotation Forestry in Former 

Agricultural Land (http://www.efinord.efi.int/portal).  

 

Magistritöö peamine hüpotees on, et arukask on majanduslikult ja ökoloogiliselt sobiv 

puuliik endiste põllumajanduslike maade metsastamisel ning sobilik puuliik lühikese 

raieringi rakendamisel Eesti tingimustes.  

Alamhüpoteesid: 

 Arukask jääb 14 aasta vanuselt produktsioonis alla hallile lepale ja 

hübriidhaavale, kuna mainitud liigid on selleks ajaks juba saavutanud või 

saavutamas keskmise aastase juurdekasvu maksimumi, mis kasel saabub hiljem. 

 Noored, alla 20 aasta vanused arukasekultuurid, ületavad keskmiste 

takseertunnuste poolest (kõrgus, rinnasdiameeter) sarnases vanuses olevaid 

looduslikult uuenenud kaasikuid. 

 Kaasikutes suureneb mulla huumushorisondi toitainete (NPK) sisaldus juba 

noores eas. 
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 Noortes hooldamata kaasikutes on elusvõra osakaal optimaalsest väiksem ning 

vajalik on hooldusraie kõrge produktiivsuse säilitamiseks ja hea tüvevormi 

saavutamiseks. 

 

Magistritöö eesmärgid: 

 

1. Jätkata Eesti-Rootsi ühisprojekti raames aastatel 1999–2000 Eesti erinevatesse 

piirkondadesse endisele põllumajandusmaale rajatud valdavalt arukasest 

koosnevate lehtpuukultuuride ja loodusliku tekkeviisiga lehtpuupuistute 

hooldamise näidisalade seiret ja uurimist. 

2. Uuendada arukasekultuuride püsiproovitükkide puude nummerdust ning rajada 

looduslikult uuenenud kaasikutesse täiendavad püsiproovitükid. 

3. Mõõta ja analüüsida peamisi puistut iseloomustavaid takseertunnuseid (kõrgus, 

rinnasdiameeter, elusvõra pikkus) endistele põllumajandusmaadele rajatud 

noortes arukasekultuurides ja looduslikult uuenenud kaasikutes. Saadud 

tulemusi võrrelda kaasikute kohta varem koostatud kasvukäigutabelitega. 

4. Arvutada kaasikute tagavara ja maapealse biomassi produktsioon ning võrrelda 

tulemusi varasemate Eesti ja Põhjamaade uuringutega. 

5. Võrrelda kaasikute tulemusi teiste põllumaade metsastamisel potentsiaalsete 

lehtpuude (hall lepp, hübriidhaab) kasvukiiruse ja biomassi produktsiooni 

näitajatega.  

6. Analüüsida puistu tiheduse mõju puude kasvule. 

7. Analüüsida kaasikute mulla huumushorisondi ja puulehtede toitainete (NPK) 

sisalduse mõju puude kasvule. Analüüsida kaasikute lehetunnuseid ja saadud 

tulemusi võrrelda kirjanduse andmetega. 

8. Poolsfäärifotode põhjal analüüsida lehepinnaindeksi seost puistute kasvuga. 

9. Hinnata hooldusraiete vajadust noortes kaasikutes. 

10. Anda soovitusi metsakasvatajatele ja maaomanikele kasepuistute hooldamise 

kohta. 

11. Katsealadel tehtud poolsfäärifotode analüüsi andmetega osaleda kaasautorina 

kasepuistute alustaimestiku mitmekesisuse uuringus (tulemused avaldatud 

teadusajakirjas New Forests: Tullus et al. 2013b). 
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12. Katsealadelt kogutud puistu kasvuparameetrite andmete põhjal osaleda 

kaasautorina kase ja hübriidhaava majandusliku tasuvuse uuringus (tulemused 

avaldatud teadusajakirjas Baltic Forestry: Tullus et al. 2012b). 

 

Tänusõnad: 

Magistritöö autor tänab RMK taimekasvatuse juhti Aivo Varest, kes oli abiks 

looduslikult uuenenud kaasikutes püsiproovitükkide rajamisel ja üldisel nõustamisel 

ning Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakorralduse osakonna 

vanemteadurit Mait Langi, kes oli juhendajaks poolsfäärifotode töötlemise metoodika 

selgitamisel. Eriline tänu kuulub Keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärvele, 

kes oli lehtpuukultuuride üle-eestiliste püsikatsealade rajamise idee autoriks ja 

organiseerijaks. Siirad tänusõnad lähevad ka maaomanikele, kes on võimaldanud 

ligipääsu katsealadele ning teinud koostööd erinevate tööde planeerimisel.  

 

Magistritöö autori teadustegevus 

 

Publikatsioonid: 

1. Lutter, R., Tullus, A., Kraav, J., Tullus, T., Tullus, H. 2013. Productivity, 

nutrient content and leaf characteristics of a vegetatively regenerated hybrid 

aspen stand in hemiboreal Estonia. – Proceedings of the 21th European Biomass 

Conference: 21th European Biomass Conference and Exhibition, Copenhagen, 

Denmark, 03–07 June, ETA-Florence Renewable Energies, doi.: 

10.1007/s11056-013-9365-9. 

2. Tullus, T., Tullus, A., Roosaluste, E., Kaasik, A., Lutter, R., Tullus, H. 2013. 

Understorey vegetation in young naturally regenerated and planted birch (Betula 

spp.) stands on abandoned agricultural land. – New Forests, accepted 

manuscript. 

3. Tullus, A., Lukason, O., Vares, A., Padari, A., Lutter, R., Tullus, T., Karoles, 

K., Tullus, H. 2012. Economics of hybrid aspen (Populus tremula L. x P. 

Tremuloides Michx.) and silver birch (Betula pendula Roth) plantations on 

abandoned agricultural lands in Estonia. – Baltic Forestry, 18(2), 288–289. 



 14 

4. Lutter, R., Tullus, A., Tullus, T., Kraav, J., Tullus, H. 2012. Hybrid Aspen and 

Silver Birch Stands as Potential Short Rotation Energy Forests in Hemiboreal 

Conditions. – Proceedings of the 20th European Biomass Conference: 20th 

European Biomass Conference and Exhibition, Milan, Italy, 18–22 June, ETA-

Florence Renewable Energies, 277–282. 

5.  

 

Suulised ettekanded: 

1. Lutter, R., Tullus, A., Tullus, T., Kraav, J., Tullus, H. 2012. Hybrid Aspen and 

Silver Birch Stands as Potential Short Rotation Energy Forests in Hemiboreal 

Conditions. – 20th European Biomass Conference and Exhibition, Milan, Italy, 

18–22 June. 

 

Posterettekanded: 

1. Lutter, R., Tullus, A., Kraav, J., Tullus, T., Tullus, H. 2013. Productivity, 

nutrient content and leaf characteristics of a vegetatively regenerated hybrid 

aspen stand in hemiboreal Estonia. – 21th European Biomass Conference and 

Exhibition, Copenhagen, Denmark, 03–07 June. 

 

Osalemine projektides: 

1. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt nr. 622 „Kiirekasvuliste 

lehtpuunoorendike kasvukäik endisel põllumajandusmaal ja selle mõjutegurid“. 

01.07.11-30.06.2012. Põhitäitja. 

2. RMK teadusprojekt „Turberaiete ökoloogilis-majanduslik analüüs ja näidis-

püsikatsealade võrgustiku rajamine“. 01.06.11-31.05.2014. Põhitäitja. 

3. KESTA programm „Eesti Keskkonnaobservatooriumi bioatmosfääri ja 

atmosfääri alane teadus- ja arendustegevus“. 01.01.12-31.12.2014. Põhitäitja. 

4. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt nr. 4397 „Hübriidhaava 

istandikud süsiniku sidujana ja energiapuidu tootjana“. 01.04.13-30.11.2014. 

Põhitäitja. 
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1. Materjal ja metoodika 

 

1.1. Kaasikute proovitükid 

 

Magistritöö koostamiseks vajalikud välitööd toimusid Eesti-Rootsi koostööprojekti 

SWEBALTCOP (1999) raames rajatud üle-eestilistel arukasekultuuride (tabel 1) ja 

looduslikult uuenenud kaasikute (tabel 2) kasvatamise ja hooldamise näidisaladel, kuhu 

Eesti Maaülikooli teadlased on rajanud 22 püsiproovitükki (joonis 1).  

 

 
Joonis 1. Uuritavate katsealade asukohad Eesti kaardil 
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Tabel 1. Arukasekultuuride püsiproovitükkide üldandmed 14-aastaselt (2012 sügis), v. a 

Hiiumaa arukasekultuur, mis on mõõdetud 13-aastaselt (2011 sügis) 

Katseala Asukoht 

Proovitüki 

suurus, ha 

Mõõdetud 

puude arv, tk 

Hiiumaa 58º59΄17″N  22º32΄26″E 0,1 152 

Ida-Virumaa 59º05΄26″N  27º20΄16″E 0,1 237 

Järvamaa 58º50΄11″N 26º03΄51″E 0,1 168 

Läänemaa 58º53΄21″N  24º06΄12″E 0,08 95 

Põlvamaa 58º05΄01″N  27º26΄01″E 0,1 193 

Pärnumaa 58º39΄41″N  24º51΄10″E 0,1 271 

Raplamaa 58º54΄32″N  24º54΄09″E 0,1 260 

Tartumaa 58º26΄12″N  26º45΄24″E 0,1 111 

Valgamaa 57º52΄27″N  26º12΄50″E 0,1 175 

Viljandimaa 58º09΄01″N  25º32΄14″E 0,1 155 

Võrumaa 57º51΄46″N  26º38΄47″E 0,1 174 

   Kokku: 1991 

 

Arukasekultuuride istutustihedus jäi vahemikku 2200 kuni 3900 tk ha
-1

 (tabel 8). 

Arukaske istutati valdavalt üheaastaste seemikutena (keskmine taime kõrgus 12–30 

cm), Lääne- ja Hiiumaa katsealal kasutati kaheaastasi arukase taimi (keskmine 

algkõrgus 45 cm). Maapinna ettevalmistamisel tehti enamikus kultuurides sügavkünd 

või kultiveerimine ning Tartu-, Valga-, ja Läänemaa kultuurides jäeti osa maapinnast 

ettevalmistamata. Noorte istutatud kaskede ümber kasutati multšina kilet, paberit ja 

saepuru. Ulukikahjustuste vältimiseks tarastati lehtpuukultuurid traatvõrgust aiaga. 

Kultuuride hilisemal hooldamisel teostati rohttaimede ülepinnalist niitmist, puude 

ümbruse rohimist ja mulla kobestamist (Vares 2005, Kasenoorendike kasvukäik ... 

2007).  

 

Näidisalade rajamise aastal (1999) arukasekultuurides mõõtmistöid ei teostatud. 2000. 

aastal rajati kultuurides igale katsealale taimeridadega ristuvad transektid (laius 3 m), 

mille asukohad tähistati. Igas kultuuris mõõdeti 100 transektile jääva puu kõrgus, 

elusvõra alguse kõrgus, jooksva aasta kõrguse juurdekasv ja tüve diameeter juurekaelalt 

ning mõõdetud puud tähistati metallist lipikutega (Kasenoorendike kasvukäik ... 2007). 

Aastatel 2001–2004 (Vares 2005), 2006 (Kasenoorendike kasvukäik ... 2007) ja 2008–

2009 (Jänes 2009) viidi kõigis 11 arukasekultuuris läbi transektidel nummerdatud puude 

kordusmõõtmised. 
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2006. aastal rajati arukasekultuuridesse täiendavad ristkülikukujulised püsiproovitükid 

pindalaga 0,1 ha, välja arvatud Läänemaa katseala proovitükk pindalaga 0,08 ha. Kõigil 

proovitükkidel mõõdeti puude kasvuparameetrid (kõrgus, rinnasdiameeter ja elusvõra 

algus) ning puud nummerdati plastiknumbritega ja katseala piirid tähistati puitvaiadega 

(Kasenoorendike kasvukäik ... 2007). Kordusmõõtmisi proovitükkidel teostas 

magistritöö autor, 2010. (Lutter 2011) ning 2011. ja 2012. aasta sügisel. Vajaduse 

transektimeetodilt üle minna püsiproovitükkide meetodile tingis ebamäärasus transekti 

pindala määramisel, kuigi transekti laius, 3 meetrit, oli määratud, kuid puudusid sellest 

hoolimata kindlad prooviala piirid. Samuti tundub, et subjektiivse tegurina jäi transektilt 

mõõtmistöid tehes osa väiksemaid ning kasvus allajäänud puid vaatluse alt välja. Aja 

jooksul oli amortiseerunud ka transektipuude numbriline tähistus ning selle taastamine 

olnuks ebatäpne. Püsiproovitükkide meetod, kus katsealal on kindlad piirid ja looduses 

tähistatud nurgad, väldib eespool nimetatud puudused. 

 

Varasemate uurimuste (Jänes 2009, Kund et al. 2010, Lutter 2011) põhjal eristub 

madala kasvu poolest rähksel mullal kasvav Hiiumaa arukasekultuur. Seetõttu ei 

teostatud Hiiumaa arukasekultuuris 2012. aastal kordusmõõtmisi ning 2011. aasta 

mõõtmistulemusi pole kasutatud kaasikuid iseloomustavate takseertunnuste 

keskväärtuste arvutamisel, küll on Hiiumaa arukasekultuuri tulemused toodud eraldi 

välja võrdluseks.  

 

Tabel 2. Looduslikult uuenenud kaasikute püsiproovitükkide üldandmed 2011. aasta 

sügise seisuga 

Katseala Asukoht 

Vanus, a 

(2011) 

Proovitüki 

suurus, ha 

Proovitüki 

mõõtmed, m 

Mõõdetud 

puude arv, 

tk 

Hiiumaa 58°51΄20″N  22°40΄46″E 20 0,08 20x40 458 

Ida-Virumaa 59°00′35″N  26°50′39″E 17 0,1 20x50 182 

Lääne-Virumaa 58°57′14″N  26°33′24″E 18 0,08 20x40 278 

Põlvamaa 58°02′02″N  27°08′42″E 19 0,067 20x33,5 292 

Pärnumaa 58°39′57″N  25°12′45″E 17 0,0075 5x15 68 

Raplamaa 58°56΄03″N  24°31΄50″E 19 0,08 20x40 211 

Saaremaa 58°28΄15″N  22°14΄32″E 14 0,0225 15x15 64 

Tartumaa 58°26΄42″N  26°44΄02″E 17 0,08 20x40 159 

Valgamaa 57°52΄37″N  26°15΄58″E 18 0,1 20x50 257 

Viljandimaa 58°13′31″N  25°37′40″E 16 0,075 15x50 208 

Võrumaa 57°52′39″N  26°39′58″E 17 0,05625 22,5x25 124 

     Kokku: 2301 
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2000. aastal rajati 11 maakonnas üle Eesti endistele põllumajandusmaadele looduslikult 

uuenenud kasepuistute hooldamise näidisalad, kus teostati 0,5 ha valgustusraie ning 0,5 

ha jäeti kontrollalaks. 2001. aastal rajati looduslikult uuenenud katsealadele (tabel 2 ja 

joonis 1) transektid (nii raiutud kui ka raiumata osasse), kus eesmärgiks oli jälgida 

järgnevate aastate jooksul puude kasvu, muutusi puistute liigilises koosseisus ja 

tiheduses. Puistu vanused transekti rajamisel jäid vahemikku 4–10-aastat. Transekti 

laius määrati sõltuvalt loodusliku uuenduse iseloomust (puude arv, puuliik), kuid mitte 

alla 0,5 m. Raiutud osas jäi transektile vähemalt 100 puud, kontrollalal vähemalt 200. 

Kõik transektile jäävad puud mõõdeti, nummerdati ja tähistati metallist lipikutega 

(Kasenoorendike kasvukäik ... 2007).  

 

Looduslikult uuenenud kaasikute katsealadele pole viimastel aastatel nii suurt 

tähelepanu pööratud kui arukasekultuuridele, mille tulemusena pole võimalik transekti 

piire enam tuvastada ja mõõtmistöid teostada. 2011. aasta sügisel teostati looduslikult 

uuenenud kaasikutes katsealade korrastamine (tabel 2) Keskkonnainvesteeringute 

Keskuse rahastatava projekti „Kiirekasvuliste lehtpuunoorendike kasvukäik endisel 

põllumajandusmaal ja selle mõjutegurid“ (2011–2012) raames, mille käigus rajati 

magistritöö autori poolt täiendavad ristkülikukujulised püsiproovitükid valgustusraie 

osasse. Pärnumaa katsealal rajati püsiproovitükk kontrollalale, sest hooldatud alal oli 

kask asendunud männiga. Kõik proovitükid tähistati puidust vaiadega proovitüki 

nurkades ning proovitükile jäävad puud tähistati plastiknumbritega. Proovitükkide 

suurus jääb vahemikku 0,0075–0,1 ha (tabel 2), mis oleneb peamiselt puistu iseloomust 

ja kasvutingimustest. Proovitüki suuruseks valiti kuni 0,1 ha, nii et proovitüki ja puistu 

serva vahele jääks vähemalt paari meetri laiune puhverala ning et kogu proovitükk 

paikneks võimalikult ühetaolisel reljeefil. Looduslikult uuenenud lehtpuupuistute 

proovitükkidel kasvab peamiselt arukask (Betula pendula Roth), kuid Hiiumaa kaasiku 

koosseisus esineb märkimisväärselt sookaske (Betula pubescens Ehrh.). Sarnaselt 

Hiiumaa arukasekultuurile on kasvus selgelt alla jäänud Saaremaa loodusliku 

tekkeviisiga kaasik, kus kasest on üle kasvanud hall lepp. Saaremaa looduslikult 

uuenenud kaasikut pole samuti kasutatud kaasikuid iseloomustavate takseertunnuste 

keskväärtuste arvutamisel, küll on tulemused eraldi välja toodud võrdluseks. 
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Magistritöös võrreldakse kaasikute kasvu teiste endistel põllumaadel kasvavate 

kiirekasvuliste lehtpuudega, sealhulgas hübriidhaava ja halli lepaga. 

Hübriidhaavakultuuride andmed pärinevad Eesti Maaülikooli Metsandus- ja 

maaehitusinstituudi metsakasvatuse osakonna kiirekasvuliste lehtpuude uurimisrühma 

andmebaasist. 2012. aasta sügisel teostas magistritöö autor kuues hübriidhaavakultuuris 

(vanuses 13–14 aastat) mõõtmistöid koos Reeno Sopiga, kes koostas saadud andmete 

põhjal kursusetöö (2012/2013) „Metsakasvatuse erikursuse“ õppeaines ning kogutud 

andmeid kasutab ka magistritöö autor. Ka võrdluseks olev hall-lepik on kultuurpuistu 

ning lepiku võrdlusandmed pärinevad Eesti Maaülikooli Metsandus- ja 

maaehitusinstituudi metsakasvatuse osakonna spetsialisti Jürgen Aosaare doktoritööst 

(2012) „Endisele põllumaale rajatud hall-lepiku areng, biomassi produktsioon ja 

lämmastiku- ning süsiniku dünaamika“. 

 

 

1.2. Ilmastikuolud vaatlusperioodil 

 

Uuritud katsealade ilmastiku iseloomustus perioodil 2010–2012 on esitatud 

kliimadiagrammina joonisel 2, mis on koostatud Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia 

Instituudi (EMHI 2013) vaatlusandmete põhjal. Kliimadiagrammi koostamisel kasutati 

ainult nende Eesti maakondade andmeid, kus asuvad uuritud katsealad (joonis 1).  

 



 20 

 

Joonis 2. Keskmine õhutemperatuur (vasak y-telg, jooned) ja sademed (parem, y-telg, 

tulbad) perioodil 2010–2012 Eesti maakondades, kus asuvad uuritavad katsealad 

(EMHI 2013) 

 

Kliimadiagrammi (joonis 2) põhjal on viimasel kolmel kasvuaastal kaasikud olnud 

üldiselt sademetega piisavalt varustatud ning veepuudus ei tohiks olla kasvu piiravaks 

faktoriks. Siiski võib 2010. ja 2011. aastat pidada keskmisest kuivemaks kevade ja suve 

esimeses pooles ning 2012. aastat keskmisest vihmasemaks. 2010. aastal oli uuritud 
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katsealade maakondade keskmine temperatuur +5 
o
C ja keskmine sademete summa   

767 mm, 2011. aastal +6,9 
o
C ja 687 mm ning 2012. aastal +5,4 

o
C ja 865 mm (EMHI 

2013).  

 

 

1.3. Välitööde käigus mõõdetud takseertunnused  

 

Välitööd katsealadel viidi läbi 2010. (Lutter 2011), 2011. ja 2012. aasta sügisel, kui 

puude kasvuperiood oli lõppenud. Välitööde käigus mõõdeti kõikidel 

püsiproovitükkidel puude rinnasdiameeter (näidud fikseeriti täpsusega 0,1 cm). 

Looduslikult uuenenud kaasikutes mõõdeti iga kümnenda puu kõrgus koos elusvõra 

algusega (igal alal minimaalselt 20 puud, täpsusega 0,1 m). Arukasekultuurides mõõdeti 

iga viienda puu kõrgus ja elusvõra algus. Elusvõra pikkuse (Hvpikkus) saamiseks lahutati 

puu kõrgusest (Hpuu) maha elusvõra algus (Hvalgus) (Hvpikkus = Hpuu – Hvalgus). Mõõdetud 

puude arv püsiproovitükkidel jäi vahemikku 64 kuni 458. Arukasekultuurides mõõdeti 

kõigil kolmel aastal (2010–2012) iga-aastaselt ligikaudu 2000 kaske ning looduslikult 

uuenenud kaasikutes 2011. aastal ligikaudu 2300 kaske. 

 

Puude kõrguse ja elusvõra alguse kõrguse mõõtmisel kasutati elektroonilist 

kõrgusemõõtjat Vertex IV (Haglöf Sweden AB) ning alla 3-meetriste puude puhul 3,5 

m pikkust 0,1 m skaalaga mõõdulatti. Puude rinnasdiameeter mõõdeti metsaklupiga, 

kasutades täpsusskaalat. 

 

 

1.4. Arvutuslikud tunnused 

 

1.4.1. Tagavara ja biomass 

 

Puistute hektaritagavara leidmiseks kasutati Metsa korraldamise juhendis (2009) 

puistutele keskmise kõrgusega üle 6 meetri soovitatud valemit (1): 
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M = G*H*F,                                                                     (1) 

kus M - puistu tagavara (tm ha
-1

); G - puistu rinnaspindala (m
2
 ha

-1
); H - puistu 

keskmine kõrgus (m); F - puistu keskmine rinnakõrguse vormiarv. 

 

Puistu keskmise rinnakõrguse vormiarvu F leidmiseks kasutati Metsa korraldamise 

juhendis (2009) esitatud valemit (2): 

 

ln(H)*dH*c
H

b
aF  ,                                         (2) 

kus F - puistu keskmine rinnakõrguse vormiarv; H - puistu keskmine kõrgus (m); kase 

kordajad on: a = –1,6715, b = 7,5641, c = –0,3429, d = 1,1006. 

 

Hiiumaa arukasekultuuri ja Saaremaa looduslikult uuenenud kaasiku keskmine kõrgus 

jäi alla 6 meetri ning seetõttu kasutati puistu hektaritagavara leidmiseks Metsa 

korraldamise juhendis (2009) soovitatud valemit (3): 

 

M = 0,0000785*D
2
*H*(a+(b/H

c
))*N,                                  (3) 

kus M - puistu tagavara (tm ha
-1

), D - puistu keskmine rinnasdiameeter (cm); H - puistu 

keskmine kõrgus (m); N - puude arv (tk ha
-1

); kase kordajad on: a = 0,5922,b = 46,7815, 

c = 4,1932. 

 

Hübriidhaava puistu hektaritagavara arvutamisel kasutati kirjanduses (Johnsson 1953, 

viidatud Rytter ja Stener 2005 kaudu) leiduvat valemit ühe puu mahu määramiseks (4), 

mille põhjal arvutati kõikidele proovitükil mõõdetud puudele mahud: 

 

V=0,03186*D
2
*H+0,43*H+0,0551*D

2
-0,4148*D,                         (4) 

kus V - ühe puu maht (dm
3
); D - puu rinnasdiameeter (cm); H - puu kõrgus (m). 

 

Maapealne biomass (tonni kuivainet hektari kohta) arvutati hektaritagavara põhjal 

lähtuvalt puidu mahukaalust. Hinnati nii tüvede kui ka okste biomass. Kirjanduse põhjal 

(Johansson 1999a) võeti okste mahuliseks osakaaluks 13% puu tüvede ja okste 

kogumahust. Noorte põllumaa kaasikute puidu mahukaal on arvatavasti väiksem kui 
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metsamaal. Johanssoni (2007) järgi on Kesk-Rootsis põllumaadel arukase mahukaal 12-

aastaselt 408–440 kg m
-3

, Repola (2006) järgi on kasepuidu mahukaal Lõuna-Soomes 

ligikaudu 475 kg m
-3

. Kasesalu (1965) järgi on metsamaal kasvavate raieealiste 

arukaskede mahukaal 640–670 kg m
-3 

ja Henno (1963a) järgi rinnakõrguselt 678 kg m
-3

. 

Ka teistes Eesti uurimustes (nt Uri et al. 2010) on kasutatud kirjandusele toetudes 

(Hakkila 1989, viidatud Uri et al. 2010 kaudu) noore põllumaakaasiku kasepuidu 

mahukaaluna väiksemat hinnangut 497 kg m
-3

. Eelnevat arvesse võttes, on maapealse 

biomassi arvutamisel magistritöös võetud arukase mahukaaluks 500 kg m
-3

.  

 

Hübriidhaava maapealne biomass saadi samuti lähtuvalt puistu tagavarast, mis arvutati 

valemiga (4). Okste massi arvutamiseks hübriidhaava maapealses biomassis lähtuti 

kirjanduses esitatud hinnangust, mille järgi moodustavad hübriidhaaval oksad 23% puu 

kogumahust (Rytter ja Stener 2003). Hübriidhaava mahukaal võib kirjanduse põhjal 

varieeruda vahemikus 295–494 kg m
-3

, kuid paljude uuringute keskmine mahukaal on 

ligikaudu 350 kg m
-3

 (Tullus et al. 2012a), mida kasutati ka magistritöö arvutustel. 

 

 

1.4.2. Täius ja boniteet 

 

Ühel hektaril kasvava puistuelemendi rinnaspindala suhe vastava normaalpuistu 

rinnaspindalasse annab puistu täiuse, mida väljendatakse protsentides (Vaus 2005). 

Puistute täiuse arvutamiseks kasutati Metsa korraldamise juhendis (2009) soovitatud 

valemit (5): 

 

T = 
nG

G
*100,                                                                    (5) 

kus T - täius (%); G - puistu rinnaspindala (m
2
 ha

-1
); Gn - normaalpuistu rinnaspindala 

(m
2
 ha

-1
). 

 

Normaalpuistu rinnaspindala leidmiseks kasutati Metsa korraldamise juhendis (2009) 

soovitatud valemit (6): 
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Gn=a+b*H+c*H
2
+d* H ,                                               (6) 

kus Gn - normaalpuistu rinnaspindala (m
2
 ha

-1
); H - rinde keskmine kõrgus (m); kase 

kordajad on: a = 11,65, b = 2,0183, c = –0,0155, d = –4,4908. 

 

Kaasikute boniteedi arvutamiseks kasutati Metsa korraldamise juhendis (2009) 

soovitatud valemit, kus boniteet arvutatakse lähtuvalt kõrgusindeksitest H50 ja H100. 

 

Kõrgusindeksid H50 (7) ja H100 (8) arvutati järgnevate valemite abil: 

 

   
   1c^50/A*H*β1

1c^50/A*α1*H
H50




 ,                                         (7) 

 

    1c0,5^*H*βα1

H
H

50

50
100


 ,                                         (8) 

kus H100 - kõrgusindeks 100 aasta vanuses; H50 - kõrgusindeks 50 aasta vanuses; H - 

enamuspuuliigi keskmine kõrgus (m); A - enamuspuuliigi keskmine vanus (a); pehmete 

lehtpuude (kase) kordajad: α  = 0,7298, β  = –0,0161, c = 1,3460. 

 

Boniteediklass arvutati Metsa korraldamise juhendis (2009) soovitatud valemit 

kasutades (9): 

4

H5,33
B

100
 ,                                                       (9) 

kus H100 - kõrgusindeks 100 aasta vanuses. 

 

 

1.5. Lehtede ja lehestiku tunnused 

 

Puude toitainete omastamise ja lehestiku funktsioneerimise iseloomustamiseks koguti 

arukasekultuuridest ja looduslikult uuenenud kaasikutest 2011. aasta suve teisel poolel 

puudelt leheproovid. Lehtede kogumisel jaotati puud kõrguse põhjal kolme 

suurusklassi: suur, keskmine ja väike puu. Lehed korjati võra keskosast. Iga 

suurusklassi kohta korjati 20–35 puulehte. Lehtede korjamisel jälgiti, et puud ja 
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korjatavad lehed oleksid kahjustusteta. Lehed kuivatati toatemperatuuril 

kuivatusraamide vahel ning seejärel Eesti Maaülikooli Metsandus- ja 

maaehitusinstituudi metsakasvatuse osakonna Metsaökoloogia ja bioproduktsiooni 

labori kuivatuskapis (Memmert 100–800) temperatuuril +65 
o
C. Peale konstantse kaalu 

saavutamist mõõdeti ükshaaval lehtede pindalad (näidud fikseeriti täpsusega 0,01 cm
2
) 

programmiga winFolia ver. 5.0a (Regent Instruments Inc.) ning iga leht kaaluti 

(täpsusega 0,001 g), seejärel arvutati lehe pindtihedus (g m
-2

). Kokku mõõdeti 1320 

kaselehte. Peale lehtede mõõtmist määrati EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi 

Taimebiokeemia laboris lehtede lämmastiku, fosfori, kaaliumi, kaltsiumi ja 

magneesiumi kontsentratsioonid, kus iga katseala kohta analüüsiti kolm koondproovi 

(väike, keskmine ja suur puu), kokku analüüsiti laboris 66 leheproovi. 

 

Poolsfäärifotod tehti 2011. aasta suve teisel poolel. Poolsfäärifotode tegemiseks kasutati 

digitaalkaamerat Canon EOS 5D koos lainurkobjektiiviga Sigma 8 mm 1:3.5 EX DG 

FISHEYE. Igal proovitükil tehti kokku 12 fotot erinevatest asukohtadest, mis tähistati 

looduses. Pildistamine toimus alustaimestiku rinde kohalt, maapinnast 50 cm kõrguselt. 

Fotosid analüüsiti programmiga Gap Light Analyzer (1999) (Simon Fraser University, 

Institute of Ecosystem Studies) ning saadi hinnang järgnevate puistu parameetrite kohta: 

võrastiku avatus (%), lehepinnaindeks (m
2
 m

-2
) ning läbi võrastiku maapinnani jõudev 

otsene, hajus ja summaarne päikesekiirgus (%). Kokku analüüsiti 264 poolsfäärifotot. 

 

 

1.6. Mullaanalüüsid 

 

Kõikidest uuritud kaasikutest võeti kaheksas korduses (2011. aastal) mullaproovid 

taime kasvuks oluliste elementide – üldlämmastiku (N), omastatava fosfori (P), 

omastatava kaaliumi (K), kaltsiumi (Ca) ja magneesiumi (Mg) – sisalduse ning mulla 

happesuse (pHKCl) määramiseks. Mullaanalüüsid teostati Saku Põllumajandusuuringute 

Keskuses, kus üldlämmastiku sisaldus määrati Kjeldahli meetodiga ning omastatava 

fosfori ja kaaliumi sisalduse määramiseks kasutati Mehlichi meetodit. Proovid võeti 

huumushorisondi kahest kihist: A1 (0–10 cm sügavus) ja A2 (11–20 cm sügavus) ning 
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magistritöös kasutatakse kahe kihi aritmeetilisi keskmisi väärtusi. 2011. aasta 

mullaanalüüsi koondtulemused on esitatud lisas 2, tabelis 20.  

 

Tabel 3. Püsiproovitükkide muldade iseloomustus (Kasenoorendike kasvukäik ... 2007) 

Katseala Mullašiffer Mullaliigi nimi 

Arukasekultuurid 

Hiiumaa K’’’ Keskmise sügavusega rähkmuld 

Ida-Virumaa LPG Näivleetunud gleimuld 

Järvamaa KI Leetjas muld 

Läänemaa LkIIg Gleistunud keskmiselt leetunud muld 

Põlvamaa L(P) Hele näivleetunud muld 

Pärnumaa G(o) Küllastunud gleimuld 

Raplamaa Ko Leostunud muld 

Tartumaa KI Leetjas muld 

Valgamaa L(P) Hele näivleetunud muld 

Viljandimaa L(P) Hele näivleetunud muld 

Võrumaa E2o Keskmiselt erodeeritud leostunud muld 

Looduslikult uuenenud kaasikud 

Hiiumaa G(o) Küllastunud gleimuld 

Ida-Virumaa LPg Gleistunud näivleetunud muld 

Lääne-Virumaa LkIIg Gleistunud keskmiselt leetunud muld 

Põlvamaa LP Pruun näivleetunud muld 

Pärnumaa G(I) Leetjas gleimuld 

Raplamaa Ko Leostunud muld 

Saaremaa Kg’’’ 
Gleistunud keskmise sügavusega 

rähkmuld 

Tartumaa LPg Gleistunud näivleetunud muld 

Valgamaa LP Pruun näivleetunud muld 

Viljandimaa L(P) Hele näivleetunud muld 

Võrumaa LkII Keskmiselt leetunud muld 

 

Arukasekultuuride mulla toiteelementide sisalduses aja jooksul toimunud muutuste 

analüüsiks saadi varasemad andmed aastate 2000 (Lisa 2, tabel 19) kohta A. Varese (et 

al. 2001) uurimusest ning 2008. aasta kohta Eesti Maaülikooli Metsandus- ja 

maaehitusinstituudi metsakasvatuse osakonna kiirekasvuliste lehtpuude uurimisrühma 

andmebaasist (Lisa 2, tabel 19). Looduslikult uuenenud kaasikutes olid mullaanalüüsid 

teostatud 2001. aastal (Lisa 2, tabel 21) (Kasenoorendike kasvukäik ... 2007). Muldade 

sügavkaeved tehti 2000. aastal arukasekultuurides ja 2001. aastal looduslikult uuenenud 

kaasikutes (tabel 3) (Kasenoorendike kasvukäik ... 2007). Põllumuldade puhul tuleb 

silmas pidada, et kuivenduse tõttu on tegelikud niiskustingimused gleistunud ja 

gleimuldadel vähem liigniisked kui vastavatel looduslikel muldadel, lisaks on 
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lupjamisega muudetud happeliste muldade pH-d ning varasema maaharimise käigus on 

A ja E või A ja B horisondid osaliselt segunenud (Laas 2004). 

 

 

1.7. Statistiline analüüs 

 

Välitööde käigus saadud andmed sisestati tabelarvutussüsteemi MS EXCEL 2003 

keskkonda, edasine andmete analüüs toimus statistikaprogrammis R (R Development 

Core Team 2013). Igale proovitükile arvutati välitöödel kogutud andmestiku põhjal 

puistu kõrgust, rinnasdiameetrit ja elusvõra pikkust iseloomustavad statistilised 

karakteristikud: aritmeetiline keskmine, maksimaalne ja minimaalne väärtus, 

standardhälve ja variatsioonikordaja (Variatsioonikordaja = 100 * Standardhälve / 

Aritmeetiline keskmine) (Kiviste 1998). Erinevate tunnuste arvutatud aritmeetiline 

keskmine on esitatud koos standardveaga (±st.viga). Andmete sobivust 

normaaljaotusele hinnati Shapiro-Wilki testi abil. Keskväärtuste võrdlemiseks kahe 

grupi vahel kasutati t-testi ning rohkem kui kahe rühma võrdlemisel kasutati TukeyHSD 

testi. Mulla lähtekivimi (5 rühma: rähkne, leostunud, leetjas, näivleetunud ja leetunud 

muld) ja niiskusrežiimi (4 rühma: põuakartlik, parasniiske, gleistunud ja gleimuld) mõju 

hindamiseks üksikpuu kõrguskasvule koostati lineaarne segamudel, kus juhuslikuks 

faktoriks on katseala, kasutades R funktsiooni lme. Tunnuste vahel seoste 

kirjeldamiseks kasutati lineaarset ja mittelineaarset regressioonianalüüsi, kus 

regressioonivõrrandite sobivuse hindamisel kasutati determinatsioonikordajat (R
2
) ja 

korrelatsioonikordajat (R) ning olulisuse tõenäosust (p). Kõigi kasutatud meetodite 

puhul oli olulisuse nivoo α = 0,05. 
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2. Tulemused ja arutelu 

 

2.1. Puistu kõrgus ja boniteet 

 

Välitöödel kogutud üksikpuude andmete põhjal arvutati puistute kõrgust 

iseloomustavad statistilised karakteristikud, mis on esitatud tabelis 17 (Lisa 1). 

Ülevaated arukasekultuurides ja looduslikult uuenenud kaasikutes puude kõrguse 

hajuvusest on esitatud joonistel 3 ja 4, kus on tähistatud ka kõrguse põhjal üksteisest 

usaldatavalt erinevad puistud. 

 

Joonis 3. Arukasekultuuride keskmist kõrgust iseloomustavad karpdiagrammid, kus 

ülemisel x-teljel on kõrguskasvult erinevad puistud tähistatud erinevate tähtedega 

(TukeyHSD testi põhjal) 
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Joonis 4. Looduslikult uuenenud kaasikute keskmist kõrgust iseloomustavad 

karpdiagrammid, kus ülemisel x-teljel on kõrguskasvult erinevad puistud tähistatud 

erinevate tähtedega (TukeyHSD testi põhjal) 

 

Kümne arukasekultuuri (ilma Hiiumaata) keskmine puistu kõrgus 14 aasta vanuselt jäi 

vahemikku 11,1 kuni 15,2 m (joonis 3) ning kümne looduslikult uuenenud kaasiku 

(ilma Saaremaata) kõrgus vahemikku 9,4 kuni 14,2 m (joonis 4). Arukasekultuuride 

keskmine kõrgus 13,0±0,1 m erines usaldatavalt (p = 0,018) looduslikult uuenenud 

kaasikute kõrgusest 10,9±0,2 meetrit. Arukasekultuurid on saavutanud kiirema 

kõrguskasvu nooremas vanuses (14-aastaselt), kui on seda looduslikult uuenenud 

kaasikutes (keskmine vanus 18 aastat, vanused vahemikus 16–20 aastat). Varasemas 

uurimuses on vaadeldavates looduslikult uuenenud kaasikutes (keskmine vanus 13 

aastat) saadud puistute keskmiseks kõrguseks transektimeetodi põhjal valgustusraie alal 

7,2 m (Kasenoorendike kasvukäik … 2007), mis jääb tunduvalt alla arukasekultuuride 



 30 

keskmisele kõrguskasvule 11,7 m 13-aastaselt (Lutter et al. 2012). Istutatud kaasikute 

kiiremat kõrguskasvu looduslikult uuenenud kaasikutest võis mõjutada taimlast 

hangitud istutusmaterjali geneetiliselt parem päritolu (Koski ja Rousi 2005), maapinna 

ettevalmistus, multši kasutamine ja väiksem puudevaheline konkurents noores eas 

tulenevalt väiksemast algtihedusest (Vares et al. 2001, Vares 2005).  
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Joonis 5. Arukasekultuuride kõrguse kasvukäik vanuses 5–14 aastat ja Hiiumaa 

arukasekultuuris vanuses 7–13 aastat 

 

Arukasekultuuride kõrguse kasvukäik on esitatud joonisel 5. Suurim keskmine kõrgus 

arukasekultuurides mõõdeti Läänemaa proovitükil (15,2±0,2 m), mis eristub kõrguse 

kasvukäigu joonisel 5 teistest katsealadest alates üheksandast-kümnendast kasvuaastast. 

Läänemaa keskmist kõrgust on arvutuslikult mõjutanud asjaolu, et kultuuris on 
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järjepidevalt teostatud alameetodil hooldusraieid. Arukasekultuuridest on kõrguse 

kasvukäigu poolest perioodil 5–14 aastat paremate katsealade seas Viljandimaa (2011 

talvel esimene hooldusraie alameetodil) ning viljakatel muldadel kasvavad Põlvamaa ja 

Raplamaa kultuurid. Üldises plaanis on arukasekultuuride kõrguse kasvukäiku 

iseloomustavad jooned (joonis 5) sarnases järjekorras vanuses 5–14 aastat ning suuri 

ümberpaiknemisi pole toimunud. Esile tasub tõsta Põlvamaa kultuuri, mis viie aasta 

vanuselt oli kõrguskasvult üks keskmisi puistuid võrdluses teiste kasekultuuridega, kuid 

14. kasvuaasta järel on Põlvamaa puistu kõrguskasvult üks parimaid. Looduslikult 

uuenenud kaasikutest on kõige paremat kasvu näidanud Valgamaa puistu (18 a.), kus 

keskmiseks kõrguseks saadi 14,2±0,6 m ning Võrumaa puistu (17 a.), kus keskmiseks 

puistu kõrguseks saadi 13,6±0,7 m. Eestis on võrdlusandmeid noorte endistel 

põllumajandusmaadel kasvanud kaasikute kohta vähe, näiteks V. Uri (et al. 2012) esitab 

13-aastase viljakal mullal kasvava loodusliku tekkeviisiga endisel põllumaal kasvava 

arukaasiku keskmiseks kõrguseks 10,9 m, mis on sarnane näitaja vaatluse all olevate 

parema kasvuga looduslikult uuenenud kaasikutega, kuid enamik uuritavatest 

arukasekultuuridest ületab seda näitajat. Endisel põllumajandusmaal kasvava kaheksa-

aastase arukasekultuuri keskmiseks kõrguseks saadi 5,3 m (Uri et al. 2007b), mis on 

sarnane vaatluse all olevate arukasekultuuride keskmise kõrgusega (4,6–7,2 m) 

kaheksa-aastaselt (Kund et al. 2010). Eesti tingimustes on metsamaal jänesekapsa 

kasvukohatüübis 14- ja 18-aastase arukaasiku keskmiseks kõrguseks saadud vastavalt 

11,5 ja 13,5 m (Uri et al. 2012).  

 

Rootsis laiuskraadidel 57–65
o
N on kasutusest välja jäänud põllumajandusmaadel 

saadud 12-, 16- ja 17-aastaste arukaasikute keskmiseks kõrguseks vastavalt 6 m, 10,7 m 

ja 11,9 m (Johansson 1999a), mis on sarnane vaatluse all olevate looduslikult uuenenud 

kaasikute kõrguskasvuga ning madalam uuritavatest arukasekultuuridest. Samas on 

eelneva uurimuse (Johansson 1999a) 12-aastase kaasiku madalam kõrguskasv 

põhjendatav geograafilise asupaigaga, mis asub Eestist tunduvalt põhja pool 

(laiuskraadil 65
o
N). Sama autori (Johansson 2007) andmetel jäi 12 aasta vanustes 

arukasekultuurides keskmine kõrgus Kesk-Rootsis (laiuskraadil 60
o
N) endisel 

põllumajandusmaal vahemikku 6,74–8,21 m, kuid see näitaja jääb tunduvalt alla 

vaatluse all (9,4–12,7 m) olevatele arukasekultuuridele 12-aasta vanuses (Lutter 2011). 
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Ida-Soomes, Põhja-Karjala piirkonnas on saadud 20-aastaste arukasekultuuride 

keskmiseks kõrguseks 11,6 m ning parimate arukaasikute keskmiseks kõrguseks 

ligikaudu 14 m (Saramäki ja Hytönen 2004). Soome viljaka metsakasvukohatüübi 

kaasiku kasvukäigutabelis ennustatakse 15-aastase kaasiku kõrguseks 11 m (Oikarinen 

1983, viidatud Hynynen et al. 2010 kaudu). Uuritavate kaasikute kõrguse kasvukäigu 

võrdlus Eesti ja Põhjamaa põllumaakaasikutega on esitatud joonisel 6. 

 
Joonis 6. Kümne arukasekultuuri kõrguse kasvukäigu ja kümne looduslikult uuenenud 

(LU) kaasiku võrdlus kase ja teiste lehtpuude kirjandusandmetega  
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Eestis kasutusel olevate Ia ja I boniteedi metsamaa kõrguse kasvukägutabelite (A. V. 

Tjurin, O. Henno) (Krigul 1971) võrdlus arukasekultuuride kõrguse kasvukäiguga on 

esitatud joonisel 6. Ia boniteedi O. Henno kõrguse kasvukäigutabeli alusel on kase 

kõrgus 20-aastaselt 11 m ning A. V. Tjurini tabeli järgi 12,6 m (Krigul 1971). O. Henno 

on koostanud kasvukäigutabelid ka tulenevalt metsakasvukohatüübist (1980) ning selle 

järgi on 15-aastases naadi ja jänesekapsa kaasikus keskmine puistu kõrgus vastavalt 

10,5 ja 8 m. Endistel põllumajandusmaadel kasvavad arukasekultuurid ületavad juba 14 

aasta vanuselt eespool mainitud metsamaa kasvukäigutabelite kõrguskasvu prognoose. 

Ka looduslikult uuenenud kaasikuid analüüsides ilmneb peamiselt Ia ja I boniteedile 

sarnane kõrguskasv (tabel 4). Ka varasemas uurimuses samade kaasikute (Kund et al. 

2010) kohta mulla alusel koostatud kõrguskasvu mudel prognoosib arukasekultuuride 

kiiremat kõrguse kasvu võrreldes metsamaal kasvavate kaasikute kasvukäigutabelitega.  

 

Tabel 4. Kaasikute boniteedid (Bon) ja keskmine kõrgus (m) viimasest mõõtmisest 

koos Metsa korraldamise juhendi (2009) järgi arvutatud kõrgusindeksitega H50 ja H100 

Puistu Vanus Kõrgus H50 H100 Bonarvutuslik Bonklass 

Arukasekultuurid 

Ida-Virumaa 14 12,5 28,2 33,9 -0,09 Ia 

Järvamaa 14 12,8 28,5 34,1 -0,16 Ia 

Läänemaa 14 15,2 31,1 36,1 -0,65 Ib 

Põlvamaa 14 13,9 29,8 35,1 -0,4 Ia 

Pärnumaa 14 12,6 28,3 34,0 -0,11 Ia 

Raplamaa 14 13,3 29,1 34,6 -0,27 Ia 

Tartumaa 14 12,7 28,4 34,0 -0,14 Ia 

Valgamaa 14 11,1 26,4 32,4 0,27 Ia 

Viljandimaa 14 14,0 29,9 35,2 -0,42 Ia 

Võrumaa 14 11,6 27,1 33,0 0,13 Ia 

Keskmine 14 13,0 28,7 34,2 -0,18 Ia 

Hiiumaa 13 4,7 15,1 21,4 3,02 III 

Looduslikult uuenenud kaasikud 

Hiiumaa 20 10,5 20,6 27,2 1,57 II 

Ida-Virumaa 17 9,4 21,3 27,8 1,42 I 

Lääne-Virumaa 18 12,0 24,1 30,4 0,77 I 

Põlvamaa 19 11,5 22,7 29,2 1,09 I 

Pärnumaa 17 8,7 20,2 26,8 1,68 II 

Raplamaa 19 12,0 23,4 29,7 0,94 I 

Tartumaa 17 11,2 23,9 30,2 0,83 I 

Valgamaa 18 14,2 26,8 32,7 0,2 Ia 

Viljandimaa 16 11,8 25,5 31,6 0,47 Ia 

Võrumaa 17 13,6 26,8 32,8 0,19 Ia 

Keskmine 18 11,5 23,5 29,8 0,92 I 

Saaremaa 14 5,2 16,3 22,7 2,70 III 
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Nii looduslikult uuenenud kaasikute kui ka arukasekultuuride senine kasvukäik näitab 

kaasikute kõrget kasvupotentsiaali ning kõrguskasvu põhjal on uuritavatest puistutest 

kujunemas enamasti viljakad Ia ja I boniteedi puistud (tabel 4). Kasutusel olevad 

kasvukäigutabelid alahindavad taoliste puistute kasvupotentsiaali, millele on tähelepanu 

pööratud ka varasemates põllumaa kaasikuid käsitlevates Eesti uurimustes (Kund et al. 

2010, Uri et al. 2010). Põllumaa kaasikute kiirem kõrguskasv noores eas võrrelduna 

vanemate kasvukäigutabelitega on põhjendatav teatud määral ka üleüldise metsade 

kiirema kasvuga viimaste kümnendite jooksul Eestis ja lähiriikides (Nilson et al. 1999). 

 

Arukasekultuuride kasvukäigu võrdlus teiste kiirekasvuliste lehtpuudega, mis kasvavad 

kultuurides endistel põllumajandusmaadel, on esitatud joonisel 6. Viljakal näivleetunud 

mullal kasvav halli lepa kultuur (Aosaar 2012) on saavutanud esialgu arukasest kiirema 

kõrguskasvu noores eas, aga 12–13 aasta vanuselt kasekultuuride (10 kultuuri 

keskmine) ja halli lepa kultuuri keskmine kõrguskasv ühtlustub ning umbes 14nda 

kasvuaasta juures möödub kasekultuuride kõrguskasv halli lepa kultuuri kõrguskasvust. 

Halli lepa kultuuri keskmiseks kõrguseks 14-aastaselt saadi 12,2 m, mis jääb alla 10 

arukasekultuuri keskmisele kõrgusele samas vanuses (13,0 m). Seega noores eas (alla 

kümne aasta) näitab hall lepp bioloogilise eripära tõttu arukasest kiiremat kõrguskasvu, 

kuid peale kümnendat kasvuaastat hakkavad nende puuliikide kõrguskasvud ühtlustuma 

ning pikema perioodi ulatuses möödub arukask hallis lepast. Tuleb arvestada ka seda, et 

halli lepa kasvukäik on koostatud ühe kultuurpuistu baasil, mis kasvab viljakal 

näivleetunud mullal. Hübriidhaavakultuurid näitavad nii kase- kui ka lepakultuurist 

suuremat kõrguse kasvukäiku. Joonise 6 põhjal ilmneb trend, kus 7–8 aasta vanuselt 

hübriidhaava ja halli lepa puistu kõrgused ühtlustuvad ning järgnevatel aastatel näitab 

hübriidhaab hallist lepast kiiremat kõrguskasvu. 14-aastaste hübriidhaavikute (3 puistut) 

keskmiseks kõrguseks saadi 16,7 m ning kõige kiiremini kasvanud hübriidhaavakultuuri 

keskmiseks kõrguseks mõõdeti 17,8 m. Arukasekultuurid näitavad 

hübriidhaavakultuuridega peaaegu sarnast kõrguse kasvukäiku kuni seitsmenda 

kasvuaastani, kuid peale seda kiireneb hübriidhaava kõrguskasv arukasest. Vanemate 

kui 20–30-aastaste hübriidhaavikute kohta on vaatlusandmeid kirjanduses vähe ning 

Eesti kohta hoopis puuduvad. Hübriidhaava üks lähteliikidest, harilik haab, kasvab 
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teadaolevalt arukasest kõrgemaks (Krigul 1971). Lõuna-Rootsis on mõõdetud peaaegu 

raieküpse 23-aastase hübriidhaaviku keskmiseks kõrguseks umbes 20 m ning veidi 

noorema, 18-aastase puistu kõrguseks 25 m (Johansson 2013), mis näitab seda, et 

hübriidhaavikute kõrguskasv võib varieeruda suurtes piirides. Seega on raske 

prognoosida hübriidhaavakultuuride kõrguskasvu pikema perioodi jooksul ning pikema 

raieringi (> 30 aastat) korral võivad arukasekultuurid hübriidhaavakultuuride 

kõrguskasvust uuesti mööda minna.  

 

Kasvukoha potentsiaali indikaatoriks on teatud määral kõrgeimad puud. Kõrgeim puu 

arukasekultuurides oli 14-aastaselt 17,2 m Pärnumaa proovitükil. Looduslikult 

uuenenud kaasikutes mõõdeti kõrgeimaks puu kõrguseks 18,5 m Valgamaa proovitükil, 

kus puude keskmine vanus on 18 aastat, kusjuures tasub märkida, et looduslikult 

uuenenud kaasikutes on tõenäoliselt sees ka vanemaid puid, kuna kaskede lisandumine 

kasutusest välja jäänud põllumaale looduslikul teel toimus mitme aasta jooksul (Vares 

2005). 14-aastase hübriidhaava maksimaalseks kõrguseks mõõdeti 22,3 m, mis on 

suurem näitaja kui arukasekultuurides. 
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Joonis 7. Arukasekultuuride keskmine kõrguse juurdekasv 13. ja 14. kasvuaastal (2011 

ja 2012 aasta) (puistutes tähistusega * on toimunud hooldusraie) 
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Magistritöö autor mõõtis arukasekultuure kolmel järjestikusel aastal (2010–2012), 

mistõttu on võimalik arvutada kahe viimase kasvuaasta kõrguse juurdekasvud (joonis 

7). Arukaasikute maksimaalne kõrguse juurdekasv toimub vanuses 10–20 aastat (Krigul 

1971, Oikarinen 1983, viidatud Hynynen et al. 2010 kaudu). Kõik arukasekultuurid on 

saavutanud viimasel kahel kasvuaastal suure kõrguse juurdekasvu. 13nda kasvuaasta 

keskmine kõrguse juurdekasv 0,9 m erineb usaldatavalt (p = 0,047) 14nda kasvuaasta 

kõrguse juurdekasvust (1,3 m) paarikaupa t-testi põhjal. Viimase kahe kasvuaasta 

suurimaks kõrguse juurdekasvuks saadi Tartumaa ja Viljandimaa katsealal 2,6 m, kuid 

tuleb arvestada, et nendes kultuurides on toimunud alameetodil hooldusraied, mis 

tõstavad arvutuslikult keskmist juurdekasvu. Osaliselt võib 14. kasvuaasta (2012) parem 

kõrguskasv olla tingitud ka soodsamast ilmast võrreldes 2011. aastaga, kus kevadel ja 

suve I poolel oli sademeid keskmisest vähem (joonis 2). Teises Eesti uurimuses saadi 

12–13-aastase looduslikult uuenenud endisel põllumajandusmaal kasvavale 

arukaasikule saadud keskmiseks jooksva aasta kõrguse juurdekasvuks 1,5–1,6 m (Uri et 

al. 2010), mis on sarnane tulemus uuritavate arukasekultuuridega (joonis 7). Kõige 

väiksemat kõrguse juurdekasvu võrreldes teiste katsealadega on viimasel kahel aastal 

olnud Valgamaa arukasekultuuris, vastavalt 0,4 m ja 0,9 m. Valgamaa arukasekultuuris 

kasvab alusmetsas tihe pajuvõsa ning konkurents toitainetele ja mullaniiskusele on 

seetõttu suurem. Kolme harvendatud arukasekultuuri mitte arvestades on 13. ja 14. aasta 

vaheline kõrguskasvu erinevus väga suur ka Võrumaa kultuuris. Võrumaa 

arukasekultuuri väiksem kõrguse juurdekasv 13. kasvuaastal on põhjendatav 2011. aasta 

väiksema sademete hulgaga suve I poolel, sest antud puistu kasvab kallakulisel reljeefil 

erodeeritud leostunud mullal, mis sademetevaesel ajal on põuakartlik (Astover et al. 

2012).  

 

Arukasekultuuride jooksva aasta kõrguse juurdekasvu ning puistu keskmise kõrguse 

vahel ei esinenud usaldatavaid seoseid 13. ja 14. kasvuaastal, mis on ilmnenud 

varasemates uurimustes antud arukasekultuuride kohta kolme ja (Jõgiste et al. 2003) 

kaheksa aasta vanuselt (Kund et al. 2010). Seega antud vanuses ei saa enam jooksva 

aasta kõrguskasvu ennustada ainult puistu kõrguse põhjal nagu see oli võimalik 

nooremas vanuses (Jõgiste et al. 2003, Kund et al. 2010). 
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2.2. Puistu rinnasdiameeter 

 

Välitöödel kogutud andmestiku põhjal arvutati puistu rinnasdiameetrit iseloomustavad 

statistilised karakteristikud, mis on esitatud tabelis 18 (Lisa 1). Arukasekultuuride kohta 

on esitatud 2012. aasta ning looduslikult uuenenud kaasikute kohta 2011. aasta 

mõõtmisandmed. Ülevaated eraldi, nii arukasekultuuride kui ka looduslikult uuenenud 

kaasikute rinnasdiameetritest ja selle proovitükisisesest hajuvusest on esitatud joonistel 

8 ja 9, kus on tähistatud ka rinnasdiameetri põhjal üksteisest usaldatavalt erinevad 

puistud. 

 

Joonis 8. Arukasekultuuride keskmist rinnasdiameetrit iseloomustavad 

karpdiagrammid, kus ülemisel x-teljel on rinnasdiameetri kasvult erinevad puistud 

tähistatud erinevate tähtedega (TukeyHSD testi põhjal) 
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Joonis 9. Looduslikult uuenenud kaasikute keskmist rinnasdiameetrit iseloomustavad 

karpdiagrammid, kus ülemisel x-teljel on rinnasdiameetri kasvult erinevad puistud 

tähistatud erinevate tähtedega (TukeyHSD testi põhjal) 

 

Arukasekultuuride keskmine rinnasdiameeter 14 aasta vanuselt jäi vahemikku 7,7 kuni 

13,1 cm ning looduslikult uuenenud kaasikute puhul vahemikku 6,2 kuni 10,1 cm. 

Arukasekultuuride keskmine rinnasdiameeter 9,8±0,1 cm erineb usaldatavalt (p < 

0,001) looduslikult uuenenud kaasikute (7,7±0,1 cm) vastavast näitajast. 

Arukasekultuurid on saavutanud suurema rinnasdiameetri juba tunduvalt nooremas 

vanuses (14 aastat), kui on seda looduslikult uuenenud kaasikud (16–20 aastat). Kõige 

suurem rinnasdiameetri kasv on Lääne- ja Viljandimaa arukasekultuuris (vastavalt 

13,1±0,2 ja 11±0,2 cm). Mõlemas puistus mõjutab keskmist rinnasdiameetrit asjaolu, et 

on teostatud hooldusraied alameetodil. Looduslikult uuenenud kaasikutest olid suurima 

keskmise rinnasdiameetriga Valga-, (10,1±0,3 cm), Võru-, (9,4±0,2 cm) ja Raplamaa 
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(9,0±0,2 cm). Looduslikult uuenenud kaasikutes varieerus rinnasdiameeter suuremates 

piirides kui arukasekultuurides, vastavalt 34,8% ja 28,0% (tabel 18), mis on ka 

statistiliselt erinev (p = 0,019). Varasemas uurimuses on vaadeldavates looduslikult 

uuenenud kaasikutes (keskmine vanus 13 aastat) saadud puistute keskmiseks 

rinnasdiameetriks transektimeetodi põhjal valgustusraie alal 5,1 cm (Kasenoorendike 

kasvukäik … 2007), mis jääb tunduvalt alla arukasekultuuride keskmisele 

rinnasdiameetrile (9,1 cm) 13-aastaselt (Lutter et al. 2012). 

 

Kirjanduses leiduvate andmete põhjal kaasikute rinnasdiameetri võrdlemisel tuleb 

arvestada, et noorte kaasikute jämeduskasv on tugevalt mõjutatud puistu tihedusest 

(Eriksson ja Johansson 2006). Põllumaade metsastamisel Soomes on viimastel 

kümnenditel kasutatud suhteliselt väikest (kuni paar tuhat puud hektaril) kultuuri 

algtihedust kaasiku rajamisel (Koski ja Rousi 2005, Hynynen et al. 2010), mis tuleneb 

peamiselt istutusmaterjali kallist hinnast. Arukasekultuuride keskmine tihedus oli 

1863±173 tk ha
-1

 (ilma Hiiumaata) ning looduslikult uuenenud kaasikutes 3662±710 tk 

ha
-1

 (ilma Saaremaata).  

 

Kahekümne aasta vanuselt on A. V. Tjurini Ia boniteedi kasvukäigutabeli järgi kaasiku 

rinnasdiameeter 10,3 cm (2245 tk ha
-1

), V. de Bedemari I boniteedis 6,9 cm (4721 tk  

ha
-1

) ja O. Henno Ia boniteedis 11 cm (2100 tk ha
-1

) (Krigul 1971). Seega 

arukasekultuurid näitavad kasvukäigutabelitele sarnast või suuremat rinnasdiameetrit 

juba 14 aasta vanuselt. Looduslikult uuenenud kaasikute keskmine vanus on umbes 18 

aastat ning enamik katsealasid jääb mõnevõrra alla kasvukäigutabelite keskmisele 

rinnasdiameetrile 20 aasta vanuses. Samas on uuritud põllumajandusmaale looduslikul 

teel uuenenud kaasikute tihedus tunduvalt suurem, kui Tjurini ja Henno kasvutabelites. 

Teistes Eestis läbiviidud uurimustes on endisel põllumajandusmaal kasvava 13-aastase 

loodusliku tekkega kaasiku keskmiseks rinnasdiameetriks saadud 5,8 cm, tiheduse 7670 

tk ha
-1

 juures (Uri et al. 2012) ning 14-aastase metsamaa kaasiku rinnasdiameetriks 9,9 

cm (1350 tk ha
-1

) (Uri et al. 2012). Viljaka metsamaa kasvukäigutabel Soomes 

prognoosib kaasiku rinnasdiameetriks 8,7 cm (2000 tk ha
-1

). Kesk-Rootsis 

(laiuskraadidel 58–65
o
N) on kasutusest välja jäänud põllumajandusmaadel kasvavate 

12-, 16- ja 17-aastaste kaasikute keskmiseks rinnasdiameetriks saadud vastavalt 3,5 cm, 
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6,8 cm ja 7,8 cm (42000 tk ha
-1

, 11900 tk ha
-1

 ja 2280 tk ha
-1

) (Johansson 1999a), mis 

jääb tunduvalt alla uuritavatele arukasekultuuridele. Ida-Soomes, Põhja-Karjala 

piirkonnas on saadud 20-aastaste arukasekultuuride keskmiseks rinnasdiameetriks 12 

cm (Saramäki ja Hytönen 2004), kus kaasikute rajamise tihedus oli 1600 tk ha
-1

. 

 

Kase rinnasdiameetri võrdlus teiste lehtpuuliikide rinnasdiameetriga on samuti teatud 

määral subjektiivne, sest võrdluseks olevatel puuliikidel on väga varieeruv puistu 

tihedus. Tihedusega 5920 tk ha
-1

 halli lepa kultuuris saadi 14-aastaselt keskmiseks 

rinnasdiameetriks 7,8 cm (Aosaar 2012). 14-aastastes hübriidhaavakultuurides (3 

puistut) mõõdeti keskmiseks rinnasdiameetriks 13,2 cm. 

 
Joonis 10. Puistu tiheduse (n) ja keskmise rinnasdiameetri (d) vaheline logaritmiline 

seos arukasekultuurides ja looduslikult uuenenud (LU) kaasikutes 
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Noorte kaasikute rinnasdiameetri kasvu noores eas mõjutab puistu tihedus (Eriksson ja 

Johansson 2006). Nii arukasekultuurides kui ka looduslikult uuenenud kaasikutes 

(joonis 10) esineb usaldatav negatiivse trendiga (p = 0,032 ja p = 0,005, vastavalt) 

logaritmiline seos rinnasdiameetri ja puistu tiheduse vahel (R
2
 = 0,46 ja R

2
 = 0,65, 

vastavalt) (joonis 10), millest võib järeldada, et paremaks rinnasdiameetri kasvuks on 

vajalikud hooldusraied tihedamates kaasikutes. Rootsis tehtud uurimuse põhjal oli 

rinnasdiameetri ja tiheduse vaheline seos noortes kaasikutes tugevam (R
2
 = 0,77) kui 

keskealistes kaasikutes (R
2
 = 0,55) (Eriksson ja Johansson 2006). Arukasekultuuride 

rinnasdiameetri jooksva aasta juurdekasvu ja puistu tiheduse vahel esines negatiivse 

suunaga lineaarne korrelatsioonitrend nii 13. (R
2
 = 0,25) kui ka 14. (R

2
 = 0,38) 

kasvuaastal, mis näitab suundumust, et tihedamates kaasikutes on rinnasdiameetri 

juurdekasv väiksem, kuid seosed pole usaldatavad (p = 0,138 ja 0,057).  
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Joonis 11. Arukasekultuuride rinnasdiameetri juurdekasv 13. ja 14. kasvuaastal (2011 ja 

2012) (puistutes tähistusega * on toimunud hooldusraie) 
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Arukasekultuuride 13. ja 14. kasvuaasta rinnasdiameetri juurdekasvud on esitatud 

joonisel 11. Arukasekultuuride keskmine rinnasdiameetri juurdekasv 13. kasvuaastal 

(0,9 cm) ei erine oluliselt 14. kasvuaasta rinnasdiameetri jooksvast juurdekasvust (0,7 

cm). Kõige suurem keskmine rinnasdiameetri jooksev juurdekasv (1,7 cm) mõõdeti 13. 

kasvuaastal Viljandimaa katsealal, kuid antud juhul mõjutab arvutuslikult tulemust 

harvendusraie. Samas 14. kasvuaastal on Viljandimaa katseala keskmine 

rinnasdiameetri juurdekasv üks väiksemaid võrdluses teiste katsealadega. Selline 

tulemus on vastuolus põhimõttega, et harvendamine mõjub positiivselt rinnasdiameetri 

juurdekasvule, samas on harvedusraiest möödas 2 aastat ning positiivne mõju võib 

ilmneda järgnevate aastate jooksul.  

 

Jooksva aasta rinnasdiameetri juurdekasvu ning puistu keskmise juurdekasvu vahel 

esines negatiivne lineaarne trend, kus väiksema tihedusega puistutes oli rinnasdiameetri 

jooksva aasta juurdekasv suurem kui tihedamates puistutes, kuid seosed ei olnud 

usaldatavad 13. ja 14. kasvuaastal. 
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Joonis 12. Arukasekultuuride rinnasdiameetri kasvukäik vanuses 7–14 aastat ja 

Hiiumaa arukasekultuuris vanuses 7–13 aastat 

 

Arukasekultuuride rinnasdiameetri kasvukäik vanuses 7–14 aastat on esitatud joonisel 

12. Jooniselt 12 võib ekslikult välja lugeda, et vanuses 10–12 aastat on toimunud 

diameetri kasvu järsk pidurdumine, eriti ilmekalt avaldub see Viljandimaa katseala 

puhul. See on tingitud asjaolust, et 2010. aastal toimus metoodika muudatus välitöödel 

ning transektimeetodilt (Jänes 2009) mindi üle proovitüki meetodile (Lutter 2011). 

Transektidel mõõdeti tunduvalt vähem puid kui proovitükkidel, mistõttu oli ka valim 
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vähem esinduslikum. Transektimeetodi puhul on ka raskem jälgida proovitüki piiri, 

mistõttu subjektiivse otsusena võisid palju väiksemad puud lihtsalt mõõtmata jääda.  

 

Rinnasdiameetri kasvukäigus on vanuses 7–14 aastat kõige paremini kasvanud 

hooldatud Lääne- ja Viljandimaa katsealadel (joonis 12). Kui 7-aastaselt oli Raplamaa 

arukasekultuur üks parema rinnasdiameetri kasvuga katsealasid, siis 14ndaks aastaks on 

mitmed madalama tihedusega puistud Raplamaast keskmise rinnasdiameetri osas 

mööda kasvanud. Raplamaa sai nooremas eas kasvueelise seetõttu, et puistu istutati 

viljakale, ülepinnaliselt haritud maale, kus puudus igasugune konkurents rohttaimedega. 

Tõenäoliselt piirab Raplamaa kaasiku rinnasdiameetri kasvu suur puistu tihedus. Teiste 

katsealade järjestus rinnasdiameetri alusel on joonisel 12 on üldjoontes jäänud samaks 

perioodil 7–14 aastat. 

 

 

2.3. Puistu produktsioon 

 

2.3.1. Tagavara 

 

Arukasekultuurid on varasemate uurimuste (Jänes 2009, Lutter 2011) põhjal saavutanud 

noores vanuses märkimisväärse hektaritagavara. Puistu kogu tagavara määravad 

üksikpuude dimensioonid. Keskmise ühe puu tüvemahu (Mpuu) leidmisel jagati puistu 

tagavara (M) puude arvuga (N) (Mpuu = M / N). Arukasekultuuride keskmine ühe puu 

tüvemaht 52±5,2 dm
3
 on usaldatavalt (p = 0,017) erinev looduslikult uuenenud 

kaasikute (33±5,0 dm
3
) vastavast näitajast. Ida-Soomes, Põhja-Karjala piirkonnas on 

saadud 20-aastaste arukasekultuuride keskmiseks puu tüvemahuks 73 dm
3
 (keskmine 

tihedus 1124 tk ha
-1

) (Saramäki ja Hytönen 2004). 

 

 

 

 

 



 45 

Tabel 5. Arukasekultuuride (2012 a.) ja looduslikult uuenenud kaasikute (2011 a.) 

rinnaspindala (G), puistu tagavarad (M), jooksva aasta tagavara juurdekasv (CAI), 

puistu keskmine tagavara juurdekasv (MAI), ühe puu maht (Mpuu = M / Puistu tihedus) 

ja puistu täius 

Puistu 
G,  

m
2
 ha

-1
 

M,  

m
3
 ha

-1
 

CAI,  

m
3
 ha

-1
a

-1
 

MAI,  

m
3
 ha

-1
a

-1
 

Mpuu, 

dm
3
 

Puistu täius, 

% 

Arukasekultuurid 

Ida-Virumaa 17,6 110 14,8 7,8 45,2 95 

Järvamaa 14,6 93 18,1 6,6 52,8 77 

Läänemaa 16,5 121 12,7 8,6 88,8 78 

Põlvamaa 15,0 103 16,8 7,3 52,9 75 

Pärnumaa 17,1 108 17,1 7,7 38,5 92 

Raplamaa 18,7 123 16,1 8,8 45,6 97 

Tartumaa 9,8 62 14,3 4,4 55,0 52 

Valgamaa 9,2 53 11,0 3,8 29,9 54 

Viljandimaa 15,3 105 16,3 7,5 67,8 76 

Võrumaa 12,9 76 16,6 5,4 43,7 73 

Keskmine 14,7±1,0 95±8 15,4±0,7 6,8±0,5 52,0±5,2 77±5 

Hiiumaa 2 7,7 4,2 0,6 5 - 

Looduslikult uuenenud kaasikud 

Hiiumaa 20,1 111 - 5,6 19,4 121 

Ida-Virumaa 8,9 46 - 2,7 25,2 57 

Lääne-Virumaa 16,6 100 - 5,6 28,9 92 

Põlvamaa 17,8 104 - 5,5 24,0 101 

Pärnumaa 16,6 82 - 4,8 9,1 112 

Raplamaa 18,8 114 - 6,0 43,3 104 

Tartumaa 13,6 78 - 4,6 39,5 79 

Valgamaa 22,5 157 - 8,7 61,0 111 

Viljandimaa 12,9 77 - 4,8 27,8 72 

Võrumaa 17,1 114 - 6,7 51,9 87 

Keskmine 16,5±1,3 99±9 - 5,5±0,5 33,0±5,0 94±6 

Saaremaa 1,6 25 - 1,8 8,8 - 
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Joonis 13. Arukasekultuuride hektaritagavara kasvukäik vanuses 9–14 aastat ja 

Hiiumaa arukasekultuur vanuses 9–13 aastat 

 

Arukasekultuuride (95±8 m
3
 ha

-1
) ja looduslikult uuenenud kaasikute (99±9 m

3
 ha

-1
) 

hektaritagavarad (tabel 5) ei erine üksteisest usaldatavalt. Samas on arukasekultuurid 

saavutanud looduslikult uuenenud kaasikutega sarnase hektaritagavara 14 kasvuaastaga 

ja väiksema puistu tiheduse juures. Arukasekultuuride hektaritagavara kasvukäik on 

esitatud joonisel 13, kus suurim tagavara on Raplamaa 123 m
3
 ha

-1 
ja Läänemaa 

puistutes 121 m
3
 ha

-1
. Madalamat hektaritagavara võrreldes teiste puistutega on 
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näidanud Valga-, Tartu- ja Võrumaa arukasekultuurid. Tjurini ja Henno 

kasvukäigutabelite (Krigul 1971) järgi on Ia boniteedis 20-aastaste kaasikute 

hektaritagavarad vastavalt 114 m
3
 ha

-1
 ning 118 m

3
 ha

-1
. Olev Henno (1980) 15-aastaste 

jänesekapsa ja naadi kaasikute hektaritagavaraks prognoositakse vastavalt 57 m
3
 ha

-1
 ja 

86 m
3
 ha

-1
, kuid seda tiheduste 4610 ja 3580 tk ha

-1
 juures. Parima kasvuga 

arukasekultuurid on viljakama kasvukoha kasvukäigutabelite tagavara näitajaid 

ületamas juba nooremas vanuses (joonis 14) ning madalama tiheduse juures. Ka 

looduslikult uuenenud kaasikud näitavad sarnast tagavara kasvukäigutabelite Ia-I 

boniteediga (joonis 14). Eesti uurimuses on viljakal põllumaal kasvava loodusliku 

tekkeviisiga arukaasiku hektaritagavaraks hinnatud 118 m
3
 ha

-1
 (Uri et al. 2010), mis on 

sarnane tulemus uuritavate kaasikute seas suurimat tagavara näitavate puistutega. 
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Joonis 14. Arukasekultuuride ja looduslikult uuenenud (LU) kaasikute hektaritagavara 

võrdlus kase kasvukäigutabelitega (Krigul 1971) ning võrdlus teiste kiirekasvuliste 

lehtpuudega 

 

Joonisel 14 on uuritavate kaasikute tagavara võrreldud hübriidhaava ja halli lepaga, mis 

kasvavad endistel põllumajandusmaadel kultuuridena. 14-aastaste 

hübriidhaavakultuuride (3 puistut) keskmine hektaritagavara 138 m
3
 ha

-1
 ületab 

arukasekultuuride sama näitajat oluliselt ning seda madala tiheduse 1100–1200 tk ha
-1

 

juures. Suurima hübriidhaaviku hektaritagavaraks mõõdeti 14-aastaselt 150 m
3
 ha

-1
. 

Viljaka kasvukoha 16-aastases halli lepa kultuuris saadi hektaritagavaraks 252 m
3
 ha

-1
, 
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tihedusega 5360 tk ha
-1

 (Aosaar 2012), mis ületab hübriidhaava ja arukasekultuuride 

vastavaid näitajaid ning näitab halli lepa väga kõrget produktsioonivõimet endistel 

põllumajandusmaadel. Halli lepa puhul tuleb arvestada seda, et tegemist on ühe puistu 

mõõtmisandmetega, mis kasvab viljakal näivleetunud mullal suure tihedusega. 
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Joonis 15. Arukasekultuuride tagavara jooksev juurdekasv 13. ja 14. kasvuaastal (2011 

ja 2012) (puistutes tähistusega * on toimunud hooldusraie) 

 

Viimase kahe kasvuaasta (2011 ja 2012) tagavara jooksvad juurdekasvud 

arukasekultuurides on esitatud joonisel 15. Madalamad tagavara juurdekasvud võrreldes 

teiste katsealadega 13. kasvuaastal olid Tartumaa ja Viljandimaa puistus, sest neis tehti 

2011. aastal hooldusraie alameetodil. Lisaks oli tagavara juurdekasv madalam 

Valgamaa puistus, kus kaskede kasvu mõjutab tõenäoliselt tihe pajuvõsa alusmetsas. 

Jooksev tagavara juurdekasv 14. kasvuaastal oli arukasekultuurides 15,4±0,7 m
3
 ha

-1
 a

-1
 

(vahemikus 11,0–18,1 m
3
 ha

-1 
a

-1
), mis ei erine usaldatavalt 13. Kasvuaasta 

juurdekasvust 13,6±1,7 m
3
 ha

-1
 a

-1
 (vahemikus 3,6–18,7 m

3
 ha

-1 
a

-1
). Kümnendal 

kasvuaastal (Jänes 2009) mõõdeti transektimeetodil arukasekultuuride keskmiseks 
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jooksva aasta tagavara juurdekasvuks 14,9 m
3
 ha

-1
 a

-1
 ning kolmel katsealal saadi 

jooksva aasta tagavara juurdekasvuks üle 20 kuupmeetri puitu hektari kohta (Raplamaa 

– 21,9 m
3
 ha

-1
, Viljandimaa – 21,4 m

3
 ha

-1
ja Läänemaa – 20,7 m

3
 ha

-1
). Eestis on varem 

13-aastase loodusliku tekkeviisiga põllumaa arukaasiku jooksva aasta tagavara 

juurdekasvuks saadud 15 m
3
 ha

-1
 (Uri et al. 2010). Halli lepa kultuuris on saadud 16-

aastaselt tagavara jooksvaks juurdekasvuks 35,6 m
3
 ha

-1
 (massiühikult üleminek 

mahuühikutesse, mahukaal 396 kg m
-3

) (Uri et al. 2010). Eestis on saadud 

hübriidhaaviku maksimaalseks jooksvaks  tagavara juurdekasvuks 13-aastaselt 36 m
3
 

ha
-1

 a
-1

 (Kiirekasvuliste lehtpuunoorendike ... 2012). Kirjanduses on Lõuna-Rootsis 

saadud 17-aastase hübriidhaaviku jooksvaks tagavara juurdekasvuks 46,4 m
3
 ha

-1
 a

-1
 

(Johnsson 1976, viidatud Tullus et al. 2012a kaudu). 

 

Eesti metsamaal kasvavate kaasikute keskmine aastane tagavara juurdekasv on 

riigimetsades 5,4 m
3
 ha

-1
 a

-1
 ja erametsades 5,0 m

3
 ha

-1 
a

-1
 (Aastaraamat Mets ... 2010). 

Uuritavate arukasekultuuride keskmine aastane tagavara juurdekasv 14. kasvuaasta 

möödudes oli 6,8±0,5 m
3
 ha

-1
 a

-1
. (vahemikus 3,8–8,8 m

3
 ha

-1 
a

-1
) ning looduslikult 

uuenenud kaasikutes 5,5 m
3
 ha

-1 
a

-1
 (vahemikus 2,7–8,7 m

3
 ha

-1 
a

-1
) vanuses 16–20 

aastat. Teises Eesti põllumaa kaasikute uurimuses (Uri et al. 2010) on arvutuslikult 

keskmine aastane tagavara juurdekasv 13. kasvuaasta möödudes 9,1 m
3
 ha

-1 
a

-1
, mis on 

sarnane uuritavate parimate kaasikutega. Kui Tjurini kasvukäigutabeli (Krigul 1971) 

põhjal saavutab kask oma maksimaalse aastase tagavara keskmise juurdekasvu 20.–30. 

eluaastatel (Ia boniteedis 7,2–7,3 m
3
 ha

-1 
a

-1
), siis võib prognoosida, et vaatluse all 

olevate kaasikute kõrge tagavara juurdekasv jätkub ka järgnevatel aastatel. Põllumaa 

kaasikud saavutavad tõenäoliselt ajaliselt varem oma mahuküpsuse, mis võimaldaks 

majandada taolisi kaasikud lühema raieringiga. Metsaseaduse (2006) järgi on Ia 

boniteedi kaasikute seaduslik küpsusvanus 60. aastast, mis ei kehti istandikena 

käsitletavatele arukasekultuuridele (puude intensiivne kasvatamine mittemetsamaal 

ühevanuselistena ja regulaarse seaduga), küll aga loodusliku tekkeviisiga kaasikutele. 

Kasumiküpsusest lähtuvalt (sarnane mahuküpsusele) soovitatakse metsamaal kasvavaid 

kasepuistuid majandada 41-aastase raieringiga (Korjus et al. 2011). 
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2.3.2. Maapealne biomass 

 

Puidulise biomassi produktsiooni määramisel tuleb arvestada puidu mahukaalu ehk 

puidu tihedust (kg m
-3

). Puidu tihedus oleneb peamiselt puuliigist, aga ka puu vanusest, 

kasvutingimustest, tüve piirkonnast (Repola 2006) ning ka geneetilisest päritolust 

(Tullus et al. 2012a). Vaatluse all olevate kaasikute maapealsed biomassid (tüved, 

oksad ja lehed) kuivainena on esitatud tabelis 6. 

 

Suurema osa noorte kaasikute maapealsest biomassist moodustavad tüved (ligikaudu 

70–80%) ning kõige väiksem on jooksva aasta võrsete osa (ligikaudu 2%) (Uri et al. 

2007a). Oksad moodustavad noores kaasikus ligikaudu 13% kogu puu mahust 

(Johansson 1999a). Aastane kuivaine juurdekasv on suurim tüvedes (umbes 60%), kuid 

olulise osa aastasest produktsioonist noortes kaasikutes annavad ka lehed (võib ulatuda 

30%-ni) (Uri et al. 2007a), puistu vananedes väheneb lehestiku osakaal ning tõuseb 

tüvede osakaal (Uri et al. 2012).  
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Tabel 6. Kaasikute maapealse biomassi (BM) kuivkaalud. Jooksva aasta (CAI) ja 

keskmine aastane (MAI) biomassi juurdekasv on esitatud ainult puutüvede kohta 

Puistu 

BM 

kokku,  

t ha
-1

 

BM 

tüved,  

t ha
-1

 

BM 

oksad,  

t ha
-1

 

BM 

lehed,  

t ha
-1

 

CAI,  

t ha
-1

 

MAI,  

t ha
-1

 

Arukasekultuurid 

Ida-Virumaa 64,6 54,9 8,2 1,5 7,4 3,9 

Järvamaa 54,7 46,5 6,9 1,3 9,1 3,3 

Läänemaa 70,9 60,5 9,0 1,3 6,4 4,3 

Põlvamaa 60,8 51,3 7,7 1,8 8,4 3,7 

Pärnumaa 63,5 53,9 8,0 1,6 8,6 3,8 

Raplamaa 72,9 61,6 9,2 2,1 8,1 4,4 

Tartumaa 37,4 31,1 4,6 1,7 7,2 2,2 

Valgamaa 32,9 26,4 3,9 2,7 5,5 1,9 

Viljandimaa 62,2 52,6 7,9 1,8 8,2 3,8 

Võrumaa 45,8 38,1 5,7 2,0 8,3 2,7 

Keskmine 56,6±4,3 47,7±3,8 7,1±0,7 1,8±0,1 7,7±0,4 3,4±0,3 

Hiiumaa 4,9 3,8 0,6 0,5 2,4 0,3 

Looduslikult uuenenud kaasikud 

Hiiumaa 65,8 55,5 8,3 2,0 - 2,8 

Ida-Virumaa 28,0 22,9 3,4 1,7 - 1,3 

Lääne-Virumaa 59,3 50,3 7,6 1,5 - 2,8 

Põlvamaa 62,0 52,2 7,8 2,0 - 2,7 

Pärnumaa 49,4 41,2 6,2 2,1 - 2,4 

Raplamaa 67,0 57,1 8,6 1,4 - 3,0 

Tartumaa 47,0 39,2 5,9 1,9 - 2,3 

Valgamaa 91,1 78,4 11,8 1,0 - 4,4 

Viljandimaa 45,7 38,6 5,8 1,3 - 2,4 

Võrumaa 67,5 57,2 8,5 1,8 - 3,4 

Keskmine 58,3±5,4 49,2±4,7 7,4±0,7 1,7±0,1 - 2,8±0,2 

Saaremaa 18,3 12,5 1,9 3,9 - 1,0 

 

Edasises analüüsis käsitletakse kaasikute maapealse biomassina puu tüvede ja okste 

kuivmassi koos, sest energiapuidu raiumisel kasutatakse ära kogu puu. Lehti 

energiapuidu tootmisel ei kasutata nende kõrge niiskusesisalduse tõttu ja raied toimuvad 

talvel. Arukasekultuuride ja looduslikult uuenenud kaasikute maapealsed biomassid ei 

erinenud usaldatavalt (vastavalt 54,8±1,3 ja 56,6±1,6 t ha
-1

) üksteisest. Suurimad 

maapealsed biomassid olid Raplamaa arukasekultuuris (70,8 t ha
-1

) ja Valgamaa 

looduslikult uuenenud kaasikus (90,1 t ha
-1

). Eestis on V. Uri uurimuses viljakal mullal 

kasvavas loodusliku tekkega 13-aastases arukaasikus tihedusega 7670 tk ha
-1

 saadud 

maapealseks biomassiks koos okstega ca 65 t ha
-1

 (Uri et al. 2012), mis on võrreldav 

vaatluse all olevate parimate kaasikutega. Samas uurimuses (Uri et al. 2012) on saadud 

14-aastase metsamaal kasvava loodusliku tekkega kaasiku maapealseks biomassiks 
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koos okstega 37,5 t ha
-1

 (tihedus 1350 tk ha
-1

), mis jääb alla magistritöös uuritavatele 

põllumaa kaasikutele. 

 

Kesk-Rootsis (laiuskraadil 60
o
N) on näidanud arukask samuti väga suurt biomassi,    

17-aastase põllumaa kaasiku okstega maapealseks biomassiks saadi 87 t ha
-1

 (3301 tk 

ha
-1

) (Johansson 1999a) ning 12-aastase kaasiku biomassiks koguni 95,4 t ha
-1

 (42000 tk 

ha
-1

) (joonis 16). Kesk-Rootsis (laiuskraadil 60
o
N) on 12-aastaste arukasekultuuride 

maapealseks biomassiks saadud 60 t ha
-1

 (Johansson 2007) (joonis 16). Kesk-Soomes 

(laiuskraadil 64
o
N) on saadud 19-aastases väetatud jääksoos arukase maapealseks 

biomassiks koos okstega 108 t ha
-1

 ning sama vana sookase näitajaks 112 t ha
-1

 

(Hytönen ja Saarsalmi 2009). 

 

Suure algtihedusega (3900 tk ha
-1

, tabel 8) Raplamaa arukasekultuuri näitel saab 

oletada, et kui eesmärgiks on kasvatada maksimaalses koguses biomassi, siis kultuuri 

rajamisel tulekski rakendada kõrget algtihedust. Samas ei saa suurt algtihedust käsitleda 

ainsa faktorina, mis määrab biomassi produktsiooni noores eas, sest kummaski 

kaasikute rühmas ei esinenud usaldatavat seost puistu tiheduse ja maapealse biomassi 

vahel (tabel 7). Nii arukasekultuurides kui ka looduslikult uuenenud kaasikutes esines 

usaldatav seos puistu kõrguse ja maapealse biomassi vahel (tabel 7). 

 

Tabel 7. Maapealse biomassi (tüved ja oksad) ja erinevate takseertunnuste vahelisi 

lineaarseid seoseid iseloomustavad korrelatsioonikordajad (R) ja olulisuse tõenäosused 

(p), rasvane kiri tähistab usaldatavaid seoseid (p < 0,05) 

  Arukasekultuurid Looduslikult uuenenud kaasikud 

 Tunnus R p R p 

Puistu kõrgus, m 0,72 0,018 0,76 0,011 

Puistu rinnasdiameeter, 

cm 0,41 0,233 0,50 0,144 

Puistu tihedus, tk ha
-1

 0,43 0,216 0,02 0,960 

Ühe puu keskmine  

biomass, kg 0,48 0,165 0,63 0,053 
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Joonis 16. Arukasekultuuride ja looduslikult uuenenud (LU) kaasikute maapealse 

biomassi võrdlus põllumaa kaasikutega Eestis ja Põhjamaades ning teiste kiirekasvuliste 

lehtpuudega 

 

Joonisel 16 on arukasekultuuride maapealse biomassi kasvudünaamikat võrreldud teiste 

kiirekasvuliste lehtpuude maapealse biomassi kasvukäiguga. Magistritöö autori poolt 

hinnati hübriidhaavakultuuride keskmiseks maapealseks biomassiks koos okstega 14-

aastaselt 62,7 t ha
-1

 (3 puistu andmed tihedusega 1100–1200 tk ha
-1

). Hübriidhaavikud 
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on näidanud kõrget produktsiooni ka teistes Eesti lähiriikides. Näiteks Lõuna-Rootsis on 

saadud 16-aastase esimese põlvkonna hübriidhaaviku (tihedus 2000 tk ha
-1

) 

maapealseks biomassiks koos okstega 207 t ha
-1

 (tüved 154,3 t ha
-1

) (Johansson 2013). 

Kirjanduse põhjal on halli lepa kultuuris tüvede biomassiks samas vanuses saadud 73,5 t 

ha
-1

 (tihedus 5920 tk ha
-1

) (Aosaar 2012). Eespool mainitud hübriidhaava ja halli lepa 

biomassi näitajad ületavad uuritavate arukasekultuuride vastavaid keskväärtusi, samas 

parema kasvuga arukasekultuuride maapealne biomass on sarnane hübriidhaava- ja halli 

lepa kultuuridega. Tuleb arvestada, et halli lepa (Aosaar 2012) biomass on esitatud ilma 

oksteta, mis näitab antud puuliigi eriti kõrget produktsioonivõimet. Halli lepa kõrgest 

produktsioonivõimest on avaldatud uurimusi ka Eesti naaberriikides, näiteks Kesk-

Rootsis (laiuskraadil 60
o
N) on 14 aastase hall-lepiku maapealseks biomassiks (tüved ja 

oksad) saadud 106 t ha
-1

 (Johansson 2000). Erinevate lehtpuupuistute mahulise tagavara 

(m
3
) kasvukäigu võrdlus (joonis 15) näitab, et hall lepp ületas selgelt arukasekultuure. 

Massiühikutes on parimad arukaasikud saavutanud aga halli lepaga sarnasema 

produktsiooni 14-aasta vanuses, mis tuleneb suuremast kasepuidu mahukaalust. Parema 

kasvuga arukaasikud tõenäoliselt veel lähiaastatel ei ületa halli leppa produktsioonilt, 

kuid pikema raieringi korral on kask tõenäoliselt hallist lepast produktiivsem (Aosaar ja 

Uri 2008), kuigi energiametsanduse seisukohalt on oluline kiire produktsiooni 

saavutamine võimalikult lühikese raieringi jooksul (Tullus et al. 2013a). 

Hübriidhaavakultuurid näitavad sarnast biomassi arukasekultuuridega vanuses 9–10 

aastat, kuid järgnevatel aastatel on hübriidhaava produktsioon suurem ning möödub 

biomassi kasvukäigu dünaamikas arukasest (joonis 16). Hübriidhaava biomass 9-

aastaselt on selgelt väiksem hallist lepast (joonis 16), mille üks põhjuseid on tunduvalt 

väiksem hübriidhaavikute tihedus, kuid aja möödudes on hübriidhaava produktsioon 

suurenenud ja lähenenud hallile lepale.  

 



 56 

 

Joonis 17. Arukasekultuuride biomassi keskmise (MAI) ja jooksva aasta (CAI) 

juurdekasvu (t ha
-1

 a
-1

) võrdlus teiste kiirekasvuliste lehtpuudega 

 

Arukasekultuuride ja teiste kiirekasvuliste lehtpuude maapealse biomassi jooksva aasta 

ja keskmised aastased juurdekasvud on esitatud joonisel 17. Arukasekultuuride 14. 

kasvuaasta keskmiseks biomassi jooksva aasta juurdekasvuks koos okstega saadi 

8,8±0,4 t ha
-1

 a
-1

 (vahemikus 6,3–10,4 t ha
-1

 a
-1

) ning sellele eelnenud aastal 7,8±0,9 t 

ha
-1

 a
-1

 (vahemikus 2,1–10,7 t ha
-1

 a
-1

) (Lutter et al. 2012). Peale 14. kasvuaastat on 

arukaasikute biomassi keskmine aastane juurdekasv koos okstega 3,9±0,3 t ha
-1

 a
-1

 

(vahemikus 2,2–5,1 t ha
-1

 a
-1

). Looduslikult uuenenud kaasikutes on see näitaja 3,2±0,3 
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t ha
-1

 a
-1

, mis ei erine usaldatavalt arukasekultuuride vastavast näitajast. Teises Eesti 

uurimuses saadi 13-aastase endisel põllumajandusmaal kasvava loodusliku tekkeviisiga 

arukaasiku tüvede biomassi jooksva aasta juurdekasvuks 7,4 t ha
-1

 a
-1 

ja puistu 

keskmiseks aastaseks juurdekasvuks 4,2 t ha
-1

 a
-1

 (Uri et al. 2010), mis on sarnane 

näitaja vaatluse all olevatele arukaasikutele. Kesk-Rootsis (laiuskraadil 60
o
N) saadi 17-

aastase kaasiku keskmiseks aastaseks biomassi juurdekasvuks ligikaudu 5,2 t ha
-1

 a
-1

 

ning 12-aastase kaasikul ligi 8,5 t ha
-1

 a
-1

 (Johansson 1999a), mis on küllaltki kõrged 

tulemused võrrelduna uuritavate kaasikutega. Soomes on saadud jääksoos vastavaks 

näitajaks 14-aastases arukaasikus 4,7 t ha
-1

 a
-1

 (Ferm ja Kaunisto 1983, viidatud 

Eriksson ja Johansson 2006 kaudu) ning Norras 6-aastases kaasikus 3,9 t ha
-1

a
-1

 (Frivold 

ja Borchgrevink 1981, viidatud Eriksson ja Johansson 2006 kaudu). Eestist tunduvalt 

lõuna pool, Belgias, on saadud 4-aastase endisel põllumaal kasvava arukasekultuuri 

keskmiseks aastaseks biomassi juurdekasvuks 2,6 t ha
-1

 a
-1

 (Vande Walle et al. 2007), 

uuritavate arukasekultuuride vastav näitaja oli 9-aastaselt 2,2 t ha
-1

 a
-1

. 

Arukasekultuuride biomassi jooksva aasta (2012) juurdekasvu ja puistu tiheduse vahel 

ei esinenud usaldatavat seost 2012. ja 2011. kasvuaastal. 

 

Teistest kiirekasvulistest lehtpuudest on väga kõrge maapealse biomassi juurdekasv 

saadud endisel põllumaal kasvavas halli lepa kultuuris 14-aastaselt, kus jooksva aasta 

juurdekasvuks oli 10,1 t ha
-1

 a
-1

 (16-aastaselt 14,2 t ha
-1

 a
-1

) ning keskmine aastane 

biomassi juurdekasv oli 5,3 t ha
-1

 a
-1

 (Aosaar 2012). Joonise 17 põhjal on 

arukasekultuuride jooksva aasta biomassi juurdekasv sarnane halli lepaga vanuses 9–14 

aastat. Hübriidhaavikute biomassi jooksev juurdekasv on üldjoontes sarnane 

arukasekultuuride ja halli lepa kultuuriga, jäädes 12–14 aasta vanuselt vahemikku 9–11 

t ha
-1

 a
-1

, kuid seda väiksema tiheduse (1100–1200 tk ha
-1

) juures. 

Hübriidhaavakultuuride (3 puistut) biomassi keskmiseks aastaseks juurdekasvuks koos 

okstega saadi 4,5 t ha
-1

 a
-1

 (vahemikus 4,0–4,9 t ha
-1

 a
-1

) pärast 14. kasvuaastat. 

Suurimaks hübriidhaava maapealse biomassi jooksva aasta juurdekasvuks koos okstega 

on varem Eestis saadud 13-aastaselt 16,4 t ha
-1 

a
-1

 (Lutter et al. 2012). Eestis tehtud 

uurimuses näitavad esmased tulemused hübriidhaava väga kõrget produktiivsust 

vegetatiivsel uuenemisel peale lageraiet endisele põllumajandusmaale rajatud 

hübriidhaava istandikus (näivleetunud mullal). Peale kolme kasvuaastat saadi 
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maksimaalseks maapealseks biomassiks vegetatiivselt uuenenud hübriidhaavikus 30,6 t 

ha
-1 

(MAI = 10,2 t ha
-1

) ja keskmiseks maapealseks biomassiks kümne prooviruudu 

põhjal 16,6 t ha
-1 

(MAI = 5,5 t ha
-1

) (Lutter et al. 2013), mis näitab teise põlvkonna 

hübriidhaaviku kõrget potentsiaali energiametsana väga lühikese raieringi (3–5 aastat) 

rakendamisel.  

 

Kaasikute lehestiku massi (t ha
-1

) hinnangud on esitatud tabelis 6 ning arvutatud 

poolsfäärifotodelt mõõdetud lehepinnaindeksi ja kogutud lehtede pindtiheduse põhjal 

(leheparameetreid käsitletakse pikemalt peatükis 2.6). Lehestiku osakaal kogu puu 

maapealsest osast on suurem nooremas eas ning väiksem vanemates puistutes (Uri et al. 

2012). Arukasekultuuride keskmine lehestiku mass 1,8±0,1 t ha
-1

 (vahemikus 1,33–2,65 

t ha
-1

) ei erine usaldatavalt looduslikult uuenenud kaasikutest 1,7±0,1 t ha
-1

 (vahemikus 

1,05–2,08 t ha
-1

). Valgamaa arukasekultuuri lehestiku suurem mass on mõjutatud 

poolsfäärifotodele jäävast alusmetsa pajuvõsast, mistõttu pole saadud tulemus 

adekvaatne iseloomustamaks Valgamaa arukasekultuuri lehestiku massi. V. Uri 

uurimuses saadi põllumaal kasvava kaheksa-aastase loodusliku tekkeviisiga arukaasiku 

lehemassiks mudelpuude põhjal 3,5 t ha
-1

 (Uri et al. 2007a) ning 13-aastase põllumaal 

kasvava arukasekultuuri lehestiku massiks 3,1 t ha
-1

 (Uri et al. 2012), mis on suuremad 

näitajad kui vaadeldavates kaasikutes. Samas uurimuses (Uri et al. 2012) saadi 14-

aastase metsamaa kaasiku lehemassiks mudelpuude põhjal 2,4 t ha
-1

. Erinevus 

käesoleva töö ja eespool mainitud kirjanduse tulemuste vahel tekib osaliselt arvatavasti 

uurimismetoodikast ning täpsema lehestiku massi hindamiseks oleks soovitatav 

uuritavates arukasekultuurides kasutada mudelpuude meetodit. Arukasekultuuride (13 

aasta vanuselt) lehestiku assimilatsiooni efektiivsuseks (tüved) saadi 5,2±0,5 kg kg
-1

 a
-1

 

(vahemikus 3,3–7,0 kg kg
-1

 a
-1

) (ilma hooldusraiete ja Valgamaa katsealadeta) ehk ühe 

kg lehtede abil toodeti 5,2 kg tüvepuitu. V. Uri (et al. 2007a) sai põllumaa arukaasikus 

vastavaks näitajaks 2,1 kg kg
-1

 a
-1

. 

 

Eespool mainitud erinevate kiirekasvuliste lehtpuude tootlikkused on vaadeldud 

vanuses suhteliselt sarnased. Halli lepa kultuur (Aosaar 2012) näitab teistest puuliikidest 

suurema tiheduse juures küll kõrgemat biomassi produktsiooni, kuid tuleb arvestada ka 

halli lepa bioloogilisest eripärast tulenevat kiiremat kasvu noores eas (Tullus et al. 
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1998). Eesti metsades on suur alamajandatav halli lepa ressurss (Aastaraamat Mets … 

2012), mille laialdasemat kasutamist energiapuiduna soositakse ka Eesti metsanduse 

arengukavas (2010). Suur kasutamata hall-lepikute ressurss teeb omakorda halli lepa 

istandikuna kasvatamise ebaratsionaalseks, lisaks oleks raskendatud ka istutusmaterjali 

hankimine. Samas uueneb hall lepp peale raiet vegetatiivselt, mis võimaldaks taolisi 

puistuid majandada väga lühikese raieringiga energiapuidu tootmiseks (Aosaar et al. 

2012). Hübriidhaab on Eestis veel uudne puuliik ning selle kasvatamisega seotud 

ökoloogilised ja majanduslikud aspektid vajavad veel uurimist (Tullus 2010). 

Produktsioonitulemused umbes poole raieringi (raieringi eeldatav pikkus on 25–30 

aastat (Tullus et al. 2012a)) ulatuses näitavad hübriidhaava kõrget produktsioonivõimet 

(Lutter et al. 2012), lisaks on hübriidhaava puidul laialdasem kasutus võrreldes halli 

lepaga eelkõige tselluloositööstuse tooraine näol kvaliteetse paberi tootmisel (Vares et 

al. 2003b). Energiametsanduse seisukohalt on hübriidhaavikutel kõrge potentsiaal 

vegetatiivse uuenduse näol peale lageraiet, mis võimaldab taolisi puistuid majandada 

suhteliselt lühikese, umbes 5 aasta pikkuse, raieringiga (Rytter 2006) ning pakkuda ka 

alternatiive energiapaju istandikele. Samas teeb hübriidhaavikute rajamise küsitavaks 

lisaks vähesele kasvatamise kogemusele ka istutusmaterjali kõrge hind (Tullus et al. 

2012b) ning suur ulukikahjustuse oht, mistõttu on vaja teha lisakulutused kultuuri 

tarastamiseks (Tullus et al. 2012a). Uuritavate kaasikute kõrge produktsioonivõime 

(tabel 6) on teatud määral ootuspärane, sest Põhjamaade (Karlsson et al. 1997, 

Johansson 1999a, Telenius 1999, Johansson 2007) uurimused põllumaade 

metsastamisel kasega näitavad, et arukask võib sobivates tingimustes olla väga tootlik 

puuliik. Ka Eesti varasemad uurimused näitavad arukase suurt produktsioonivõimet 

noores eas endistel põllumajandusmaadel (Vares 2005, Uri et. al 2007ab, Uri et al. 

2010, Uri et al. 2012, Lutter et al. 2012). Suur produktsioon võimaldab kaseistandikke 

paindlikumalt majandada ning seega rakendada nendes ka lühemat raieringi (Tullus et 

al. 2012b). Kasepuidu mitmekesine kasutusala annab maaomanikule rohkem 

valikuvõimalusi toodangu (biomassi) realiseerimiseks (Tullus et al. 2012b). Näiteks on 

võimalik kasvatada lühikese raieringiga energiapuitu ning raieringi pikendamisel on 

võimalik saada ka paberipuitu (Di Fulvio et al. 2011). Kui majanduslikult on kõige 

mõistlikum mets raiuda mahuküpsuse faasis, siis on alati võimalik kasvatada puid 

traditsioonilise pika raieringiga (näiteks ebasoodsa puiduturu korral) ja saada seeläbi 
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väärtuslikemaid jämedaid tüvesid ja suurema valikuga puidusortimente (Tullus 2009). 

Seega on raske eelistada kolmest kiirekasvulisest puuliigist (arukask, hall lepp ja 

hübriidhaab) ühte kindlat, sest igale puuliigile on omane kindel bioloogiline eripära 

ning erinev majanduslik-sotsiaalne taust, mida mõjutavad ühiskonnas toimuvad 

protsessid ja väärtushinnangud maa kasutuse suhtes. Kindlasti tuleks sobivates 

kasvukohtades soosida looduslikult uuenenud arukaasiku või hall-lepiku kasvu ja 

hooldamist. 

 

 

2.4. Puistu tihedus 

 

Arukasekultuuride puistu tiheduse muutumine alates 1999. aasta istutamisest on esitatud 

tabelis 8.  

 

Tabel 8. Arukasekultuuride tihedus (N, tk ha
-1

) ja puude väljalangevus (V, %) 

erinevatel mõõtmisaastatel 

Puistu 
Alg N 

1999
a
 

N  

2006
b
 

N 

2010 

N 

2011 

N 

2012 

V  

1999–

2006 

V  

2006–

2010 

V 

2010–

2011 

V 

2011–

2012 

Hiiumaa 2500 1570 1520 1520 - -37 -3 0 - 

Ida-Virumaa 3300 2460 2450 2430 2370 -25 0 -1 -2 

Järvamaa 2200 1840 1800 1760 1680 -16 -2 -2 -5 

Läänemaa 3000 2000 1375 1362 1186 -33 -31 -1 -13 

Põlvamaa 2500 1960 1960 1960 1930 -22 0 0 -2 

Pärnumaa 3300 2950 2860 2800 2710 -11 -3 -2 -3 

Raplamaa 3900 3070 2870 2700 2600 -21 -7 -6 -4 

Tartumaa 2300 1340 1340 1130 1110 -42 0 -16 -2 

Valgamaa 2500 1790 1780 1760 1750 -28 -1 -1 -1 

Viljandimaa 2500 2130 2070 1550 1550 -15 -3 -25 0 

Võrumaa 2500 1750 1740 1740 1740 -30 -1 0 0 

Keskmine: 2773 2078 1979 1883 1863 -26 -5 -5 -3 

Allikas a: (Kasenoorendike kasvukäik ... 2007) 

Allikas b: (Kund et al. 2010) 

 

Arukasekultuuride keskmine tihedus (ilma Hiiumaata) on 14 aasta vanuselt 1863±173 tk 

ha
-1 

(vahemikus 1110–2710 tk ha
-1

)mis erineb usaldatavalt (p = 0,008) võrdluseks 

olevate looduslikult uuenenud kaasikute tihedusest 3662±710 tk ha
-1

 (vahemikus 1820–

9067 tk ha
-1

) vanuses 16–20 aastat (ilma Saaremaata). Arukasekultuurides on ligikaudu 

kaks korda vähem puid kui looduslikult uuenenud kaasikutes. Suurim puude 
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väljalangevus arukasekultuurides on toimunud perioodil 1999–2006, mil algtihedusest 

langes välja ligikaudu veerand puudest. Peamisteks põhjusteks on noorte kaskede 

konkurents rohttaimedega, mis ilmselt oli eriti suur Lääne-, Tartu- ja Valgamaa 

kultuurides, kus tehti osaline maapinna ettevalmistus, samas kui teistes kultuurides 

valmistati maapind ette ülepinnalise künni teel. Suur puude väljalangevus perioodil 

1999–2006 oli ka Hiiumaa kultuuris, mille põhjustas arvatavasti põud 2002. ja 2006. 

aastal (Kasenoorendike kasvukäik ... 2007), kuna rähksed mullad sademetevaesel ajal 

kergesti läbikuivavad (Astover et al. 2012). Järgnevatel aastatel (2007–2012) on 

väljalangevus stabiliseerunud ning puude arvu peamiseks mõjutajaks on hooldusraied. 

Kõige suurem looduslik väljalangevus on toimunud suure tihedusega Raplamaa 

kultuuris (täius 95%). Tihedas noores kaasikus intensiivistub puudevaheline konkurents 

valgusele, toitainetele ja niiskusele ning toimub pidev puude diferentseerumisprotsess 

(Henno 1958, 1992a). Kui arvutuslikult Raplamaa püsiproovitüki pindalalt (0,1 ha) üle 

minna hektarile, siis on 2011. aastal Raplamaa katsealal väljalangenud puude arv 170 tk 

ha
-1

 ning 2012. aastal 100 tk ha
-1

. Väljalangenud puud on tavaliselt teistele selgelt 

kasvus alla jäänud ja väikese võraga. Võib eeldada, et selline iseharvenemise tendents 

jätkub ka järgnevatel aastatel tihedamates kaasikutes, kui puistut ei harvendata. Kuna 

kõik kultuurid olid vähemalt esimestel aastatel peale rajamist tarastatud, siis 

metsloomakahjustusi ja seeläbi puude hukkumist ei esinenud. 
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Joonis 18. Puude väljalangevus (%) algtihedusest esimese 14 kasvuaasta jooksul 

arukasekultuurides perioodil 1999–2012 (Hiiumaa kultuuris 1999–2011) 

 

Kogu puude väljalangevus alates arukasekultuuride rajamisest on esitatud joonisel 18. 

Keskmiselt on 14 aastaga arukasekultuurides välja langenud kolmandik puudest 

(33,6%). Kõige suurem puude arvu vähenemine on toimunud Läänemaa katsealal 

(60%), kus peamiseks põhjuseks on hooldusraied. Läänemaa arukasekultuuris on 

perioodil 2006–2012 viidud tihedus mitme hooldusraiega (alameetodil) 2000 tk ha
-1

 

puult tiheduseni ligi 1200 tk ha
-1

 ehk kokku on 14. kasvuaasta möödudes raie tegevuse 

tulemusel välja langenud umbes 25% algtihedusest. Viljandimaa arukasekultuuris on 

2011. aasta kevadel, enne kasvuperioodi algust, ühe raiega viidud tihedus 2130 puult 
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1550 puuni hektari kohta. Viljandimaa kaasiku raie on tehtud alameetodil ning välja on 

raiutud väikeseid kasvus alla jäänud puid.  

 

Looduslikult uuenenud kaasikutes jäid 2000. aastal puistu tihedused hooldamata alal 

vahemikku 2438–142857 tk ha
-1

 (puistute vanus 3–9 aastat) ning hooldatud alal 2001. 

aastal vahemikku 2778–16600 tk ha
-1

 (Kasenoorendike kasvukäik … 2007). 2011. aasta 

looduslikult uuenenud kaasikute tihedused valgustusraie osasse rajatud 

püsiproovitükkide põhjal jäävad vahemikku 1820–9067 tk ha
-1

, mis näitab seda, et 

looduslikult uuenenud tihedates kaasikutes on noores vanuses konkurentsi tõttu välja 

langenud suur arv puid. 

 

 

2.5. Mullatingimused kaasikutes 

 

2.5.1. Mulla mõju puistu kõrguskasvule 

 

Mullastiku alusel kujunevad metsakasvukohatüübid vaadeldavates kaasikutes on 

esitatud E. Lõhmuse (2004) skeemil (joonis 19). Lõhmuse skeemi põhjal on uuritavatest 

kaasikutest parasniisketel muldadel kujunemas viljakad Ia ja I boniteedi jänesekapsa 

kaasikud, parasniisketel muldadel ning niiskematel muldadel viljakad jänesekapsa-

mustika ja angervaksa kaasikud. Endiste põllumajandusmaade pindmist mullahorisonti 

on varasema kasutuse käigus pidevalt ümber haritud, väetatud, lubjatud ning 

kuivendatud, mistõttu on selliste põllumuldade füüsikalis-keemilised omadused 

mõnevõrra erinevad metsamuldadest (Laas 2004). Endised põllumullad on tavaliselt 

viljakamad metsamuldadest, mistõttu on põllumuldadel ka puude kasv kiirem 

(Johansson 2007). Vaatluse all olevates kaasikutes on mullas sügavkaeved ning 

muldade määramine toimunud rohkem kui 10 aastat tagasi. Muld on aga ajas muutuv 

(Astover et al. 2012), mille tulemusena on tõenäoliselt muutunud ka kaasikute 

mullastikuline iseloomustus, mistõttu on magistritöö autori soovitus teha uuritavatel 

katsealadel, eelkõige arukasekultuurides, uued mulla sügavkaeved ning muldade 

korduskirjeldused. 
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Joonis 19. Puude kõrguskasvu intensiivsused arukasekultuurides (A) ja looduslikult 

uuenenud kaasikutes (B) erinevatel põllumuldadel ning neile vastavates 

metsakasvukohatüüpides 

 

Joonisel 19 on esitatud kaasikute kõrgus sõltuvalt mullast ja sellele vastavast 

metsakasvukohatüübist (Lõhmus 2004). Kuna looduslikult uuenenud kaasikud on 

arukasekultuuridest mõnevõrra vanemad, siis kõrguskasvu võrdluse aluseks on suhteline 

kõrgus puistutüübi piires (Hs, % = 100 * Hpuistu / Hmax antud puistutüübis). Kaasikute 

kasvukiirus on olnud hea jänesekapsa ja jänesekapsa-mustika kasvukohatüüpides. Kasv 

on olnud tagasihoidlik leesikaloo ja kastikuloo metsakasvukohatüübis. Enamik 

kaasikuid on metsakasvukohatüüpide skeemil koondunud viljakasse keskosasse, kus 

kujuneb jänesekapsa metsakasvukohatüüp.  
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Joonis 20. Arukasekultuuride ja looduslikult uuenenud (LU) kaasikute keskmine kõrgus 

lähtuvalt mullarühmast, tulpadel on üksikpuude kõrguskasvult erinevad mullarühmad 

märgitud erinevate tähtedega (TukeyHSD testi põhjal) 

 

Kõrguskasvu põhjal võrreldi erinevatel mullarühmadel kasvavaid arukasekultuure ja 

looduslikult uuenenud kaasikuid (joonis 20). T-testi põhjal on arukasekultuurid 

näidanud loodusliku tekkeviisiga kaasikutest usaldatavalt paremat kõrguskasvu 

leostunud (p < 0,001), leetjatel (p < 0,001 ), näivleetunud (p < 0,001) ja leetunud (p < 

0,001) muldadel. Arukasekultuuride ja looduslikult uuenenud kaasikute kasv ei erine 

üksteisest oluliselt rähksel mullal. 

 

Analüüsimaks mullarühma mõju üksikpuude kõrguskasvule, koostati lineaarne 

segamudel. Segamudelis on fikseeritud faktoriks mullarühm ja juhuslikuks faktoriks 



 66 

katseala, kusjuures rähkne ja leetunud muld on esindatud ainult ühe katsealaga. 

Arukasekultuurides mullarühma põhjal kõrguskasvu analüüsides erineb teistest 

muldadest oluliselt (kõikidel juhtudel p < 0,001) rähkne muld, ülejäänud mullarühmadel 

ei erinenud kõrguskasv usaldatavalt. Looduslikult uuenenud kaasikutes erineb teistest 

muldadest kõrguskasvu poolest rähkne muld (p = 0,002...0,020), kuid rähkne muld ei 

erine leetjast mullast (p = 0,560) puude kõrguskasvu poolest. Teiste mullarühmade 

vahel ei ole olulisi erinevusi puude kõrguskasvus.  

 

Joonis 21. Arukasekultuuride ja looduslikult uuenenud (LU) kaasikute keskmine kõrgus 

lähtuvalt mulla niiskusrežiimist, tulpadel on üksikpuude kõrguskasvult erinevad 

niiskusrühmad märgitud erinevate tähtedega (TukeyHSD testi põhjal) 

 

Kaasikute kõrguskasvu seos mullaniiskusrežiimiga on esitatud joonisel 21. Arukasele ei 

ole metsamaal tavaliselt sobivad liigniisked mullad, mis on rohkem sobilikumad 
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sookasele (Cameron 1996, Hynynen et al. 2010). Kuid endiste põllumuldade puhul 

tuleb arvestada, et nende niiskusrežiim võib kuivenduse tõttu mõnevõrra erineda 

metsamuldadest. T-testi põhjal on arukasekultuurid näidanud looduslikult uuenenud 

kaasikutest usaldatavalt paremat kõrguskasvu gleistunud (p < 0,001) ja gleimuldadel (p 

< 0,001). Arukasekultuuride ja looduslikult uuenenud kaasikute kõrguskasv ei erine 

usaldatavalt parasniisketel muldadel. 

 

Sarnaselt mullarühma analüüsile, koostati lineaarne segamudel uurimaks mullaniiskuse 

mõju üksikpuude kõrguskasvule. Arukasekultuurides erineb puude kõrguskasv 

põuakartlikul mullal usaldatavalt (p < 0,001) teistest niiskusrühmadest. Parasniisketel, 

gleistunud ja gleimuldadel pole puude kõrguskasv usaldatavalt erinenud. Looduslikult 

uuenenud kaasikutes erines teistest oluliselt parasniiske muld (p < 0,001), kuid teistel 

niiskusrühmadel kõrguskasv ei erinenud usaldavalt.  

 

Kui ekstreemsed mullatingimused (rähkne põuakartlik muld) välja jätta, siis on 

kaasikud näidanud head kõrguskasvu kõikidel muldadel, lähtudes nii mullarühmast kui 

ka niiskusrežiimist. Seega võib soovitada arukasekultuuri rajamist või looduslikult 

uuenenud kaasiku kasvu soodustamist levinumatel põllumuldadel. Kõrguskasvu 

analüüsivas peatükis 2.1. selgus, et Hiiumaa arukasekultuurist on kujunemas 

kõrguskasvu põhjal III boniteedi puistu (tabel 4), mis pole samuti kõige halvem 

lahendus rähksele mullale rakenduse leidmisel. Samas tuleks sellisel juhul rakendada 

võimalusel suuremat algtihedust või kulude kokkuhoiu eesmärgil eelistada külvi ning 

soodustada kase loodusliku uuenduse teket. 

 

 

 

 

2.5.2. Mulla huumushorisondi toitainete sisaldus ja selle muutumise dünaamika 

 

Varasemad uurimused näitavad, et käesolevas töös vaadeldud endistele 

põllumajandusmaadele rajatud arukasekultuurid kasvavad viljakatel muldadel ning on 

toitainetega hästi varustatud (Kund et al. 2010). Ka looduslikult uuenenud kaasikute 
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puhul pole mulla toitained kasvu piiravaks faktoriks (Vares 2005). Kõikide kaasikute 

mulla huumushorisondi tähtsamate toiteelementide (NPK) sisalduse 2011. aasta 

analüüsitulemused on esitatud lisas 2, tabelis 20. 

 

Tabel 9. Kaasikute mulla huumushorisondi toitainete sisalduse ja puistu keskmise 

kõrguse vahelisi lineaarseid seoseid iseloomustavad korrelatsioonikordajad (R) ja 

olulisuse tõenäosused (p), rasvane kiri tähistab usaldatavaid seoseid (p < 0,05) 

Mulla 

toitained 

Arukasekultuurid Looduslikult uuenenud kaasikud 

R p R p 

pH -0,39 0,268 0,01 0,817 

N -0,19 0,608 -0,56 0,144 

P 0,68 0,045 0,12 0,739 

K -0,25 0,476 0,15 0,668 

Ca -0,35 0,348 0,47 0,166 

Mg -0,41 0,239 0,41 0,241 

N:P -0,56 0,092 -0,18 0,602 

N:K 0,47 0,175 -0,05 0,896 

 

Arukasekultuurides esines positiivne lineaarseos puistu kõrguskasvu ja mulla 

omastatava fosfori sisalduse vahel (tabel 9), kus analüüsist jäeti välja teistest 

katsealadest ligi 5 korda kõrgema fosfori sisaldusega Pärnumaa arukasekultuur, mis 

mõjutaks regressioonanalüüsi tulemust oluliselt. Mõlemas kaasikute rühmas esines 

negatiivne trend mulla N:P suhtega. Seega ei saa välistada toitainevarude ja nende 

tasakaalustatuse limiteerivat mõju kasvule arukasekultuurides vanemas eas. Kummaski 

kaasikute rühmas ei ilmnenud statistiliselt olulisi seoseid mulla huumushorisondi teiste 

toitainete ja puude kasvukiiruse vahel (tabel 9), kusjuures analüüsist jäeti välja 

ekstreemsetel muldadel kasvav Hiiumaa arukasekultuur ja Saarema loodusliku 

tekkeviisiga kaasik. Seega on endised põllumullad toitainetega hästi varustatud ja 

toitainesisaldus ei piira noores eas puude kasvukiirust. Ka varasemates uurimustes pole 

ilmnenud seoseid kasvu ja mulla toiteelementide vahel (Kund et al. 2010). Üldiselt on 

noored kaasikud tundlikud mulla NPK sisalduse suhtes (Ferm 1993, viidatud Uri et al. 

2007 kaudu). Seejuures ei sõltu mulla toitainete kättesaadavus taimedel ainult mulla 

toitainete kontsentratsioonidest, puude tegelikke toitumistingimusi iseloomustavad 

kõige paremini toitainesisaldused lehtedes, mida vaadeldakse eraldi peatükis.  
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Arukasekultuuride mulla huumushorisondi (A1 ja A2 horisontide keskmine) toitainete 

(NPK ning Ca ja Mg) sisaldused on kõrgemad kui looduslikult uuenenud kaasikutes, 

kuid erinevus pole ühegi elemendi puhul statistiliselt usaldatav.  

 

Varasemate aastate mulla toiteelementide sisalduste põhjal on võimalik analüüsida 

mulla huumushorisondi toitainete muutust ca esimese kümne aasta jooksul peale puistu 

rajamist (joonis 22). Arukasekultuurides on mulla huumushorisondi üldlämmastiku 

sisaldus 2000. aasta koguselt 1,48±0,16 g kg
-1

 tõusnud keskmiselt 8% võrra 2011. 

aastaks 1,60±0,17 g kg
-1

-ni, kuid muutus pole statistiliselt usaldatav (p = 0,150). Teises 

Eesti uurimuses arukase kohta avaldub samuti noore põllumaakaasiku positiivne mõju 

mulla lämmastiku sisaldusele (Uri et al. 2008). Arukasekultuuride mulla 

huumushorisondi omastatava fosfori sisaldus on tõusnud keskmiselt 51% võrra 64±33 

mg kg
-1

-lt kuni 97±29 mg kg
-1

-ni ning muutus on peaaegu usaldatav (p = 0,055). 

Arukasekultuuride mulla huumushorisondi omastatava kaaliumi sisaldus on 132±21 mg 

kg
-1

-lt tõusnud keskmiselt 7% võrra 142±21 mg kg
-1

-ni, mis pole usaldatav. 

Arukasekultuurides pole huumushorisondi toitainete suurenemine olnud küll 

statistiliselt usaldatav, kuid samas on kaasikud mõjunud toiteelementide sisaldusele 

positiivselt. Ühes varasemas Eesti uurimuses saadi noores kaheksa-aastases endisele 

põllumaale rajatud arukasekultuuris mulla kogu lämmastiku sisalduseks 4,62 g kg
-1

, 

omastatava fosfori sisalduseks 154 mg kg
-1 

ja omastatava kaaliumi sisalduseks 262 mg 

kg
-1

 (Uri et al. 2007b), mis ületab vaatluse all olevate arukasekultuuride toitainete 

sisalduste keskväärtusi.  
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Joonis 22. Arukasekultuuride ja looduslikult uuenenud (LU) kaasikute mulla 

huumushorisondi toiteelementide (NPK) muutused, vearibad näitavad standardviga 

 

Looduslikult uuenenud kaasikutes on ca 10-aastase perioodi jooksul (vanusest 4–10 

aastat kuni 14–20 aastani) jäänud mulla huumushorisondi üldlämmastiku sisaldus 

1,31±0,16 g kg
-1

 samaks 2001. aasta sisaldusega 1,32±0,23 g kg
-1

 (keskmine muutus 
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0,1%). Kõige suurem lämmastiku sisaldus 2011. aasta seisuga ja ühtlasi suurim muutus 

oli Saaremaa kaasikus (2,7 g kg
-1

), kus üldlämmastiku sisaldus on tõusnud 159% 

võrreldes 2001. aastaga, mis on seletatav halli lepa kui sümbiontselt õhu lämmastikku 

siduva puuliigi (Uri et al. 2011) suure osakaaluga puistus. Looduslikult uuenenud 

kaasikutes on omastatava kaaliumi ja fosfori sisaldused mulla huumushorisondis 

võrreldes varasemate analüüsidega kasvanud. Kaaliumi sisaldus on tõusnud 85±21 mg 

kg
-1

-lt keskmiselt 24% võrra 105±23 mg kg
-1

-ni, muutus pole aga statistiliselt usaldatav 

(p = 0,488). Fosfori sisaldus on tõusnud usaldatavalt (p = 0,043) 35±10 mg kg
-1

-lt 

keskmiselt 103% võrra 70±15 mg kg
-1

-ni. Ka noored looduslikult uuenenud kaasikud on 

mõjunud pigem positiivselt mulla viljakusele endistel põllumajandusmaadel ning 

toitainete sisaldused mulla huumushorisondis pole vähenenud. Teises Eesti uurimuses 

noortes kaheksa-aastases endisele põllumaale looduslikult tekkinud arukaasikutes on 

saadud mulla lämmastiku keskmiseks sisalduseks 1,05 g kg
-1

 (vahemikus 0,64–1,60 g 

kg
-1

), omastatava fosfori sisalduseks 73 mg kg
-1 

(vahemikus 54–99 mg kg
-1

) 
 
ja 

omastatava kaaliumi sisalduseks 163 mg kg
-1 

(vahemikus 88–253 mg kg
-1

) (Uri et al. 

2007b). Kaasikute positiivne mõju ei ilmne ainult mulla toitainete ringlusele vaid kase 

enamusega puistud parandavad ka mulla struktuuri ja gaasivahetust (Perala ja Alm 

1990). 

 

Mulla huumushorisondi keskmine pH on looduslikult uuenenud kaasikutes (5,0±0,3) 

madalam kui arukasekultuurides (5,5±0,3), kuid erinevus pole statistiliselt oluline. 

Mulla huumushorisondi pH on viimase kümnendi jooksul arukasekultuurides langenud 

5,9±0,3-lt 5,5±0,3-ni (p = 0,096) ning looduslikult uuenenud kaasikutes 5,4±0,3-lt 

5,0±0,3-ni (p = 0,349). Endisele põllumajandusmaale rajatud noores hall-lepikus on 

mulla pH samuti muutunud happelisemaks esimese kümne kasvuaasta jooksul ning siis 

stabiliseerunud (Aosaar 2012). Kaasikute pH langus on teatud määral vastuolus üldise 

põhimõttega, et lehtpuude lehevaris vähendab mulla happelisust (Pihelgas 1987). Selle 

põhjuseks võib olla asjaolu, et põllumuldasid on varasemalt mõjutatud lupjamisega 

(Laas 2004) ning halli lepa näitele toetudes (Aosaar 2012) võib ka kaasikutes 

prognoosida mulla pH stabiliseerumist. Teises Eesti arukase uurimuses jäi noortes 

kaheksa-aastastes endistele põllumajandusmaadele looduslikult tekkinud arukaasikutes 
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mulla pH vahemikku 5,8 kuni 6,8 ning sama vana arukasekultuuri mulla pH oli 5,5 (Uri 

et al. 2007b). 

 

 

2.6. Kaskede leheanalüüs 

 

2.6.1. Lehetunnused 

 

Arukasekultuuride (tabel 10) ja looduslikult uuenenud kaasikute (tabel 11) 

leheparameetreid analüüsiti 2011. aastal välitöödel kogutud lehtede põhjal. 

Lehetunnused (lehe pindala, pindtihedus) on puudel olulised näitajad, mis määravad 

fotosünteesi aktiivsust (Niinemets 2001).  

 

Arukasekultuuride keskmine ühe lehe pindala 10,14±0,11 cm
2
 ei erine oluliselt (p = 

0,065) looduslikult uuenenud kaasikute näitajast 10,96±0,12 cm
2
. Varasemates 

uurimustes saadi uuritavate arukasekultuuride keskmiseks ühe lehe pindalaks koos 

Hiiumaa katsealaga 12,7 cm
2
 (Jänes 2009), mis on suurem näitaja praegustest 

tulemustest. Eestis tehtud uurimuses saadi põllumaal kasvava kaheksa-aastase 

arukasekultuuri keskmiseks ühe lehe pindalaks 15,4 cm
2
 (Uri et. al 2007b), mis ületab 

samuti vaatluse all olevaid kaasikuid. Samas uurimuses (Uri et al. 2007b) jäid 

looduslikult uuenenud kaasikute ühe lehe pindalad vahemikku 9,4–12,7 cm
2
, mis on 

sarnane näitaja vaatluse all olevate looduslikult uuenenud kaasikutega. Eesti metsamaa 

kaasikus (14-aastane) mõõdeti keskmiseks ühe lehe pindalaks 10,3 cm
2
 (Varik et al. 

2009). Kesk-Rootsis (laiuskraadil 60
o
N) mõõdeti kümne põllumaal kasvava arukaasiku 

keskmiseks ühe lehe pindalaks 8,3 cm
2
 (vahemikus 6,6–10,6 cm

2
) (Johansson 1999a), 

mis on sarnane või väiksem võrreldes vaatluse all olevate kaasikutega.  
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Tabel 10. Arukasekultuuride leheparameetrid ja lehtede toiteelementide sisaldused 

vastavalt puu suurusele: V – väike, K – keskmine, S - suur 

Katseala 
Puu 

suurus 

Pindala, 

cm
2
 

Kaal, 

g 

Pindtihedus, g 

m
-2

 

N, g 

kg
-1

 

P, g 

kg
-1

 

K, g 

kg
-1

 

Ca, g 

kg
-1

 

Mg, g 

kg
-1

 

Ida-Virumaa 

V 10,50 0,050 47,1 27,0 2,2 10,8 5,6 2,5 

K 11,39 0,057 49,9 28,0 2,7 10,6 6,5 3,2 

S 10,49 0,059 55,8 26,6 3,2 13,9 8,5 4,2 

Järvamaa 

V 8,89 0,047 53,1 28,5 2,4 11,2 10,1 3,2 

K 11,31 0,077 67,9 26,1 1,9 11,6 8,6 3,0 

S 7,54 0,046 60,2 32,4 2,5 13,7 10,2 3,7 

Läänemaa 

V 12,06 0,072 59,5 26,6 2,2 11,7 6,7 1,7 

K 9,33 0,055 58,5 25,9 2,2 7,0 6,7 1,9 

S 8,80 0,049 56,1 24,6 1,9 7,2 6,9 1,6 

Põlvamaa 

V 17,70 0,096 54,1 22,8 2,2 7,4 9,4 2,4 

K 9,92 0,056 56,9 26,0 3,1 11,3 8,0 2,8 

S 10,44 0,087 83,7 28,8 3,6 15,8 10,9 2,8 

Pärnumaa 

V 10,81 0,052 48,4 25,9 4,6 10,1 12,4 3,8 

K 10,00 0,061 60,3 25,5 3,7 12,9 13,3 4,7 

S 10,33 0,076 74,1 26,7 4,9 16,5 10,5 3,7 

Raplamaa 

V 9,99 0,054 53,6 30,0 3,0 13,3 9,9 3,4 

K 8,47 0,044 51,4 34,6 2,9 16,1 9,6 3,3 

S 9,20 0,053 57,4 29,9 2,6 13,6 8,0 3,1 

Tartumaa 

V 10,78 0,065 59,6 30,2 2,2 11,0 7,6 2,9 

K 9,59 0,053 55,2 25,0 2,6 10,2 8,5 3,0 

S 9,67 0,055 56,8 26,4 3,2 10,8 7,2 3,1 

Valgamaa 

V 9,63 0,070 72,6 23,5 2,6 11,9 8,9 3,4 

K 8,76 0,072 82,7 22,2 2,2 7,1 9,1 3,5 

S 9,94 0,058 59,8 21,1 2,5 8,9 9,7 3,9 

Viljandimaa 

V 7,53 0,051 68,1 24,7 2,3 12,3 14,8 2,6 

K 9,86 0,062 62,6 24,4 1,9 10,2 9,1 2,1 

S 12,40 0,082 65,8 23,5 2,2 12,2 8,7 2,3 

Võrumaa 

V 9,12 0,050 55,1 24,8 2,7 10,4 11,9 3,0 

K 12,32 0,114 92,8 23,2 2,6 9,0 10,4 3,1 

S 7,33 0,059 79,6 27,8 2,9 11,2 9,6 3,3 

Keskmised: 

V 10,70 0,061 57,1 26,4 2,6 11,0 9,7 2,9 

K 10,10 0,065 63,8 26,1 2,6 10,6 9,0 3,1 

S 9,61 0,062 64,9 26,8 3,0 12,4 9,0 3,2 

Kokku 10,14 0,063 61,6 26,4 2,7 11,3 9,2 3,0 

Hiiumaa 

V 9,72 0,091 92,5 20,3 3,5 7,8 17,7 3,4 

K 9,51 0,093 97,5 21,4 3,3 7,4 11,4 2,4 

S 7,43 0,073 97,1 21,7 4,0 9,1 11,4 2,8 
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Tabel 11. Looduslikult uuenenud kaasikute leheparameetrid ja lehtede toiteelementide 

sisaldused vastavalt puu suurusele: V – väike, K – keskmine, S - suur 

Katseala 
Puu 

suurus 

Pindala, 

cm
2
 

Kaal, g 
Pindtihedus, g 

m
-2

 

N, g 

kg
-1

 

P, g 

kg
-1

 

K, g 

kg
-1

 

Ca, g 

kg
-1

 

Mg, g 

kg
-1

 

Hiiumaa 

V 10,61 0,073 68,5 21,2 1,9 9,3 9,2 1,7 

K 13,74 0,101 73,8 23,0 2,0 9,3 15,6 3,4 

S 10,98 0,084 76,7 22,4 2,4 11,5 11,7 2,6 

Ida-Virumaa 

V 10,95 0,079 71,3 27,0 2,3 8,3 8,8 3,2 

K 10,86 0,077 71,2 25,9 2,7 9,4 7,2 3,3 

S 10,80 0,080 73,6 24,1 2,8 9,7 8,4 3,7 

Lääne-

Virumaa 

V 14,08 0,079 56,0 25,0 2,7 9,4 7,1 3,1 

K 7,59 0,048 62,2 28,2 2,5 9,1 7,2 3,3 

S 13,39 0,089 65,8 24,6 3,1 10,4 7,8 3,5 

Põlvamaa 

V 11,93 0,079 66,2 22,5 2,4 8,5 9,8 3,0 

K 10,30 0,074 72,2 22,4 2,4 7,8 10,0 3,2 

S 11,51 0,078 67,6 20,3 2,5 9,0 11,3 3,7 

Pärnumaa 

V 11,65 0,086 73,8 19,3 1,5 6,1 4,8 2,4 

K 7,31 0,052 70,4 19,5 2,0 6,5 6,1 2,9 

S 10,32 0,074 71,1 21,0 2,0 7,5 6,4 3,3 

Raplamaa 

V 7,79 0,044 56,8 25,3 3,0 17,4 11,7 2,9 

K 13,50 0,083 60,9 29,0 3,2 16,7 13,2 3,0 

S 13,28 0,080 59,8 23,9 2,9 10,5 7,6 2,4 

Tartumaa 

V 9,74 0,053 54,2 31,1 1,9 11,3 13,8 2,9 

K 10,55 0,055 52,1 29,8 1,9 11,2 11,4 3,0 

S 11,62 0,070 60,2 30,7 1,9 10,8 8,5 2,7 

Valgamaa 

V 9,27 0,034 36,3 27,6 2,4 9,9 11,3 3,1 

K 10,07 0,059 58,0 25,5 2,9 11,9 12,0 2,8 

S 12,70 0,091 71,3 28,4 3,1 13,4 7,2 2,9 

Viljandimaa 

V 8,45 0,050 60,8 26,4 2,3 9,5 5,4 1,7 

K 8,90 0,056 63,7 28,7 2,2 10,2 6,1 2,2 

S 11,18 0,065 57,9 26,3 2,2 11,2 7,0 2,9 

Võrumaa 

V 12,85 0,062 47,6 25,1 1,8 7,9 6,2 2,4 

K 12,50 0,074 59,0 25,3 2,1 9,0 8,6 2,7 

S 10,25 0,070 68,2 27,0 2,1 12,3 10,3 3,4 

Keskmised: 

V 10,73 0,06 59,1 25,1 2,2 9,8 8,8 2,6 

K 10,53 0,07 64,3 25,7 2,4 10,1 9,7 3,0 

S 11,60 0,08 67,2 24,9 2,5 10,6 8,6 3,1 

Kokku 10,96 0,070 63,5 25,2 2,4 10,2 9,1 2,9 

Saaremaa 

V 7,02 0,046 64,8 28,1 1,4 8,9 10,5 2,7 

K 7,88 0,060 76,5 26,9 1,4 7,3 11,5 3,5 

S 6,99 0,049 69,6 26,0 1,4 9,7 14,4 3,8 

 

Oluline leheparameeter on lehe pindtihedus, mis näitab, kui palju lehemassi on ühel 

pindala ühikul. Lehe paksus on oluline fotosünteesi protsesse iseloomustav tunnus 

(Niinemets ja Kull 1994, Niinemets 2001). Arukasekultuuride keskmine ühe lehe 
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pindtihedus 61,6±0,5 g m
-2

 ei erine looduslikult uuenenud kaasikute näitajast 63,5±0,5  

g m
-2

. Oluliselt (p < 0,001) suurem keskmine ühe lehe pindtihedus arukasekultuuridest 

mõõdeti Hiiumaa arukaasikus 95,7±1,2 g m
-2

, mis on seletatav sellega, et puud 

kasvavad hõredalt ning puude dimensioonid on väiksed (tabelid 17 ja 18). Lehtede 

pindtihedus sõltub valgustingimustest, võra ülaosas on lehed paksemad, võra keskel ja 

alaosas on lehed enamasti õhemad, kuid väikestel hajusalt kasvavatel puudel on kogu 

võra ulatuses hea valguse kättesaadavus. Ka varasemad mõõtmised näitavad Hiiumaa 

arukasekultuuris suuremat lehtede pindtihedust võrreldes teiste kultuuridega (Jänes 

2009). Samas uurimuses (Jänes 2009) mõõdeti arukasekultuuride keskmiseks ühe lehe 

pindtiheduseks 80,5 g m
-2

, mis on samuti kõrgem näitaja kui praegused tulemused. 

Eestis on saadud noorte loodusliku tekkeviisiga põllumaa arukaasikute ühe lehe 

pindtiheduseks 61,1–77,5 g m
-2

 (Uri et. al 2007b), mis on sarnased või kõrgemad 

näitajad vaatluse all olevate kaasikutega. Samas uurimuses (Uri et al. 2007b) saadi 

arukasekultuuri keskmiseks ühe lehe pindtiheduseks 61,1 g m
-2

.  

 

 

2.6.1. Lehetoitained 

 

Tabelites 10 ja 11 on esitatud kaasikute lehtede tähtsamate toitainete – lämmastiku (N), 

fosfori (P), kaaliumi (K), kaltsiumi (Ca) ja magneesiumi (Mg) – sisaldused vastavalt 

puu suurusklassile. Kõige enam toitained asub kasel lehtedes ja kõige vähem tüvepuidus 

(Uri et al. 2007a). Puu saab kasvuks vajalikud toitained kätte lehevarisest mullas 

mineraliseerunud ja lahustunud kujul ning teatud osa toitainetest säilitatakse peamiselt 

koores ja noortes võrsetes. Kõige tähtsam toiteelement boreaalsetes kasvutingimustes 

on lämmastik ja selle omastamine mullast (Näsholm et al. 1998). 

 

Arukasekultuuride keskmiseks lämmastiku sisalduseks lehtedes saadi 26,4±0,1 g kg
-1

, 

mis ei erine looduslikult uuenenud kaasikute keskmisest näitajast 25,2±0,1 g kg
-1

. 

Kaasikute lämmastiku sisaldus lehtedes on sarnane teiste Eesti arukase uurimustega 

(Uri et al. 2007b), kus noorte põllumaa kaasikute lämmastiku sisaldus lehtedes jäi 

vahemikku 24,6–39,2 g kg
-1

. Sama autor (Uri et al. 2007a) sai kaheksa-aastase 

loodusliku tekkeviisiga põllumaa kaasiku keskmiseks lämmastiku sisalduseks lehtedes 
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27,8 g kg
-1

. Soome uurimustes jäid arukaasikute lämmastiku sisaldused lehtedes 

vahemikku 26,6–29,7 g kg
-1

 (Saarsalmi 1995, Hytönen et al. 1995, viidatud Uri et al. 

2007b kaudu, Saramäki ja Hytönen 2004).  

 

Arukasekultuuride keskmiseks fosfori sisalduseks lehtedes saadi 2,7±0,01 g kg
-1

, mis ei 

erine looduslikult uuenenud kaasikute keskmisest näitajast 2,4±0,01 g kg
-1

. Eestis tehtud 

varasema uurimuse põhjal jäi lehtede fosfori sisaldus noortes kaheksa-aastastes 

põllumaa kaasikutes vahemikku 3,7–4,7 g kg
-1

 (Uri et al. 2007ab) , mis ületab vaatluse 

all olevaid kaasikuid. Soomes saadi arukasekultuuride keskmiseks fosfori sisalduseks 

lehtedes 2,65 g kg
-1

 (Saramäki ja Hytönen 2004), mis on sarnane tulemus vaadeldavate 

kaasikutega. Arukasekultuuride keskmiseks kaaliumi sisalduseks lehtedes saadi 

11,3±0,1 g kg
-1

, mis ei erine looduslikult uuenenud kaasikute keskmisest näitajast 

10,2±0,1 g kg
-1

. Eestis tehtud teise arukase uurimuse põhjal jäi lehtede kaaliumi sisaldus 

noortes kaheksa-aastastes põllumaa kaasikutes vahemikku 9,3–13,4 g kg
-1

 (Uri et al. 

2007ab), mis on sarnane tulemus vaadeldavate kaasikutega. Soome uurimuses oli 

arukasekultuuride keskmiseks kaaliumi sisalduseks lehtedes 10,22 g kg
-1

 (Saramäki ja 

Hytönen 2004), mis on samuti sarnane tulemus vaadeldavate kaasikutega. Ka kaaliumi 

ja magneesiumi keskmised sisaldused lehtedes ei erine oluliselt mõlemate kaasikute 

gruppide vahel. 

 

Tabel 12. Kaasikute mulla huumushorisondi toitainete sisalduse ja lehe toiteelementide 

sisalduse vahelisi lineaarseid seoseid iseloomustavad korrelatsioonikordajad (R) ja 

olulisuse tõenäosused (p), rasvane kiri tähistab usaldatavaid seoseid (p < 0,05) 

Toitained 

Arukasekultuurid Looduslikult uuenenud kaasikud 

R p R p 

N 0,01 0,973 0,09 0,805 

P 0,83 0,003 0,44 0,208 

K 0,51 0,134 0,70 0,034 

Ca 0,77 0,009 0,53 0,111 

Mg 0,40 0,256 0,10 0,790 

 

Arukasekultuuride ja looduslikult uuenenud kaasikute (ilma Hiiumaa kasekultuuri ja 

Saaremaa loodusliku tekkega puistuta) lehe ja mulla huumushorisondi toiteelementide 

vahelised seosed on esitatud tabelis 12. Kummaski kaasikute rühmas ei esinenud seost 



 77 

mulla ja lehe lämmastiku sisalduse vahel, kuigi teises Eesti kaasikute uurimuses 

põllumaal on saadud tugev positiivne seos mulla ja lehe lämmastiku sisalduse vahel 

(Uri et al. 2007b). Arukasekultuurides sõltus lehe fosfori sisaldus usaldatavalt mulla 

huumushorisondi fosfori sisaldusest ning looduslikult uuenenud kaasikutes esines 

usaldatav seos mulla ja lehe kaaliumi sisalduse vahel (tabel 12). Arukasekultuurides 

esines mulla ja lehe kaltsiumi sisalduse vahel usaldatav seos (p = 0,009). 

 

Tabel 13. Kaasikute lehe toitainete sisalduse ja keskmise puistu kõrguse vahelisi 

lineaarseid seoseid iseloomustavad korrelatsioonikordajad (R) ja olulisuse tõenäosused 

(p) 

Toitained 

Arukasekultuurid Looduslikud uuenenud kaasikud 

R p R p 

N 0,20 0,568 0,49 0,148 

P -0,24 0,503 0,33 0,338 

K <0,01 0,992 0,53 0,120 

N:P 0,41 0,231 0,03 0,928 

N:K 0,26 0,450 -0,40 0,246 

 

Puude kõrguskasvu ja lehtede toitainete sisalduse vahel puudusid usaldatavad seosed 

mõlemas kaasikute rühmades (tabel 13). Puud vajavad kasvuprotsessideks toitaineid 

kindlas vahekorras, seetõttu iseloomustavad lisaks iga toitaine kontsentratsioonile puude 

toitumistingimusi ka lehtede toitainesisalduste suhtarvud. Kirjanduse põhjal on 

kaasikute optimaalne N:P:K suhe 100:13:65 (Ingestad 1987, viidatud Uri et al. 2007b 

kaudu). Arukasekultuurides mõõdeti N:P:K suhteks 100:11:43 ning loodusliku 

tekkeviisiga kaasikutes 100:9:39. V. Uri (et al.2007a) sai kaheksa-aastases põllumaa 

kaasikus lehtede N:P:K suhteks 100:13:36. Aeglasema kasvuga kasekultuurides oli N:P 

suhe alla 10, mis viitab, et lämmastiku kättesaamine limiteeris kasvu (Güsewell 2004), 

samas kasekultuuride keskmine fosfori suhe on peaaegu optimaalne. Kaaliumi suhe on 

mõlemates kaasikute rühmades umbes kolmandiku võrra madalam optimaalsest. Ka 

teistes Eesti uurimustes põllumaa kaasikute kohta on leitud, et kaaliumi on optimaalsest 

vajadusest vähem ning see võib limiteerida puude kasvu (Uri et al. 2007ab). Kõige 

ligilähedasem N:P:K suhe optimaalsele on Raplamaa loodusliku tekkega kaasikus 

100:12:57.  
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Ühe tonni kuiva tüvepuidu produtseerimiseks on arukasekultuuride (13. aasta vanuselt) 

lehestikku seotud 5,6±0,5 kg lämmastikku, 0,4±0,1 kg fosforit ja 1,7±0,4 kg kaaliumi 

(ei sisalda hooldatud Viljandi-, Tartu- ning tiheda pajuvõsa alusmetsaga Valgamaa 

katseala). Eestis on noores põllumaa kaasikus vastavaks näitajaks saadud 11,2 kg 

lämmastikku, 1,5 kg fosforit ja 3,7 kg kaaliumi (Uri et al. 2007a).  

 

 

2.6.2. Lehepinnaindeks 

 

Oluline tunnus metsa produktiivsuse, vee ja toitainete kasutuse ning süsinikubilansi 

iseloomustamiseks on lehepinnaindeks (LAI, m
2
 m

-2
), mis on dünaamiline parameeter 

ning näitab, mitu ruutmeetrit lehestiku pinda on ühe ruutmeetri maapinna kohta (Breda 

2003, 2008). Lehepinnaindeks on tugevas korrelatsioonis puistu produktiivsuse ja puistu 

täiusega (Tadaki 1966, Kull 1999). Lehepinnaindeks on väiksem nooremates puistutes 

ning puistu vananedes see suureneb optimumini ja hakkab siis langema (Johansson 

1999a, 2007). Üldiselt on lehepinnaindeks suurem okaspuudel, näiteks on endisel 

põllumajandusmaal kasvavas 25-aastases kuusikus Rootsis saadud lehepinnaindeksiks 

10,3 m
2
 m

-2 
(Johansson 1999b), sama vanusega (26-aastane) endisel põllumaal kasvava 

kaasiku lehepinnaindeksiks sai sama autor 3,0 m
2
 m

-2
 (Johansson 1999a). 

 

Puistu lehepinnaindeksi mõõtmise meetodeid on nii otseseid (Jonckheere et al. 2004) 

kui ka kaudseid (Frazer et al. 2001, Jonckheere et al. 2004). Aja kokkuhoiu ning 

pikaajalise monitooringu eesmärgil (Cutini et al. 1997, Weiss et al. 2004) on levinud 

kaudsed meetodid nagu poolsfäärifotode (ingliskeelne vaste: hemispherical, fishy-eye 

photos) tegemine ning nende digitaalne töötlemine. Näide poolsfäärifotost on esitatud 

joonisel 23. 
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Joonis 23. Hiiumaa loodusliku tekkega kaasikus tehtud poolsfäärifoto, mille 

analüüsimisel saadi lehepinnaindeksiks 2,7 m
2
 m

-2
 ja võrastiku avatuseks 7,7% 
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Tabel 14. Kaasikute võrastikku ja valgustingimusi iseloomustavad tunnused 

poolsfäärifotode põhjal, kus LAI on lehepinnaindeks (m
2
 m

-2
) 

Puistu 

LAI,    

m
2
 m

-2
 Võrastiku 

avatus, % 

Otsene 

päikesekiirgus, % 

Hajus 

päikesekiirgus, % 

Summaarne 

päikesekiirgus, % 

Arukasekultuurid 

Ida-Virumaa 2,9±0,07 7,2±0,3 9,8±1,3 10,3±0,5 10,1±0,8 

Järvamaa 2,2±0,02 14,2±0,3 13,2±0,4 18,9±0,3 16,1±0,3 

Läänemaa 2,3±0,06 12,9±0,7 9,9±0,6 14,9±0,8 12,4±0,5 

Põlvamaa 2,8±0,06 9,0±0,4 6,7±0,8 12,9±0,5 9,8±0,6 

Pärnumaa 2,6±0,05 11,5±0,5 9,2±0,8 14,6±0,5 11,9±0,6 

Raplamaa 3,9±0,08 6,9±0,3 2,9±0,4 7,2±0,3 5,1±0,3 

Tartumaa 2,9±0,09 7,1±0,6 7,5±1,3 9,4±0,8 8,4±1,0 

Valgamaa 3,7±0,10 4,6±0,3 3,8±0,3 7,3±0,5 5,5±0,4 

Viljandimaa 2,7±0,09 10,6±0,6 10,1±1,0 14,6±0,7 12,3±0,8 

Võrumaa 2,7±0,07 8,7±0,6 7,9±0,2 10,8±1,2 9,3±1,1 

Keskmine 2,9±0,05 9,27±0,3 9,3±0,4 12,1±0,4 10,1±0,35 

Hiiumaa 0,5±0,08 58,±3,0 57,9±4,6 66,9±4,0 62,4±4,2 

Looduslikult uuenenud kaasikud 

Hiiumaa 2,7±0,04 8,5±0,2 8,8±0,4 11,9±0,3 10,3±0,3 

Ida-Virumaa 2,3±0,11 12,1±1,3 13,9±3,3 17,3±2,1 15,6±2,5 

Lääne-Virumaa 2,4±0,10 12,6±1,0 13,3±1,5 19,5±1,4 16,4±1,3 

Põlvamaa 2,9±0,11 8,4±0,7 7,2±1,4 13,0±1,1 10,1±1,2 

Pärnumaa 2,9±0,10 8,5±0,6 9,4±1,5 13,0±0,8 11,2±0,9 

Raplamaa 2,3±0,05 11,6±0,4 11,1±1,1 15,1±0,4 13,1±0,7 

Tartumaa 3,5±0,11 4,7±0,5 3,8±0,6 7,0±0,8 5,4±0,7 

Valgamaa 1,9±0,06 15,9±0,9 12,8±1,5 22,5±1,2 17,6±1,2 

Viljandimaa 2,1±0,05 16,1±0,6 14,4±1,5 24,8±0,9 19,6±1,1 

Võrumaa 3,1±0,10 6,5±0,5 8,7±1,0 10,1±0,7 9,4±0,8 

Keskmine 2,6±0,06 10,5±0,4 10,3±0,6 15,4±0,6 12,9±0,5 

Saaremaa 2,7±0,07 3,0±0,2 2,5±0,2 4,5±0,3 3,5±0,2 

 

Kaasikute võrastikku iseloomustavad tunnused on esitatud tabelis 14. 

Arukasekultuuride keskmine lehepinnaindeks 2,9±0,05 m
2
 m

-2
 ei erine usaldatavalt 

looduslikult uuenenud kaasikute näitajast 2,6±0,06 m
2
 m

-2
. Suurim lehepinnaindeks 

3,9±0,08 m
2
 m

-2 
arukasekultuurides mõõdeti ka suurima tihedusega Raplamaa puistus. 

Valgamaa arukasekultuuri lehepinnaindeksit (3,7±0,10 m
2
 m

-2
) mõjutab arvutuslikult 

tihe pajuvõsa alusmets, mistõttu pole antud näitaja piisavalt adekvaatne 

iseloomustamaks Valgamaa kasekultuuri lehestikku. Teises Eestis kaasikute uurimuses 

saadi otsest ehk mudelpuude meetodit kasutades kaheksa-aastastes põllumaa kaasikus 

lehepinnaindeksiks 1,2–4,6 m
2
 m

-2
 (Uri et al. 2007ab). Kesk-Rootsis (laiuskraadil 58–

60
o
N) saadi 16- ja 17-aastaste põllumaa arukaasikute lehepinnaindeksiks vastavalt 3,9 ja 

4,1 m
2
 m

-2
 (Johansson 1999a). Johanssoni (2007) järgi jääb 12-aastaste 
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arukasekultuuride lehepinnaindeks Kesk-Rootsis (laiuskraadil 60
o
N) vahemikku       

1,5–3,1 m
2
 m

-2
. Eesti metsamaal kasvava 14-aastase kaasiku lehepinnaindeksiks saadi 

3,2 m
2
 m

-2
 (Varik et al. 2009). Esitatud tulemused kirjandusest on sarnased magistritöös 

vaadeldavate kaasikute tulemustega. 

 

Tabel 15. Kaasikute lehepinnaindeksi ja takseertunnuste vahelisi lineaarseid seoseid 

iseloomustavad korrelatsioonikordajad (R) ja olulisuse tõenäosused (p) 

Tunnus 

Arukasekultuurid Looduslikult uuenenud kaasikud 

R p R p 

Kõrgus, m -0,14 0,721 -0,25 0,501 

Rinnasdiameeter, cm -0,42 0,262 -0,17 0,648 

Tagavara, m
3
 ha

-1
 0,22 0,578 -0,25 0,511 

CAI, m
3
 ha

-1 
a

-1
    <0,01 0,960 - - 

Rinnaspindala, m
2
 ha

-1
 0,30 0,438 -0,14 0,707 

Tihedus, tk ha
-1

 0,47 0,197 0,20 0,598 

Elusvõra osakaal, % -0,55 0,126    <0,01 0,797 

 

Tabelis 15 on esitatud kaasikute lehepinnaindeksi seosed erinevate takseertunnustega, 

kusjuures arukasekultuurides jäeti analüüsidest välja lisaks Hiiumaale ka Valgamaa 

katseala (tihe pajuvõsa). Looduslikult uuenenud kaasikutes jäeti analüüsist välja 

Saaremaa kaasik. Nii arukasekultuurides kui ka loodusliku tekkeviisiga kaasikutes ei 

esinenud lehepinnaindeksi seoseid produktiivsust näitavate tunnustega (tagavara, 

tagavara juurdekasv) ja ka puistu tihedusega. Edaspidistes uuringutes tuleks täpsema 

lehepinnaindeksi ja lehestiku massi määramiseks kasutada mudelpuude meetodit. 

 

 

2.7. Hooldusraied 

 

Vaatluse all olevad kaasikud on oma arengus jõudnud staadiumi, kus puistu 

juurdekasvu säilitamiseks ja tüvedest kvaliteetsete jämetarbesortimentide kasvatamiseks 

on vajalik kasutada metsakasvatuslikke võtteid, eelkõige hooldusraieid suure tihedusega 

puistutes. Mitmed parameetrid, nagu puude elusvõra pikkus (osakaal puu kõrgusest) ja 

puistu rinnaspindala, on oluliseks orientiiriks, mille alusel hooldusraieid kavandada. 
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Arukasekultuuridest on hooldusraieid teostatud Läänemaa katsealal 2009. aasta sügisel 

ning 2010. ja 2012. aasta kevadel. Esmane raie on teostatud 2011. aastal Tartumaa ja 

Viljandimaa katsealadel. Kõik raied on toimunud alameetodil ning raietööd on 

teostanud maaomanik.  

 

Looduslikult uuenenud kaasikute katsealadel on 2000. aasta sügisel teostatud 

valgustusraie 0,5 ha ulatuses ning 0,5 ha jäeti kontrollalaks, kus raieid pole teostatud. 

2002. ja 2006. aasta kordusmõõtmised näitasid, et hooldatud aladel olid kased oluliselt 

parema kõrguskasvuga kui hooldamata aladel (Kasenoorendike kasvukäik ... 2007).  

 

Metsaseaduse (2006) ja Metsa majandamise eeskirja (2006) järgi on valgustus- ja 

harvendusraiete piiriks puistu keskmine rinnasdiameeter 8 cm. Enamik uuritavaid 

arukasekultuure on seda rinnasdiameetrit ületamas ning looduslikul teel uuenenud 

kaasikud on raieviiside piiriks oleva rinnasdiameetri lähedal, mistõttu võib neis 

puistutes tehtavaid hooldusraieid nimetada nii valgustus- kui ka harvendusraieks. Kuna 

põllumaale rajatud kasekultuurides hooldusraiet tehes ei ole eesmärgiks mitte niivõrd 

puistu liigilise koosseisu reguleerimine, vaid toimub puistu harvendamine, siis võib 

käsitletavaid hooldusraieid nimetada pigem harvendusraieteks.  

 

Rootsis tehtud uurimused kaasikute hooldusraiete tegemisel näitavad, et noortes 

kaasikutes (keskmine rinnasdiameeter 9 cm) on majanduslikult tasuvam raiutud puud 

realiseerida energiapuiduna kui paberipuiduna. Kuigi paberipuit on hinna poolest 

kallim, siis energiapuidu raiumise käigus saavutatakse suurem tootlikkus ning raiutud 

puid saab realiseerida kogu tüve ulatuses (Di Fulvio et al. 2011). Samas tuleb arvestada, 

et selline seaduspärasus pole üheselt üle võetav kõikidele kaasikutele, sest raietegevuse 

tulusus sõltub suuresti puiduturu olukorrast, puistu asupaigast ja omaniku eesmärkidest 

(Kaimre 2000). Kasepaberipuidu hind 2012. aasta IV kvartalis lõpplaos oli 39,64 eurot 

m
-3

, küttepuidu hind 23,50 eurot m
-3

 (Hepner 2012). Hakkepuidu hind on ligikaudu 11 

eur puiste m
-3

 (Hepner 2012), mis on sarnane küttepuidu hinnale, kuna ühest puidu 

kuupmeetrist saab ligikaudu 2,5 puistekuupmeetrit hakkepuitu. Samuti ei saa ära 

unustada madala viljakusega kasvukohtadel ka ökoloogilist aspekti energiapuidu 
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koristamisel kogu puu meetodil, sest sellisel meetodil viiakse noorendikust ära ka osa 

kasvuks vajalikest toitainetest (Jacobson et al. 2000). 

 

 

2.7.1. Elusvõra osakaal ja puude laasuvus 

 

Noorte kaasikute hooldusraiete vajadust määrab enamasti puu elusvõra osakaal ehk 

puuvõra suhe puu pikkusesse, mis on oluline tunnus produktsiooni kirjeldamisel ja 

tüvevormi kujunemisel. Võra pikkuse hoidmine optimaalsena on arukaasikutes eriti 

oluline (Henno 1958, Cameron 1996). Kirjanduse andmetel peetakse nii Eestis (Henno 

1958, 1959) kui ka Soomes (Niemistö 1991, viidatud Hynynen et al. 2010 kaudu) kase 

kõrge produktiivsuse säilitamiseks vajalikuks hoida võra pikkus vähemalt 50% puu 

pikkuse juures. 

 

Kaasiku harvendamise teel saab tagada puude võradele optimaalsed dimensioonid, mis 

on aluseks suurele puidu produktsioonile ja heale tüvevormile (Henno 1958, Henno 

1977b). Puuvõra pikkuse määrab omakorda suuresti ära puistu tihedus (Niemistö 1995). 

Täiuslikem tüvevorm ja kõrge juurdekasv saavutatakse kasel 35–45% (50%) võra 

pikkuse juures puu üldpikkusest. Selline võrapikkus saavutatakse tugeva raiekraadi abil 

(Henno 1958, 1959). Näiteks pakub Olev Henno oma uurimustes kase Ia boniteedis 

optimaalseks elusvõra pikkuseks 10-aastastes puistutes 60% ja 20-aastastes puistutes 

55% puu kogupikkusest (Henno 1958). Mida parem on kasvukoht, seda kiiremini puude 

tüved laasuvad, tüvede kõige intensiivsem laasumine toimub kaasikutes vanuses 10–20 

aastat (Henno 1977a). 
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Tabel 16. Kaasikute elusvõra algus (m), pikkus (m), elusvõra osakaal (%), elusvõra 

pikkuse standardhälve (m) ja elusvõra pikkuse variatsioonikordaja (%) 

Puistu 
Elusvõra 

algus 

Elusvõra 

pikkus 

Elusvõra 

osakaal 

Elusvõra 

pikkuse st. 

hälve 

Elusvõra 

pikkuse var. 

kordaja 

Arukasekultuurid 

Ida-Virumaa 5,4±0,2 7,1±0,3 57,0±0,2 1,8 25,9 

Järvamaa 5,5±0,3 7,3±0,4 56,7±0,2 2,1 28,6 

Läänemaa 6,1±0,4 9,1±0,4 60,1±0,3 2,2 24,5 

Põlvamaa 6,7±0,3 7,2±0,3 52,1±0,2 2,0 27,8 

Pärnumaa 5,8±0,2 6,8±0,3 54,0±0,2 2,5 36,2 

Raplamaa 7,6±0,1 5,7±0,3 42,9±0,1 2,1 36,1 

Tartumaa 4,6±0,3 8,1±0,4 63,7±0,2 1,7 21,0 

Valgamaa 5,0±0,2 6,1±0,4 54,5±0,2 1,7 27,4 

Viljandimaa 7,2±0,2 6,8±0,3 48,5±0,1 1,5 22,4 

Võrumaa 3,8±0,2 7,8±0,3 67,2±0,2 1,7 21,9 

Keskmine 5,8±0,2 7,2±0,3 55,7±0,1 1,9 27,2 

Hiiumaa 1,3±0,1 3,4±0,1 70,8±0,2 1,2 36,3 

Looduslikult uuenenud kaasikud 

Hiiumaa 6,7±0,2 3,8±0,2 36,0±0,1 1,5 38,5 

Ida-Virumaa 2,8±0,2 6,6±0,5 69,5±0,3 2,1 32,3 

Lääne-Virumaa 7,6±0,3 4,4±0,3 35,9±0,2 1,4 34,0 

Põlvamaa 7,1±0,3 4,4±0,4 36,3±0,2 2,1 48,0 

Pärnumaa 5,4±0,5 3,3±0,4 38,5±0,2 1,1 34,1 

Raplamaa 6,3±0,4 5,7±0,5 46,7±0,3 2,5 44,5 

Tartumaa 4,9±0,4 6,3±0,4 56,7±0,3 1,6 26,0 

Valgamaa 8,1±0,4 6,1±0,5 42,7±0,3 2,5 41,3 

Viljandimaa 6,5±0,2 5,3±0,4 42,8±0,2 1,7 33,5 

Võrumaa 6,6±0,4 7,0±0,4 50,7±0,3 2,4 34,8 

Keskmine 6,2±0,3 5,3±0,4 45,6±0,1 1,9 36,7 

Saaremaa 2,9±0,7 2,4±0,2 49,7±0,1 0,5 21,0 

 

Uuritud arukasekultuuride keskmine elusvõra pikkus moodustab 55,7±0,1% puude 

keskmisest kõrgusest (tabel 16). Selline võra osakaal on noore kaasiku kohta pigem 

väike (Niemistö 1995), tagamaks kõrget produktsiooni, eriti kriitiline on see aga 

suurima tihedusega Raplamaa katsealal, kus elusvõra osakaal on 42,9±0,1%. Mitmete 

arukasekultuuride (Viljandimaa, Põlvamaa, Järvamaa, Pärnumaa) elusvõra pikkus on 

samuti lähedal 50%-le ning nendes puistutes on soovitatav teostada hooldusraie.  

 

Looduslikult uuenenud kaasikute elusvõra osakaal on keskmiselt 45,6±0,1% puu 

pikkusest, kuid mitmetes kaasikutes jääb elusvõra osakaal vahemikku 30–40%, mis 

tähendab, et hooldusraied on vajalikud kõikides kaasikutes, välja arvatud Ida-Virumaa 
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katseala, kus elusvõra osakaal on 69,5±0,3%. Tihedate ja tugevalt laasunud puistute 

puhul tuleb olla hooldusraietega ettevaatlik ja teha raied alameetodil, järk-järgult 

raiekraadi suurendades, et vältida lumevaalimisest tingitud puude kooldumist (Tullus 

2009). Seega võib eeldada, et ühest hooldusraiest loodusliku tekkeviisiga kaasikutes, 

mis toimus enne puistute 10. eluaastat, jääb väheseks ning on vajalik teostada üks 

valgustusraie lisaks enne 20. aastat, ka kirjanduses soovitatakse kaasikute intensiivset 

harvendamist noores eas (Henno 1958, 1992ab, 1993). Looduslikult uuenenud 

kaasikutes ületab ainult kolmes puistus võra osakaal minimaalset soovitatavat (üle 50%) 

väärtust noores eas. Eestis on endistele põllumajandusmaadele looduslikul teel tekkinud 

hooldamata noortes kaasikutes puistu tihedus suur ja sellest tulenevalt puud väikese 

võra ja peene tüvega. Näiteks Uri (et al. 2007b) uurimuses jäi põllumaa kaasikute 

tihedus kaheksa-aastaselt vahemikku 3060–36200 tk ha
-1

, kuid puude arv 7-aastases 

Pärnumaa loodusliku tekkeviisiga kaasikus ulatus 140000 tk ha
-1

 (Vares 2005). 

Sellistele kasenoorendikele tuleks pöörata suuremat tähelepanu ja vääristada neid 

hooldusraietega, soodustades majanduslikult väärtuslike puuliikide, sealhulgas kase, 

kasvu (Tullus 2009).  

 

Paljudes uuritud looduslikul teel uuenenud kaasikutes on tekkinud arvestatav kuuse 

uuendus, mis tuleks hooldusraiete käigus säilitada või isegi luua paremaid 

valgustingimusi kuusele, kui eesmärgiks on kujundada kase-kuuse segamets. Kui 

eesmärgiks pole ainult paberi- ja energiapuit, vaid ka hinnalisem saematerjal, tuleks 

võtta sihiks kasvatada segapuistu koosseisuga 70Ks30Ku (Henno 1992b, Tullus 2009). 

Segapuistuna kasvades tagatakse puistu parem tervislik seisund juuremädanike suhtes 

(Hanso ja Õunap 2006). Kasutatakse paremini ära mullaviljakust, sest kase ja kuuse 

juured asuvad mullas erinevatel sügavustel (Pihelgas 1983 Jõgiste 1993). O. Henno 

(1992b) uurimuste põhjal on segapuistu tootlikkus raieringi jooksul ligikaudu 45 tm 

suurem võrreldes puhtkaasikuga ning saadakse suuremal hulgal erinevaid 

puidusortimente.  
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Joonis 24. Arukasekultuuride ja looduslikult uuenenud (LU) kaasikute laasunud tüve 

pikkuse sõltuvus puistu vanusest võrreldes O. Henno (1977a) üldistustega 

 

Tiheda puistuna noores eas kasvades laasuvad kaasikud väga hästi (joonis 24), mis loob 

eeldused saamaks väärtuslikku oksavaba kasepuitu. Selline metsakasvatuslik 

suundumus on omane Eesti kaasikute kasvatamisele (Tullus 2009), aga näiteks Soomes 

soovitatakse kasvatada kaasikuid noores eas hõredamalt, saades nii küll jämedamad 

tüved, kuid oksavaba puidu saamiseks tuleb teostada kunstlikku laasimist, mis nõuab 

omakorda lisakulutusi (Hynynen et al. 2010). Olev Henno (1977a) on tuletanud 

laasunud tüve optimaalse pikkuse hooldatud kaasikutes. Joonisel 24 on 

arukasekultuuride ja looduslikult uuenenud kaasikute elusvõra algust ehk laasunud tüve 

pikkust võrreldud Henno (1977a) näitajatega. Arukasekultuurid on oma vanuse kohta 

väga hästi laasunud ning mitmed puistud ületavad Ia boniteedi normaal-laasuvust. Mida 
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viljakam on kasvukoht, seda kiiremini puud laasuvad (Henno 1977a). Ühest küljest on 

kaasikute kõrge laasuvus hea, sest saadakse kvaliteetset oksavaba tüve. Teisalt aga on 

kasekultuurid veel üsna noored ja seetõttu oleks puidu üldproduktsiooni mõttes vajalik 

võimalikult suur lehemass, mis on võimalik ainult tänu suurtele võradele (Niemistö. 

1995). Seega võib pidada arukasekultuuride elusvõra algust pigem liiga kõrgeks ning 

vajalikuks osutuvad harvendusraied. Ka enamike looduslikult uuenenud kaasikute 

laasunud tüve pikkus vastab Henno Ia boniteedile või on üle selle. Looduslikul teel 

uuenenud kaasikud hakkavad oma arengus lähenema 20ndale eluaastale, mistõttu 

hakkab looduslik laasumine veelgi intensiivistuma (Henno 1958, 1959) ning seega 

võivad osutuda vajalikus harvendusraied. 

 

Joonis 25. Puistu tiheduse (n) ja elusvõra osakaalu (hv) vaheline seos 

(eksponentsiaalne) arukasekultuurides ja looduslikult uuenenud (LU) kaasikutes 
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Arukasekultuuride ja looduslikult uuenenud kaasikute elusvõra osakaalu ning puistu 

tiheduse vaheline seos on esitatud joonisel 25. Kirjanduse põhjal selgub, et kaasikute 

elusvõra osakaal ja puistu tihedus on omavahel korrelatsioonis (Niemistö 1995, Vares 

2005). Kõikide arukasekultuuride analüüsil ei leitud usaldatavat seost elusvõra osakaalu 

ja puistu tiheduse vahel (R
2 

= 0,31 ja p = 0,075). Kui välja jätta kolm hooldatud katseala 

(Lääne-, Tartu- ja Viljandimaa), siis ilmnes tugevam seos (R
2 

= 0,51), kuid mitte 

usaldatav (p = 0,056). Looduslikult uuenenud kaasikute puhul tuli välja usaldatav (p = 

0,009) seos (R
2 

= 0,58) elusvõra osakaalu ja puistu tiheduse vahel. Ligikaudu kümne 

aasta tagused uurimused vaadeldavates loodusliku tekkega kaasikutes näitavad tugevat 

negatiivset lineaarset seost (R
2 

= 0,54) elusvõra osakaalu ja puistu tiheduse vahel. Toona 

(2001) jäi puistu tihedus enamasti vahemikku 2500–50000 tk ha
-1

 ja elusvõra osakaal 

oli 65–90% (Vares 2005). Saadud tulemuste põhjal võib järeldada, et puistu tihedus 

mõjutab oluliselt kaasikute elusvõra noores eas ning suurema võra osakaalu tagamiseks 

on vajalikud hooldusraied. 

 

 

2.7.2. Harvendusjärgne rinnaspindala 

 

Metsa majandamise eeskirja (2006) lisa 1 kehtestab rinnaspindala harvendusraiejärgse 

alammäära sõltuvalt puistu keskmisest kõrgusest. Põllumaale rajatud puuistandikule 

(nagu uuritud arukasekultuurid, mida käsitletakse mittemetsamaal intensiivselt 

kasvatatavate istandikena) ei kehti Metsaseadus. Puistutes, mis pole maakatastris 

metsamaana, kuid mis vastavad metsa definitsioonile ning on vanemad kui 10 aastat 

(nagu ka uuritavad loodusliku tekkega kaasikud), kehtib Metsaseadus. Hoolimata 

sellest, kas puistu on metsamaal või mitte, on seadusega etteantud normatiivid heaks 

orientiiriks kaasikute majandamisel ning neid on soovitatav jälgida.  
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Joonis 26. Arukasekultuuride rinnaspindala kasvukäik vanuses 9–14 aastat ja 

looduslikult uuenenud kaasikute (vanuses 16–20 aastat) rinnaspindala võrdlus Metsa 

majandamise eeskirja (2006) alammääraga peale harvendusraiet ja Metsa korraldamise 

juhendi (2009) täiusega 100% 

 

Arukasekultuuride rinnaspindala seostatuna puistu kõrgusega iseloomustab joonis 26, 

kus kaasikuid võrreldakse Metsa majandamise eeskirja (2006) harvendusraie 

alammääraga. Enamus arukasekultuure (7) ületab minimaalset alammäära ning seega 

võib nendel katsealadel harvendamist teostada. Joonisele 26 pole lisatud Hiiumaa 

kultuuri, sest kehvast kasvust tingituna pole õigustatud selle katseala võrdlemine 

harvendusjärgse rinnaspindala alammääraga, samuti puudub Hiiumaa katsealal vajadus 
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valgustusraieks. Suurema tihedusega Pärnu-, Rapla- ja Ida-Virumaa arukasekultuurid 

eristuvad teistest katsealadest suurema rinnaspindala järgi ning lähenevad 100% puistu 

täiusele, seega nendes puistutes võib prognoosida võrade liigset lühenemist lähiajal ja 

intensiivsemat iseharvenemist, mille tulemusena ei kasutata ära kasvupotentsiaali ja 

kasvanud puitu. Järgides seadusest tulenevat rinnaspindala miinimumi, võiks 

tihedamates arukasekultuurides välja raiuda rohkem kui kolmandiku rinnaspindalast. 

Hooldusraieid ei tohiks rakendada madala tihedusega Tartu- ja Valgamaa kasekultuuris, 

sest nende puistute rinnaspindala on sarnane miinimummääraga. Valgamaa 

arukasekultuuris on soovitatav valgustusraie käigus maha lõigata tihe pajuvõsa. 

Arukasekultuuride keskmine kõrgus on 13 m ja keskmine rinnaspindala 14,7 m
2
 ha

-1
, 

kui võrrelda Metsa majandamise eeskirjast (2006) sellele kõrgusele vastava miinimum 

rinnaspindalaga (10,4 m
2
 ha

-1
), siis võiks teoreetiliselt välja raiuda umbes kolmandiku 

rinnaspindalast. Siiski ei tasuks koheselt nii tugevat raiekraadi rakendada. Vältimaks 

lume- ja tormikahjustusi, tuleb raie teostada alameetodil ja mitmes korduses (Tullus 

2009). 

 

Looduslikult uuenenud kaasikute harvendusraiejärgse rinnaspindala alammäära 

jooniselt 26 selgub, et mitmed kaasikud (Pärnu-, Hiiu-, Rapla-, Valga- ja Põlvamaa) 

ületavad 100% täiust. Arvestades seda, et need kaasikud on ligikaudu 20 aastased, siis 

on soovitatav teostada hooldusraieid alameetodil (Tullus 2009) ning võimalusel tuleks 

säilitada kuuse alusmets (Henno 1992b). Samuti ületavad harvendusraie alammäära 

Lääne-Viru- ja Võrumaa puistud, ka nendes oleks kõrgema kasvupotentsiaali 

kasutamiseks ning puiduvarumise eesmärgil soovitatav teostada harvendussraie. 

Uuritavate loodusliku tekkeviisiga kaasikute keskmine kõrgus on 10,9 m ja keskmine 

rinnaspindala 16,5 m
2
 ha

-1
. Metsa majandamise eeskirja (2006) põhjal on sellele 

kõrgusele vastav miinimumrinnaspindala 9,2 m
2
 ha

-1 
ja teoreetiliselt võiks välja raiuda 

ligikaudu kolmandiku rinnaspindalast. 

 

Soomes, viljaka kasvukoha arukasekultuuris algtihedusega 2000 tk ha
-1

, soovitatakse 

järgnevat hooldusplaani kaasiku majandamiseks (Oikarinen 1983, Hynynen et al. 2010):  
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1) esimene hooldusraie 20-aastaselt, kui puistu kõrgus on umbes 13–15 m. 

Raiutakse välja rinnaspindala järgi 6,4 m
2
 ha

-1
 (40 m

3
 ha

-1
) ning tihedus 

peale raiet jääb ligikaudu 1200 tk ha
-1

. 

2) teine hooldusraie 35-aastaselt, kui puistu kõrgus on umbes 21–22 m. 

Raiutakse välja rinnaspindala järgi 8 m
2
 ha

-1
 (76 m

3
 ha

-1
) ning tihedus 

peale raiet jääb ligikaudu 430 tk ha
-1

. 

3) Uuendusraie 60-aastaselt, kui puistu kõrgus on umbes 28 m ning tihedus 

ligikaudu 390 tk ha
-1

. Saadav puidukogus lageraiel on umbes 300 m
3
   

ha
-1

. Kokku saadakse puitu ühe raieringi jooksul (koos hooldusraietega) 

ligikaudu 400 m
3
 ha

-1
. 

 

Kui võtta aluseks eespool kirjeldatud Soome mudel uuritavate arukasekultuuride 

majandamiseks, siis on lähtudes puistu keskmisest kõrgusest (13 m) sobiv aeg teostada 

esimene hooldusraie. Samas on uuritavate arukasekultuuride algtihedus suurem, 

mistõttu tuleb olla ettevaatlik suure raiekraadi rakendamisel, kuna noored peened kased 

võivad kannatada lumekahjustuste käes. Seetõttu on suurema algtihedusega kaasikutes 

soovituslik teostada esimene hooldusraie enne, kui puistu keskmine kõrgus on 7 m, mis 

tagab ka optimaalse võraosakaalu ja diameetri juurdekasvu (Rytter ja Werner 2007). 

Uuritud arukasekultuuride kasvu analüüs 10 aasta vanuses näitas, et toona oli selge 

harvenduse vajadus kahes kultuuris, kus tihedus oli suurem kui 2500 tk ha
-1

 (Jänes 

2009). Eelnevalt kirjeldatud Soome mudel arukasekultuuride majandamisel eeldab siiski 

suhteliselt pikka raieringi (60 aastat), mis on sobivam, kui eesmärgiks on kasvatada 

kase jämetarbesortimente, eriti vineeripakku. Soomes jääb kaseistandike raieringi 

pikkus vahemikku 40–60 aastat (Oikarinen 1983, viidatud Hynynen et al. 2010 kaudu), 

Eesti kaasikute kasumiküpsus on umbes 40 aasta juures (Korjus et al. 2011), kuid 

arukasekultuurid ületavad kasvus kasvukäigutabeleid, seega võib prognoosida 

põllumaale rajatud arukaseistandikes veelgi lühemat raieringi. Uuritud kaasikute 

majanduslikus analüüsis leiti, mida käesolevas töös ei esitata, et arukasekultuuride 

kasumiküpsus jääb vahemikku 34–45 aastat ning lühikese raieringi rakendamine nendes 

kaasikutes on majanduslikult tasuv (IRR = 4,7–6,7%) (Tullus et al. 2012b). Samas 

uurimuses on viljakal mullal kasvavate hübriidhaavakultuuride sisemine tasuvuslävi 

(IRR) 26 aastase raieringi korral 7,3%.  
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Teoreetiliselt võib eeldada arukasekultuuridele järgnevat stsenaariumit: 14. kasvuaastal 

on 10 uuritava arukasekultuuri hektaritagavara umbes 95 m
3
 ha

-1
 ning keskmine aastane 

juurdekasv (MAI) 7 m
3
 ha

-1
 a

-1
 (keskmine jooksev juurdekasv 14ndal kasvuaastal oli 15 

m
3
 ha

-1
), kui eeldada, et kaasikud suudavad säilitada keskmist juurdekasvu umbes 7–10 

m
3
 ha

-1
 a

-1
 juures, siis on kasvava metsa tagavara 30-aastaselt umbes 200–250 m

3
 ha

-1
 

ning parimate kaasikute tagavara ligikaudu 300 m
3
 ha

-1
. Uuritavate arukasekultuuride 

majandusanalüüsis (Tullus et al. 2012b) on modelleeritud viljakamatel muldadel 

kaasikute tagavaraks 34–35 aastaselt ligikaudu 300 m
3
 ha

-1
 (koos raiejäätmetega, mida 

kasutatakse energiapuiduna), lisaks saadakse vahepealsete harvendusraietega puitu 

umbes 150 m
3
 ha

-1
 (koos raiejäätmetega, mida kasutatakse energiapuiduna). Seega 

teoreetiliselt on võimalik põllumaadele rajatud arukasekultuure majandada ligikaudu 

30–35-aastase raieringiga, eeldusel, et kaasikut käsitletakse puuistandikuna ning sellele 

ei kehti Metsaseadusest tulenev kase küpsusvanus 60 aastat. Arukasekultuuridest 

saadavat puitu saab kasutada terve tüve ulatuses (paberi- ja energiapuit) ning tüve 

alumisest osast on võimalik saada väärtuslikku vineeripakku.  
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Kokkuvõte 
 

Tänapäeval on järjest laialdasemat kasutust leidmas puidupõhised kütused. Puidu 

kasutamine taastuva energiaallikana võimaldab vähendada fossiilsete kütuste 

kasutamisest tulenevat CO2 emissiooni. Samas peetakse majandatavates metsades 

oluliseks ka bioloogilise mitmekesisuse säilimist ja kaitset. Põhja- ja Baltimaades on 

tekkinud suurenev huvi lühikese raieringiga majandatavate kiirekasvuliste 

lehtpuuistandike vastu. Üheks kiirekasvuliseks kohalikuks lehtpuuks on arukask. 

Uurimused nii Põhjamaades kui ka Eestis näitavad arukase suurt biomassi 

produktsioonivõimet kasutusest välja jäänud põllumajandusmaadel noores eas. 

Lähtudes teema aktuaalsusest võeti uurimise alla kasutusest välja jäänud 

põllumajandusmaadel kasvavad arukasenoorendikud. Mõõtmisi teostati noortes 

arukasekultuurides (11 katseala, vanus 14 aastat) ja looduslikult uuenenud kaasikutes 

(11 katseala, vanuses 14–20 aastat). Uuritud kaasikute näol on tegemist üle-eestilise 

katsealade võrgustikuga, kus uuritakse põllumaade metsastamise ökoloogilisi ja 

majanduslikke aspekte. Magistritöö eesmärgiks oli uurida kaasikute 

produktsioonivõimet, kasvukäiku, taim-muld seoseid, mulla toitainete sisalduse 

muutumist aja jooksul ja lehetunnuseid. Saadud tulemusi võrreldi teiste kiirekasvuliste 

lehtpuudega – halli lepa ja hübriidhaavaga. Uuritavates kaasikutes hinnati ka 

hooldusraiete vajadust ning anti soovitusi maa- ja metsaomanikele. 

 

Magistritöö põhjal tehtud järeldused ja soovitused: 

 Leidis kinnitust hüpotees, et arukask on majanduslikult ja ökoloogiliselt sobiv 

puuliik endiste põllumajanduslike maade metsastamisel ning kask on võimeline 

moodustama kõrgproduktiivseid esimese põlvkonna puistuid ning on sobilik 

puuliik lühikese raieringi rakendamisel Eesti tingimustes. 
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 Arukasekultuurid ületasid 14 aasta vanuselt usaldatavalt nii kõrguskasvult 

(13,0±0,1 m) (p = 0,018) kui ka rinnasdiameetrilt (9,8±0,1 cm) (p < 0,001) 16–

20-aastasi looduslikult uuenenud kaasikuid (10,9±0,2 m ja 7,7±0,1 cm).  

 Arukasekultuuride kõrgus- ja rinnasdiameetrikasv ületab levinumaid metsamaa 

kase kõrge boniteediga puistute kasvukäigutabeleid (Tjurin; Henno) ning seega 

pole need tabelid sobivad prognoosimaks kaasikute kasvu viljakatel endistel 

põllumaadel.  

 Vaadeldud arukaasikud näitasid 14-aastaselt sarnast kõrguskasvu halli lepaga, 

kuid hübriidhaab ületab kõrguskasvus mõlemaid puuliike. 

 Nii arukasekultuuridest kui ka looduslikult uuenenud kaasikutes on mullaliigi 

põhjal kujunemas peamiselt viljakad jänesekapsa Ia-I boniteedi 

metsakasvukohatüübid.  

 Noortes arukasekultuurides (p = 0,032) ja looduslikult uuenenud kaasikutes (p = 

0,005) on puude keskmine rinnasdiameeter statistiliselt usaldatavalt mõjutatud 

puistu tihedusest. 

 Arukasekultuuride (95±8 m
3
 ha

-1
) ja looduslikult uuenenud kaasikute (99±9 m

3 

ha
-1

) keskmine hektaritagavara ületab metsamaal kasvavate kaasikute 

kasvukäigutabelite näitajaid vanuses 20 aastat. Halli lepa ja 

hübriidhaavakultuurid suudavad akumuleerida 14-aastastelt kasepuistutest 

suurema hektaritagavara. 

 Arukasekultuuride keskmine puistu tihedus (1863±173 tk ha
-1

) on ligikaudu 

kaks korda väiksem looduslikult uuenenud kaasikute tihedusest (3662±710 tk 

ha
-1

). Arukasekultuuride keskmine ühe puu tüvemaht (52±5 dm
3
) on usaldatavalt 

(p = 0,017) suurem looduslikult uuenenud kaasikute näitajast (33±5 dm
3
). 

 Arukasekultuurid (54,8±1,3 t ha
-1

 (vahemikus 30,3–70,8) t ha
-1

) ja looduslikult 

uuenenud kaasikud (56,6±1,6 t ha
-1

 (vahemikus 26,3–90,1) t ha
-1

) näitavad 

kõrget maapealse biomassi produktsiooni, mis on ligilähedane teiste Eestis ja 

Põhjamaades saadud põllumaakaasikute tulemustega, kuid jääb alla Eestis 

mõõdetud halli lepa ja hübriidhaavakultuuridele.  

 Arukasekultuuride biomassi kuivaine produktsioon on 14. kasvuaastal kõrge, 

jooksva aasta biomassi juurdekasvuks koos okstega saadi 8,8±0,4 (6,3–10,4) t 

ha
-1

 a
-1

, mis on sarnane näitaja halli lepa ja hübriidhaavaga. 
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 Arukaasikute keskmine aastane biomassi juurdekasv koos okstega oli 3,9±0,3 

(2,2–5,1) t ha
-1

 a
-1

 ning looduslikult uuenenud kaasikutes 3,2±0,3 (1,5–5) t ha
-1

 

a
-1

, mis on sarnane tulemus Eesti ja Põhjamaade uurimustega, kuid jääb 

mõnevõrra alla Eestis mõõdetud halli lepa ja hübriidhaavakultuuride 

juurdekasvule. 

 Mullarühma põhjal on kaasikute kõrguskasv oluliselt madalam ainult rähksel 

mullal. Niiskusrežiimi alusel on kaasikute kõrguskasv oluliselt madalam 

põuakartlikel muldadel.  

 Arukasekultuurides avaldus positiivne lineaarne seos mulla huumushorisondi 

omastatava fosfori ja puistu keskmise kõrguskasvu vahel (p = 0,045). Teiste 

mulla toitainete (N, K, Ca, Mg) korral ei esinenud usaldatavaid seoseid puistute 

kõrguskasvuga, mis näitab, et uuritud puistud on kasvuks vajalike toitainetega 

hästi varustatud.  

 Noortes põllumaa kaasikutes on mulla huumushorisondi toitainete sisaldus 

suurenenud esimese kümnekonna kasvuaasta jooksul, vastavalt 7%–51% ja 

0,1%–103%, mis kinnitab kasepuistute positiivset mõju kasutusest välja jäänud 

põllumaadele. 

 Noortes põllumaa kaasikutes on mulla pH langenud esimese kümnekonna 

kasvuaasta jooksul, kirjanduse põhjal ilmnes sama trend noores põllumaa hall 

lepikus. 

 Arukasekultuuride puulehtede toitainete N:P:K suhteks saadi 100:11:43 ning 

looduslikult uuenenud kaasikutes vastavalt 100:9:39, mis on sarnane tulemus 

Eestis varem tehtud uurimustega põllumaa kaasikutes. 

 Ühe tonni kuiva tüvepuidu produtseerimiseks on arukasekultuuride (13. aasta 

vanuselt) lehestikku seotud 5,6±0,5 kg lämmastikku, 0,4±0,1 kg fosforit ja 

1,7±0,4 kg kaaliumi. 

 Poolsfäärifotode põhjal leitud lehepinnaindeks arukasekultuurides (2,9±0,05 m
2
 

m
-2

) ja looduslikult uuenenud kaasikutes (2,6±0,06 m
2
 m

-2
) on sarnane 

kirjanduses esitatud tulemustega sarnastes puistutes. 

 Arukasekultuuride (13 aasta vanuselt) lehestiku tootlikkuseks saadi 5,2±0,5 kg 

tüvepuitu ühe kg lehestiku kohta aastas. 
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 Arukasekultuurides oli keskmiseks võrapikkuse osakaaluks kogu puu kõrgusest 

56±0,1% ning looduslikult uuenenud kaasikutes 46±0,1%, mis on lähedal 

kirjanduses soovitatavale noorte kasepuistute minimaalsele piirile (50%), 

seetõttu on kõrge produktiivsuse säilitamiseks ja kvaliteetse tüvevormi 

kujundamiseks enamuses kaasikutes vajalik hooldusraie. 

 Noorte kaasikute võra osakaal sõltub puistu tihedusest, arukasekultuuride puhul 

oli see seos (eksponentsiaalne) peaaegu usaldatav (p = 0,057) ning looduslikult 

uuenenud kaasikutes oli seos usaldatav (p = 0,006). 

 Nii arukasekultuuride kui ka looduslikult uuenenud kaasikute täius on jõudnud 

100% lähedale ning rinnaspindala ületab tunduvalt Metsa majandamise eeskirja 

harvendusraiejärgset alammäära, mistõttu on soovitatav enamusel katsealadel 

teostada puistu harvendamine. Paremini kasvanud kaasikutest võib rinnaspindala 

järgi välja raiuda ligikaudu kolmandiku. 

Lisaks eeltoodule on samadel katsealadel, autori osalusel toimunud uuringutes, mida 

käesolevas magistritöös ei kajastata, kuid mille tulemused on publitseeritud, tehtud 

järgmised peamised järeldused: 

 Ökonoomiliselt on arukaasikute majandamine lühikese raieringiga tasuv, 

sisemine tasuvuslävi (IRR) jääb vahemikku 4,7–6,7% (Tullus et al. 2012b). 

 Loodusliku tekkeviisiga kaasikute alusmetsa taimestik on mitmekesisem kui 

arukasekultuurides (Tullus et al. 2013b). 

 

Kasutusest välja jäänud põllumajanduslikele maadele rakenduse leidmine metsastamise 

näol arukasega ning looduslikul teel uuenenud kaasikute hooldamine on soovitatav 

maakasutusviis. Arukask on sobiv puuliik moodustama esimest metsapõlve ning on 

noores eas võimeline produtseerima intensiivselt biomassi. Uuringu esmaste tulemuste 

põhjal on Eesti kliimatingimustes viljakatel endistel põllumuldadel võimalik kaasikutes 

praktiseerida lühikese raieringiga metsandust. Tulevikus on kavas jätkata vaatluse all 

olevate näidisalade uurimist ja andmete kogumist. Kuna käesolevas töös puude 

kasvukiiruse varieeruvuse põhjuste selgitamiseks kasutatud mullaparameetritega 

õnnestus leida üksikuid usaldatavaid seoseid, siis tuleks katsealade kohta koostada 

detailsemad mullakirjeldused ja teha täiendavaid mullaanalüüse. Samuti tuleks jätkata 

5–10-aastase intervalliga mulla füüsikalis-keemiliste omaduste muutuste monitooringut. 
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Lisaks tuleks hinnata uuritud puistute maapealses ja maa-aluses biomassis ning 

erinevates mullahorisontides seotud C-koguseid. 
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LISA 1. Kaasikute kõrguse ja rinnasdiameetri näitajad 

 

Tabel 17. Mõõdetud kaasikute puistu kõrguse (m) statistilised karakteristikud 

Puistu Hkeskmine ± st.viga HMax HMin HSt. hälve 

Var. 

kordaja % 

Suhteline 

kõrgus % 

Arukasekultuurid 

Ida-Virumaa 12,5±0,2 15,0 6,5 1,72 13,8 82 

Järvamaa 12,8±0,3 15,4 7,4 1,85 14,4 84 

Läänemaa 15,2±0,2 17,0 12,9 1,05 6,9 100 

Põlvamaa 13,9±0,2 16,5 10,7 1,32 9,5 91 

Pärnumaa 12,6±0,4 17,2 4,8 2,94 23,4 83 

Raplamaa 13,3±0,2 16,3 8,5 1,89 14,1 88 

Tartumaa 12,7±0,4 15,0 7,7 1,99 15,7 84 

Valgamaa 11,1±0,4 15,0 7,7 1,96 17,7 73 

Viljandimaa 14,0±0,2 16,5 11,9 1,12 15,1 92 

Võrumaa 11,6±0,3 14,4 7,9 1,67 14,4 76 

Keskmine 13,0±0,1 - - 1,75 14,5 85 

Hiiumaa* 4,7±0,1 6,7 1,2 1,56 33,2 31 

Loodusliku tekkeviisiga kaasikud 

Hiiumaa 10,5±0,3 15,2 6,6 2,17 20,6 74 

Ida-Virumaa 9,4±0,5 13,6 5,3 2,06 21,8 66 

Lääne-Virumaa 12,0±0,4 16,1 6,9 2,37 19,8 85 

Põlvamaa 11,5±0,5 15,6 6,1 2,95 25,7 81 

Pärnumaa 8,7±0,8 12,5 4,2 2,39 27,5 61 

Raplamaa 12,0±0,4 14,9 7,7 1,84 15,3 85 

Tartumaa 11,2±0,6 15,7 6,1 2,38 21,2 79 

Valgamaa 14,2±0,6 18,5 9,0 2,92 20,5 100 

Viljandimaa 11,8±0,4 15,4 8,5 1,84 15,6 83 

Võrumaa 13,6±0,7 17,1 8,3 2,56 18,9 96 

Keskmine 10,9±0,2 - - 2,35 20,7 81 

Saaremaa* 5,2±0,8 8,1 3,1 2,11 40,5 37 

*Hiiumaa arukasekultuuri mõõtmisandmed 2011 aastast 
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Tabel 18. Mõõdetud kaasikute rinnasdiameetri (cm) statistilised karakteristikud 

Puistu DKeskmine ± st.viga DMax DMin DSt. hälve Variatsioonikordaja % 

Arukasekultuurid 

Ida-Virumaa 9,2±0,2 17,2 1 3,26 35,6 

Järvamaa 10,1±0,2 15,6 2,5 2,90 28,7 

Läänemaa 13,1±0,2 16,8 2,8 2,15 16,4 

Põlvamaa 9,7±0,2 14,5 3,4 2,02 20,7 

Pärnumaa 8,4±0,2 15,0 1,2 3,22 38,5 

Raplamaa 9,2±0,2 16,1 3,9 2,67 29,0 

Tartumaa 10,3±0,3 16,0 2,2 2,69 26,1 

Valgamaa 7,7±0,2 14,2 2,7 2,68 34,6 

Viljandimaa 11,0±0,2 17,2 6,5 2,08 18,9 

Võrumaa 9,3±0,2 16,5 0,6 2,89 31,1 

Keskmine 9,8±0,1 - - 3,00 28,0 

Hiiumaa
1
 3,7±0,2 9,1 0,2 1,95 53,0 

Loodusliku tekkeviisiga kaasikud 

Hiiumaa 6,2±0,1 16,7 2,2 2,39 38,4 

Ida-Virumaa 7,3±0,2 16,4 2,1 3,04 41,7 

Lääne-Virumaa 7,5±0,1 13,5 3,7 2,21 29,6 

Põlvamaa 6,8±0,2 14,7 2,8 2,54 37,7 

Pärnumaa 4,6±0,2 8,3 1,9 1,49 32,4 

Raplamaa 9,0±0,2 19,1 3,2 3,16 35,1 

Tartumaa 8,8±0,1 16,7 3,1 3,16 36,0 

Valgamaa 10,1±0,3 17,4 3,9 3,15 31,2 

Viljandimaa 7,3±0,2 15,9 3,5 2,38 32,5 

Võrumaa 9,4±0,2 17,9 3,5 3,12 33,1 

Keskmine 7,7±0,1 - - 3,03 34,8 

Saaremaa 2,5±0,1 5,9 0,6 1,15 47,0 

1 - Hiiumaa arukasekultuuri mõõtmisandmed 2011 aastast 
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LISA 2. Mullakeemia  

 

Tabel 19. Arukasekultuuride mullakeemia andmed aastal 2000 (Vares et al. 2001) ja 

2008 (EMÜ kiirekasvuliste lehtpuude uurimisrühma andmed), huumushorisondi 

happesus (pHKCl), üldlämmastiku (N), omastatava fosfori (P) ja omastatava kaaliumi 

(K) sisaldused 

Katseala pHKCl N, g kg
-1

 P, mg kg
-1

 K, mg kg
-1

 

Aasta 2000 

Hiiumaa 7,2 1,97 31 169 

Ida-Virumaa 4,3 1,07 4 42 

Järvamaa 5,9 1,82 22 169 

Läänemaa 4,1 1,37 15 14 

Põlvamaa 6,5 0,81 54 94 

Pärnumaa 6,8 2,71 388 202 

Raplamaa 6,2 1,46 56 214 

Tartumaa 6,5 1,26 22 177 

Valgamaa 4,9 1,23 15 59 

Viljandimaa 5,7 1,62 19 127 

Võrumaa 7,0 0,94 79 191 

Aasta 2008 

Hiiumaa 7,3 2,45 25 169 

Ida-Virumaa 4,4 1,13 27 60 

Järvamaa 5,7 1,65 30 178 

Läänemaa 4 1,25 155 29 

Põlvamaa 5,6 0,95 106 144 

Pärnumaa 6,8 2,9 403 215 

Raplamaa 6,3 1,78 147 331 

Tartumaa 4,7 1,38 62 123 

Valgamaa 5,4 1,38 19 60 

Viljandimaa 5,5 1,4 36 148 

Võrumaa 6,2 1,05 92 254 
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Tabel 20. Arukasekultuuride ja loodusliku tekkeviisiga kaasikute mullakeemia andmed 

aastal 2011, huumushorisondi (A1 ja A2) happesus (pHKCl), üldlämmastiku (N, g kg
-1), 

omastatava fosfori (P, mg kg
-1), omastatava kaaliumi (K, mg kg

-1), kaltsiumi (Ca, mg kg
-1) 

ja magneesiumi (Mg, mg kg
-1) sisaldused 

Huumushorisont:

Katseala pHKCl N P K Ca Mg pHKCl N P K Ca Mg

Hiiumaa 7,3 2,68 20 135 11411 99 7,3 2,5 16 125 11415 96

Ida-Virumaa 4,4 1,43 39 79 312 37 4,3 1,18 33 59 227 21

Järvamaa 5,6 1,78 42 209 1505 135 5,6 1,55 32 178 1414 106

Läänemaa 3,9 1,38 170 26 122 14 4 1,18 140 19 76 30

Põlvamaa 5,3 1,05 138 153 907 63 5,3 0,83 104 108 802 38

Pärnumaa 6,7 2,7 341 187 2656 352 6,8 2,53 349 152 2706 332

Raplamaa 6,2 1,93 139 250 1868 305 6,3 1,63 135 265 1725 245

Tartumaa 4,6 1,48 87 168 652 104 4,5 1,2 60 120 615 74

Valgamaa 5,3 1,83 25 77 1336 210 5,3 1,3 17 55 1053 175

Viljandimaa 5,3 1,53 56 175 1157 77 5,4 1,28 37 109 1135 55

Võrumaa 6,1 1,28 85 248 1404 147 6,1 0,95 72 214 1282 122

Hiiumaa 4,1 1,33 63 54 549 63 4,6 1 45 33 720 29

Ida-Virumaa 4,8 2,08 91 226 885 79 4,6 1,78 66 197 722 48

Lääne-Virumaa 4,2 1,18 79 97 262 52 4,5 0,8 45 75 183 34

Põlvamaa 5,2 0,7 180 117 633 64 5,2 0,68 172 108 643 55

Pärnumaa 4,2 1,38 47 31 107 11 4,4 1,03 36 13 161 78

Raplamaa 5,8 1,73 79 276 1681 151 5,6 1,35 62 241 1464 115

Saaremaa 7 2,73 11 49 3891 199 7,2 2,35 9 40 3924 179

Tartumaa 5 1,18 28 152 958 96 4,9 0,83 15 120 834 76

Valgamaa 4,5 1,1 120 149 521 70 4,5 0,78 111 134 431 48

Viljandimaa 3,9 1,45 148 49 169 26 4,1 0,98 90 38 87 11

Võrumaa 5,7 1,45 30 80 1427 132 5,9 1,18 24 52 1315 116

Arukasekultuurid

Loodusliku tekkeviisiga kaasikud

A1 (0-10 cm) A2 (0-20 cm)
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Tabel 21. Looduslikult uuenenud kaasikute mullakeemia andmed aastal 2001, 

huumushorisondi happesus (pHKCl), üldlämmastiku (N), omastatava fosfori (P) ja 

omastatava kaaliumi (K) sisaldused (Kasenoorendike kasvukäik … 2007) 

Katseala pHKCl N, g kg
-1

 P, mg kg
-1

 K, mg kg
-1

 

Hiiumaa 5,5 1,50 25 21 

Ida-Virumaa 4,6 1,49 18 111 

Lääne-Virumaa 4,3 0,98 24 36 

Põlvamaa 5,8 0,64 99 88 

Pärnumaa 4,3 1,34 10 28 

Raplamaa 6,8 1,60 85 253 

Saaremaa 6,9 3,37 12 41 

Tartumaa 5,7 0,76 10 72 

Valgamaa 6,0 0,76 54 164 

Viljandimaa 4,0 1,21 36 27 

Võrumaa 6,0 0,84 9 96 
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