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Maheköögiviljade nõudlus on tarbijate seas viimastel aastatel suurenenud ning seetõttu on 

hakatud ka põllumajandusettevõtetes tootma rohkem mahetoodangut võrreldes varasemate 

aastatega. Viimastel aastatel on hakatud rohkem tootma erinevaid biostimulante, 

eesmärgiga soodustada taimede kasvu ja suurendada saagikust. Paljusid nendest on lubatud 

kasutada ka mahepõllumajanduslikus tootmises. Selleks, et välja selgitada kui efektiivsed 

on biostimulandid (Fylloton, Delfan Plus, Amalgerol) hariliku sibula `Stuttgarter Riesen` 

kasvule ja saagikusele. Selleks viidi läbi põldkatse, leidmaks, kui suurel määral katses 

olnud biostimulandid mõjutasid sibula saagikust ja kvaliteeti võrreldes kontrollvariandiga. 

Kõikide katses olnud variantide vahel puudus kogusaagis (g/m²) statistiliselt usutav 

erinevus, küll aga tekkisid erinevused sibula suurusrühmade osas, kus >6 cm läbimõõduga 

sibulaid esines biostimulante kasutatud variantides Amalgerol (kogusaagist 38%), Delfan 

Plus (32%), Fylloton (32%) kõige enam, võrreldes kontroll variandiga, kus >6 sibulate 

osakaal oli vaid 21% kogusaagist. Samuti oli ühe kaubandusliku sibula mass suurem 

variantides , kus oli kasutatud biostimulante. 
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ABSTRACT 

 

Pulk, M. The effect of biostimulants on the yield and quality of onion crop. Master 

thesis, horticulture specialist. 39 page, 6 chapter, 9 drawing, 2 table, 65 literary source. 

Estonian University of Life Sciences, 18/05/2015. Working language: Estonian language. 

The demand for organic vegetables has only increased in recent years, and therefore also 

the production of organic crops in the farms. To fulfill their production needs the farms 

have started to use a variety of biostimulants in order to promote plant growth and increase 

crop yields. Many of these biostimulants are also permitted to be used in organic 

production.  

In order to determine the effectiveness of these biostimulants (Fylloton, Delfan Plus, 

Amalgerol) on the growth and yield of the onion variety “Stuttgarter Riesen” a field 

experiment was conducted. 

No statistically significant difference was detected in the total yield values (g / m²) of the 

crop during testing. However, a differences did emerge in the size groups, where onions 

with more than 6 cm of diameter where more abundant in the tests where biostimulants 

were used (for Amalgerol - 38% of the total yield, Delfan Plus – 32% and Fylloton – 32%, 

respectively) than in the control group there biostimulants were not used (only 21% of the 

total yield).  

It was also found that the commercial embodiment of the onion crop was larger in the 

cases where biostimulants were used. 

Keywords: onion, ecological farming, yield 
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SISSEJUHATUS 

 

Harilik sibul ehk söögisibul (Allium cepa) kuulub lauguliste perekonda, kuhu kuulub 

ligikaudu 660 liiki ning tegemist on taimega, mida hakati kasvatama  kultuurtaimena 

teadaolevalt juba 5000 aastat tagasi Afganistanis ja selle lähiümbruses (Reed, 2009). 

Eestisse toodi aga harilik sibul kultuurtaimena 13. sajandi lõpul (Meensalu, 1988).  

Euroopa riikidest suurimad sibula kasvupinnad on Itaalias, kus kasvupinda oli 2013. aasta 

seisuga kokku 11513 hektarit ning Prantsusmaal, kus sibula kasvupinda oli 2013. aastal 

8195 hektarit. (FAO, 2015) 

Tänapäeval on inimeste teadlikkus suurenenud erinevatest tootmisviisidest, nii mahe, - kui 

tavatootmisest. Kuna tavapõllumajanduse suurimaks probleemiks on väetamise ja 

taimekaitsega seotud eelkõige just nende negatiivne mõju nii loodusele kui ka 

kasvatatavatele kultuuridele ning seetõttu on viimase aastakümne jooksul leitud 

tavapõllumajandusele alternatiivne tootmisviis, milleks on mahepõllumajandus (Puech et 

al., 2014). Mahepõllumajandusele hakati suuremat tähelepanu pöörama 1980-tel nii 

tarbijate, keskkonnakaitsjate kui ka põllumajandusettevõtete poolt (Stolze, Lampkin, 

2009).  

Viimastel aastatel on ka Eestis hakatud põllumajandusettevõtetes pöörama rõhku  

keskkonnasõbralikumale tootmisviisile. Kui 2004 aastal oli Eestis maheköögivilja 

kasupinda kokku 56,2 hektarit, siis 2014 aastal oli see juba mõnevõrra suurem, ehk 114, 9 

hektarit. Kui söögisibula kasvupinda oli Eesti Statistikaameti andmetel 2013. aastal 217 

hektarit siis mahesibulat kasvatati 2004. aastal 2,7 hektaril ning 2014. aasta seisuga oli 

mahesibula kasvupinda 4,3 hektarit. (Põllumajandusamet, 2015) 

Maheköögivilja kasvupinna suurenemisel on takistuseks aga olnud eelkõige 

kasvatustehnoloogilised probleemid, mis hõlmab nii taimekaitset kui ka taimede 

varustamine toitainetega. Kuna köögiviljad on üldiselt suurema toitainete vajadusega ning 

enamasti ei ole köögiviljakasvatajatel lubatud kasutada kultuuride väetamiseks sõnnikut 

siis, ainult haljasväetiskultuuridega ei ole võimalik mullaviljakust täielikult tagada. 

Seetõttu pakutakse mahetootjatele erinevaid kaubanduslikke väetiseid, biostimulante ning 

muid looduslikku päritoluga tooteid. Kuna toodete valik on üsna mitmekesine siis seetõttu 

on  tootjatel raskusi nende seast valiku tegemine.  
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Katses kasutatavaid Fylloton, Delfan Plus ja Amalgerol nimetatakse ühise nimetusega  

biostimulandid, kuna biostimulandid koosnevad looduslike päritolu ainetest, mis 

soodustavad taimede kasvu ning mis parandab saagi kvaliteeti (Calvo et al, 2014).  

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada mahepõllumajanduses lubatavate biostimulantide 

Delfan Plus, Amalgerol ja Fylloton mõju sibula saagikusele ja saagi kvaliteedile. 

Uurimistöös kasutati biostimulante, kuna tänu biostimulantidele omastavad taimed 

kiiremini toitaineid ning taimed on ka suurema stressitaluvusega (Calvo et al, 2014). 

Uurimistöö vajalikkus tulenes sellest, sest nõudlus mahetoodete järele on aina suurenenud 

ja maheköögiviljakasvatusega tegelevad ettevõtted kasutavad üha rohkem biostimulante, 

siis seoses sellega on tootjad välja tulnud uute biostimulantidega, mida võib 

mahepõllumajanduslikus tootmises kasutada. Eelnevalt soovivad aga 

põllumajandusettevõtted teada saada, kui tõhusad on turule tulnud uued biostimulandid, 

enne kui nad hakkavad neid tooteid enda ettevõtetes kasutama. Seoses sellega on vajalik 

teha põldkatsed, mis selgitaks välja kas ja kui efektiivsed on antud katses  kasutatud  

biostimulandid Delfan Plus, Amalgerol ja Fylloton. 

Töös on püstitatud hüpotees: biostimulantide kasutamine mõjutab avamaal kasvatatavate 

sibulate saagikust ja saagi kvaliteeti. 

Käesoleva uurimistöö eest soovin tänada enda lõputöö juhendajat lektor Priit Põldmat. 

Samuti soovin tänada antud katset rahastanud Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi 

ning Baltic Agro Eesti AS-i  ja Scandagra Eesti AS-i, kelle käest katses kasutatavad 

biostimulandid saadi. 
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1. SIBULA KASVU JA SAAGIKUST MÕJUTAVAD 

TEGURID  

 

1.1 Kasvukeskkonna tingimused 

 

Üheks olulisemaks kasvukeskkonna tingimuseks on ilmastik (temperatuur, sademed), mis 

mängib olulist rolli hariliku sibula kasvul (Diaz-Perez et al., 2003). Samuti on oluline ka 

mullastikutingimused kuna sellest oleneb kui hästi kultuurtaimed omastavad mullast 

kasvuks vajalikke toitaineid. Harilik sibul vajab oma kasvuks kerget,- või keskmiselt, 

nõrgalt happelist,- või neutraalset saviliivmulda, mille mulla pH oleks 6,0...7,0. Näiteks 

Kanadas kasvatatakse sibulaid ka pinnastel mille pH on 4,0, mistõttu saagikused on 

tunduvalt väiksemad. Harilik sibul on üks tundlikumaid põllukultuure ka soolsuse suhtes, 

mistõttu sooldunud pinnased hariliku sibula kasvatamiseks ei ole sobilikud, kuna 

sooldunud pinnastel hariliku sibula saagikus oluliselt langeb (Brewster, 1994). 

Mulla niiskuse suhtes on harilik sibul samuti nõudlik kultuur, mistõttu väheste sademete 

hulga korral on vajalik pinnase niisutamine. Seda tehakse eelkõige maades, kus on 

sademete hulk vähene ning kus on kõrgemad õhutemperatuurid. Kui niiskusesisaldus 

pinnases on aga liiga kõrge, siis on oht erinevate haiguste tekkeks, eelkõige ohustab 

kultuuri sibula kaelamädanik, mis põhjustab suuri saagikadusid. Seoses sellega on oluline 

jälgida ka pinnase niiskusesisaldust. Soovitatav on niisutamine lõpetada    10...15 päeva 

enne saagi koristamist, see on vajalik eelkõige selleks, et pinnas saaks enne saagi 

koristamist taheneda (Gubb, MactTavish, 2002). 

 

1.2 Umbrohutõrje, kahjurite ja haiguste tõrje 

 

Samuti on köögiviljakasvatuses probleemiks ka suur umbrohtumus, mis pärsib sibulate 

kasvu eelkõige just maheviljeluses. Kuna umbrohud takistavad kultuurtaimede tärkamist 

kui ka toitainete omastamist, siis on vajalik teha kultuurtaimede kasvuperioodil 

umbrohutõrjet, selleks et suuri saagi kadusid vältida (Pannacci, Tei, 2014). 

Tavapõllumajanduses kasutatakse umbrohtude hävitamiseks peamiselt keemilisi 

umbrohutõrje võtteid, milleks on herbitsiidide kasutamine. Selleks kasutatakse 

mehhaniseeritud seadmeid, eesmärgiga põllukultuure võimalikult vähe vigastada. Samuti 
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tehakse umbrohutõrjet erinevate vaheltharimise tööriistadega nagu näiteks kasutades 

sõrmäket, mis kobestab mulda kui ka lõhub umbrohu juurestikku. Väikestel kasvupindadel 

tehakse ka käsitsi rohimist. Vaheltharimist kui ka käsitsi rohimist tehakse eelkõige 

mahepõllumajandus ettevõtetes kus herbitsiidide kasutamine ei ole lubatud. (Melander et 

al., 2015) 

Põllumajandusettevõtetes kasutatakse ka kombineeritud umbrohutõrje meetodeid, kus 

lisaks herbitsiidide kasutamisele tehakse ka vaheltharimist. Sellise kombineeritud 

umbrohutõrje meetodi eesmärgiks on vähendada herbitsiidi koguseid, ning mis ühtlasi 

vähendaks negatiivset mõju keskkonnale. (Pannacci, Tei, 2014) 

Sibula saagikusele mõjub negatiivselt ka erinevad haigused ja kahjurid. Olulisemad sibula 

kahjustajad on peamiselt sibula- ahkhallitus ja sibula- ebajahukaste (Eesti Põllumajanduse 

Sihtasutus, 2010). Kahjuritest esineb kõige sagedamini aga sibulakärbest, mis põhjustab 

tootjatele suuri kahjustusi (Vahejõe et al., 2011). Kahjuritega toimetulekuks kasutatakse 

tavatootmises integreeritud taimekaitset, milleks on insektitsiidide kasutamine (Yorobe et 

al., 2011). Kui tavapõllumajanduses kasutatakse peamiselt keemilisi preparaate haiguste ja 

kahjurite hävitamiseks siis mahepõllumajanduses kasutatakse looduslikke vahendeid 

nendega toimetulekuks. Üheks mooduseks kuidas mahepõllumajanduslikus tootmises 

kahjureid hävitada on enne sibulate külvi pinnas eelnevalt künda, kuna see hävitab mullas 

talvituvaid kahjureid. Samuti kasutatakse kahjuri tõrjeks looduslike preparaati, milleks on 

NeemAzal (neemipuu seemnetest saadav ekstrakt). Mahepõllumajanduses kasutatakse ka 

erinevaid taimseid leotisi/tõmmiseid kahjurite eemale hoidmiseks ja mis on tavatootmises 

kasutatavate vahenditega võrreldes keskkonnasõbralikud. Leotiste/tõmmiste 

valmistamiseks kasutatakse taimseid materjale (nt: puju, koirohi, soolikarohi), mida 

leotatakse vees ja millega hiljem pritsitakse kultuurtaimi. (Luik, 2012) 

 

1.3 Väetamine 

 

Harilik sibul on suhteliselt nõudlik kultuur toitainete suhtes. Kuna toitainete vajadus on 

sibulal suur, siis on vaja anda lisaks kas orgaanilisi või mineraalväetisi, mis tagaks vajaliku 

toitainete hulga hariliku sibula kasvuks. Harilik sibul on nõudlik eelkõige just lämmastiku 

(N), fosfori (P) ja kaaliumi (K) suhtes (Kalmet et al., 1996).   
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N,P,K väetised mõjutavad oluliselt nii hariliku sibula pealsete kasvu, läbimõõtu kui ka 

kogusaaki hektari kohta ( Ghaffoor et al., 2003). Otstarbekas on anda N, P, K väetisi koos, 

mitte eraldi, kuna see annab suurema saagikuse, kui see, kui anda ainult K väetist (Ehsan 

Akhtar et al., 2002). Pakistanis läbi viidud katsete tulemusel soovitati N, P, K väetisi anda 

normiga kas 150:100:50 kg/ha või väetusnormiga 120:50:50 kg/ha. Kuid selgus, et antud 

kahest väetusnormi kogusest on andnud parimaid tulemusi (kõrgeima puhaskasumi) siiski 

variant, kus kasutati NPK väetist normiga 120:50:50 kg/ha. (Ghaffoor et al., 2003) 

Inglismaal on aga soovituslikud  fosfori väetusnormid 26...129 kg/ha ja kaaliumit 

soovitatakse anda vahemikus 50...250 kg/ha (Brewster, 1994). Lisaks N,P,K väetistele 

soovitatakse anda sibulatele ka väävlit (S) sisaldavaid väetisi, kuna see suurendab sibulate 

saaki, väävli sisaldus sibulates suureneb ning suureneb ka ühe sibula mass. Läbiviidud 

katsest kus kasutati erinevates kogustes väävlit sisaldavat väetist (20, 40, 60, 80 kg/ha S) 

selgus, et efektiivsema tulemuse annab see kui anda väävlit 40 kg/ha, see on andnud 

parimaid tulemusi eelkõige liivsavi muldadel kasvavate sibulate saagikusele ja saagi 

kvaliteedile (Mishu et al., 2013). 

Lisaks väetistele on oluline ka eelkultuuride valik, tänu millele saab vähendada väetiste 

koguseid oluliselt, jättes mulda orgaanilist ainet, mida järgnevad kultuurid saavad oma 

kasvuks mullast omastada (Resemann et al., 2004). Olulist rolli mängib ka väetiste 

kasutamisel ilmastikutingimused. Soomes läbi viidud katsete tulemused on näidanud, et 

kui hariliku sibula kasvuperioodil on niiske ja soe ilm, mida sibul oma soodsateks 

kasvutingimusteks vajab, siis väetiste kasutamist saaks mõnevõrra vähendada (Suojala et 

al., 1998).  

Oluline on ka väetiste andmise aeg. Pealtväetamist tehakse eelkõige taimede kasvuperioodi 

ajal, mil toitainete vajadus on kõige suurem (Tamini, Mermoud, 2015). Lisaks 

pealtväetamisele tehakse ka  põhiväetamist, mida tehakse enamasti vahetult enne külvi/ 

istutust. Seda tehakse kas sügisel või kevadel (mulda kündes), eesmärgiga rikastada 

kultuuride kasvukeskkonda toitainetega (Kalmet et al., 1996).  
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1.4  Keemiline koostis 

 

Hariliku sibula keemiline koostis võib varieeruda sõltuvalt hariliku sibula sordist ja 

kasvukohast. Harilikus sibulas leidub rohkesti bioaktiivseid ühendeid, mis teeb antud 

kultuuri väärtuslikuks. Sibulaid jagatakse peamiselt kahte rühma, on kollased sibulad ja 

punased sibulad. On leitud, et sibula biokeemilisse koostisesse kuuluvad nii aminohapped, 

kui ka flavonoolid. Kõige enam aminohappeid ja flavonoole leidub eelkõige kollastes 

sibulates ja vähem leidub neid punastes sibulates. (Soininen et al., 2014) 

Samuti sisaldab sibul eeterlikke õlisid, mida leidub suurtes kogustes sibulaseemnetes 

(21,86...25,86%) (Yalcin, Kavuncuoglu, 2014). Hariliku sibula keemilises koostises leidub 

ka: süsivesikuid, alkaloide, estreid ning väävleid sisaldavaid ühendeid (Yalcin, 

Kavuncuoglu, 2014). Eelkõige on hariliku sibula teravus ja maitse tingitud just 

väävliühendite olemasolust (Lawande, 2012). Mineraalelementidest esineb harilikus 

sibulas rohkesti kaltsiumit, magneesiumit, kaaliumit ja fosforit (Ketiku, 1976). 

Väiksemates kogustes leidub aga naatriumit (Dini et al., 2008).  

Hariliku sibula keskmine kuivaine sisaldus jääb 12...14% piiresse (Ombodi et al., 2013). 

Mõningate allikate sõnul võib kuivaine sisaldus harilikus sibulas olla aga kuni 22,4% (Dini 

et al., 2008).   

 

1.5 Saagikoristus   

 

Hariliku sibula koristusaeg on väga oluline, kuna see mõjutab edaspidist sibulate säilivust 

oluliselt. Sibulaid on õige aeg koristada siis, kui 70-90% pealsetest on lamandunud, kuna 

see väheneb hilisemat haiguste teke.  Kui aga sibulate koristamist teha liiga vara, kus 

niiskusesisaldus sibulapealsetes on veel liiga kõrge on oht haiguste tekkeks ja mis 

suurendab saagi kadusid ning mis vähendab sibulate säilivusaega (Cubb, MactTavish, 

2002)  

Saagikoristus toimub suurematel kasvupindadel  peamiselt masinatega (Gubb, MactTavish, 

2002). Mehhaniseeritud koristamisel on oluline jälgida, et sibulate kahjustamine oleks 

võimalikult minimaalsed, kuna vigastatud sibulad ei ole pika säilivusajaga (Bosch Serra, 

Currah, 2002). Mehhaniseeritud koristamise puhul on ka oluline enne kultuuri külvamist 

kasvupind suurematest kividest puhastada, kuna kasvupinnal olevad suuremad kivid 
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takistavad hiljem mehaanilist koristust (Brewster, 1994). Samuti tehakse saagi koristust ka 

käsitsi. Seda tehakse eelkõige väiksematel kasvupindadel ning riikides, kus tööjõud on 

odav. Käsitsi koristamise eeliseks mehhaniseeritud koristamise ees on see, et käsitsi 

koristamine põhjustab sibulatel vähem vigastusi, mis on väga oluline eeskätt pikemaajalise 

säilitamise seisukohalt (Cubb, MactTavish, 2002). 

 

1.6 Säilitamine 

 

Koristusjärgselt on oluline ka sibulate järelkuivatamine. Soojema kliimaga piirkondades 

jäetakse sibulad pärast ülesse võtmist põllule vaaludesse kuivama (Gubb, MactTavish, 

2002). Põllule kuivama jätmist tehakse ka osaliselt Eestis, see oleneb eelkõige 

ilmastikutingimustest. Tihti tuleb sibulad viia ka varju alla järel kuivama, kuna vihmaste 

ilmadega ei ole võimalik sibulaid põllule jätta. Eestis tehakse sibulate järelkuivatamist ka 

plaatkuivatitel 2-4 nädalat olenevalt temperatuurist (+25...+30 °C) (Põldma, Merivee, 

2008). Samuti tehakse järelkuivatamist õhk ventilatsiooniga ruumides, kus  algselt hoitakse 

paar päeva sibulaid temperatuuril  + 30...+ 32 °C juures ning hiljem hakatakse temperatuuri 

järk-järgult alandama. Temperatuurid võivad langetada kuni 0 °C-ni. Seda tehakse sellisel 

juhul, kui soovitakse sibulaid pikemaajaliselt säilitada. Pikemaajalisel säilitamisel on 

oluline peale õige temperatuuri ka õhuniiskuse sisaldus. Soovituslik õhuniiskuse sisaldus 

on sibulate säilitamisel 65-70% (Gubb, MactTavish, 2002). 

  



12 
 

2.  MAHEPÕLLUMAJANDUSES KASUTATAVAD 

VÄETUSAINED 

 

2.1  Orgaanilist päritolu väetised 
 

Maheväetiste kasutamise eesmärgiks on mullaviljakuse tõstmine ning varustada taimi 

kasvuks/arenguks vajalike toitainetega (Wang et al., 2015). Mullas suureneb orgaanilisi 

väetisi kasutades N, P, K, Fe, Mg ja Ca sisaldus (Showler, 2015). Mulla omaduste 

parandamise juurde kuulub peale mullaviljakuse tõstmise ka mullaelustiku 

(mikroorganismide) soodustamine, mis aitab mullastruktuuri paranemisele oluliselt kaasa 

(Wang et al., 2015). Läbiviidud uuringust on selgunud, et orgaanilisi väetisi kasutades on 

taimede juuresüsteem tunduvalt tugevam, kui mineraalväetiste kasutamisel (Canfora et al, 

2015). 

Orgaanilisi maheväetisi on kasutusel mitmeid, mida saab mahepõllumajanduslikus 

tootmises kasutada. Kompostimine on üks peamisi meetodeid orgaanilisi aineid 

realiseerida väetistena just mahepõllumajanduses (Illera-Vives et al., 2015). 

Komposteeritava materjalina kasutatakse erinevaid orgaanilisi materjali, nagu näiteks 

kalajäätmeid ja merevetikaid. Uuringus on selgunud, et kalajäätmete ja merevetikate 

komposteeritud materjali kasutamine tomati väetamisel on suurendanud oluliselt saagikust 

võrreldes näiteks mineraalväetiste kasutamisega (Illera-Vives et al., 2015).  Merevetikatest 

valmistatud orgaaniline väetis  soodustab eelkõige taimede vegetatiivset kasvu, idanevus 

suureneb ning suurendab toitainete sisaldust mullas (Zhang et al., 2014). 

 

Kasutatakse ka maisi jääkidest valmistatud orgaanilisi väetisi, mis mõjutab mulla 

füüsikalisi- ja keemilisi omadusi positiivselt (Villamil, 2015). Lisaks maisi jääkidele kui ka 

merevetikatele kasutatakse ka vermikomposti. Vermikomposti kasutatakse 

põllumajanduses eelkõige väiksematel pindadel, kuna tegemist on suhteliselt kalli 

saadusega. On leitud, et vermikompostis on toitainete sisaldus suurem kui seda on 

tavakompostides, seega parandab vermikomposti kasutamine nii mulla füüsikalisi (mulla 

parem õhustatus, suurem poorsus), keemilisi (pH, elektrijuhtivus, orgaanilise aine sisaldus) 

kui ka bioloogilisi omadusi. (Lim et al., 2015) 

Orgaanilisteks väetisteks loetakse ka põllul kasvatatavat ja sisse küntavat 

haljasväetiskultuuri, milleks on enamasti liblikõielised kultuurid. Parimaid tulemusi on 
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andnud see, kui haljasväetisi anda kas 50 t/ha või 66 t/ha, kuna just antud kogused on 

suurendanud oluliselt  taimede saagikust (Illera- Vives et al., 2015).  

 

2.2  Biostimulandid ja nende mõju taime kasvule 

 

Biostimulantide näol on tegemist kiiresti imenduvate leheväetistega, mis aitab kiirendada 

taimedel toitainete kättesaadavust (Tian et al., 2015). Biostimulantide kasutamise 

peamiseks eesmärgiks on keskkonnasõbralik tootmisviis, kus saagikus ja kvaliteet peab 

olema tagatud. Biostimulantide oluliseks eesmärgiks on vähendada ka väetiskoguste hulka 

põllumajandusettevõtetes (Vernieri et al., 2006). 

Biostimulandid koosnevad bioloogiliselt aktiivsetest komponentidest (Sharma et al., 2014). 

Peamisteks koostisosadeks on vetikaekstrakt ja hüdrolüüsitud valgud, mis on kiiresti taime 

imenduvad (Trinchera et al., 2012). Biostimulantide koostises kasutatakse ka foolhapet, 

mida toodetakse orgaanilistest jäätmetest (kompost) ja mis parandab eelkõige taime 

tootlikust (Baglieri et al., 2014). 

Biostimulante kasutavad eelkõige mahepõllumajandusega tegelevad ettevõtted (Bradshaw 

et al., 2013). Kvaliteetsed biostimulandid  stimuleerivad taimede kasvu ja saagikust ning 

kuna tegu on taime maapealsete osade väetamisega siis see kiirendab toitainete imendumist 

taime ning tänu sellele on ka taime juurestik tugevam (Berlyn, Sivaramakrishnan, 1997). 

Trinchera jt. poolt tehtud katsest, kus sooviti teada kas vähem viljakale pinnasele istutatud 

taimed kasvavad paremini kui neid on pritsitud orgaanilise leheväetisega, siis katsest 

selgus, et taimed mida oli pritsitud leheväetistega oli taimedel oluliselt suurem juurestik, 

kui neil taimedel mida leheväetistega ei pritsitud (Trinchera et al., 2012).  

Biostimulante ei kasutata vaid köögiviljanduses, vaid ka iluaianduses, kus katsest on 

selgunud, et  kasutades biostimulante suureneb saialille taimede  maapealse osa mass ning 

ka taime kõrgus on oluliselt suurem kui seda on väetamata taimedel. Samas on ka lehtede 

ja õite arv suurem ja ka toiteelementide (N, P, K) kontsentratsioon suureneb, eelkõige 

taime maapealsetes osades. (Zeljkovic et al., 2013) 

Lisaks biostimulantide kasutamisele, selleks et taimed saaksid kasvuks vajalikke aineid on 

olulisel kohal ka taimede vastupidamisvõime erinevatele mõjutustele. Kui uuriti seda, kas 

biostimulantide kasutamine suurendab kaitset välismõjutuste eest siis selgus, et 

biostimulantidega töödeldud taimed on vastupidavamad erinevatele kahjuritele. Samuti 



14 
 

leheväetistega pritsitud taimed on tugevama kasvuga kui väetamata taimed ning taimed on 

võimelised tootma rohkem kaitsvaid ühendeid, nagu näiteks polüfenoole (Berlyn, 

Sivaramakrishna, 1997). Biostimulandid aitavad taimedel toime tulla ka stressiga, mis võib 

olla tingitud näiteks taime ümberistutamisest ja ka madalamate temperatuuride olemasolust 

(Zeljkovic et al., 2013). Suureneb ka põuakindlus, fotosünteesi aktiivsus ja on 

vastupidavamad sooldunud pinnase suhtes (Sharma et al., 2014). 

 

Uuringust, mis viidi läbi 2010. aastal selgus, et kõige paremaid tulemusi annab see, kui 

biostimulantidega pritsida taimi 30. päevaste vahedega pärast taimede maha istutamist. 

Sellega paraneb lämmastiku, kui ka proteiinisisaldus, eelkõige mugulköögiviljades (Haider 

et al., 2012). 

Efektiivsemaid tulemusi (parem taime vegetatiivne kasv, parem taime tootlikkus) on 

saadud ka siis, kui biostimulant sisaldab 0,5 % karbamiidi, 0,1 % boorhapet, 0,5 % 

tsinksulfaati ja 0,5 ml/l Supraminot, mis on orgaaniline NPK segu, mis on kergesti 

taimedele omastatav (Ashraf et al., 2013). 

 

2.3  Humiinpreparaadid ja nende mõju taimede kasvule 

 

Humiinpreparaadid koosnevad orgaanilistest ainetest, mis parandavad taimede kasvu ning 

mis vähendab keskkonnareostust, võrreldes keemiliste väetiste kasutamisega (Garcia et al., 

2014). Humiinpreparaadid mida antakse taimedele pealtväetisena ja mida rakendatakse 

suuremal määral mahepõllumajandusega tegelevates ettevõtetes on eesmärgiks suurendada 

eelkõige taimede saagikust (Chen, 1996). Kandil (2013) jt.  läbiviidud uuringus selgus, et 

humiinpreparaatide kasutamine suurendab hariliku sibula saagikust oluliselt siis kui lisaks 

humiinpreparaatidele kasutada ka lämmastik (N) väetisi. Parima tulemuse andis see kui 

kasutati 4,76 l/ha humiinpreparaati ja 214,2 kg/ha lämmastik väetist. Kuna tegemist on 

ennekõike vees lahustuvate preparaatidega, siis taimed omastavad toitained kiiremini 

võrreldes mulda antavate väetistega (Nardi et al., 1996).  

 

Nagu eelnevalt mainitud mõjuvad orgaanilised humiinpreparaadid taimede kasvule 

positiivselt, ennekõike mõjutavad positiivselt taime juurte arengule (Nardi et al., 1996). 

See loob omakorda paremad tingimused toitainete kättesaadavuseks pinnasest (Garcia et 

al., 2014). Taimed omastavad pinnasest tänu sellele paremini lämmastikku, magneesiumi, 

fosfori ja kaaliumit (Verlinden et al., 2009). Lehtede kaudne väetamine 
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humiinpreparaatidega vähendab ka lämmastiku sisaldust pinnasest (liigne lämmastik 

väetiste kasutamine), kuna humiinpreparaatidega väetamine suurendab taimede kasvu ning 

taimed omastavad tänu sellele mullast rohkem lämmastikku (väheneb üleküllastunud 

lämmastiku hulk pinnases) (Sani, 2014). Samuti on selgunud, et humiinpreparaatide 

kasutamine suurendab taimede produktsiooni ka ebasoodsates kasvutingimustes ning aitab 

tulla toime ka stressiga (Garcia et al., 2014).  

 

2010. aastal Eesti Maaülikoolis läbiviidud katses selgus, et humiinpreparaadi (Ruponics) 

kasutamine suurendas kartuli ühe taime mugulate arvu lausa 14,9-21,0% võrra, võrreldes 

kontrollvariandiga (Eremeev et al., 2010). Samuti on tehtud katse kus on selgunud, et 

humiinpreparaatide kasutamine võib suurendada kartuli kogusaagikust    13% võrra 

(Verlinden et al., 2009). 
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3. MAHEKÖÖGIVILJA JA MAHESIBULA KASVUPINNAD 

EESTIS  

 

Kõige suurema kasvupinnaga maheköögivilju kasvatati aastal 2011, kus maheköögivilju 

kasvatati 168 ha (Joonis 1). Kõige vähem kasvatati maheköögivilju aastal 2010, kus 

kasvupinda oli kokku 103,4 ha. Mahesibulaid kasvatati kõige rohkem 2014 aastal, kus 

kasvupinda oli 4,3 ha ja kõige vähem kasvatati mahesibulat 2010 aastal, kus kasvupinda oli 

vaid 2,5 ha (Põllumajandusamet, 2015). 

Mahesibula kasvupinnad on Eestis suhteliselt väikesed, mis võib tingitud olla eelkõige 

maheviljeluses kasutatavatest kasvatustehnoloogilistest puudustest (suutmatus investeerida 

kuivatus-, ja kastmissüsteemidesse). 

 

 

      Joonis 1. Maheköögivilja ja mahesibula kasvupinnad (ha) aastatel 2010- 2014 
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4. UURIMISTÖÖ TINGIMUSED JA METOODIKA 

 

4.1 Meteoroloogilised ja agronoomilised tingimused katseaastal 

 

Ilmastiku andmed on saadud katsepõllulule lähimast ilmavaatluspunktist, mis asus 

Tõraveres (Riigi ilmateenistus, 2015).  

Sademete hulk katseaastal oli võrreldes paljude aastate keskmisega tunduvalt suurem 

(Joonis 2.). Juuni kuus esines sademeid kõige rohkem just katseaastal, kus sademete hulk 

oli 133,5 mm, mis oli    50 mm rohkem kui seda oli paljude aastate keskmiste sademete 

hulk. Juuli kuu sademete hulk aga oli nii katseaastal, kui ka paljude aastate keskmisel 

suhteliselt sarnane (katseaastal 78 mm, paljude aastate keskmine 72 mm). Augusti kuu oli 

samuti sademeterohke just katseaastal (126,2 mm). Katseaastal, kui ka paljude aastate 

keskmised õhutemperatuurid mai kuus olid sarnased (11-12 °C).  

Kuna katseaasta oli suhteliselt sademeterohke, siis see võis tingida ebasoodsad 

kasvutingimused sibulatele antud katseaastal (taimede kasvu pidurdumine). 

 

 

     
   

Joonis 2. Katseperioodi ja paljude aastate keskmised õhutemperatuurid ja sademete hulk 
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Katseala oli tegu kahkjas leetunud mullaga (LP), nõrgalt raudkiviveeriseline saviliiv 

liivsavil (Maa-amet, 2015). Kasvupinnas mõõdukalt happeline (pH 5,6). Laboratoorsed 

analüüsid näitasid, et katseala mullastikul oli fosfori sisaldus 28,6 mg/kg, kaaliumi 93,0 

mg/kg, kaltsiumi 698,1 mg/kg, magneesiumi 50,0 mg/kg, lämmastiku 1900 mg/kg, väävlit 

15,0 mg/kg ja süsiniku 2,1%.   

Mullaanalüüsid teostati Eesti Maaülikooli Taimebiokeemia laboris, kus fosfori ja kaaliumi 

sisaldus määrati ammooniumlaktaat ehk AL-meetodil, kaltsiumi ja magneesiumi sisaldus 

aga ammooniumatsetaatlahuse (AMA) abil. Lämmastiku, väävli ja süsiniku sisaldus 

määrati absoluutkuivast proovist kuivpõletusmeetodil elementanalüsaatoril ning fenoolsete 

ühendite sisaldust määrati Folini-Ciocalteau meetodi järgi. 

 

4.2 Katse metoodika 

 

Põldkatse viidi läbi Tartumaal, Läti külas, Latika talu tootmispõllul 2014. aastal (Joonis3.). 

Hariliku sibula eelviljaks oli porgand ja porgandile eelnes antud põllul teravilja kasvatus. 

Hariliku sibula sordiks oli antud katses valitud `Stuttgarter Riesen`, kuna antud sort on 

laialt levinud just mahepõllumajanduslikus tootmises. `Stuttgarter Riesen` on suur, 

kuldkollane ja valge viljalihaga sort (Tuin Zaden eu. 2015). 

 

 

 

  Joonis 3. Sibula katsepõld Läti külas Tartumaal (Foto: Priit Põldma)  



19 
 

 

Tippsibulad külvati põllule tippsibula mahapaneku masinaga 15. mail 2014.a. Katselapi 

moodustas kolme realine peenar, kus tippsibulad pandi maha vahekaugusega 8 cm. Katses 

oli neli varianti ja igast variandist oli tehtud neli kordust, mis oli paigutatud katsepõllule 

juhuslikult. Katselappe oli kokku 16 ja ühe katselapi suurus oli 4,5 m². 

 

Katses kasutati kolme erinevat biostimulanti (Tabel 1). Fyllotoni anti normiga 1,5 liitrit 

hektarile, Delfan Plus 1,5 liitrit hektarile ja Amalgerol normiga 3 liitrit hektarile 

(tootjafirmade soovituslikud kogused). Katses oli ka kontrollvariant kus biostimulante ei 

kasutatud  (taimi pritsiti veega, 300 liitrit hektarile). Kõigi toodete puhul arvestati lahuse 

kuluks 300 liitrit hektarile. 

 

Tabel 1. Katses kasutatud biostimulantide koostis 

 

                                                 

                                          Koostis 

Fylloton Orgaaniline lämmastik (N) 6%, orgaaniline süsinik (C) 25,2 % , 

aminohapped, merevetikaekstrakt 

(Biolchim, esindaja Baltic Agro Eesti AS) 

Delfan Plus Vabad aminohapped  24,0 % (massi %), üldlämmastik (N) 9,0 %, 

proteiinlämmastik (N) 5,0 %, orgaaniline aine 37,0 %, orgaaniline süsinik 

23,0 % 

(Trade crop S.A., esinadaja Baltic Agro Eesti AS) 

Amalgerol Eeterlikud õlid, taimeõli- ja ekstrakt, vetikaekstrakt, mineraalõli destillaadid 

(Hechenbichler GmbH, esindaja Scandagra Eesti AS)  

  

 

Biostimulantidega pritsiti kogu kasvuperioodi jooksul neli korda: 

1) I pritsimine   15.juuni 

2) II pritsimine 26.juuni 

3) III pritsimine  8.juuli 

4) IV pritsimine 22.juuli 

 

Kasvuperioodil tehti kaks korda vaheltharimist (umbrohtude hävitamine, mulla 

kobestamine) ning üks kord käsitsi rohimist. 
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Saagi koristamine toimus 27. augustil 2014.a. ja saak koristati käsitsi. Koristusjärgselt 

kuivatati sibulaid teravilja plaatkuivatil, mille kuivatusperioodi kestvus oli  kaks nädalat, 

ning kuivatustemperatuur  oli 20... 35 °C. Seejärel sorteeriti sibulad läbimõõdu alusel 

kolme erinevasse rühma: > 6 cm, 4...6 cm, < MS ehk mittekaubanduslikud sibulad, mille 

hulka kuuluvad haiguste ja kahjurite kahjustustega ning alla 4 cm läbimõõduga sibulad. 

Määrati ka sibulate kogusaaki g/m², ühe kaubandusliku sibula keskmist massi, ühe sibula 

keskmist massi. Samuti määrati kuivaine sisaldust, väävli (S), lämmastiku (N), fosfori (P), 

kaaliumi (K), kaltsiumi (Ca), magneesiumi (Mg), süsiniku (C), vitamiin C ning 

üldfenoolide sisaldust, mida määrati Eesti Maaülikooli Biokeemia laboris.  

 

Katseandmeid töödeldi ühefaktorilise dispersioonanalüüsiga (ANOVA), kasutades 

statistikaprogrammi R (Fisheri LSD test). Variantide vaheliste usutavuste hindamiseks 

kasutati piirdiferentsi (PD) 95% tõenäosuse juures, ning joonistel sama tähega tähistatud 

variandid ei erine omavahel statistiliselt. 
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5. KATSETULEMUSED 

 

5.1 Sibula saagikus 

 
Katse tulemustest selgus, et sibula sordi `Stuttgarter Riesen` kogusaagikus (g/m²) kõikide 

katses olevate variantide vahel statistilist erinevust ei esinenud (Joonis 4).  

Olulisel kohal on sibulate juures ka nende kaubanduslik välimus, mis tagab tootjatel 

parema turustamis võimaluse.  

Kui kogusaagil ei olnud statistiliselt usutavat erinevust variantide vahel, siis 

saagistruktuuris esineb erinevusi. Kõige rohkem esines üle 6 cm läbimõõtudega sibulaid 

neis variantides, kus oli kasutatud lehekaudset pealtväetamist. Biostimulant Amalgerol 

kasutatud variandis oli üle 6 cm läbimõõtudega sibulate  kogus 416 g/m²,  kontroll 

variandis oli see vaid 217 g/m². 4-6 cm läbimõõtudega sibulaid esines enim kontroll (769 

g/m²) ja Delfan Plus (711 g/m²) variandis ja kõige vähem variandis kus oli kasutatud 

biostiumulanti Amalgerol (567 g/m²).  Mittekaubanduslikke (MS) sibulaid esines vähem 

kontroll (64 g/m²) ja Delfan Plus (50 g/²) variantides. 

 

 
  

Joonis 4. Hariliku sibula `Stuttgarter Riesen` kogusaak (g/m²) ja saagikus suurusrühmade 

lõikes. Suurusrühmade lõikes sarnaste tähtedega tähistatud variandid ei ole statistiliselt 

erinevad.  
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Katses olnud variantide vahel ühe keskmise sibula massis statistilist usutavat erinevust ei 

esinenud (Joonis 5).  Küll aga tekkisid erinevused  ühe kaubandusliku sibula massis, kus 

kõige suurema ühe kaubandusliku sibula massiga oli neis variantides, kus oli kasutatud 

biostimulante Fylloton ja Amalgerol (keskmine kaubandusliku sibula mass 62 g). Kõige 

väikseima kaubandusliku sibula mass esines kontrollvariandis kus sibula keskmiseks 

massiks oli 56 g.  

 

  

Joonis 5. Hariliku sibula `Stuttgarter Riesen` 1 sibula mass (g) ja ühe kaubandusliku sibula 

mass (g) erinevate biostimulantide kasutamisel. Samasuguste tähtedega tähistatud 

variandid näitavad seda, et variandid ei ole omavahel statistiliselt erinevad 95%-lise 

tõenäosusega. Graafikul olevad vurrud (standardhälve) tähistavad seda, kui palju väärtused 

erinevad keskmisest väärtusest. 
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5.2 Sibula keemiline koostis 

 

5.2.1 Sibula sordi `Stuttgarter Riesen` kuivaine sisaldus 

 

Sibula kuivainesisalduses variantide Delfan Plus (12,9%) ja kontrolli (13,3%) puhul 

statistiliselt usutav erinevus puudus (Joonis 6). Nende variantide kuivainesisaldus oli aga 

kõikidest variantidest suurimad. Väiksem kuivainesisaldus esines variantides, kus oli 

kasutatud biostimulante Fylloton (11,9%) ja Amalgerol (12,4%).  

 

 
 

Joonis 6. Hariliku sibula `Stuttgarter Riesen` kuivaine sisaldus (%), erinevate 

biostimulantide kasutamisel. Samasuguste tähtedega tähistatud variandid näitavad seda, et 

variandid ei ole omavahel statistiliselt erinevad 95 %-lise tõenäosusega. Graafikul olevad 

vurrud (standardhälve) tähistavad seda, kui palju väärtused erinevad keskmisest väärtusest.  
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5.2.2 Sibula sordi `Stuttgarter Riesen` väävli sisaldus 

 

Fylloton kasutamisel oli väävli sisaldus suurem kui Amalgerol kasutamisel (Joonis 7.). Kui 

Fylloton variandis oli väävli sisaldus 0,22%, siis Amalgerol variandis oli väävli sisaldus 

0,15%.  

 

 
 

Joonis 7. Sibula `Stuttgarter Riesen` väävli (S) sisaldus (%), erinevate biostimulantide 

kasutamise korral. Samasuguste tähtedega tähistatud variandid näitavad seda, et variandid 

ei ole omavahel statistiliselt erinevad 95 %-lise tõenäosusega. Graafikul olevad vurrud 

(standardhälve) tähistavad seda, kui palju väärtused erinevad keskmisest väärtusest.  

 

5.2.3 Sibula sordi `Stuttgarter Riesen` vitamiin C sisaldus 

 

Keskmine vitamiin C sisaldus biostimulante kasutatud variantides oli 15,1 mg/100g, mida 

oli kontroll variandist 3,5 mg/100g vähem (Joonis 8). Suurim vitamiin C sisaldusega oli 

kontrollvariant (18,6 mg/100 g). Sibula töötlemine kasvuaegselt biostimulantidega 

vähendas sibula vitamiini askorbiinhappe sisaldust (Fylloton 14,7 mg/100g, Delfan Plus 

15,4 mg/100g ja Amalgerol 15,3 mg/100g.  
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Joonis 8. Sibula `Stuttgarter Riesen` C- vitamiini sisaldus (mg/100g), erinevate 

biostimulantide kasutamise korral. Samasuguste tähtedega tähistatud variandid näitavad 

seda, et variandid ei ole omavahel statistiliselt erinevad 95 %-lise tõenäosusega. Graafikul 

olevad vurrud (standardhälve) tähistavad seda, kui palju väärtused erinevad keskmisest 

väärtusest.  

 

5.2.4 Sibula sordi `Stuttgarter Riesen` üldfenoolide sisaldus 

 

Keskmine fenoolide sisaldus variantidel, kus kasutati biostimulante (Fylloton, Delfan Plus, 

Amalgerol) oli 33,9 mg/ 100 g (Joonis 9). Statistiliselt usutav erinevus esines fenoolide 

sisalduse  suhtes variandis kus oli kasutatud biostimulanti Fylloton, teiste variantide vahel 

(Delfan Plus, Amalgerol ja kontroll) statistiliselt usutav erinevus puudus. Fenoolide 

sisaldus oli suurim variandis, kus oli kasutatud Fylloton`i (36,3 mg/100g). Väikseima 

fenoolide sisaldusega olid variandid Delfan Plus (32,9 mg/100g), Amalgerol (32,6 

mg/100g) ja kontrollvariant (31,3 mg/100g). 
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Joonis 9. Sibula `Stuttgarter Riesen` fenoolide sisaldus (mg/ 100 g), erinevate 

biostimulantide kasutamise korral. Samasuguste tähtedega tähistatud variandid näitavad 

seda, et variandid ei ole omavahel statistiliselt erinevad 95 %-lise tõenäosusega. Graafikul 

olevad vurrud (standardhälve) tähistavad seda, kui palju väärtused erinevad keskmisest 

väärtusest.  

 

5.2.5 Sibula sordi `Stuttgarter Riesen` lämmastiku (N), fosfori (P), kaaliumi (K), kaltsiumi 

(Ca), magneesiumi Mg), süsiniku (C)  sisaldus 

 

Kõige kõrgeim lämmastiku (N) sisaldus esines variandis kus oli kasutatud biostimulanti 

Fylloton, mille lämmastiku sisaldus oli 1,48% (Tabel 2). Väikseima lämmastiku 

sisaldusega olid kontrollvariant (1,29%) ja Delfan Plus (1,27%), ning Amalgerol (1,36%) 

(nende variantide vahel puudus statistiliselt usutav erinevus). 

Omavahel statistiliselt usutavalt ei erinenud fosfori (P) sisalduse poolest kontrollvariant ja 

Fylloton. Samuti omavahel puudus statistiliselt usutav erinevus Delfan Plus ja Amalgerol 

vahel. Suurima fosfori sisaldusega olid variandid kontroll (0,28%) ja variant kus oli 

kasutatud biostimulanti Fylloton (0,33%). Väikseima fosfori sisaldusega olid variandid 

mida väetati kasvuperioodil Deldan Plus`i (0,24%) ja Amalgerol`iga (0,22%). 

Kaaliumi sisalduse poolest olid kõik katses olnud variandid omavahel statistiliselt usutavalt 

erinevad. Suurima kaaliumi sisaldusega oli variant mida väetati kasvuperioodil Fylloton`ga 
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(1,18%). Madalaima kaaliumi sisaldusega oli aga variandis kus kasutati Delfan Plus 

(0,76%). 

Keskmine kaltsiumi sisaldus neis variantides, mida kasvuajal väetati oli 0,17%. Suurema 

kaltsiumi sisaldusega olid need variandid kus kasutati  biostimulante Delfan plus ja 

Amalgerol, nende kaltsiumi sisaldus oli sama suur (0,19%). Väikseima sisaldusega oli aga 

kontrollvariant, kus kaltsiumi sisaldus oli 0,06% madalam, kui seda oli kõrgeima kaltsiumi 

sisaldusega variantides. 

Magneesiumi ja süsiniku sisalduse poolest statistiliselt usutavat erinevust kõikides katses 

osalenud variantides ei leitud. Keskmine magneesiumi sisaldus oli 0,085%, ning keskmine 

süsiniku sisaldus oli 39,49%. 

 

 

Tabel 2. Sibula `Stuttgarter Riesen` mineraalelementide sisaldused (%),  erinevate 

biostimulantide kasutamise korral. Samasuguste tähtedega tähistatud variandid veergudes 

näitavad seda, et variandid ei ole omavahel statistiliselt erinevad 95%-lise tõenäosusega.  

 

 

  

 P % 

 

 Ca % 

 

 K % 

 

 Mg % 

 

 N % 

 

 C % 

 

Kontroll 

 

0,28 a 

 

0,13 b 

 

1,13 b 

 

0,09 a 

 

1,29 b 

 

37,91 a 

 

Fylloton 

 

0,33 a 

 

0,14 ab 

 

1,18 a 

 

0,10 a 

 

1,48 a 

 

40,28 a 

 

Delfan Plus 

 

0,24 b 

 

0,19 a 

 

0,76 d 

 

0,08 a 

 

1,27 b 

 

40,55 a 

 

Amalgerol 

 

0,22 b 

 

0,19 a 

 

0,91 c 

 

0,07 a 

 

1,36 b 

 

39,21 a 
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6. ARUTELU 

 

Mahepõllumajanduses kasutatavate biostimulantide Fylloton, Delfan Plus ja Amalgerol 

eesmärgiks ei  ole ainult suurendada kultuuride saagikust, vaid veel olulisem saagikusest 

on toodangu kvaliteedi tagamine ehk saada võimalikult palju kaubanduslikku saaki, sest 

sellest oleneb eelkõige suurel määral see, kas toodang on hiljem kergemini turustatav või 

mitte.  

 

Sibula kasvu ja saagikust reguleeritakse eelkõige kultuuride väetamisega, kuid alati ei 

pruugi väetamine positiivseid tulemusi anda. Sibula `Stuttgarter Riesen` keskmine 

kogusaagikus katseaastal oli 1086 g/m². Kuid antud katseaastal ei esinenud katses olnud 

variantide vahel (biostimulandid + kontrollvariant) statistiliselt usutavaid erinevusi, mis 

võis olla tingitud ka katseaasta ebasoodsatest kasvutingimustest (vihmarohkus) või siis 

biostimulantide ebapiisavast toimest sibula saagikusele.  Samuti Lätis läbiviidus uuringus 

selgus, et humiinpreparaatide kasutamine mahepõllumajanduses ei suurendanud sibula 

saagikust (Osvalde et al., 2013) ning uuring mis viidi läbi Californias selgus samuti, et 

humiinpreparaatide kasutamine ei parandanud oluliselt saagikust (Hartz et al., 2010). Küll 

aga tekkisid erinevused sibula läbimõõtude osakaaludes, kus biostimulante kasutatud 

variantides olid > 6 cm läbimõõtudega sibulate hulk suurem võrreldes kontroll variandiga. 

Põldma ja Merivee tehtud katses (2008) selgus samuti, et pealtväetamine näiteks 

ammooniumsalpeetriga suurendas eelkõige > 6 cm sibulate osakaalu saagist, millest võib 

järeldada, et pealtväetamine võib mõjutada suurema läbimõõtudega sibulate osakaalu 

kogusaagist, võrreldes variandiga, kus väetiseid ei kasutata. 

 

Kuna tootjate peamiseks eesmärk on saada võimalikult suures koguses kaubanduslike 

sibulaid ja võimalikult vähesel määral mittekaubanduslike sibulaid, kuna 

mittekaubanduslike sibulaid ei saa hiljem turustada, kuna need ei ole tarbimiskõlbulikud.  

Mittekaubanduslike sibulate osakaal oli kõige suurem variantides kus oli kasutatud 

biostimulanti `Fylloton`, kus nende sibulate osakaal oli kogusaagist 9,7% ning variandis 

Amalgerol kus mittekaubanduslike sibulate osakaal oli 9,2% kogusaagist. Kõige vähem 

esines aga mittekaubanduslike sibulaid variantides Delfan Plus (4,5% kogusaagist) ja 

kontrollvariandis (6% kogusaagist). Kuna mittekaubanduslike sibulaid esines kõige 

rohkem Fylloton ja Amalgerol variandis, siis sellest selgus, et biostimulantide kasutamine 

ei pruugi mittekaubanduslike sibulate osakaalu vähendada, vaid selle osakaal võib 
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varieeruda olenevalt väetise liigist ja  katseaasta ilmastikutingimustest (temperatuur, 

sademed). 

 

Kaubandusliku saagi osakaal oli kõige suurem variantides Delfan Plus ja kontroll 

variandis. Delfan Plus`i kaubandusliku sibulate osakaal oli kogusaagist 95,6% ja 

kontrollvariandi kaubandusliku sibula osakaal oli 94 % kogusaagist. Võrreldes katseaasta 

ilmastikku siis oli kaubandusliku sibula osakaal siiski suhteliselt suur võrreldes näiteks 

2006 aastal tehtud katsetega, kus kontrollvariandis oli kaubanduslike sibulate osakaal vaid 

25% kogusaagist (Põldma, Merivee, 2008). Väike saagikus võis olla tingitud eelkõige 2006 

katseaasta ilmastikust, kus sademeid oli vähe ja samas ka temperatuurid olid kõrged (sibula 

kasvuks ebsoodsad ilmastikutingimused). 

 

Sibula juures on väga oluline ka kuivaine sisalduses, kuna see sisaldab kasulikke aineid 

(nt: suhkrud, rasvad, valgud, vitamiinid), mis suurendab sibula toiteväärtust oluliselt. 

Seega mida suurem on sibula kuivaine %, seda suurem on ka sibula toiteväärtus. Kuivaine 

sisaldus katseaastal oli kõige suurem kontrollvariandis ja variandis kus kasutati 

biostimulanti Delfan Plus. Kontrollvairandi kuivaine sisaldus oli 13,3%, mis oli 1,4% 

kõrgem kui seda oli väikseima kuivaine sisaldusega variandis (Fylloton 11,9%). Gadelrab 

ja Elamin., (2013) tehtud katsetest selgus, et kõige väikseima kuivaine sisaldusega oli 

(2010/2011 katseaastal) variant, kus kasutati vedelaid orgaanilisi väetisi (13%), 

kontrollvariandis oli aga kuivaine sisaldus  0,3% kõrgem kui seda oli käesoleval 

katseaastal.  

 

Mitte ainult väetiste kasutamine ei oma olulist rolli taimede kasvul ja arengul, vaid oluline 

on taimede kasvul ka ilmastikutingimused, kuna sellest oleneb palju see, kas  

ilmastikutingimused soodustavad taimede kasvu või mitte. Antud katseaasta oli suhteliselt 

sademeterohke just juuni kuu, kus sademeid oli 133,5 mm,  mis oli    50 mm rohkem, kui 

seda oli paljude aastate keskmine sademete hulk. Sademeterohke kuu oli katseaastal ka 

august, kus sademeid oli 126,2 mm, mis võis tingida sibulate kasvuks ebasoodsad 

kasvutingimused antud katseaastal ning mille tõttu võis ka sibula saagikust antud 

tingimused mõjutada. Põldma ja Merivee (2008) tehtud katseaastal oli ilmastikutingimused 

samuti ebasoodsad sibula kasvuks, mille tingisid sademete vähesus ning kõrgemad 

õhutemperatuurid.  
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Kuna antud katses kasutatud biostimulante Fylloton, Delfan Plus ja Amalgerol`i on siiani 

vähe uuritud, siis ei saa antud katseaastal tehtud tulemuste põhjal teha kindlaid järeldusi, 

vaid tuleks teha järgnevatel aastatel uusi katseid, et saada paremat teavet selle kohta, kui 

efektiivsed antud biostimulandid sibula kasvule ja saagikusele on. 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada mahepõllumajanduses lubatavate 

biostimulantide Amalgerol, Delfan Plus ja Fylloton mõju sibulasordi `Stuttgarter Riesen` 

saagikusele ja saagi kvaliteedile. 

Tartumaal, Läti külas, Latika talus läbiviidud põldkatsest 2014.aastal selgus: 

 

 Biostimulantide kasutamine ei mõjutanud sibula `Stuttgarter Riesen` kogusaaki 

võrreldes kontrollvariandiga, kuid fraktsioonidest > 6 cm  läbimõõduga sibulaid 

esines  biostimulante kasutatud variantides  statistiliselt rohkem kui 

kontrollvariandis 

 Biostimulantide Fylloton ja Amalgerol kasutamine suurendas ühe kaubandusliku 

sibula keskmist massi 

 Biostimulantide kasutamine vähendas sibula kuivaine sisaldust 

 Biostimulantide kasutamine ei mõjutanud magneesiumi (Mg), ega süsiniku (C) 

sisaldust statistiliselt, võrreldes kontrollvariandiga 

 Lämmastiku (N) sisaldus oli kõige suurem variandis, kus kasutati biostimulanti 

Fylloton 

 Kaaliumi (K) sisalduses esines kõikides variantides statistilist erinevust. Kõige 

suurema kaaliumi sisaldusega oli variant kus kasutati biostimulanti Fylloton ja 

väikseima kaaliumi sisaldusega oli variant kus kasutati biostimulanti Delfan Plus 

(0,76%) 

 C-vitamiini sisaldus oli suurem variandis, kus ei kasutatud biostimulante 

 Fenoolide sisaldus oli kõige suurem variandis kus kasutati Fylloton`i (36,3 

mg/100g) 

 

Arvestades selle aasta katsetulemusi võib kokkuvõtlikult öelda, et biostimulantide 

Fylloton, Delfan Plus ja Amalgerol kasutamine suurendab eelkõige suuremate sibulate 

osakaalu saagis, mis on hea eelkõige turustamise seisukohalt. Samuti mõjutas 

biostimulantide kasutamine ühe kaubandusliku sibula massi positiivselt. Samas võib aga 

soovitada antud katseaastast lähtudes kasutada eelkõige Fylloton`i, kuna Fylloton andis 

parimaid tulemusi võrreldes teiste biostimulantidega (suurem vee, väävli, fenoolide, 

lämmastiku, fosfori ja kaaliumi sisaldus). 
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INFLUENCE OF BIOSTIMULANTS ON THE YIELD AND 

QUALITY OF ONION  

Summary 

 

The aim of this study was to identify the impact of biostimulants Fylloton, Delfan Plus and 

Amalgerol on the yield and crop quality of the onion variety „Stuttgarter Riesen“. As the 

demand for organic products has grown in recent years then so has the need for the use of 

biostimulants that would permitted to be used for growing said organic products. 

In order to determine the effectiveness of biostimulants on the growth and yield of the 

organic crop a field experiment was conducted. During the growth period of the crop the 

test groups were sprayed using Fylloton, Delfanti Plus and Amalgerol four times over the 

test duration (on 15
th
 of June, on 26th of June, on 8th of July and on 22

nd
 of July). In the 

end of the growth cycle the following was determined for the test groups and for the 

control group: the total yield (g / m²) of the crop, the chemical elements contained in the 

crop, and the size of the diameter for the crop (> 6cm, 4-6 cm and MS:  non-commercial / 

< 4 cm crop).  

The tests revealed that the biostimulants (Fylloton, Delfan Plus, Amalgerol) did not affect 

the total yield of the crop. But the use of biostimulants did result in a change in the amount 

of > 6 cm diameter onions in the crop compared to the control group where biostimulants 

were not used. Also, an increase in the embodiment of the onion crop was detected when 

biostimulants were used. The largest concentration of nitrogen and phenols was detected in 

the group that was sprayed with the biostimulant Fylloton. 

From the results it can be concluded that the use of biostimulants Fylloton, Delfanti Plus 

and Amalgerol will increase the embodiment and the size of the onion bulbs which is 

beneficial in the marketing and selling of the crops. It can be concluded that the 

biostimulant Fylloton achieved the best results compared to Delfanti  Plus and Amalgerol 

as its crop had a higher water, sulfur, phenol, nitrogen, phosphorus and potassium content. 
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