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SISSEJUHATUS 
 

Rohtsete ilutaimede kasvatamine tootmise eesmärgil on globaalne ja dünaamiline 

majandusharu, mis on mõnekümne aasta jooksul näidanud märkimisväärset kasvutrendi 

(Rikken, 2010). Euroopa Liidu ilutaimede toodang moodustab kogu maailma toodangust 40-

50% (Swedish Chambers, 2011). Suurim ilutaimede tootjamaa Euroopa Liidus on Holland 

ning temale järgnevad Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa ning Hispaania. Holland on ka Euroopa 

suurim ilutaimede eksportija ning tema müügitulu ulatub 900 miljoni euroni aastas, mis on 

45% kogu turuosast (The World Bank, 2005). Euroopas toodetud potilillede koguväärtus 

2011. aastal ulatus 12,5 miljardi euroni (Swedish Chambers, 2011). 

Eestis toodetakse ilutaimi 2010. aasta seisuga kokku 30 hektaril (Statistikaamet, 2014). Alates 

2002. aastast on Eesti tarbijate usaldus Eesti tootjate pakutavate lõike- ja potilillede suhtes 

kasvanud (Laansalu, 2002). Sellega seoses on suurenenud ka erinevate lillede, eriti püsilillede, 

tootmine Eestis.  

Turu nõudlus kvaliteetsete püsilillede järgi kasvab kogu maailmas (Aldrich, et al., 2007). 

Seda seetõttu, et arenevas tehnoloogia- ja infoühiskonnas on inimestel vähe aega taimede ja 

haljasalade eest hoolitsemiseks ning otsitakse võimalusi efektiivseks, vähe aega ning hoolt 

nõudvaks haljastamiseks (Wilkins ja Anderson, 2007). Selleks annavad võimaluse püsililled, 

millest Euroopas populaarsemateks on raudrohi (Achillea), käoking (Aconitum), kortsleht 

(Alchemilla), kurekell (Aquilegia) ning suureõieline laikellukas (Platycodon grandiflorus) 

(Heger et al., 2011).  

Konteinerite kasutamise eelisteks lillekasvatuslikus tootmises on nende mugav 

pakendamisviis, istutamis- ja turustamisaja pikenemine ning lihtsam transportimine (Ingram 

et al., 1993). Samas nõuab taimede konteinerites kasvatamine intensiivsemat majandamist. 

Konteinerites kasutatava kasvusubstraadi puhul on olulised selle omadused ja sobivus 

taimedele, mida seal kasvatatakse (Schmilewski, 2008). Heade omadustega kasvusubstraadis 

suudavad taimed produtseerida täisväärtuslikku saaki õite ning vegetatiivse kasvu näol. 

Taimede kasvatamisel konteinerites on oluline, et substraat hoiaks vett ning et taimedele oleks 

tagatud piisav õhuga varustatus (Hidalgo et al., 2001).  
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Turvas on eelistatuimaks konteinertaimede kasvusubstraadiks olnud alates 1960ndatest 

aastatest (Boyer et al., 2008; Lu et al., 2006).  Seda eelkõige seetõttu, et selle omadused 

taimekasvusubstraadina on väga head (Schmilewski, 2008). Turba veehoiu võime ja õhustatus 

on tasakaalus.  Võrdlemisi madal pH ja toiteelementide sisaldus on taimekasvuks optimaalsed 

ja vajadusel kunstlikult kergesti muudetavad. Turvas on aga taastumatu loodusvara ning tänu 

kõrgetele kütuse- ja transpordihindadele on tema kasutamisele aianduslikus tootmises 

määratud piiranguid (Murphy, 2011). Turvas on ka oluliseks elupaigaks mitmetele taimedele 

ja loomadele looduslikes soodes ja rabades ning tema piiratud varude tõttu tuleks talle leida 

alternatiive (Alexander et al., 2008). Selleks, et vältida taastumatute loodusvarade pidevat 

raiskamist ning et vähandada taimedele vajalikele toitainetele tehtavaid rahalisi kulutusi, 

tuleks kasvusubstraadina maksimaalselt ära kasutada alternatiivseid taimede toitainete 

allikaid, milleks on orgaanilised ja bioloogilised materjalid (Hussain et al., 2010; 

NFDC,1998). Orgaaniliste väetiste kasutamine omab suurt tähtsust potentsiaalse alternatiivina 

mineraalväetistele ja turbale kui enimkasutatavale kasvusubstraadile konteinerlillekasvatuses 

(Lazcano ja Dominguez, 2011). Turba asendajatena on sobivaimad kasvusubstraadid või selle 

lisandid puidukiud, komposteeritud puukoor, kookoskiud ning komposteeritud biolagunevad 

materjalid ehk kompostid (Schmilewski, 2008).  

Üheks eelistatuimaks kompostiks konteinerlillekasvatuses on vermikompost. Vermikompost 

on toitaineterikas, mikrobioloogiliselt aktiivne orgaaniline materjal, mis on saadud 

orgaaniliste jäätmete lagundamisel, kasutades selleks sõnnikuusse (Eisenia fetida) (Lazcano ja 

Dominguez, 2011; Dominguez, 2004). Vermikomposti mõjul paranevad substraadi struktuur, 

bioaktiivsus, elektrijuhtivus ning veehoiuvõime. Samuti paraneb  vermikomposti mõjul 

seemnete idanevus, taimede kasv, viljade valmimine ja kiireneb taimede areneng.  

Lähtuvalt eelpooltoodust oli antud töö eesmärgiks selgitada, kas vermikompost kui turbale 

alternatiivne kasvusubstraadilisand soodustab suureõielise laikelluka (Platycodon 

grandiflorus) kasvu ja arengut.  

Tänuavaldused: Tänan töö juhendajaid DSc Sirje Vabritit ja dots Enn Leedut, vanemlaborant 

Veronika Sulge ning katsepraktikant Tiina Rehemad. Töö on valminud ETF grandi 

„Ilutaimede ja köögiviljade kvaliteet sõltuvalt orgaaniliste jäätmete põhiste produktide 

kasutamisest kasvusubstraadi füüsikalis-keemiliste omaduste mõjutajana“ ja PM projekti 

Biolagunevatest jäätmetest valmistatud komposti ohutu kasutamine põllumajanduses“ raames.  
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1. VERMIKOMPOST ILUTAIMEDE KASVUSUBSTRAADINA 

 

Ilutaimede tootmine ning kvaliteet sõltuvad sellest, milliste omadustega lisanditest koosneb 

kasvusubstraat ja kas kultuure kasvatatakse konteinerites, tõstetud peenardes või kasutatakse 

tööstuslikult valmistatud juurepalle (Gouin, 1998). Istikutena müüdavate ilutaimede puhul on 

tähtis see, et taimed säilitaksid oma eluvõime ka pärast müüki. Seetõttu on oluline, et istikutel 

oleks tugev ja kompaktne juurepall. Tingituna nõudluse suurenemisest (UKCES, 2009) 

kasvatatakse suurem osa kõigist ilutaimedest ja istikutest konteinerites (Gouin, 1998).  

Puukoolides kasvatatakse ja turustatakse ilupuid ja –põõsaid, viljapuid ja mitmeaastasi 

püsililli maapinnal asuvates konteinerites (UKCES, 2009). Taimede konteinerites tootmiseks 

peab tootmisala olema vastupidav ja hea drenaažiga ning väikese kallakuga kastmis- ja 

vihmavee äravoolamise soodustamiseks. Mullastikutingimused konteinertootmise alal ei ole 

esmatähtsad, kuna taimi kasvatatakse ilma mullata substraadis. 50-80% konteinerites 

kasutatavast substraadist koosneb orgaanilisest materjalist, ülejäänud 20-50% on mineraalne 

materjal. Ilutaimede kasvatamisel konteinerites on mitmeid eeliseid võrreldes tavalisel 

mineraalmullal kasvatamisega (Jett, 1998). Mineraalmuld võib olla taimede kasvatamiseks 

mittesobiv (Jett, 1998) oma liigse tiheduse ning ebaühtlase tekstuuri tõttu (Gouin, 1998). 

Samuti võivad taimede kasvuks vajalikud ressursid olla piiratud (Jett, 1998). Taimede 

kasvatamisel konteinerites on vajaminevate ressursside kogus väiksem, sest kasvusubstraadi 

koguse määrab konteineri maht ning ka vajadusel substraati segatavate lisandite kogus on 

täpsemalt väljaarvutatav. Konteinerites saab taimi kasvatada kiiremini kui peenral ning 

vajadusel aastaringselt (UKCES, 2009). Substraat konteinerites ei ole juurte jaoks liiga tihe 

või muud moodi taimede kasvu pärssiv (Whitcomb, 1988).  

Konteinerites kasvatatakse erinevate kasvunõuetega ilutaimi (Gouin, 1998). Näiteks liigid, 

mille looduslikuks elupaigaks on kõrbed, metsad või sood. Selleks, et nii erinevate 

kasvunõuetega taimi konteinerites kasvatada, on oluline kasutada liigile sobivat 

kasvusubstraati. Suurem orgaanilise aine sisaldus kasvusubstraadis on taimedele vajalik, sest 

sealt on taimedel toitaineid lihtsam omastada. 
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Vermikompost. On kindlaks tehtud, et orgaaniliste lisandite, nagu komposteeritud 

loomasõnnik, olme- ja aiajäätmed, reoveesete ning teiste kompostide kasutamisel 

kasvusubstraadis paranevad selle taimekasvatuslikud omadused (Arancon ja Edwards, 2005). 

Komposte lisatakse kasvusbstraadile selleks, et suurendada toiteelementide või orgaanilise 

aine sisaldust, parandamaks taimede kvaliteeti ning pidurdamaks taimehaigustesse nakatumist 

(Barker ja Bryson, 2006).  

Üheks orgaaniliseks substraadilisandiks on vermikompost, mida toodetakse majapidamis-, 

põllumajandus- või tööstusjäätmete baasil ning mille valmimisprotsessis kasutatakse 

sõnnikuusse (Eisenia Fetida) (Dominguez, 2004). Vermikompost on kõrge lämmastiku, 

kaaliumi ja fosforisisaldusega lõhnatu, tumepruun bioloogiline substraadilisand (Manyuchi ja 

Phiri, 2013). Vermikomposteerimine on bioloogiline protsess, mille käigus vihmaussid 

toituvad orgaanilistest jäätmetest ning toodavad juurde uusi vihmausse, vermikomposti ja 

vermikomposti leotist. 

Vihmaussid on lülilised selgrootud hermafrodiidid ning nende paljunemine toimub enamasti 

kopulatsiooni ja ristviljastumise teel, pärast mida iga paaritatud isend on võimeline tootma 

kookoneid (Dominguez, 2004). Iga kookon sisaldab 1-20 viljastatud munarakku. Kookonid 

on väga väikesed, sidrunikujulised ja väga vastupidavad. Valgete mõne millimeetri suuruste 

vihmausside koorumine oleneb ilmastikutingimustest ja vihmaussi liigist. Olenevalt liigist 

võivad vihmaussid saavutada sugulise küpsuse mõne nädalaga.  

Vermikomposti tootmiseks sobivad epigeilised vihmaussiliigid, kes elavad mulla ülemistes 

kihtides ja toituvad jämedatest orgaanilise aine osadest, olles võimelised lagundama ja läbi 

seedima mullas lagundamata jäänud orgaanilise aine osakesi (Dominguez, 2004). Sobivaimad 

ning vermikomposteerimise protsessis enim kasutatavad vihmaussiliigid on Megascolex 

Mauritii, Eisenia Fetida, Eudrilus Eugeniae, Perionnyx Excavatus, Lampito Mauritii, Eisenia 

Andrei, Lampito Rubellus ja Drawida Willis (Manyuchi ja Phiri, 2013) 

Vihmaussiliik Eisenia fetida on tuntud kui epigeiline sõnnikuuss (Munroe, 2004), kes kasvab 

(Siddique et al., 2005; Neuhauser et al., 1980) ja paljuneb kiiresti, saavutades suguküpsuse 

21-30 päevaga (Dominguez, 2004) ning on kergesti juurutatav jäätmeterikkasse biomassi 

(Siddique et al., 2005; Hartenstein, 1981). Seetõttu kasutatakse seda liiki vermikomposti 

tootmiseks taimekasvatuses (Siddique et al., 2005; Das et al., 2002). 
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Vihmaussid on tundlikud elukeskkonna vesinikioonide kontsentratsioonile (Edwards ja Lofty, 

1976). Seega on nende elutegevuse limiteerivaks faktoriks elukeskkonna happesus, mille 

optimaalne väärtus usside elutegevuseks on 7,0. Vihmaussid ei talu kuivust ja põuda ning 

nende elutegevus on aktiivsem hästiniisutatud, kuid mitte üleujutatud kasvukeskkonnas 

(Gajalakshmi ja Abbasi, 2003).  

Vihmaussid toituvad kasvukeskkonna lagunevast orgaanilisest ainest, lehtedest ning muust 

taimsest materjalist, mis substraadi pinnale koguneb (Gajalakshmi ja Abbasi, 2003). Ussid 

seedivad toidu läbi ning väljutavad oma kehast kompaktse, kontsentreeritud väljaheite, mis 

sisaldab mikroorganisme, anorgaanilisi mineraale ja taimedele kättesaadavas vormis 

orgaanilist ainet ning ensüüme nagu proteaas, amülaas, lipaas, tsellulaas ja kitinaas.  

Vermikompost  sisaldab suurel hulgal toitaineid, mida taim kasutab väetisena. Kompost 

sisaldab ka kasulikke mikroorganisme, kes aitavad ennetada ja hävitada substraadis leiduvaid 

haigustekitajaid ning parandada ja säilitada selle keemilisi ja füüsikalisi näitajaid (Hussain et 

al., 2010; Higa ja Parr, 1994). Eeltoodule lisaks aitavad sõnnikuussid moodustada stabiilse 

veesisaldusega substraadiosakesi (Emmerling et al., 2002; Ziegler ja Zech, 1992). 

Sõnnikuusside vastupidavus temperatuurikõikumistele ja niiskusele teeb nende kultiveerimise 

lihtsaks.  

Sõnnikuussid avaldavad mulla biokeemilistele ja füüsikalistele omadustele pikaajalist mõju 

(Emmerling et al., 2002; Huhta et al., 1998) ning suudavad oma elutegevuse käigus 

parandada toitainete kättesaadavust teistele organismidele, sealhulgas taimedele (Emmerling 

et al., 2002; Brussaard, 1998). Toitainete hulk vihmausside käikudes ja kehas on suurem kui 

ümbritsevas mullas (Emmerling et al., 2002; Buck et al., 1999). Liikuva fosfori sisaldus 

vihmausside kehades on kuni 6 korda suurem võrreldes ümbritseva keskkonnaga, mis näitab, 

et toitained mitte ainult ei akumuleeru tänu vihmausside tegevusele, vaid on tänu sellele ka 

rohkem kättesaadavad taimedele (Emmerling et al., 2002; van der Werff et al., 1995).   

Vermikomposti mõju kasvusbstraadi omadustele. Taimede vegetatiivse ning generatiivse 

kasvu ja kvaliteedi paranemise põhjuseid substraadis, millele on lisatud vermikomposti, on 

mitmeid (Arancon ja Edwards, 2005). Vermikomposti lisamine aitab kaasa kasvusubstraadi 

füüsikalis-keemiliste omaduste paranemisele ning aktiviseerib bioloogilist tegevust 

substraadis. Atiyeh et al. (2002) leidsid katses saialillega, et vermikomposti lisamine 

kasvusubstraadile suurendab taimelehtede lämmastikusisaldust, seda eriti taimede 



9 

 

õitsemisperioodil. Katses lisati kaubandusvõrgus saadaolevale kasvusubstraadile Metro-Mix 

360 erinevas koguses (10...100%) seasõnnikul baseeruvat vermikomposti. Kogused olid 10%-

lise intervalliga. Taimi kasteti kolme kuu vältel regulaarselt ka väetislahusega. Taimed olid 

suuremad ja õiterikkamad variantides, mis sisaldasid 30% ja 40% vermikomposti. 90% ja 

100%-lise vermikomposti lisandiga substraatides olid taimed kasvult väiksemad. Enim 

õiepungi arenes taimedel 40%-lise kompostilisandiga substraadis ning kõige vähem õiepungi 

ja õisi, kui substraadiks oli 100%  vermikompost. 90% ja 100%-lise vermikompostilisandiga 

substraadis jäid taimed väiksemaks ja vähenes ka õite arv. Samas juurestik oli võrreldes 

kontrollvariandiga (Metro-Mix 100%) suurim kõikides vermikomposti lisandiga variantides. 

Saialillede kasvu ja arengu paranemise näitajad võivad olla põhjustatud vermikomposti poolt 

lisatavate taimekasvu regulaatorite ja humiinhapete lisamisest.  

Vermikompostilisand taimede kasvusubstraadis soodustab seemnete idanevust. 

Vermikompostilisand 10- ja 20% turba- ja perliidisubstraadile suurendas Atiyeh et al. (2000) 

poolt läbi viidud katses saialilleseemnete idanemisprotsenti. Samuti soodustas vermikomposti 

lisamine turba- ja perliidisubstraadile taimeidude arengut ning juurte ja maapealsete osade 

kuivmassi moodustumist. 

Vermikomposti kasutamine tõstab oluliselt mikroorganismide sisaldust ja nende aktiivsust 

kasvusubstraadis ning seega sobib vermikompost taimekasvu regulaatorite allikaks (Arancon 

ja Edwards, 2005). Mikroorganismid, bakterid, seened ja vetikad, on võimelised tootma 

taimehormoone, foolhappeid (Arancon et al., 2006) ja taimekasvu regulaatoreid, nagu 

giberelliine, tsütokiniine, etüleeni ja auksiini märkimisväärses koguses (Arancon ja Edwards, 

2005; Frankenberg ja Arshad, 1995). Vermikomposti lisamine taimekasvusubstraadile aitab 

kaasa taimede kasvule ning õitsemisele (Arancon ja Edwards, 2005). Taimedel oli rohkem 

õisi juhul, kui neid oli kasvatatud vermikompostis võrreldes kasvusubstraadiga, millele oli 

kunstlikult lisatud auksiine (Arancon et al., 2006). Hübriidpetuuniataimede õite arv taime 

kohta suurim 20%- ja 40%-lise vermikomposti lisandiga konteinerites (Chamani et al., 2008). 

Samuti alustasid taimed õitsemist varem võrreldes aiamulla ja liiva segusubstraadiga. 

Vermikompostilisand kasvusubstraadis suurendab taimede kuivmassi. Nii leidsid oma katses 

soohibiski (Hibiscus moscheutos) taimedega McGinnis et al. (2007). Taimede kuivmass oli 

20%-lise vermikompostilisandiga substraadis 40% võrra suurem kui liivalisandi ja 

komlpeksväetisega substraadis. Hübriidpetuunia taimede maapealse rohelise osa märg- ja 
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kuivmass olid oluliselt suuremad 20%- ja 40%-lise vermikompostilisandiga substraadis kui 

aiamulla ja liiva segusubstraadis (Chamani et al. 2008).  

Samuti tõstab vermikompostilisand kasvusubstraadis seal kasvavate taimede 

toitainetesisaldust. Üldine fosfori, kaltsiumi, magneesiumi, väävli, tsingi ja boori sisaldus 

soohibiski taimes oli McGinnis et al. (2007) andmetel suurem taime kasvatamisel  

kasvusubstraadis, mis koosnes jahvatatud männikoorest ning 20% ulatuses vermikompostist 

kui selles, mis koosnes jahvatatud männikoorest ning 11% ulatuses liivast. Samas kaaliumi oli 

vermikompostilisandiga substraadis kasvanud taimedes vähem, mis aga ei mõjutanud väliselt 

taime kasvu. Chamani et al. (2008) poolt läbi viidud katses aga tõstis vermikompostilisand 

kasvusubstraadis kõigi taimedele esmavajalike toitinete, sealhulgas kaaliumi, sisaldust.  

 

 



11 

 

 

 

2. SUUREÕIELINE LAIKELLUKAS 

 

Suureõieline laikellukas (Platycodon grandiflorus) (joon. 1) on mitmeaastane (Heger et al., 

2011) kellukaliste (Campanulaceae) sugukonda kuuluv liik (Hawke, 2009). Taime kõrgus on 

kuni 0,9 meetrit  (Hawke, 2009). Kõrge kasvu pärast, eriti poolvarjulistel kasvukohtadel, 

vajavad taimed oma nõrga varre tõttu toestamist. Kõrgete sortide varte nõrkuse pärast on 

tegeletud suureõielise laikelluka sordiaretuses madalakasvuliste sortide aretusega. 

Suureõielise laikelluka õied on kellukakujulised ja viie õielehega ning kuni 7,5 cm 

läbimõõduga. Õied asetsevad kuni kolmekaupa ning olenevalt sordist on need sinised, roosad 

või valged. Õied puhkevad juulis või augustis. Suureõielise laikelluka lehed on 

sinakasrohelised, ovaalsed või hambakujulised, paiknedes männastes varre allosas. Varred 

tulevad maapinnale hiliskevadel. Sügisel värvuvad lehed olenevalt sordist tumelillaks või 

lilla-kollase kirjuks. Seemnest külvatud taimed võivad muutuda oma kasvusuuruse ja õievärvi 

poolest. Suureõieline laikellukas kasvab kõige paremini hea drenaažiga mullas, 

päikesepaistelisel kohal või poolvarjus (Hawke, 2009). Kui mulla drenaaž ei ole piisav, tekib 

taimel kergesti juuremädanik (Condolle, 2004). Kahjureid esineb suureõielise laikelluka 

taimedel vähe (Hawke, 2009).  

Suureõielise laikelluka päritolupiirkond on Ida-Aasia (Hawke, 2009; Lee et al., 2004; 

Yuxiang et al., 2011 ). Looduslikult levib ta Hiinas, Jaapanis, Koreas ja Ida-Siberis (Lee et 

al., 2004; Yuxiang et al., 2011),  kus tema juurt (Radix platycodi) kasvatakse nii 

meditsiinilisel eesmärgil (Hawke, 2009, Yuxiang et al., 2011) kui ka söögiks (Yuxiang et al., 

2011). Suureõielise laikelluka juur sisaldab saponiine, mis on põletiku- ja rasvumisvastase 

toimega (Xu et al., 2005). Taime kuivatatud juurt või juureekstrakti kasutatakse ülemiste 

hingamisteede haiguste ravil ning kaalulangetamisel. 

Euroopas on suureõielist laikellukat siiani kasvatatud eelkõige ilutaimena (Yuxiang et al., 

2011; Lee et al., 2002). Suureõielise laikelluka taimed sobivad iluaedades kokku paljude 

teiste mitmeaastaste taimedega, nagu härjasilm (Leucanthemum sp.), raudrohi (Achillea sp.), 

salvei (Salvia sp.) ning dekoratiivsed kõrrelised (Hawke, 2009). Madalakasvulised sordid 
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sobivad kiviktaimlasse ja amplitesse. Lõikelillena kasutamisel soovitatakse suureõielise 

laikelluka vart töödelda leegiga, vältimaks piimmahla voolu. 

 

 

Joonis 1. Suureõielise laikelluka (Platycodon grandiflorus) katsetaim Eesti Maaülikooli Raja 

õppekatseaia klaaskavuhoones. 

 

 

Suureõielise laikelluka taimed sobivad kasvatamiseks külmadesse piirkondadesse (Heger, 

2011). Hawke (2009) viis Chicago botaanikaaias, mis asub samas kliimatsoonis Eestiga 

(Saikkonen et al., 2012), läbi katse suureõielise laikelluka taimedega, selgitamaks välja, 

kuivõrd on taim suuteline kasvama võrdlemisi külma kliimaga aladel (Hawke, 2009). 

Katsetaimi kasvatati tuultele ning päikesele avatud kohas. Kasvupinnas oli hea drenaažiga 

kerge liivsavi muld, millele lisati komposteeritud puulehti. Katses kasutati 19 sorti, mille 

hulgast 17 kasvasid antud tingimustes väga hästi, olid tugeva vegetatiivse kasvuga ja 

kasvatasid kogu kasvuperioodi vältel külluslikult õisi ning vars säilitas püstise kasvu kogu 

õitsemisperioodi vältel. 

Foto: S. Vabrit 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 
 

Katse, milles uuriti vermikomposti mõju suureõielise laikelluka (Platycodon grandiflorus) 

sordi ’Astra Blue’ taimede kasvule ja arengule, rajati 2007. aasta juunis Eesti Maaülikooli 

Raja õppekatseaia kütteta klaaskasvuhoonesse. Katses kasutati firma Eesti Jäätmeringluse OÜ 

poolt toodetud biolagunevatest aiandus- ja põllumajandusjäätmetest valmistatud  

vermikomposti, mis segati erinevates kogustes firma Biolan OÜ poolt toodetud Biolani 

kasvuturbaga. Biolani kasvuturvas on lubjalisandiga turbasegu, mis ei sisalda haigustekitajaid 

ega umbrohuseemneid. Katse rajamisel lisati pooltele katsevariantidele 2 g/l aeglaselt 

lahustuvat väetist Osmocote. Katses kasutati substraadisegudes vermikomposti 10-, 25-, 50-, 

75- ning 100% substraadi mahust (tabel 1). Kontrollvariandina kasutati substraati, mis 

koosnes 100% ulatuses Biolani kasvuturbast. Substraadisegud segati valmis kuu enne katse 

rajamist. 

 

Tabel 1. Katses kasutatud turba ja vermikomposti vahekorrad kasvusubstraadis (%) 

Jrk. nr. Tähis Koostis 

1 T Turvas 100% (kontroll) 

2 TV-10 Turvas 90% + Vermikompost 10% 

3 TV-25 Turvas 75% + Vermikompost 25% 

4 TV-50 Turvas 50% + vermikompost 50% 

5 TV-75 Turvas 25% + vermikompost 75% 

6 V Vermikompost 100% 

7 To Turvas 100% + Osmocote 

8 TV-10o Turvas 90% + vermikompost 10% + Osmocote 

9 TV-25o Turvas 75% + vermikompost 25% + Osmocote 

10 TV-50o Turvas 50% + vermikompost 50% + Osmocote 

11 TV-75o Turvas 25% + vermikompost 75% + Osmocote 

12 Vo Vermikompost 100% + Osmocote 
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Väetamata substraadisegudes mõõdeti enne taimede istutamist segude reaktsioon, soolade 

üldsisaldus ning orgaanilise aine sisaldus (tabel 2). Kasvuturba (T) reaktsioon oli nõrgalt 

happeline, 100%-lises vermikompostis (V) aga nõrgalt aluseline. Soolade üldsisaldus oli 

keskmiselt 1,4 g/l. 

 

Tabel 2. Substraadisegude reaktsioon (pHKCl), soolade üldsisaldus (g/l) ning orgaanilise aine sisaldus 

(%) väetamata variantides 

Variant pHKCl Soolade üldsisaldus 

g/l 

Orgaanilise aine 

sisaldus % 

T 5,9 1,5 86,9 

TV-10 6,1 1,5 77,1 

TV-25 6,4 1,5 65,2 

TV-50 6,9 1,3 55,4 

TV-75 7,2 1,2 45,0 

V 7,4 1,4 33,2 

 

 

Ettekasvatatud suureõielise laikelluka taimed istutati 18. mail substraadiseguga täidetud 

plastikpottidese mahutavusega 0,8 l. Katses kasutati 12 erinevat substraadisegu ning iga 

variant oli 5 korduses (joon. 2).  

              

Joonis 2. Suureõielise laikelluka katsetaimed Raja õppekatseaia kasvuhoones. 

Foto: S. Vabrit 
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Taimede kõrgust ning läbimõõtu, lehtede klorofüllisisaldust ja substraadi omadusi kajastavaid 

näitajaid mõõdeti  kokku 4 korral, 14-päevase intervalliga. Taimede läbimõõt mõõdeti 

taimepuhmiku kõige laiemast osast ja kõrgus potipinnalt taimepuhmiku kõige kõrgema tipuni. 

WET-sensoriga Delta-T mõõdeti substraadisegude niiskusesisaldus ja elektrijuhtivus. 

Substraadisegude reaktsiooni mõõtmiseks kasutati pH-mõõtjat pH meter Seven Go. 

Taimelehtede klorofüllisisalduse mõõtmiseks lehtede rohelise värvuse intensiivsuse järgi 

SPAD ühikutes kasutati Minolta SPAD klorofüllimõõtjat. 

Katse koristati 13 nädalat pärast rajamist. Koristamise ajal loendati õied iga taime kohta. 

Katsevariantide kaupa eraldati taimeosad- varred, lehed ja õied. Taimeosad kuivatati 

termostaadis 70°C juures konstantse kaaluni ning seejärel kaaluti grammi täpsusega.  

Saadud tulemused töödeldi ühefaktorilise ning kahefaktorilise dispersioonanalüüsiga. Katse 

usutavuse kriteeriumina kasutati piirdiferentsi (PD 95%). 
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4 . UURIMISTÖÖ TULEMUSED JA ARUTELU 

4.1. Vermikomposti mõju kasvusubstraadi omadustele 

 

Uurimistöö aluseks olevas katses suurenes vermikomposti koguse suurendamisel substraadis 

taimedeelutegevuseks vajalike mineraalsete toitainete (P, K, Mg) sisaldus (joon. 3).        

Taimetoitainetest vähenes vermikompostisisalduse tõustes substraadis vaid nitraatlämmastiku 

sisaldus. Karim et al. (2011) aga, uurides erinevate kasvusubstraatide füüsikalis-keemilisi 

omadusi, leidsid et nitraatlämmastiku sisaldus vermikomposti lisamisel substraadile 

tavakompostiga võrreldes suureneb. Lämmastiku-, kaaliumi-, fosfori- ja 

magneesiumisisalduse tõusu substraatides, millele oli lisatud vermikomposti, täheldasid ka 

Chamani et al. (2008) katses hübriidpetuuniaga. Samas aja möödudes nitraatlämaastiku 

sisaldus vermikompostis väheneb (Majlessi et al., 2012). Eeltoodu põhjuseks võib olla 

labiilsete orgaaniliste ühendite nagu karbohüdraatide, rasvade ja aminohapete sisaldus 

komposti algmaterjalis, mis komposti valmimise käigus mikroorganismide poolt lõhustatakse. 

Taimetoitainetest fosfori, kaaliumi ja magneesiumi sisalduse suurenemise põhjuseks on   

vermikomposti vastavate näitajate kõrge sisaldus, mille põhjustab sõnnikuusside tegevus 

vermikomposti valmimisprotsessis. Sõnnikuusside kehasid läbinud materjalis on need 

näitajad võrreldes ümbritseva substraadikeskkonnaga palju suuremad (Emmerling et al., 

2002; van der Werff et al., 1995) 
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   Joonis 3. Fosfori – P (A), kaaliumi – K (B), magneesiumi – Mg (C) ning nitraatlämmastiku - NO3N 

(D) sisaldus (mg/l) turbasubstraadis (T), turba ja vermikomposti segusubstraatides (TV-10, TV-25, 

TV-50, TV-75) ja vermikomposti substraadis(V). Sarnaste tähtedega tulpade väärtused ei oma 

statistiliselt olulist erinevust (p<0,00). 

 

 

Vermikomposti suurem sisaldus substraadis põhjustas taimedele esmavajalike toitainete 

fosfori, kaaliumi ja magneesiumi märkimisväärset sisalduse tõusu substraadis. Samas 

vähendas vermikompost nitraatlämmastiku sisaldust substraadis. 

B. Kaaliumi sisaldus substraadisegudes A. Fosfori sisaldus substraadisegudes 

C. Magneesiumi sisaldus substraadisegudes 
D. Nitraatlämmastiku sisaldus    

substraadisegudes 

de e 

d 

d 
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Vermikomposti koguse suurendamine substraadis tõstab substraadi niiskusesisaldust. Teistest 

usutavalt suurem oli niiskusesisaldus väetamata variantide puhul vaid 100%-lises 

vermikompostisubstraadis (joon. 4).  

 

 

Joonis 4. Niiskusesisaldus turbasubstraadis (T), turba ja vermikomposti segusubstraatides (TV-10, 

TV-25, TV-50, TV-75) ning vermikomposti substraadis (V) ning väetatud substraatides (lisand –o). 

Sarnaste tähtedega tulpade väärtused ei oma statistiliselt olulist erinevust (p<0,00). 

 

 

100%-lises vermikompostisubstraadis oli niiskuse näitaja suurim nii väetatud kui ka 

väetamata variantide hulgas. Vähesel määral tõstis vermikompostilisand substraadis selle 

niiskusesisaldust võrreldes kontrollvariandiga kõigil juhtudel, välja arvatud 50%-lise 

kompostisisalduse puhul. Kui vermikomposti oli substraadis 50% ulatuses, siis oli 

niiskusesisaldus substraadis madalaim nii ilma väetamata variandis kui ka Osmocote 

väetiselisandiga variandis. Marinari et al., 2000 leidsid oma katses mineraalsete ja 

orgaaniliste väetistega, et viimaste sisaldus kasvusubstraadis suurendab makropooride arvu. 

Kui tavamullas on makropooride suurus 80 μm (USDA, 2008), siis orgaaniliste väetiste 

lisamine tõstab nende suurust kuni 500 μm-ni (Marinari et al., 2000). Makropooride 

olemasolu ja paljusus on olulised substraadi struktuuri ning õhu ja vee suhte parandamiseks, 

tõstes seega ka substraadi veehoiuvõimet. 

c 
c bc c 

ab 

d 
cd 
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Substraadi niiskus mõjutab otseselt selle elektrijuhtivust ehk sooladesisaldust (Hanlon, 1993). 

Suurema niiskusesisalduse korral substraadis leostuvad soolad välja ning substraat kaotab 

elektrit juhtivaid osakesi. Antud katses ilmnes elektrijuhtivuse langus niiskuse sisalduse tõusu 

korral vaid substraadisegudes, millele oli lisatud Osmocote väetist. Nende substraatide 

niiskuse ja elektrijuhtivuse vahel, millele Osmocote väetist ei lisatud, ilmnes aga nõrk 

positiivne seos, mis näitab, et substraadi niiskusesisalduse suurenedes elektrijuhtivus 

suureneb. Selle põhjuseks võib olla see, et suurema niiskusesisaldusega ja suurema 

poorsusega substraatidel on suurem võime juhtida elektrivoolu (USDA, 2011).Vermikompost 

tõstis kõikides variantides substraadi elektrijuhtivust võrreldes kontrollvariandiga (joon. 5).  

 

 

Joonis 5. Elektrijuhtivus turbasubstraadis (T), turba ja vermikomposti segusubstraatides (TV-10, TV-

25, TV-50, TV-75) ning vermikomposti substraadis (V) ning väetatud substraatides (lisand –o). 

Sarnaste tähtedega tulpade väärtused ei oma statistiliselt olulist erinevust (p<0,00). 

 

 

Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et vermikompostis orgaanilise aine lagundamisel vabanevad 

mitmed mineraalained nagu kaltsium, magneesium, kaalium ja fosfor taimedele kättesaadavas 

f 
ef 

e 

ef 
f 

ef 

ab 

b 

a 

bc 

d 
c

d 
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vormis, lisades substraadile elektrit juhtivaid katioone (Pattnaik ja Reddy, 2010). Suurim oli 

elektrijuhtivus väetamata variantide puhul substraadis, millele oli lisatud 25% vermikomposti 

ning väikseim 75%-lise vermikompostisisaldusega substraadis. 75%-lise kompostisisaldusega 

substraadi elektrijuhtivus jäi samale tasemele kontrollvariandi omaga. Sama tulemuse said 

oma katses Karim et al. (2011), kes täheldasid, et vermikompost tõstab substraadi 

elektrijuhtivust. Osmocote taimeväetise lisamine tõstis elektrijuhtivust kõigi substraadisegude 

puhul. Suurim muutus esines kontrollvariandis. Nimelt väetise lisamine tõstis elektrijuhtivuse 

100%-lise turbasubstraadi puhul samale tasemele 25%-lise vermikompostilisandiga 

substraadiga, mille elektrijuhtivus väetamata variantide puhul oli suurim. Kõigi väetamata 

substraadisegude elektrijuhtivus jäi vahemikku 143,9 ja 171,7 mS/m-1 ning väetatud 

variantide puhul  vahemikku 203,5 ja 253,9. Seega jäi elektrijuhtivus alla taimedele kahjuliku 

piiri, milleks on 250-300 mS/m-1 (Loper et al., 2010) kõigis substraatides, peale To (252,4) ja 

Tv25o (253,9). Liiga kõrge sooladesisaldus kasvusbstraadis vähendab kasulike 

mikroorganismide tegevust, mis omakorda mõjutab substraadi kvaliteedi seisukohalt olulisi 

protsesse nagu orgaanilise aine lagundamine, nitrifikatsioon ja hingamine (USDA, 2012).  

 

 

4.2. Substraadi koostise mõju taimede vegetatiivsele kasvule ja 

generatiivsele arengule  

 

Platycodon grandiflorus taimede vegetatiivse kasvu näitajad – taimepuhmikute läbimõõt ja 

kõrgus olid hoolimata suuremast toitainetesisaldusest vermikompostisisaldusega 

substraatides, paremad 100%-lises turbasubstraadis kasvades (joon. 6 ja joon. 7). 
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Joonis 6. Turbasubstraadi (T), turba ja vermikomposti segusubstraatide (TV-10, TV-25, TV-50, TV-

75), vermikomposti substraadi (V) ning väetatud substraatide (lisand –o) mõju Platycodon 

grandiflorus taimede läbimõõdule. Sarnaste tähtedega tulpade väärtused ei oma statistiliselt olulist 

erinevust (p<0,00). 

 

 

Vermikompostilisand kasvusubstraadis vähendab oluliselt seal kasvavate taimepuhmikute 

läbimõõtu – mida suurema osa substraadi mahust moodustab vermikompost, seda väiksem on 

substraadis kasvavate taimede läbimõõt (joon. 6). 25%-line kompostisisaldus substraadis 

vähendas taimede läbimõõtu 19,5 mm võrra võrreldes 100%-lises turbasubstraadis kasvanud 

taimedega.  
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Joonis 7. Turbasubstraadi (T), turba ja vermikomposti segusubstraatide (TV-10, TV-25, TV-50, TV-

75), vermikomposti substraadi (V) ning väetatud substraatide (lisand –o) mõju Platycodon 

grandiflorus  taimede kõrgusele. Sarnaste tähtedega tulpade väärtused ei oma statistiliselt olulist 

erinevust (p<0,00). 

 

 

Kõrguskasvu poolest olid 25%-lise vermikompostisisaldusega substraadis kasvanud taimed 

võrdsed kontrollvariandis kasvanud taimedega (joon. 7). Shadanpour et al. (2011) leidsid oma 

uurimuses saialillega (Calendula L.), et taimede kõrguskasv oli suurim substraatides, mis 

sisaldasid 20- ja 40% ulatuses vermikomposti. 10%-line vermikompostilisand vähendas 

suureõielise laikelluka taimede kõrguskasvu 8 mm võrra ning läbimõõtu 17 mm võrra 

võrreldes kontrollvariandiga. Suureõielise laikelluka taimede vegetatiivne kasv oli oluliselt 

nõrgem substraatides, mis sisaldasid 50-, 75- ja 100% vermikomposti. Sarnase tulemuse said 

oma katses saialillega Shadanpour et al., kus substraadis, millele oli lisatud 60% 

vermikomposti, oli taimede kõrguskasv oluliselt madalam, jäädes samale tasemele 

kontrollvariandis, milleks oli 30% aiamulla ja 70% liiva segu, kasvanud taimedega. 

Taimedel oli madalam kõrguskasv ja väiksem läbimõõt substraatides, mille 

vermikompostisisaldus oli 50-, 75- ja 100%. Põhjuseks võib olla nende kolme 

kasvusubstraadi neutraalne või nõrgalt leelisene reaktsioon (joon. 8).  
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Joonis 8. Substraadi reaktsioon turbasubstraadis (T), turba ja vermikomposti segusubstraatides (TV-

10, TV-25, TV-50, TV-75), vermikomposti substraadis (V) ning väetatud substraatides (lisand –o). 

Sarnaste tähtedega tulpade väärtused ei oma statistiliselt olulist erinevust (p<0,00). 

 

 

Substraadi pH omab põhilist rolli taimede toitainete omastamisel kasvukeskkonnast ning 

kõige paremini omastavad taimed toitaineid nõrgalt happelisest substraadist, mille pH jääb 

vahemikku 5,0 kuni 6,5 (Ingram et al., 1993). Kõrgema pH kui 7,5 puhul seotakse toitained 

keemiliselt mullaosakeste külge ning need muutuvad taimede jaoks kättesaamatuks. 50-, 75- 

ja 100%-lise vermikompostisisaldusega substraatides oli keskmine pH vastavalt 6,9, 7,2 ning 

7,4, mis on oluliselt kõrgem toitainete omastamiseks optimaalsest reaktsioonist. Samas kui 

100%-lise turbasubstraadi ning 10- ja 25%-lise vermikompostisisaldusega substraatide 

keskmised pH-d olid vastavalt 5,9, 6,1 ning 6,4, mis on taimedele toitainete omastamise 

seisukohalt optimaalsed näitajad. Van Iersel, 1999 leidis oma uuringus aedkannikesega, et 

suurema hulga väetiste lisamine substraadile alandab selle pH-d, mis juhtub füsioloogiliselt 

happeliste väetiste kasutamisel. Samamoodi alanes pH substraatides Osmocote väetise 

lisamisel. Osmocote taimeväetis suurendas kõigi substraatide puhul taimede läbimõõtu, välja 

arvatud 100%-lise turbasubstraadi puhul, mil see jäi samaks (joon. 6). Enim tõstis Osmocote 

a a 
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väetise lisamine taimede läbimõõtu 100%-lise vermikomposti korral, mil vahe oli 2,2 cm. 

Samas ei mõjutanud Osmocote väetise lisamine oluliselt suureõielise laikelluka taimede 

kõrgust, välja arvatud 25%-lise kompostisisalduse puhul, mil taimede kõrgus vähenes 2 cm 

võrra ning 10%-lise kompostisisalduse puhul, mil suureõielise laikelluka taimede kõrguskasv 

tõusis samale tasemele turbasubstraadis kasvanud taimede kõrgusega (joon. 7). Suureõielise 

laikelluka taimede vegetatiivse kasvu vähenemine vermikomposti lisamisel tingis ka taimede 

kuivmassi vähenemise kõigis substraatides, millele oli lisatud vermikomposti (joon. 9).  

 

 

Joonis 9. Turbasubstraadi (T), turba ja vermikomposti segusubstraatide (TV-10, TV-25, TV-50, TV-

75), vermikomposti substraadi (V) ning väetatud substraatide (lisand –o) mõju Platycodon 

grandiflorus taimede kuivmassile. Sarnaste tähtedega tulpade väärtused ei oma statistiliselt olulist 

erinevust (p<0,00). 

 

 

Suurim erinevus esines 100%-lises turbasubstraadis ja 100%-lises vermikompostisubstraadis 

kasvatatud taimede kuivmasside vahel, mil vermikompostis kasvatatud taimede kuivmass oli 

vaid 0,9 g, mis on 6 korda väiksem kui turbasubstraadis kasvanud taimedel. 50- ja 75%-lise 

vermikompostilisandiga substraatides kasvanud taimede kuivmass jäi vastavalt 1,8 ja 2,2 
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korda väiksemaks võrreldes kontrollvariandiga. Samasuguse tulemuse said oma katses 

aedkannikese ja priimulatega Lazcano ja Dominguez (2010), mil mõlema taime kuivmass 

vähenes märkimisväärselt,  kui substraadile oli lisatud 15 ja 25% vermikomposti, võrreldes 

kontrollvariandiga, milleks oli turvas. Chamani et al. poolt 2008. aastal läbiviidud katses 

hübriidpetuuniataimedega leiti aga vastupidine efekt. Nimelt tõusis taimeosade kuivmass 

märkimisväärselt nendes substraatides kasvatatud taimede puhul, millele oli lisatud 20- ja 

40% vermikomposti võrreldes kontrollvariandiga, milleks oli aiamulla (70%) ja liiva (30%) 

segu. Ka neis substraatides kasvanud taimede kuivmass, millele oli lisatud 30- ja 60% turvast, 

jäi tugevasti alla vermikompostilisandiga substraatides kasvanud taimede kuivmassile, mil 

kuivmasside vahe oli 2 kordne. Osmocote taimeväetise lisamine tõstis taimede kuivmassi 

märkimisväärselt kõigi substraatide puhul. Ometi jäi kuivmass madalaimaks 100%-lise 

vermikompostisubstraadi puhul ning suurimaks kontrollvariandi puhul. Siiski tõstis Osmocote 

väetise lisamine 100%-lise vermikompostisubstraadi puhul taimede kuivmassi 4 korda. 

Suureõielise laikelluka taimede kõrguskasv ja läbimõõt olid suurimad turbasubstraadis 

kasvades. Samas ka vermikompostilisandi 10- ja 25% juures ei alanenud taime vegetatiivse 

kasvu näitajad märkimisväärselt. Taimede kuivmass oli samuti suurim kontrollvariandi puhul 

ning alanes mida enam oli substraadile lisatud vermikomposti. Seega on kuivmassi näitajat 

vaadates optimaalseim vermikompostilisand taimekasvusubstraadis 10- ja 25%. Väetise 

Osmocote lisamine kasvusubstraadile parandas enamike substraadisegude puhul taimede 

kõrguskasvu, läbimõõtu ja kuivmassi. 
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Suureõielise laikelluka lehtede klorofüllisisaldus suurenes, kui kasvusubstraadile lisati 50- ja 

75% vermikomposti (joon. 10).  

  

Joonis 10. Taimelehtede SPAD-näit sõltuvalt kasvusubstraadist. Turbasubstraat (T), turba ja 

vermikomposti segusubstraadid (TV-10, TV-25, TV-50, TV-75), vermikomposti substraat (V) ning 

väetatud substraadid (lisand –o). Sarnaste tähtedega tulpade väärtused ei oma statistiliselt olulist 

erinevust (p<0,00). 

 

 

Suurim oli lehtede SPAD-näit väetamata variantide puhul 100%-lises vermikomposti 

substraadis. Võrreldes kontrollvariandiga oli 100%-lises vermikompostilisandis kasvanud 

taimede lehtede klorofüllisisaldus suurem 7 SPAD ühiku võrra. 50- ja 75%-line 

vermikompostilisand kasvusubstraadis tõstis samuti seal kasvanud taimelehtede 

klorofüllisisaldust vastavalt 3 ja 5 SPAD ühiku võrra. Väiksem kogus, 10- ja 25% 

vermikomposti kasvusubstraadis aga vähendas taimelehetede klorofüllisisaldust, kuid seda 

vaid 1 ühiku võrra võrreldes 100%-lise turbasubstraadiga, olles seega olulise statistilise 

erinevuseta. Keshavartzi et al. (2012) leidsid oma katses üheaastase pujuga, et kasutades 

kasvusbstraadi osana orgaanilisi väetisi, on võimalik tõsta taimelehtede klorofüllisisaldust. 

Katses kasutati orgaanilisi väetisi Nitroxin, Bio-phosporus ja vermikomposti. Enim tõstis 

taimelehtede klorofüllisisaldust vermikompost. Samasuguse järelduseni jõudsid Uma ja 

Malathi (2009) oma katses rebasheinaga (Amaranthus), kus klorofüllisisaldus taimelehtedes 

oli kõrgem vermikomposti lisamisel substraadile kui mineraalväetiste lisamisel. Osmocote 

täimeväetise lisamine substraadile tõstis kõigis substraatides kasvanud taimede lehtede 

cd 
d d 

c 
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klorofüllisisaldust. Kõrgeim oli näitaja väetatud variantide puhul substraatides, milles ilma 

väetiseta oli sama näitaja madalaim, ehk 10- ja 25%-lise  vermikompostisisaldusega 

substraatides. Taimelehtede värvust kasutatakse indikaatorina määramaks toitainetesisaldust 

ja taimede müügikõlblikkust (Scagel, 2003). Taimelehtede rohelise värvuse intensiivsus, 

klorofüllisisaldus ja lämmastikusisaldus on omavahel tihedalt seotud (Takebe ja Yoneyama, 

1989). Mida rohkem on kasvusubstraadis taimedele kättesaadavat lämmastikku, seda enam 

sünteesivad taimed klorofülli ning seda rohelisemad on taime vegetatiivsed osad (Argenta et 

al., 2004). Antud katses suureõielise laikellukataimedega selgus, et mida kõrgem oli 

klorofülllisisaldus lehtedes, seda vähem oli substraadis lämmastikku. Selle võis põhjustada 

mikroorganismide ja ensüümide nagu amülaas, kitinaas, tsellulaas ja lipaas tegevus 

vermikomposti kasvusubstraadile lisamisel (Chaoui et al., 2003). Mikroorganismid ja 

ensüümid lagundavad substraadi orgaanilist ainet, vabastades sellega substraati toitained, mis 

on taimejuurtele koheselt kättesaadavad. Seega vermikompostilisandiga substraatides oli küll 

vähem lämmastikku, kuid see oli taimedele paremini kättesaadavas vormis, mistõttu taimed 

omastasid seda rohkem ning nende lehtede klorofüllisisaldus kasvas.  

Suureõielise laikelluka taime lehtede klorofüllisisaldust suurendas vermikompostilisand 50-, 

75- ja 100% kasvusubstraadis võrreldes 100%-lise turbasubstraadiga. 10- ja 25%-lise 

vermikompostilisandi juures jäi SPAD näitaja statistiliselt samaks võrreldes 

turbasubstraadiga. Osmocote väetise lisamine suurendas taimede klorofüllisisaldust kõigi 

substraadisegude puhul.  

Õite läbimõõt suurenes võrreldes kontrollvariandis kasvanud taimede õitega, kui 

kasvusubstraat sisaldas 10-, 25-, 50- ja 75% ulatuses vermikomposti (joon. 11). Suurimad 

õied, läbimõõduga 7 cm, väetamata variantide hulgas arenesid kompostilisandi 75% juures. 

Kõige väiksema läbimõõduga õied arenesid väetamata 100%-lises turbasubstraadis kasvanud 

taimedel. Kontrollvariandis ning 10-, 25- ja 50%-lise vermikompostilisandiga substraatides 

kasvanud taimede õite läbimõõt jäi suurimale läbimõõdunäitajale alla vastavalt 8, 6, 6 ja 7 

mm võrra. 100%-lises vermikompostisubstraadis kasvanud taimedel õied ei avanenud. 

Osmocote väetise lisamine kasvusubstraadile suurendas vähesel määral kõigis substraatides 

kasvanud taimede õite läbimõõtu, kuid erinevus oli substraaditi maksimaalselt kuni 4 mm. 

Seega statistiliselt olulist erinevust õite läbimõõdu puhul ei esinenud. 
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Joonis 11. Suureõielise laikelluka taimede õite läbimõõt 13 nädalat pärast katse rajamist 

turbasubstraadis (T), turba ja vermikomposti segusubstraatides (TV-10, TV-25, TV-50, TV-75), 

vermikomposti substraadis (V) ning väetatud substraatides (lisand –o). Sarnaste tähtedega tulpade 

väärtused ei oma statistiliselt olulist erinevust (p<0,00). 

 

 

Osmocote väetise lisamine soodustas õite arengut. Väetatud 25-, 50- ja 100%-lise 

vermikompostilisandiga substraatides oli õite läbimõõt antud katses suurim. Atiyeh et al. 

(2002) leidsid oma katses, milles kontrollvariandiks oli kasvusubstraat Metro-Mix 360 

(Koostis: vermikuliit, turbasammal, kooretuhk ja liiv (Atiyeh et al., 2000)), et suurim õite 

diameeter oli saialille taimedel vermikompostilisandi 30- ja 40% juures. Üle 40%-line 

vermikompostilisand kasvusubstraadis vähendas taimede õite läbimõõtu võrreldes 

kontrollvariandiga ning väikseim oli õite läbimõõt neil taimedel, mis kasvasid 90- ja 100%-

lise vermikompostilisandiga substraadis. Samasuguse tulemuse said oma katses 

tsümbiidiumitaimedega Hatamzadeh ja Shafyii Masouleh (2011). Nimelt õite läbimõõt 

võrreldes kontrollvariandiga, mis koosnes 50% pimsist, 30% söest, 10% vermikuliidist ja 

10% turbast, oli 30- ja 40%-lise vermikompostilisandiga substraadis kuni 10 korda suurem. 

Shadanpour et al. (2011) täheldasid oma katses saialilledega õite läbimõõdu suurenemist 

60%-lise vermikompostilisandiga substraadis 8,5 mm võrra võrreldes kontrollsubstraadiks 

olnud aiamulla (30%) ja liiva (70%) seguga. Õite läbimõõdu kasv vermikompostilisandiga 

c 

b b 
bc 

d 
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substraatides võis tuleneda sellest, et vermikompostis elavad mikroorganismid on võimelised 

tootma erinevaid taimekasvuhormoone (Arancon et al., 2006). Taimede õitsemist soodustavad 

näiteks taimekasvuhormoonid auksiin (IAA), mis indutseerib etüleenitootmist ning seega 

kiirendab taimede õitsemahakkamist ja selle läbi soodustab ka suuremate õite arengut (Arteca, 

1996). Samuti võib suuremate õite arengu põhjuseks olla kõrge kättesaadava kaaliumi kogus 

substraatides, millele oli lisatud vermikomposti (joon 3). McGinnis et al., 2009 leidsid oma 

uurimuses soohibiski (Hibiscus moscheutos) taimedega, et 20%-line vermikompostilisand ei 

tõstnud kättesaadava kaaliumi hulka kasvusubstraadis. Küll aga moodustus 

vermikompostilisandiga substraadis kasvanud taimedel rohkem kvaliteetseid õisi. 

Suureõielise laikelluka taimede õite läbimõõdule mõjusid kõik substraadile lisatud 

vermikompostikogused positiivselt, ehk taimedel kasvasid suuremad õied võrreldes 100%-lise 

turbasubstraadiga. 100%-line väetamata vermikomostisubstraat ei sobi suureõielise laikelluka 

kasvatamiseks õite saamise eesmärgil. Osmocote taimeväetisega väetamine suurendas õite 

läbimõõtu kõigi substraadisegude puhul,  kuid ühegi kasvusubstraadi puhul ei olnud õite 

läbimõõt märkimisväärselt suurem. 

 

Suureõielise laikelluka õite kuivmass vähenes väetamata variantides seda rohkem, mida 

rohkem sisaldas kasvusubstraat vermikomposti (joon. 12). Väetamata variantide puhul olid 

suurima kuivmassiga õied neil taimedel, mis kasvasid 10%-lise vermikompostilisandiga 

substraadis. Statistiliselt oluliselt ei erinenud ka nende taimede õite kuivmassid, mis kasvasid 

100%-lises turbasubstraadis ja 25%-lise vermikompostilisandiga substraadis. Väikseim õite 

kuivmass oli neil taimedel, mis kasvasid 100%-lises vermikompostisubstraadis. See näitaja oli 

12,6 korda väiksem kontrollvariandis kasvanud taimede õite kuivmassist. 50- ja 75%-lise 

vermikompostisisaldusega substraatides kasvanud taimede õite kuivmass oli vastavalt 0,47 ja 

0,37 g, seega 0,12 ja 0,22 g väiksem võrreldes kontrollvariandiga.   
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Joonis 12. Suureõielise laikelluka õite kuivmass turbasubstraadis (T), turba ja vermikomposti 

segusubstraatides (TV-10, TV-25, TV-50, TV-75), vermikomposti substraadis (V) ning väetatud 

substraatides (lisand –o). Sarnaste tähtedega tulpade väärtused ei oma statistiliselt olulist erinevust 

(p<0,00). 

 

 

Kuna 100%-lises vermikompostisubstraadis kasvanud taimedel õisi ei tekkinud, kuid õite 

kuivmass oli 0,1 g (joon. 13), siis tekkisid taimedele selles substraadis vaid õiepungad, mis ei 

avanenud. Õite kuivmassi vähenemist vermikomposti lisamisel substraadile täheldasid 

Luzcano ja Dominguez (2012) oma katses aedkannikeste ja priimulatega, kus 25%-line 

vermikompostilisand substraadis vähendas õite kuivmassi võrreldes turbal põhineva 

kontrollvariandiga üle 3 korra. Asjaolu, et õite läbimõõt vermikomposti sisalduse puhul 

substraadis kasvas (joon. 11), kuid kuivmass vähenes (joon. 12) võis tuleneda sellest, et 

väiksema vermikompostisisaldusega substraatides tekkis õisi arvuliselt rohkem. Osmocote 

taimekasvuväetise lisandiga substraatides kasvas õite kuivmass märkimisväärselt, keskmiselt 

1,6 korda. 100%-lises vermikompostis kasvanud taimede puhul kasvas õite kuivmass 

Osmocote väetise lisamisel 13 korda.  
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Suureõielise laikelluka taimede õite kuivmassile mõjusid samaväärselt 100%-line 

turbasubstraat ning substraadid, millele oli lisatud 10- ja 25% vermikomposti. Osmocote 

väetise lisamine tõstis kõigi substraadisegude puhul õite kuivmassi märkimisväärselt.  
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 KOKKUVÕTE  

 

Uurimistöö eesmärgiks oli selgitada vermikomposti mõju suureõielise laikelluka (Platycodon 

grandiflorus) kasvule ja arengule. Katse viidi läbi 2007. aastal Eesti Maaülikooli Raja 

õppekatseaia kütteta klaaskasvuhoones. Katsevariantides kasutati Biolani kasvuturvast ning 

firma Eesti Jäätmeringluse OÜ poolt toodetud biolagunevatest aiandus- ja 

põllumajandusjäätmetest valmistatud vermikomposti. Pooltele katsevariantidele lisati 

Osmocote aeglaselt lahustuvat väetist. Taimedena kasutati katses suureõielist laikellukat. 

 

Uurimistöö tulemused olid järgmised:  

 

 Eesti jäätmeringluse OÜ poolt toodetud vermikompost kasvusubstraadi osana suurendas 

taimedele esmavajalike toitainete - fosfori, kaaliumi ja magneesiumi sisaldust, muutis 

substraadi reaktiooni aluselisemaks, suurendas sooladesisaldust ning vähendas 

nitraatlämmastiku sisaldust substraadis. 

 Suureõielise laikelluka taimed on tundlikud kasvusbstraadi reaktsiooni ning soolade- ja 

toitainete sisalduse suhtes substraadis. Vermikomposti  koguse suurenemisel substraadis,  

vähenes suureõielise laikelluka taimede kõrgus, taimepuhmiku läbimõõt ning  taimede ja  õite 

kuivmass. 

 Suurem vermikomposti osakaal (50-, 75- või 100%) substraadis suurendas taimelehtede 

klorofüllisisaldust. 

 Vermikompostilisand kasvusubstraadis soodustas õite arengut kuid 100%-lises 

vermikompostisubstraadis kasvatatud suureõielise laikelluka õied ei puhkenud.   

 Aeglaselt lahustuva väetise Osmocote lisamine kasvusubstraadile suurendas suureõielise 

laikelluka õite läbimõõtu, nende kuivmassi ning lämmastikusisaldust taimelehtes.  
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Järeldused: 

 

 Vermikomposti kasutamisel kasvusubstraadina või selle osana on väga oluline 

vermikomposti algmaterjal ja selle kvaliteet. 

 Eesti Jäätmeringluse OÜ poolt toodetud biolagunevatest aiandus-  ja 

põllumajandusjäätmetest valmistatud vermikomposti iseloomustas kõrge pH ning 

sooladesisaldus ja madal nitraatlämmastiku sisaldus, mis vähendab komposti väärtust 

kasvusubstraadina, küll aga on sellel potentsiaali kasutamiseks väetisena.  

 Katses kasutatud vermikomposti kogus 10- ja 25% substraadi mahust sobib kasutamiseks ka 

taimede kasvusubstraadina, asendamaks kasvuturvast.  

 Vermikomposti omadusi saab parandada aeglaselt lahustuva väetise Osmocote 

kasutamisega substraadis. 

 Vermikompost koos aeglaselt lahustuva taimeväetisega Osmocote kasvusbstraadi koostises  

soodustab suureõielise laikelluka  (Platycodon grandiflorus) vegetatiivset kasvu ja õite 

arengut.  
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SUMMARY 

 

The aim of the research paper was to find out the impact of vermicompost to the growth and 

development of Platycodon grandiflorus plants. The research is based on an experiment, 

which was held on in the year 2007 in the Estonain University of Life Sciences Raja unheated 

glass greenhouse. 100% peat substrate was used as a control. In the other variants the 

substrate included 10-, 25-, 50- and 75%  vermicompost, produced in the company Eesti 

Jäätmeringluse OÜ. The parent material of the vermicompost were biodegradable garden and 

agricultural wastes. In 6 on the 12 substrates used in the experiment, was added slowly 

soluble fertilizer Osmocote.  

 

The results of the research: 

 

 The addition of vermicompost produced in Eesti Jäätmeringluse OÜ increased the ratio of 

the main nutrients - phosphorus, potassium and magnesium in the substrate, lowered the 

reaction, increased salt content and decreased the ratio of nitrate in the substrate. 

 Platycodon grandiflorus plants are sensitive to the reaction and salt content in the substrate. 

Bigger quantity  (50-, 75- and 100%) of vermicompost in the growing media reduces the 

height and diameter of the plants and dry weight of the plants and flowers. 

 Bigger amount of vermicopmost in the substrate (50-, 75- or 100%) increased the 

chlorophyll content in the plant leaves. 

 Addition of vermicompost in the growing media promotes the growth and development of 

flowers but flowers do not bud in growing media composed of 100% of vermicompost. 

 The addition of slowly soluble fertilizer Osmocote in the growing media increased the 

nitrate content in the plant leaves, diameter of the flowers and their dry weight. 
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Resume: 

 

 While using vermicompost as a plant growth substrate, the parent material and quality of it 

are very important. 

 Vermicompost produced from gardening and agricultural wastes in Eesti Jäätmeringluse OÜ 

can be characterized with high pH and salt content and low nitrate content, which decreases 

composts value as a plant growth substrate. Nevertheless vermicompost has a potential as a 

fertilizer. 

  The amount of 10- or 25% of vermicompost in the plant growth substrate may be used as a 

plant growth substrate, replacing peat.   

 The characteristics of vermicompost can be improved by using slowly soluble fertilizer 

Osmocote. 

 Vermicompost as an addition to the growing media together with slowly soluble fertilizer 

improves the vegetative growth and generative development of the Platycodon grandiflorus 

plants. 
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