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Lühikokkuvõte 

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada erinevate maheviljelusse lubatud väetiste mõju 

poolkõrge mustika produktiivsusele mahajäetud freesturbavälja tingimustes. Uurimistöö 

viidi läbi 2014. aastal Tartumaal, OÜ Hiie Talu territooriumil asuvas poolkõrge mustika 

(Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) sordi ´Northblue` katseistandikus. Kasutati 

järgmisi maheviljeluses lubatud looduslikke väetisi lämmastikunormiga 70 kg/ha: Biolan 

3-1-7, Biolan 4-1-2, Compost Kanakaka, Monterra 9-1-4. Nimetatud väetistele lisaks anti 

karvajahu N 50 kg/ha. Kontrollvariandina kasutati katses sünteetilist mineraalväetist 

Cropcare 6-14-23 lämmastikunormiga 120 kg/ha.  

 

Väetuskatse tulemused näitasid, et ´Northblue` taimed saavutasid sordiomase kõrguse. 

Maheviljeluses kasutada lubatud väetistega Biolan 3-1-7, Biolan 4-1-2, Compost Kanakaka 

ja Monterra 9-1-4 väetatud põõsaste kõrgus, läbimõõt ja taime kohta moodustunud 

pikkvõrsete arv ei erinenud oluliselt kontrollvariandina rakendatud sünteetilise 

mineraalväetisega Cropcare väetatud põõsaste vastavatest näitajatest. Vaid variandi 

Monterra (Algomin) põõsaste vegetatiivne kasv oli vähesem kui teiste katsevariantide 

taimedel, kuid selle põhjuseks on varasematel katseaastatel kasutatud ebasobiva väetise 

(Algomin) negatiivne järelmõju.  

 

Püstitatud hüpotees − maheviljeluses kasutada lubatud looduslikud väetised tagavad 

mahajäetud freesturbavälja tingimustes poolkõrgele mustikale optimaalse kasvu ja 

saagikuse − leidis kinnitust vaid osaliselt. Lehtedest määratud toitainete sisaldustest selgus, 

et mitmed näitajad olid mustikate jaoks välja töötatud standardite põhjal katsetaimedes 

soovituslikest piirnormidest madalamad, ja seda kõikides katsevariantides. 

 

Uurimistöö tulemuste põhjal võib väita, et katses kasutatud looduslikud väetised sobivad 

poolkõrge mustika väetamiseks ammendatud turbaväljadel maheviljeluse tingimustes.  
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SISSEJUHATUS 
 
Mustikad on biokeemilise koostise poolest ühed väärtuslikumad marjad. Neis sisaldub 

rohkesti inimese tervisele kasulikke antioksüdatiivsete omadustega antotsüaane ja 

vitamiine (Jimenez-Garcia et al., 2013; Starast et al., 2007a). Paljudes maailma 

piirkondades on mustikate kasvatamise pind üha suurenenud ning lisandub uusi riike, kus 

varem pole mustikakasvatusega tegeldud. Näiteks Šveits, kus kultuurmustikate 

kasvatamine on uus tootmisharu (Suter et al., 2008). Suurimaks mustikatootjaks maailmas 

on USA, kus 2012 aastal toodeti erinevaid kultuurmustikaid kokku 256 000 tonni (Geisler, 

2013). Ka maheviljelus on just seal hoogsalt laienema hakanud ning Geisler’i (2013) 

kogutud andmetel oli 2008 aastal seal 526 sertifitseeritud mahemustikakasvatajat, 

kogutoodang 2700 tonni, kusjuures kasvatatakse kännasmustikat (Vaccinium corymbosum 

L.), silmmustikat (V. virgatum Ait.) ja ahtalehist mustikat (V. angustifolium Ait.). Eestis 

kultiveeritakse peamiselt ahtalehist mustikat ja poolkõrget mustikat (Vaccinium × 

atlanticum E.P. Bicknell). Maheviljeluses on väga oluline õige sordi valik. Katsete 

tulemustest lähtuvalt on meie tingimustesse sobivateks poolkõrge mustika sortideks 

osutunud ´Northblue` ja ´Northcountry` oma kõrge saagikuse ja hea talvekindluse poolest 

(Starast et al., 2005). Sorti ´Northblue` soovitatakse kasvatamiseks nii tootmistingimustes 

kui ka koduaedades (Kivistik, 2014). 

 

Mustikate edukaks viljelemiseks tuleb arvestada nende bioloogiliste eripäradega. 

Mustikate kasvatamiseks saab ära kasutada mahajäetud freesturbaväljad, kus mulla 

omadused on eriti sobivad nendele taimedele. Kuna soodes ja rabades paiknevad väga 

suured mageveevarud, on turbaväljadel soovitatav kasutada eelkõige maheviljelust. Eestis 

kasvatatakse mustikaid maheviljeluse tingimustes 63 ha-l, sealhulgas 19 ha on ülemineku 

staadiumis (Mahepõllumajanduslik taimekasvatus, 2014). Meie tingimustes, kus 

kasvupinnad on väikesed, mustikaid ohustavad kahjurid ja haigused praktiliselt puuduvad, 

kuigi esimesed monitooringud on näidanud mitmete haiguste esinemist erinevates 

istandikes, kuid seda väga vähesel määral (Starast et al., 2009a).  

 

Oluliseks motivaatoriks eelistada mustikate kasvatamiseks just maheviljelust, on meie 

tootjatele mahepõllumajandusliku tootmise toetused. Ka tarbijad tunnevad üha rohkem 

huvi mahetoodete vastu. Vastavalt EMORi (Maheturg, 2012) küsitlustulemustele oli 26 %-



 6

l elanikest huvi osta mahedalt toodetud puuvilja ja marju ning kartuleid ja mett. Mustikate 

kasvatamise, sealjuures väetamise kohta mineraalmullal on Eestis läbi viidud mitmeid 

uuringuid (Starast et al., 2007b; Albert et al., 2004; Starast & Karp, 2001). Mustikate 

väetamist turbaväljadel, maheviljeluse tingimustes on veel vähe uuritud. 

 

Antud magistritöö eesmärgiks on välja selgitada erinevate maheviljelusse lubatud väetiste 

mõju poolkõrge mustika produktiivsusele mahajäetud freesturbavälja tingimustes. 

 

Lähtuvalt magistritöö eesmärgist püstitati tööle järgmine hüpotees: maheviljeluses 

kasutada lubatud looduslikud väetised tagavad mahajäetud freesturbavälja tingimustes 

poolkõrgele mustikale optimaalse kasvu ja saagikuse.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Mustikatele sobiv mullakeskkond 

 

1.1.1. Orgaanilise aine sisaldus 

 

Mustika (Vaccinium) perekonna liikidel on spetsiifilised nõuded mullatingimuste suhtes. 

Nad kasvavad ja arenevad kõige paremini orgaanilise aine rikkas, vett hästi läbilaskvas 

mullas, mis on happelise reaktsiooniga (Nestby et al., 2014; Yadong & Yu, 2009). Eestis 

on kultuurmustikatele heaks kasvukohaks osutunud ammendatud freesturbaväljad, sest 

turvas on neile sobiva mullareaktsiooniga, kõrge orgaanilise aine sisaldusega (üle 70%) 

ning hea õhustatusega (Paal et al., 2011). Mineraalmuldadele mustikaistandikke rajades 

segatakse meil muld sageli turbaga (Starast et al., 2005). Lätis kasvavad kännas- ja 

poolkõrged mustikad enamasti turbaga rikastatud mineraalmullal ning väiksemal pindalal 

turbarabades (Abolins et al., 2009).  

 

Ka näiteks Hiinas, kus suuremas osas tootmispiirkondades on mulla orgaanilise aine 

sisaldus alla 1%, kasutatakse selle tõstmiseks turvast (Yadong & Yu, 2009). Kuna turvast 

toodetakse peamiselt riigi põhjaosas, on transpordikulud suured ning turba kasutamine 

mullaparandajana moodustab istandiku rajamiseks vajalikest investeeringutest isegi ¼. 

Floridas on täheldatud, et kännasmustikad vajavad heaks kasvuks mulda, mille orgaanilise 

aine sisaldus on vähemalt 2% või rohkem (Lyrene & Sherman, 1988). Looduses kasvab ta 

seal kõige ohtramalt ja elujõulisemana piirkondades, kus mulla orgaanilise aine sisaldus on 

4% või rohkem. Kuna Floridas on piisavalt suur turbavaru, soovitatakse sealgi kasvukoha 

ettevalmistamisel mulla rikastamiseks orgaanilise ainega kasutada turvast. 

 

Istutuseelselt lisatakse mulla orgaanilise aine sisalduse tõstmiseks ka saepuru või 

purustatud männikoort (Strik & Buller, 2014; Panicker et al., 2009). Männikoor sisaldab 

40% orgaanilist ainet ning seda on vaja lisada küllaltki suures koguses, et tõsta mulla 

orgaanilise aine sisaldust 1% võrra (Williamson et al, 2006). Kännasmustikate 

istutusaukudesse on lisatud turbasammalt (Spiers, 1995; 1998). Turbasammal on happeline 
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ning parandab mulla aeratsiooni ja suurendab niiskuse sidumise võimet. Argentiinas 

kasutatakse mulla orgaanilise aine sisalduse tõstmiseks muuhulgas suhkruroo varte 

töötlemisjääke (Bañados, 2009). Istutuseelne orgaanilise aine lisamine mulda parandab 

selle drenaaži ja teisi füüsikalisi omadusi (Tamada, 2009). 

 

Kui kaheaastased poolkõrge mustika ´Northblue` taimed istutati erineva koostisega 

substraatidesse, kasvasid need kõige kõrgemaks materjalide segus, mille koostises oli kaks 

osa turvast, üks osa perliiti ja üks osa liiva (Xie & Wu, 2009). Suure turbasisalduse tõttu 

oli selle kasvusubstraadi orgaanilise aine sisaldus 79,1 %. Orgaaniline aine on taimede 

jaoks aeglaselt vabanevate toiteelementide allikas ning kõrge orgaanilise aine sisaldus 

mõjus hästi ka juurte kasvule. Turvast sisaldavates substraatides kasvanud taimedel oli 

lisaks pikematele võrsetele veel suurem lehtede kuivkaal ja lehe pindala. Substraadile 

lisatud saepuru suurendas samuti mainitud näitajaid. 

 

Mustikad omastavad lämmastikku eelkõige ammooniumioonina ja vähem nitraadina 

(Korcak, 1988). Orgaanikarikkas substraadis tekib lagunemisel ammooniumioone rohkem. 

Kanarbikuliste sugukonda kuuluvad taimed kasvavad looduslikult enamasti kasvukohtades, 

kus orgaanilise aine mineralisatsioon on väga aeglane (Nestby et al., 2014). Happelise 

mullareaktsiooni tõttu on toiteelemendid taimedele raskesti omastatavad. Erikoidsed 

mükoriisaseened teevad endaga sümbiootilises suhtes olevale taimele orgaanilistes 

ühendites sisalduva lämmastiku ja fosfori kergemini kättesaadavaks (Myers & Leake, 

1996). 

 

 

1.1.2. Mulla pH ja selle muutmine 

 

Optimaalne mulla pH sõltub mõnevõrra mustikaliigist ja mullatüübist, ent taimede heaks 

kasvuks võiks see jääda vahemikku 4,2-5,2 (Williamson et al, 2006). On märgatud, et kui 

muld on väga happeline (pH<3,5), siis vähenevad nii mustikataimede vegetatiivne kasv kui 

ka saagikus (Spiers, 1984). Üldjuhul on probleemiks, et mullad on aluselisemad ning pH 

näidu alandamiseks kasutatakse tavaliselt erineval kujul väävlit, aga ka happelisi väetisi 

või multše (Bañados et al., 2009; Xie & Wu, 2009). 
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Šveitsis, kus mullad on üsna aluselised ja orgaanilise aine vaesed, uuriti pH alandamise 

mõju väävli ja sidrunhappe abil kännasmustika taimedele (Suter, et al., 2008). 

Katsetulemustes täheldati olulist põõsaste kasvu suurenemist (vastavalt 43% ja 12%) ja 

saagikuse tõusu (vastavalt 55% ja 9%) võrreldes kontrollvariandiga, mille puhul mulla 

happesust ei tõstetud. Soovituslik pH (<4,8) saavutati siiski ainult väävli (30 g taime kohta 

aastas) kasutamisel. Madalam pH mõjus positiivselt ka juurte levimisulatusele. Maine’s 

(USA) ahtalehise mustika istandikus tõusis saagikus ja suurenes õiepungade tihedus 

taimedel, mis kasvasid katselappidel, kus oli kasutatud pH vähendamiseks väävlit 

(Smagula et al., 2009). Kerge lõimisega liivsavi mullal väävli abil pH alandamine Eestis 

läbiviidud katses, aga sama mustikaliigi produktiivsust ei suurendanud (Starast et al., 

2007b). Samas poolkõrge mustika sortidega ’Northblue’ ja ’Northcountry’ läbiviidud 

katses selgus, et mineraalmullal kasutatud freesturvas muudab samuti mulla pH-d oluliselt 

madalamaks (Starast et al., 2002). Ilmnes, et kui enne istandiku rajamist oli mulla pH 6,0, 

siis kolme aasta pärast oli see langenud 4,4-ni, kui istutuseelselt oli lisatud kasvupinnasesse 

turvast ning ka multšina oli kasutatud freesturvast. 

 

Austraalias läbiviidud võrdlevas multšide uuringus vähenes mulla pH kännasmustika 

katses hakkepuitu  kasutades 3,85-ni (Cox, 2009). Selleks, et ennetada potentsiaalselt 

kahju, mis oleks võinud tekkida edasisest pH alanemisest, taimede kasvule ja saagikusele 

otsustati kasutada mulla happesuse korrigeerimiseks lupjamist. Eesti teadlaste kogemuste 

põhjal ei osutunud lupjamine ammendatud turbaväljale rajatud ahtalehise mustika 

istandikus, mille mulla pH oli 2,6, otstarbekaks (Paal et al., 2011). Lupjamise mõjul 

taimede võsude arv ja pikkus ei suurenenud. Katsest selgus, et ahtalehine mustikas talub 

tunduvalt happelisemat mulda, kui seni arvatud pH 4-5 (Hall et al., 1964). 

 

Kui pH tõuseb mullas üle 5,2, tekib mustikataimedel sageli rauavaegusest kloroos (Eck, 

1988). Taimede kasv pidurdub ja lehed muutuvad kahvatuks. Xie & Wu (2009) märkasid 

poolkõrge mustika ´Northblue` lehtedel kloroosi ilminguid siis, kui kasvusubstraadi pH oli 

üle 5. Mulla pH mõjutab raua keemilist olekut ja selle kättesaadavust mustikate juurtele. 

Poolkõrget mustikat ´Northblue` hüdropooniliselt kasvatades, oli nende võrsete kasv pH 

4,5 juures parem kui pH 6,5 juures, sõltumata sellest, mis vormis lämmastikuga (NO3-N, 

NH4-N või NH4-N/NO3-N) teda varustati (Rosen et al., 1990). 
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1.1.3. Mulla niiskus 

 

Mustikad vajavad kasvuks ja saagi andmiseks pidevat ja küllaldast varustatust veega kogu 

vegetatsiooniperioodi vältel (Holzapfel, 2009). Mustikataimede poolt tarbitav vee kogus on 

suurim viljade moodustumise ajal (Bryla & Strick, 2006). Valdav osa kännasmustikate 

juuresüsteemist paikneb mulla pindmises 0,5 m või isegi vähem kui 0,4 m sügavuses kihis 

(Holzapfel, 2009; Bryla & Strick, 2006). Pinnalähedase juurestiku tõttu on mustikad 

vähese põuataluvusega. Turbaga multšitud poolkõrge mustika taimedel paiknes enamik 

juuri 5 cm sügavusel (Albert et al., 2010). Nii madalal paiknevate juurtega taimed on eriti 

altid põuakahjustustele ning vajavad hoolikat niisutamist. Põuastressile vastupidavamaks 

muudab taimed koloniseeritus mükoriisaseentega (Jeliazkova & Percival, 2003). Samas ei 

talu mustikad liigniiskust, mis soodustab juuremädaniku levikut (Bryla & Linderman, 

2007). Põhjavee tase ei tohiks mustikaistandikus tõusta kõrgemale kui 40 cm mullapinnast 

(Williamson et al., 2006). Vastupidavus liigniiskuse tingimustele sõltub liigist ja sordist 

(Lin et al., 2002). Vastupidavus veega üleujutamisele vähenes katsetingimustes järjekorras: 

kännasmustikas > poolkõrge mustikas > ahtalehine mustikas. Liigniiskust talusid kõige 

paremini sordi ´Aron` taimed. Seega võiks seda sorti kasvatada ka niiskemates tingimustes. 

Mulla drenaaži ja õhustatuse parandamiseks istutatakse mustikad kõrgemaks tõstetud 

peenardele (kuni 30 cm) või viiakse istutuseelselt mulda orgaanilist materjali, näiteks 

saepuru (Strik et al., 2009; Tamada, 2009). 

 

Kasvatustehnoloogilistest võtetest on mulla optimaalse niiskusetaseme saavutamisel 

oluline roll orgaaniliste ja sünteetiliste multšide kasutamisel. Multšid vähendavad vee 

aurustumist mullast. Multšide efektiivsus pinnase niiskuse säilitamisel on erinev. Näiteks 

selleks, et vältida veepuudusest tingitud stressi, kulus Oregonis läbiviidud katses 

peenravaibaga kaetud 0,3 m kõrguseks tõstetud peenarde kastmiseks esimesel aastal ühe 

kännasmustika taime kohta 370 l rohkem vett (ehk 131% enam) kui sama kõrgete ning 

saepuruga multšitud peenarde puhul (Strik et al., 2009). Mõned kogemused saepuru multši 

kasutamisega näitavad, et selle all on mustikataimede kasv pärsitud, ja eriti just noortel 

taimedel, sest tekib toitainete puudus (White, 2006; Starast et al., 2005). Küll aga ilmnes 

saepuru multši positiivne mõju taimede produktiivsusele vanemas istandikus. 
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1.2. Multšid toiteelementide allikatena 

 

Toiteelementide lisa saavad taimed erinevatest orgaanilistest multšidest. Georgias, 

silmmustika maheistandikus läbiviidud uuringus, reageerisid taimed männiokka multšile 

lehtede suurema lämmastiku ja mangaani sisaldusega ning väiksema boori sisaldusega 

võrreldes multšimata kontrollvariandiga (Krewer et al., 2009). Sama katse männikoore 

puruga multšitud variandis suurenes mustikalehtede mangaani sisaldus ning vähenes väävli 

sisaldus. Multšide positiivne mõju väljendus ka taimede vegetatiivses kasvus. Eriti 

märkimisväärselt arenesid taimed teisel kasvuaastal männiokka multši kasutades, seda 

isegi võrrelduna tavaviljelussüsteemis kasvavate taimedega. Viiendal katseaastal oli taimed 

kõige suuremad männikoorega multšitud variandis sellele järgnevalt männiokka ning 

geotekstiiliga multši variantides ning kõige väiksemad multšimata kontrollvariandis. Tšiilis 

on täheldatud männi saepuruga multšitud kännasmustika taimede sordi ´O’Neal` lehtedes 

mangaani sisalduse tõusu toksilisel määral (Bañados et al., 2009).  

 

Aiajäätmetest tehtud komposti ei ole multšides soovitatav lisada ainsa materjalina, vaid 

näiteks koos okaspuu saepuruga, nagu selgus Kanadas läbiviidud katses (Forge et al., 

2013). Komposti kasutamine 10 cm paksuse multšikihina vähendas kännasmustika marjade 

suurust ning põõsaste vegetatiivset kasvu võrreldes sama tüseda saepuru kihiga. Ka tõusid 

komposti mõjul lehtede lämmastiku ja kaaliumi sisaldus ning mulla elektrijuhtivus liiga 

kõrgeks, ning lehtedes ilmnes magneesiumi defitsiit. Kui elektrijuhtivuse väärtus tõuseb 

üle 2,5, siis mustikas kogub mullast endasse kahjustavas koguses soolasid (Xie & Wu, 

2009). Mõlemat materjali multšides kombineerituna (5 cm + 5 cm) kasutades ei 

põhjustanud kompost ebasoovitavaid kõrvalmõjusid taimedele. Ühtlasi kompenseerisid 

kompostiga lisandunud toitained lämmastikukadu saepurust, mis oli tingitud mikroobide 

elutegevusest 

 

Poolas kolm aastat väldanud uuringus võrreldi turba, saepuru ja kakaokoore multši mõju 

kännasmustika taimedele (Ochmian et al., 2010). Turbaga multšitud taimede võrsed 

kasvasid teiste katsevariantide taimedega võrreldes oluliselt pikemaks. Samuti oli 100 g 

viljade mass suurim turbaga multšitud variandis Kõrgeim saak saadi aga saepuruga 

multšitud kännasmustika taimedelt. Saepuruga multšitult tõusis enim lehtede lämmastiku 

sisaldus. Kakaokoore multši kasutades olid saagikus ja marjad väiksemad kui teiste 



 13

variantide puhul, ent selle multši mõjul tõusis lehtede fosfori ja kaaliumi sisaldus. 

Poolkõrge mustikaga läbiviidud katsed on näidanud positiivset mõju turba lisamisel 

kasvupinnasesse ja turbamultši kasutamisel, kusjuures taimede toitainete omastamine oli 

sellise töötlusviisi puhul parim ja ka taimede produktsioon nii saagikuse kui ka vegetatiivse 

kasvu osas (Starast et al., 2005). Häid tulemusi nimetatud näitajate osas saadi ka ainult 

turbamultši kasutamisel võrreldes kile- ja saepurumultšiga. 

 

 

1.3. Mustikate maheviljeluses kasutatud väetised 

 

Looduslikes kasvukohtades on mustikatel vähestel juhtudel täheldatud lämmastiku ja 

fosfori vaeguse sümptomeid (Nestby et al., 2014). Mustikate kultuuris kasvatamisel, 

toodangu saamise eesmärgil on väetamine osutunud vajalikuks. Ammendatud turbaväljal 

tõstis ahtalehise mustika väetamine saagikust kolm kuni kaheksa korda võrreldes 

väetamata kontrollvariandiga (Vahejõe et al., 2010). Mahepõllumajanduses ei kasutata 

väetamiseks mineraalset lämmastikku. Mahetootjad kasutavad mustikate väetamisel 

toiteelementide allikana näiteks kalatööstuse jääkidest tehtud emulsiooni, vere- ja sulejahu, 

allapanuga kanasõnnikut, puuvilla seemnete jahu (Julian et al., 2012; Krewer et al., 2009).  

 

Maine osariigis läbi viidud väetuskatses lämmastiku ja fosfori defitsiidiga ahtalehise 

mustika tootmispõllul leiti mineraalväetisele diammooniumfosfaat ehk DAP (18-46-0) hea 

alternatiiv maheviljeluses lubatud väetiste seast (Smagula & Fastook, 2009). Väetise Pro-

Holly (4-6-4), mis koosneb linnusõnnikust, sulejahust, kondituhast ning looduslikest 

mineraalidest ja elementaarväävlist, mõjul suurenesid võrdväärselt edukalt 

mineraalväetisega DAP mustikavõrsete pikkus ja harunemine, kõrvalharude pikkus, 

õiepungade arvukus ja saagikus. Kuigi katses kasvanud taimedel ei esinenud kaaliumi 

defitsiiti, suurendas Pro-Holly mustikalehtede kaaliumisisaldust. Kui väetise Rennaisance 

(8-2-6), mis koosneb sule- ja luujahust ning jahvatatud sojaoast, toimel muld muutus pisut 

happelisemaks, siis Pro-Holly (4-6-4) mõjul mulla pH kergelt tõusis võrreldes teiste 

väetisvariantidega. 

 

Nova Scotias, Kanadas kaks aastat kestnud kännasmustika mahekatses leiti muuhulgas, et 

väetise Nutri-Wawe 4-1-2 (mis koosneb linnusõnniku pelletitest) kasutamine, andis 
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amooniumsulfaadiga väetamisega sarnaseid tulemusi (Burkhard et al., 2009). Statistiliselt 

olulisi erinevusi põõsaste suuruses, saagikuses, marjade suuruses ja arvus ning lehtede N, 

P, K sisalduses nende kahe väetisvariandi vahel ei esinenud. Võrdlusest väetamata jäetud 

variandiga järeldati, et lämmastikunorm oleks võinud olla suurem või lämmastiku 

omastamise seisukohast väetamise aeg pisut hilisem. Mõlemat väetist anti 

lämmastikunormiga 30 kg/ha kohta. Katsetetulemuste põhjal sobiks Nutri-Wawe 4-1-2 

mahekasvatuses tavaviljeluses mustikate väetamiseks kasutatava mineraalväetise 

ammoniumsulfaat asendajaks. 

 

Oregoni 2006. aastal rajatud pikaajalises mitmefaktorilises mahepõllumajanduslikus 

kännasmustika katses kasutati väetamiseks kalaemulsiooni ja sulejahu kahe erineva 

lämmastikunormiga: 29 ning 57 kg/ha (Larco et al., 2013). Kalaemulsioon tagas üldiselt 

taimedele parema toitainetega varustatuse, tõstes mõlema katsealuse sordi nii ´Duke` kui 

´Liberty` puhul mulla fosfori, kaaliumi ja vase sisaldust ning lehtede fosfori ja kaaliumi 

sisaldust. Kalatöötlemise jääkidest tehtud väetise kasutamisel oli ka lämmastik taimele 

paremini kättesaadav ning alanes mulla pH. Ainult lehtede kaltsiumi, magneesiumi ja boori 

sisaldus olid esimesel aastal pärast istutamist soovituslikest piirnormidest madalamad. 

Sulejahu mõjul tõusis mullas kaltsiumi sisaldus ja nii mullas kui ka mustikalehtedes boori 

sisaldus. Teisel katseaastal oli sulejahu väetisvariantides lehtede lämmastikusisaldus madal 

või defitsiitne ning boori ja vase sisaldus madalavõitu kõigis variantides. Samas tõusis 

jätkuvalt kaaliumi sisaldus taimelehtedes kalaemulsiooni toimel (kalaemulsioon sisaldas 

kaaliumit 100 korda rohkem kui sulejahu). Kolmandal vegetatsiooniperioodil saadi 

kõrgeim saak nendelt katselappidelt, mida väetati kalaemulsiooniga lämmastikunormiga 29 

kg/ha ja sulejahu N 57 kg/ha, ning madalaim saak nendelt taimedelt, mida väetati 

kalaemulsiooniga N 57 kg/ha (Strik et al., 2012). Suurem kogus kalaemulsiooni tõstis 

mustikalehtede lämmastiku sisalduse piirnormidest kõrgemale. 

 

Häid tulemusi on andnud vermikomposti kasutamine silmmustikate väetamisel (Panicker 

et al., 2009). Vermikompostiga väetatud katselappidel olid põõsaste laius ning kõrgus, 

varre diameeter, saagikus ja viljade mass statistiliselt oluliselt suuremad kui võrdluseks 

olnud sünteetilise mineraalväetise variantides. Ka veisesõnnikut saanud taimed olid samas 

katses pikemad kui mineraalväetisega väetatud taimede, kuid muud mõõdetud näitajad 

nende kahe variandi puhul oluliselt ei erinenud. 
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Poolkõrge mustika sortide ´Chippeva` ja ´Polaris` väetuskatses andsid veisesõnniku 

kompost, lutsernijahu (millele oli lisatud kaljust eraldatud kaaliumit ning puutuhka), ning 

veel kaks erinevatest jäätmetest valmistatud komposti, üsna sarnase resultaadi 

mineraalväetisega [segu uureast (45-0-0), superfosfaadist P2O5 (0-20-0) ja kaaliumist K2O 

(0-0-60)] lehe ja mulla toiteelementide analüüsides (Warman & Shanmugan, 2008). Sordi 

´Chippeva` katselappide mullast kolmandal kasvuaastal tehtud analüüsides täheldati 

kõikide kompostide mõjul suuremat magneesiumi, veisesõnniku komposti variandis 

suuremat kaaliumi, olmejäätmete komposti kasutades 80% suuremat kaltsiumi ning 

mineraalväetise variandis kaks korda suuremat väävli sisaldust. ´Polarise` katselappidelt 

võetud mullaproovides ei täheldatud nende väetisvariantide vahel üldse statistiliselt 

usutavaid erinevusi. Enamiku makrotoitainete (N, K, Ca, S) sisalduses mustikalehtedes 

väetisvariantide vahel statistiliselt olulisi erinevusi ei leitud. Veisesõnniku komposti ja 

mineraalväetise kasutamine põhjustasid fosfori sisalduse tõusu ´Chippeva` lehtedes. 

Mineraalväetise variandis oli mõlema sordi lehtedes väiksem magneesiumi näitaja ning 

veisesõnniku komposti puhul sama toiteelemendi näitaja madalam sordi ´Polarise` 

lehtedes. Kui sordi ´Chippeva` saak oli kõrgeim lutsernijahuga väetatult, siis ´Polaris` 

andis parima saagi olmejäätmete kompostiga väetatult. 

 

Lisaks taimede toitmisele mõjutavad maheviljeluses kasutatavad looduslikku päritolu 

väetised risosfääri elustikku, mis on omakorda taimedega seotud. Orgaaniliste väetiste segu 

(kompost, verejahu, kaunviljade jahu) kasutamine kasvuhoones kännasmustika taimede 

väetamisel tõstis võrreldes mineraalväetistega (ammooniumsulfaat, superfosfaat ja 

kaaliumsulfaat) mulla bioloogilist aktiivsust, koloniseeritust mükoriisaseentega ning 

lehtede antioksüdantide sisaldust (Montalba et al., 2010). Nende muutuste tõttu vähenes 

oluliselt orgaaniliste väetistega väetatud taimede haigestumine närbumistõppe (Fusarium 

wilt) võrreldes tavaviljeluses kasutatavaid väetisi saanud taimedega. Mõlema väetusviisi 

puhul oli lämmastiku-, fosfori- ja kaaliuminormiks 60 kg/ha. On leitud, et mineraalväetis 

võib mükoriisaseentele pärssivalt mõjuda. Samas põõsaste kõrguses, kuivaine sisalduses 

ning okste arvus ja läbimõõdus olulisi erinevusi eelpool kirjeldatud katses statistiline 

andmeanalüüs ei näidanud. 

 

Looduslike väetiste positiivset mõju mükoriisaga nakatumisele on märgatud varasemates 

katseteski, näiteks kasvuhooneeksperimendis, kus kännasmustikaid väetati võrdlevalt 

orgaanilise väetisega BioGrow 9-3-5 (mis on tehtud kaladest) ja aeglaselt vabaneva 
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sünteetilise väetisega Osmocote Plus 15-9-12 (Scagel, 2005). Mükoriisaga nakatumise 

mõjul kasvasid taimed pikemaks, kuid juurte kasv oli seejuures tagasihoidlikum mõlema 

väetisviisi puhul. Mükoriisa soodustas toitainete omastamist ja eriti just loodusliku väetise 

puhul. Ilmnes aga, et mükoriisaga nakatamata taimedel oli orgaanilise väetisega väetades 

mõnede toiteelementide omastamine vähesem kui mineraalväetise puhul. Ka tagas suurem 

mükoriisaseentega nakatumine multšitud poolkõrge mustika ´Northblue` ja ´Northcountry` 

taimedele suurema kõrguskasvu ja saagikuse (Starast, 2006). Multšimise mõjul suurenes 

mükoriisaseentega nakatumine keskmiselt 42%.  

 

Maheistandike rajamisel tuleb kasutada mahepõllumajanduslikult toodetud istikuid 

(Mahepõllumajanduslik ..., 2007). Uus-Meremaal läbiviidud uuringust silm- ja 

kännasmustika taimedega selgus, et puukoolis, maheviljeluse tingimustes, võib noortele 

mustikataimedele algarenguks piisava toitainetega varustatuse tagamine osutada 

keerulisemaks kui tavaviljeluse tingimustes (Miller et al., 2006). Analüüside tulemused 

näitasid merevetikatest tehtud biostimulandiga Ocean Organics väetatud potitaimede 

lehtedes madalamat lämmastiku ja fosfori sisaldust. Nende toiteelementide defitsiidi 

sümptomid olid lehtedel ka visuaalselt nähtavad. Okaspuu saepuru multšiga kaetud 

peenardes täheldati tavaviljeluse tingimustes noortaimede võrsetel intensiivsemat kasvu. 

Silmmustika sordi ´Maru` taimedel kasvasid võrsed sünteetilise mineraalväetisega väetades 

vähemalt kolm korda pikemaks kui verest ja luudest tehtud maheväetist Nitrosol (8-3-6) 

või kõrge aminohapete sisaldusega biostimulanti Wuxal Amino (9-0-0) saanud 

katsevariantides. 

 

Kuna kaubandusvõrgus müüdavad looduslikud väetised on kallid, võib nende kasutamine 

moodustada 20-50 % mustikate tootmiskuludest (Mallory & Smagula, 2014). Seetõttu 

otsitakse teaduskatsetes väetistele alternatiivseid odavamaid materjale, mis kataksid 

mustikate toiteelementide vajaduse. Maine`s, mustikate tootmispõllul läbiviidud katses, 

väetati multšitud ja multšimata katselappe võrdlevalt merevetikate jäätmetest tehtud 

komposti, maheviljeluses kasutada lubatud väetise Pro-Holly 4-6-4 ja mineraalväetise 

diammooniumfosfaadiga (18-46-0) (Mallory & Smagula, 2014). Kasutati 

lämmastikunormi 42 kg/ha ja fosforit 275 kg/ha. Ühekordne komposti lisamine tõstis 

märgatavalt mulla katioonide vahetamise võimekust, pH-d, kaltsiumi ja fosfori sisaldust 

võrreldes väetistega. Ent mulla orgaanilise aine ja lehtede toiteelementide sisaldust 

merevetikate kompost ei suurendanud. Samas suurendas vetika kompost võrreldes 
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väetamata kontrollvariandiga mustikataimede varte harunemist, õiepungade arvu varre 

kohta, viljade arvu punga kohta, üldist saagikust ning kvaliteetse saagi hulka. Nende 

näitajate poolest ei erinenud komposti tulemused statistiliselt oluliselt Pro-Holly ja 

diammooniumsulfaadiga saavutatud näitudest. 

 

Ammendatud turbväljadel tuleb keskkonnamõjude tõttu väetamist hoolikalt planeerida. 

Kuivenduskraavidest võivad liigsed toitained sattuda veekogudesse ja põhjustada 

eutrofeerumist. Näiteks on väidetud, et väetamise tagajärjel on hakanud Marjasoo talus 

Sapi-Lulli jääksoos Mustjärv marjaistandiku poolsel küljel kinni kasvama (Anier, 2012). 

Raskel mullal paiknenud silmmustika katses oli orgaanikaga väetades suurenenud 

pindmises kihis küll nitraatlämmastiku ja fosfori sisaldus, kuid mineraalväetist saanud 

katsevariandil oli lämmastiku ja fosfori leostumine alumistesse mulla kihtidesse 

tähelepanuväärsemalt kõrgem (Panicker et al., 2009). 

 

 

1.4. Umbrohutõrje mustikate maheviljeluses 

 

Nii nagu paljude teistegi kultuuride puhul on ka mustikate maheviljelemisel üheks 

suurimaks probleemiks umbrohutõrje (Burkhard et al., 2010; Krewer et al., 2009). 

Juurekarvade puudumise ja madala juurestiku tõttu ei ole mustikad umbrohtudega piisavalt 

konkurentsivõimelised, et tagada endale piisavat vee ja toitainete varu. Katsest 

kännasmustikaga ilmnes, et umbrohud võivad vähendada mulla lämmastikusisaldust 71 % 

(Burkhard et al., 2010). Konkurents umbrohtudega avaldas negatiivset mõju nii põõsaste 

kasvule kui ka saagikusele. Mustikaistandike väetamine ilma herbitsiide kasutamata võib 

põhjustada hoopiski saagikuse langust, sest väetised ergutavad ühtlasi umbrohtude kasvu 

(Yarborough et al., 1986). Ahtalehise mustika maheviljeluskatses Maine’s tõusis 

märgatavalt umbrohtude levik nendel katselappidel, mida väetati lämmastikunormiga 45 

kg/ha võrrelduna 22 kg/ha N ja väetamata variandiga (Smagula et al., 2009). Samas 

taimede saagikus umbrohtumuse tõttu ei vähenenud. 

 

Kuna herbitsiidide kasutamine ei ole maheviljeluses lubatud, kasutatakse 

mustikaistandikes umbrohtumuse kontrolli all hoidmiseks peamiselt multše. Kilemultš ja 

peenravaip (Cox, 2009) on umbrohtude leviku takistajatena üsna tõhusad ja maheviljeluses 
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on nende kasutamine lubatud. Kilemultš loob noortele taimedele algarenguks soodsad 

tingimused, kuid teeb need talveõrnemaks võrreldes saepuru ja turbamultšiga (Starast et 

al., 2002). Kile või peenravaiba korral on raske läbi viia väetamist granuleeritud väetistega 

või kompostiga (Strick et al., 2014). Mõnedes piirkondades võib temperatuur peenravaiba 

all tõusta taimede jaoks ebasobivalt kõrgeks. Sünteetiliste multšide probleemiks on veel 

nende kasutusea lõppedes tekkivad jäätmed, mis ei lähe hästi kokku mahepõllumajanduse 

aluseks oleva ökoloogilise mõtteviisiga.  

 

Katsete põhjal on selgunud, et ka mitmed orgaanilised multšid vähendavad umbrohtude 

esinemist mustikaistandikes, näiteks turvas, saepuru, männiokka multš (Burkhard et al., 

2010; Strik et al., 2009). Saepurule lisatud komposti puhul umbrohtumus kasvab ning 

tõusevad kulutused umbrohutõrjeks (Strik et al., 2009). 

 

Parema tulemuse saavutamiseks kombineeritakse sünteetilisi ja orgaanilisi multše. 

Kännasmustika maheistandikus on õnnestunud umbrohtumus peaaegu täielikult kontrolli 

alla saada kasutades lisaks peenravaibale sellesse taimede istutamiseks tehtud aukudes 

kohvipuru multši (Sciarappa et al., 2008). Georgia tingimustes osutusid ahtalehise mustika 

katses heaks umbrohtude alla surujaks männiokka ja männikoore multšid, viimane neist nii 

10 cm paksuselt peenra kattena kui ka geotekstiili sisse tehtud taime istutusaukudes 

(Krewer et al., 2009). Jämedama fraktsiooniga männikoore puru osutus umbrohutõrje 

seisukohast paremaks kui peenema fraktsiooniga männikoor, sest selle pindmine kiht jäi 

kuivem, mis on umbrohu seemnetele idanemiseks ebasoodsamaks keskkonnaks. 

 

Üsna efektiivselt on mustika maheistandikest umbrohtusid tõrjutud 20 %-lise äädikhappe 

ning sidrunheina õli abil (Julian et al., 2012; Strik et al., 2009). Katsetatud on ka 

umbrohtude leegitamist, kuid sel juhul võib osutuda vajalikuks lisaks käsitsi rohimine 

(Strik et al., 2012). Leegitamist ei saa tuleohu tõttu kasutada kergestisüttiva multši puhul 

või freesturbarabas. 

 

Maine’s läbiviidud katses õnnestus umbrohu konkurentsivõimet vähendada mulla pH 

alandamise teel väävlit kasutades (Smagula et al., 2009). Väävliga töödeldud ahtalehise 

mustika katselappidel vähenes umbrohtude katvus võrreldes väävlit mitte saanud 

katselappidega.  

 



 19

Mustikate kasvatamisel ammendatud freesturbaväljadel, kus pinnas on juba iseenesest 

kõrge happelisuse tõttu umbrohtude arenguks ebasoodne, ning idanemisvõimeline 

seemnepank on koos turbaga eemaldatud, ei ole umbrohtude probleem väga suur. 

Ammendunud turbatootmisaladel toimub looduslik taastaimestumine väga aeglaselt 

tuulega saabunud leviste abil ning nende idanemine sõltub pigem ebasoodsatest 

niiskustingimustest kui toitainete vähesusest, kuna kasvuhooneeksperimendis 

turbaproovide väetamine üldist liigirikkust ei suurendanud (Triisberg et al., 2013). 

Umbrohud eemaldatakse meil mahajäetud turbaväljadele rajatud marjaistandikest 

peamiselt käsitsi. Ettevaatlik tuleks olla turbaväljadel lupjamisega, sest see tõi ahtalehise 

mustika tootmisistandikus kaasa umbrohtumuse tõusu ning suuremad kulutused 

umbrohutõrjele (Paal et al., 2011). Kuna ammendatud freesturbaväljadel on võimalik 

mustikaid viljeleda keemilise umbrohutõrjeta, tasuks tootjal seal eelistada mahekasvatust. 

 

 

1.5. Poolkõrge mustika talvekindlusest 

 

Külmakindlus on põhjamaistes piirkondades kriitiline faktor kultiveeritavate taimede 

leviku, ellujäämise ja saagikuse seisukohalt (Lindén et al., 1999). Kui külmakindlus 

tähendab taimede vastupidavust madalatel temperatuuridele, siis talvekindluse all 

mõistetakse lisaks  külmakraadide talumisele veel teiste talvega kaasnevate biootiliste (nt. 

seenhaigused) ja abiootiliste (nt. kõikuvad temperatuurid, tuul) stressifaktoritega toime 

tulemist. 

 

Hübriidsort ´Northblue` aretati Minnesota Ülikooli sordiaretusprogrammi raames, mille 

eesmärgiks on saada külmema kliimaga piirkondade jaoks sobilikke sorte (Luby, 1991). 

Antud piirkonnas valitseb kontinentaalne kliima, kus suvel võib sooja olla üle +35 ºC ja 

talvel võib temperatuur langeda alla -40 ºC. Pakasekahjustuste eest kaitsevad ´Northblue`d 

väga hea külmakindlusega õiepungad ja kännasmustikast madalam põõsakõrgus, mistõttu 

talvituvad pungad jäävad talvel suures osas kaitsva lumikatte alla. 

 

Eestis läbi viidud uuringust nelja erineva poolkõrge mustika sordiga, selgus muuhulgas, et 

turvasmullal kasvanud taimedel esines rohkem talvekahjustusi kui mineraalmullal 

kasvanud taimedel (Tasa et al., 2012). Kui 2006. a. oli mineraalmullal enim talvekahjustusi 
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sortide ´Alvar` ja ´Northblue` taimedel, siis turvasmullal olid ´Northblue` taimed just kõige 

paremini talvitunud. Järgmisel aastal esines mineraalmullal kasvanud ´Aino` ja ´Northblue` 

taimedel võrreldes teiste sortidega rohkem talvekahjustusi. Turvasmullal oli 2007. a. enim 

kahjustunud sort ´Alvar` ja vähim kahjustunud sordi ´Northblue` ja ´Aino` taimed. 

 

Lätis uuriti kännas- ja poolkõrgete mustikate talvekindlust erinevates kliimatsoonides 

aastatel 2006-2007 (Abolins et al., 2009). Keskmisest kõrgemate temperatuuridega 

detsembrile ja jaanuarile järgnenud külm veebruar põhjustas mustikataimedel ulatuslikke 

pungade ja noorte võrsete kahjustusi ning mõningatel juhtudel kogu taime hävinemist. 

Sordi ´Northblue` talvekindlust hinnati erinevate piirkondade keskmisena 4,63 palliga 

(skaalal 0=suur kahjustus, 9=väike kahjustus). Lisaks äärmuslikele temperatuuri 

tingimustele vähendasid taimede külmakindlust ka mitmed vead kasvatustehnoloogias: 

mulla ettevalmistamises, kasvukoha valikus (tuultele avatud või kuivad mäeküljed), 

regulaarse kastmise puudus, sordivalikus, kasvatajate ebapiisavad teadmised sellest, kuidas 

kasvatada mustikaid mineraal- või turvasmullal. Eesti tingimustes oli ´Northblue` 

külmakindlus vähesem kui Lätis (Starast, 2009b). 

 

Just pungad on talvituva taime juures kõige kergemini kahjustuvaks organiks. Iseäranis 

ohtlikud on sulaperioodidele järgnevad järsud temperatuurilangused sundpuhkefaasis talve 

teisel poolel. Õiepungade külmakahjustuste ulatus sõltub nende arengufaasist (Eck, 1988). 

Arenema hakanud pungad on madalatest temperatuuridest rohkem ohustatud. Michiganis 

saabus 2007. a. kevadel ootamatu külmalaine siis, kui kännasmustika pungad olid juba 

paisuma hakanud (Longstroth, 2009). Temperatuur langes mitmeks päevaks -5,6...-6,7 ºC-

ni ja kahjustusid nii õie- kui ka vegetatiivpungad. Vaatlused näitasid, et paisuma hakanud 

lehepungad on sama haavatavad kui õiepungad ja said alla -6 ºC juures kahjustada 

rohkemgi kui paisuma hakanud õiepungad. Piirkondades, kus on lühike kasvuperiood ning 

kahjustunud võrsetel vähe lehti, vähendavad ka hukkunud vegetatiivpungad 

märkimisväärselt saagikust. 

 

Kuigi sort ´Northblue` on väga külmakindel, esineb sellel nii nagu teistelgi kontinentaalse 

kliimaga maadest introdutseeritud taksonitel, talvitumisega seotud probleeme. Kõige 

sagedamini kahjustuvad taimede üheaastaste okste tipud, mis sageli ei jõua meie kliimas 

normaalselt välja areneda ning jäävad puitumata (Starast et al.,2005). Kuna õiepungad 
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asuvad just nende okste tippudes, siis talvekahjustused võivad oluliselt vähendada taimede 

saagikust.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Katsekoht ja taimmaterjal 

 

Magistritöö jaoks vajalikud andmed ja materjalid koguti 2014. aasta suvel Tartumaal, 

Tähtvere vallas, Ilmatsalu külas OÜ Hiie Talu territooriumil asuvalt katseistandikust 

(joonis 1). Katseistandik on rajatud ammendunud freesturbaväljale poolkõrge mustika 

(Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) sordi ´Northblue` taimedega 2006. aastal. Taimed 

on istutatud  kaheksasse ritta vahekaugusega 1 m ning reavahega 1,5 m. Mustikad 

kasvavad katsealal turvasmullas ilma multšita.  

 

Joonis 1. Poolkõrge mustika ´Northblue` katseistandik 2014 a. suvel. Foto M. Starast. 

 

 

2.2. Katses kasutatud väetisnormid ja väetised 

 

Sobiv aeg mustikate väetamiseks on kasvuperioodi alguses, kui juured hakkavad aktiivselt 

kasvama. 2014. aastal viidi väetamine läbi 30. aprillil. Kasutati järgmisi maheviljeluses 

lubatud väetisi lämmastikunormiga 70 kg/ha: Biolan 3-1-7, Biolan 4-1-2, Compost 

Kanakaka, Monterra 9-1-4. Nimetatud väetistele lisaks anti karvajahu N 50 kg/ha, mis 

tõstab lämmastiku osakaalu toitainete hulgas. Loetletud väetisi nimetatakse antud töös 
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looduslikeks väetisteks, sest lisaks orgaanilisele komponentidele sisaldavad need ka 

loodulikke anorgaanilisi koostisosasid. Kontrollvariandina kasutati sünteetilist 

mineraalväetist Cropcare 6-14-23 lämmastikunormiga 120 kg/ha. Katses oli seega kuus 

erinevat väetusvarianti neljas korduses. Igas korduses oli kümme taime. Katseskeem on 

esitatud lisas (Lisa). 

 

Kõik katses kasutatud väetised olid tööstuslikult toodetud, sealjuures granuleeritud ning 

need puistati põõsaste alla mullapinnale. 

 

Cropcare 6 –14 – 23 (kasutatakse ka nimetusi YaraMila Cropcare 6-12-24 ja Puutarhan 

Y2: 6-5-20) on sünteetiline mineraalväetis, mida katses kasutati kui kontrollvarianti, sest 

selle kasutamisel on saadud häid tulemusi mustikate tavaviljelemisel freesturbaväljal 

(Albert et al., 2011). Elementide sisaldus: 6% N (ammoniumvormis 4,3% ja nitraatvormis 

1,7%); 5% P; 20% K; 3% Mg; 12% S; 0,05% B; 0,03% Cu; 0,1% Fe; 0,25% Mn; 0,04% 

Zn (Granuleeritud NPK täisväetised … 2015) 

 

Biolani (3-1-7) loodusväetis, mis on välja töötatud eelkõige kartuli ja juurviljade 

kasvatamiseks (Biolani Loodusväetis Kartulile ja Juuriviljadele, 2015). Väetis sisaldab 

kompostitud broileri sõnnikut ja vinassi e. pärmi kasvukeskkonna kontsentraati (9%). 

Lisaks sisaldab see looduslikke kaaliumsooli. Tootekirjeldus: 

Tüübi nimetus 
(NPK 3-1-7) Orgaaniline loomse päritolu väetis /Riigiteataja - 
Väetiseseadus § 2/ 

 Sisaldab mikroelemente 

Kaubanduslik nimetus Biolani Loodusväetis Kartulile ja Juurviljadele 

Tooraine 
(FIT023-04004/2009) 

Kompostitud broilerisõnnik, vinass (9%) 

Toitainete sisaldused Lämmastik (N)  3 % 

 vees lahust.  1 % 

 Fosfor (P)  1 % 

 lahustuv 0,3 % 

 Kaalium (K)  7 % 

Niiskus  10 % 

Orgaanilise aine kogus   70 % 
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Biolani (4-1-2) väetise koostises on kompostitud kanasõnnik, adru, melass (Biolan 

Loodusväetis, 2015). Tootekirjeldus: 

Tüübi nimetus 
Orgaaniline loomne väetis  
(N-P-K 4-1-2) 

 Sisaldab mikroelemente 

Kaubanduslik nimetus Biolani Loodusväetis 

Tooraine 
(FIT023-04004/2009) 

Kompostitud broilerisõnnik, mereadrupulber 

Toitainete sisaldused Lämmastik (N)  4 % 

 vees lahust.  2 % 

 Fosfor (P)  1,2 % 

 lahustuv 1 % 

 Kaalium (K)  2 % 

Niiskus  10 %  

Orgaanilise aine kogus   70 %  

 

Compost Kanakaka (5–3–16) on valmistatud puhtast kanasõnnikust ja orgaanikast 

(Kanakaka Compost, 2015). See orgaaniline väetis sisaldab peale makroelementide ka 

erinevaid mikroelemente.  

 

Monterra Malt (9-1-4) koosneb järgmistest loomsetest ja taimsetest jääkproduktidest: 

vinass, melass, kakao, viinamarja, linnase jäägid, luu- ja sulejahu (Monterra maheväetised, 

2015). Väetis koosneb vähemalt 30% ulatuses linnaseidudest, mis soodustab juurte kasvu 

ja toitainete omastamist. Monterra Malt sisaldab 90% kuivainet, 74% orgaanilist ainet, 

üldlämmastikku 9%, sellest orgaanilises vormis 7,4%, 1% P2O5, 4% K2O; 0,3% MgO, 

2,1% CaO ning materjali pH=6 (Monterra Malt 9-1-4, 2015). 

 

Karvajahu (14-1-0) väetis on toodetud sigade harjastest (Haarmehl-Pellets, 2015; 

Provita® Haarmehl-Pellets, 2015). Orgaanilise aine sisaldus väetises on 98%, pH on 

neutraalne ning C/N=4,2.  

 

2009 aastani kasutati katses väetisi Viva 5–2–6 ja Algomin 2,5–0,2–0,2, kuid need asendati 

väetisega Monterra 9-1-4 2010. aasta kevadel kuna Viva väetis polnud enam 
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kaubandusvõrgus saada ja Algomin osutus mittesobivaks mustikale (tõstis mulla pH 

kõrgeks). 

 

 

2.3.Katsetööd 

2.3.1. Katseandmete kogumine 

 

Põõsast iseloomustavad vegetatiivse kasvu näitajad 

Põõsa läbimõõt (cm) mõõdeti joonlauaga piki ja risti rida ning arvutati keskmine. 

Põõsa kõrgus (cm) mõõdeti joonlauaga maapinnast põõsa kõrgeima kohani. Kõrguse ja 

laiuse osas mõõdeti igas korduses 5 taime ja mõõtmised teostati 5. augustil 2014 a. 

Kõrguse ja läbimõõdu jagamise teel leiti põõsa kujuindeks. Kui vastav näitaja:  

= 1, põõsa kuju on ümar, 

<1, põõsa kuju on laiuv, 

>1, põõsa kuju on püstine. 

Pikkvõrsete arv (maapinnast lähtuvad, pikkus üle 15 cm) loendati taime kohta, igas 

korduses 5-l taimel. Mõõtmised teostati 5. augustil 2014 a. 

 

Lehte iseloomustavad kasvunäitajad 

Lehe parameetrite mõõtmiseks korjati kõigist kordusest 10 lehte 5. augustil 2014 a. 

Lehepinnamõõturiga Area Meter AM 100 (firmalt ADC Bioscientific LTD) mõõdeti lehe 

pikkust, laiust (mm) ja pindala (mm2). Lehe pikkuse ja laiuse jagamise teel leiti lehe 

kujuindeks. Kui vastav näitaja:  

= 1, lehe kuju on ümar, 

<1, lehe kuju on laiovaalne, 

>1, lehe kuju on piklikovaalne. 

 

 

 



 26

Toiteelementide sisaldused taimelehtedes  

Määramine telliti Eesti Maaülikooli Taimebiokeemia Laborist (N, P, K, Ca, Mg) ja 

Põllumajandusuuringute Keskuse Jääkide ja Saasteainete Laboratooriumist (S, Mn, Fe, Zn, 

Cu, B). Mustikataimede lehed korjati selle tarbeks 5. augustil 2014. Analüüsid telliti ühes 

korduses, keskmise proovi saamiseks koguti igast kordusest 100 lehte. Lehed lõigati pikuti 

pooleks, sest pool lehest läks ühte ja pool teise laboratooriumisse. 

Üldist toitainete omastamist hinnati 5. augustil 2014 a. klorofüllimõõturiga SPAD- 502 

(Minolta). Näidu võtmiseks valiti täiskasvanud lehed võrse keskmisest osast. Kordusest 

mõõdeti 30 lehte. 

 

Mullaanalüüsid  

Analüüsid telliti Eesti Maaülikooli Taimebiokeemia Laborist. Määrati mulla pH, 

orgaanilise aine ja P, K, Ca, Mg sisaldused. Analüüsid tehti ühes korduses, keskmine proov 

koosnes 20 alamproovist igast kordusest, kusjuures iga taime juurest võeti 2 proovi 

kummaltki poolt taimerida. Proovi võtmisel kasutati spetsiaalset mullapuuri, mis suruti 15 

cm sügavusele pinnasesse taime võra välispiiril. Mullaproovid võeti 25. augustil 2014 a. 

 

Varasematel aastatel on sama uuringu raames hinnatud ka mustikataimede hilis- ehk 

teiskasvu. Hiliskasv mõjutab taimede talvitumist ning sõltub genotüübist ja 

kasvatustehnoloogiast. Antud katseaastal täheldati taimedel hiliskasvulaadset nähtust juba 

suvel. Kuna hiliskasv oli sel kasvuperioodil väga ebatüüpiline, siis jäeti see hindamata. 

2013/14 aasta talv oli poolkõrge mustika talvitumise jaoks ebasoodne ja kogu 

katseistandikust saadi vaid üksikud viljad. Seetõttu uuritakse käesolevas töös üksnes 

mustikate vegetatiivset produktiivsust ja saagikust ei käsitleta.  

 

 

2.3.2. Umbrohutõrje 

 

Selleks, et umbrohud ei vähendaks mustikate produktiivsust, rohiti katseistandikku suve 

jooksul mitu korda. Esimest korda rohiti katseala mai lõpus-juuni alguses ja viimast korda 
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augusti keskpaiku. Umbrohud eemaldati mustikataimede vahelt käsitsi. Paju- ja kasevõrsed 

lõigati istandikust välja oksakääride abil.  

 

 

2.4. Andmetöötlus 

 

Katsetööde käigus kogutud andmed kanti esmalt MS Excel tabelitesse. Andmete edasiseks 

analüüsiks kasutati vabavaralist statistikaprogrammi R. Kuna sooviti võrrelda kuue erineva 

väetusvariandi mõju mustikataimede parameetritele, siis rakendati ühefaktorilist 

dispersioonanalüüsi. Variantide aritmeetiliste keskmiste erinevusi võrreldi Fisher’i LSD 

testi abil. Katsetulemusi visualiseerivad graafikud koostati Excelis ning nendel on näidatud 

erinevate näitajate keskmised tulemused väetisvarianditi. 
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Põõsast iseloomustavad vegetatiivse kasvu näitajad 

 

Lähtuvalt läbiviidud ühefaktorilise dispersioonanalüüsi tulemustest võib väita, et väetis 

avaldas põõsaste kõrgusele olulist mõju (F= 4,095; p=0,021). Joonisel 2 on esitatud 

variantide keskmised kõrgused. Mustikataimede kõrguskasv varieerus katses 65 cm-st 92 

cm-ni. Statistiliselt oluliselt madalamad põõsad olid väetisvariandis Monterra (Algomin), 

nende taimede keskmine kõrgus oli vaid 65 cm. Ülejäänud väetisvariantide taimed olid 

statistilises mõttes kõrguse poolest omavahel sarnased. 

 

Joonis 2. Poolkõrge mustika ´Northblue` väetamise mõju põõsa kõrgusele (cm). Tähed a ja b 

tähistavad statistilist erinevust (F= 4,095; p=0,021) katseandmete vahel.  

 

Väetamine avaldas samuti olulist mõju põõsaste läbimõõdule (F= 9,649; p<0,01). Jooniselt 

3 on näha, et põõsaste läbimõõdu korral ilmneb praktiliselt sama tendents, mis taimede 

kõrguse puhulgi. Kõige vähem kasvasid laiusesse Monterraga (Algomin) väetatud taimed. 

Väetise Monterra (Viva) variandi, teiste looduslike väetiste variantide ja kontrollvariandi 

põõsaste läbimõõt omavahel statistiliselt oluliselt ei erinenud. Põõsaste läbimõõt varieerus 

vahemikus 80,3 kuni 106,3 cm. 
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Joonis 3. Poolkõrge mustika ´Northblue` väetamise mõju põõsa laiusele (cm). Tähed a ja b 

tähistavad statistilist erinevust (F= 9,649; p<0,01) katseandmete vahel.  

 

Kõikides katsevariantides olid omandanud taimed laiuva kasvukuju, mida iseloomustab 

kujuindeks, mis jäi alla 1 kõikide väetiste kasutamisel (joonis 4).  
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Joonis 4. Poolkõrge mustika ´Northblue` väetamise mõju põõsa kujuindeksile (kõrguse ja 

läbimõõdu suhe). Täht a näitab, et statistilist erinevust (F=0,663; p=0,659).katseandmete vahel ei 

esinenud.  
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Katsevarianditi põõsa kujuindeks siiski statistiliselt oluliselt ei erinenud (F=0,663; 

p=0,659). 

Põõsaste vegetatiivset kasvu saab iseloomustada ka selle alusel, kui palju need 

moodustavad pikkvõrseid. Vastavalt dispersioonanalüüsi tulemustele on kasutatud 

väetisväriantidel oluline mõju pikkvõrsete produktsioonile (F=3,644; p=0,03). Vaadates 

joonist 5 selgub, et pikkvõrsete kasvu soodustasid enim väetised Cropcare (keskmiselt 5,9 

võrset põõsa kohta), Biolan 3-1-7 (5,1 tk), Biolan 4-1-2 (4,7 tk) ning Compost Kanakaka 

(4,7 tk ). Vähem pikkvõrseid loendati nendel mustikapõõsastel, mida väetati väetisega 

Monterra (Algomini) variandi puhul keskmiselt ainult (3,3 tk). Monterra (Viva) variandis 

kasvanud taimedel oli samuti tagasihoidlikum võrsete kasv, kuid statistiliselt oluliselt 

väiksem see näitaja ei olnud võrreldes kontrollvariandina kasutatud Cropcare’iga, mõlema 

Biolani väetisega ning Compost Kanakaka mõjuga pikkvõrsete arvule. 

 

Joonis 5. Poolkõrge mustika ´Northblue` väetamise mõju pikkvõrsete produktsioonile (tk/taim). 

Tähed a ja b tähistavad statistilist erinevust (F=3,644; p=0,03) katseandmete vahel.  

 

 
3.2. Lehte iseloomustavad kasvunäitajad 
 

Katsetööde käigus mõõdeti laboris vegetatiivset kasvu iseloomustavatest näitajatest 

mustikataimede lehtede pikkus ja laius. Vastavalt andmeanalüüsi tulemustele katses 
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kasutatud väetisvariantidel lehtede pikkusele olulist mõju ei olnud (F=2,485; p=0,091). 

Uurides lähemalt lineaarse mudeli hinnanguid selgus, et väetisvariandi Monterra 

(Algomin) taimede lehed on siiski mõnevõrra lühemad, kui Cropcare’i ja Monterra 

väetistega väetatud taimedel (joonis 6). Lehtede pikkus varieerus 58,6 mm-st väetise 

Monterra (Algomin) puhul kuni 67,3 mm-ni (Cropcare). 
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Joonis 6. Poolkõrge mustika ´Northblue` väetamise mõju lehtede pikkusele (mm). Tähed a ja b 

tähistavad statistilist erinevust (F=2,485; p=0,091) katseandmete vahel.  

 

Seevastu lehtede laiust mõjutas väetis oluliselt (F=4,153; p=0,022), sealjuures 

mustikalehtede keskmine laius jäi katsealal vahemikku 26,3-30,1 mm (joonis 7) Vaadates 

allpool esitatud joonist 7 selgub, et kitsamate lehtedega olid Biolan 4-1-2 väetisega 

väetatud taimed (lehe laius vastavalt 26,3 mm), kuid Monterra (Algomin) lehtedest (27,7 

mm) nende laius statistiliselt oluliselt siiski ei erinenud. Väetistega Biolan 3-1-7 ja 

Compost Kanakaka väetatud ning Monterra (Viva) variandi taimede lehtede laius ei 

erinenud oluliselt kontrollvariandi ehk väetisega Cropcare väetatud taimede lehtede 

laiusest. 

 

Analüüsides lehe kujuindeksit (lehtede pikkuse ja laiuse suhe) selgus, et see sõltub 

statistiliselt oluliselt (F=7,505; p=0,002) kasutatud väetisest (joonis 8). Kõige piklikumad 

olid nende taimede lehed, mis kasvasid Biolan 4-1-2 variandis. Väetisega Monterra 

väetatud taimede lehed on veidi ümarama kujuga kui ülejäänud variantide puhul. Kuid 
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Monterra (Viva) variandi lehtede pikkuse ja laiuse suhe ei ole statistiliselt oluliselt erinev 

Compost Kanakaka variandi vastavast näitajast ning Monterra (Algomin) variandi lehed 

samuti Compost Kanakakaga ja mineraalväetisega Cropcare väetatud taimede lehtede 

samast näitajast. 
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Joonis 7. Poolkõrge mustika ´Northblue` väetamise mõju lehtede laiusele (mm). Tähed a, b ja c 

tähistavad statistilist erinevust (F=4,153; p=0,022) katseandmete vahel.  
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Joonis 8. Poolkõrge mustika ´Northblue` väetamise mõju lehe kujuindeksile (pikkuse ja laiuse 

suhe). Tähed a, b c ja d tähistavad statistilist erinevust (F=7,505; p=0,002) katseandmete vahel.  

 

Lähtuvalt kujuindeksite väärtustest (>1) võib väita, et katsetaimede lehed olid 

piklikovaalsed.  
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Lisaks uuriti veel väetamise mõju lehtede pindalale. Selgus, et selles osas esines 

statistiliselt olulisi (F= 4,025; p= 0,02) erinevusi (joonis 9). 
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Joonis 9. Poolkõrge mustika ´Northblue` väetamise mõju lehtede pindalale. Tähed a ja b tähistavad 

statistilist erinevust (F= 4,025; p= 0,02) katseandmete vahel.  

 

Katsealuste taimede keskmine lehe pindala varieerus vahemikus 1077,6-1311,2 mm². 

Mineraalväetise Cropcare variandiga võrreldes (1311,2 mm²) olid väiksema lehe pindalaga 

Biolan 4-1-2 (1077,6 mm²) ja Monterra (Algomin) (1083 mm²) variandi taimede lehed. 

Samas polnud viimati nimetatud variantide taimede lehe pindalas erinevusi võrreldes 

Compost Kanakaka (1183,7 mm2) väetisvariandiga. Monterra (Viva), Biolan 3-1-7 ning 

Kompost Kanakaka andsid lehe pindala seisukohast sama hea tulemuse kui 

kontrollvariandi (Cropcare) väetis. 

 

 

3.3. Lehtede SPAD-näidud ja lehtede toiteelementide sisaldused 

 

Klorofüllmeetri abil mõõdetud SPAD-näitudele avaldas väetisvariant olulist mõju (F= 

3,615; p=0,032). Analüüsides joonist 10 selgub, et SPAD-näitude keskmine varieerus 

katsevarianditi vahemikus 37,5-41,8. Üldiselt olid SPAD-näidud kõrgemad väetist 

Monterra saanud taimedel. Monterra (Algomin) variandi vastav näit oli 41,8. Statistiliselt 
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oluliselt väiksem ei olnud see ka  Monterra (Viva) väetisvariandil (39,9). Teisi 

maheviljeluses lubatud väetisi ja mineraalväetist Cropcare saanud taimede lehtede SPAD-

näidud olid tagasihoidlikumad, ent siiski mitte oluliselt väiksemad kui Monterra (Viva) 

variandi taimedel. 

 

Joonis 10. Poolkõrge mustika ´Northblue` väetamise mõju SPAD-näidule. Tähed a ja b tähistavad 

statistilist erinevust (F= 3,615; p=0,032) katseandmete vahel.  

 

Heade toitumistingimuste korral võiks mustikalehtedes olla lämmastikku 1,80-2,10 

(Krewer & NeSmith, 2015). Antud katses jäi lehtede lämmastiku sisaldus alla kirjanduses 

esitatud soovituslikku vahemikku kõikide väetisvariantide, sealhulgas kontrollvariandina 

kasutatud Cropcare’i puhul − 1,18 % (tabel 1). Mõneti rohkem lämmastikku sisaldus 

Monterra (Algomin) variandi lehtedes (1,26 %). Ka fosfori puhul ilmnes, et enamiku 

katsevariantide taimede lehtedes oli seda liiga vähe. Kui soovituste järgi peaks fosfori 

sisaldus neis olema 0,12-0,40 % (Krewer & NeSmith, 2015), siis optimum oli tagatud vaid 

väetise Cropcare puhul (0,13 %). 
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Tabel 1. Lehtede toiteelementide sisaldused poolkõrge mustika ´Northblue` katsealal 

sõltuvalt väetisvariandist ning soovituslikud piirnormid 

 Cropcare 
Kontroll 

Biolan  
3-1-7 

Biolan  
4-1-2 

Compost 
Kanakaka 

Monterra 
(Viva)  

Monterra 
(Algomin) 

Soovituslik 
(Krewer & 
NeSmith, 
2015) 

N % 1,18 1,18 1,19 1,18 1,20 1,26 1,80-2,10 

P % 0,13 0,09 0,10 0,09 0,08 0,07 0,12-0,4 

K % 0,47 0,37 0,31 0,28 0,34 0,33 0,35-0,65 

Ca % 0,43 0,51 0,62 0,68 0,55 0,48 0,40-0,80 

Mg % 0,17 0,17 0,19 0,19 0,16 0,15 0,12-0,25 

S % 0,14 0,10 0,10 0.08 0,09 0,09 0,12-0,20 

Fe mg/kg 41,7 32,8 32,5 33,2 34,3 31,8 60-200 

Zn mg/kg 8,56 6,50 7,62 8,64 8,72 7,33 8-30 

Cu mg/kg 1,83 1,46 1,75 1,76 1,11 1,39 5-20 

B mg/kg 34,4 16,7 17,7 15,2 16,5 12,8 30-70 

 
Fosfori sisaldus varieerus sõltuvalt variandist vahemikus 0,07-0,13%. Kaaliumi sisaldus oli 

samuti optimumi piirides vaid Cropcare’i variandi lehtedes (0,47 %). Biolan 3-1-7 puhul 

jäi vastav näitaja (0,37 %) samuti Krewer & NeSmith’i (2015) soovitatud vahemikku 

(0,35-0,65 %). Ülejäänud variantide lehtedes oli kaaliumi veelgi vähem 0,28-0,34 %. 

Kaltsiumi sisaldus, mis varieerus lehtedes vahemikus 0.43-0,68 %, jäi kõikide katses 

rakendatud väetiste kasutamisel Krewer & NeSmith’i (2015) soovitatud piiridesse (0,40-

0,80). Magneesiumi sisaldasid kõikide katsevariantide taimelehed piisavas koguses. Kui 

soovituslik vahemik on 0,12-0,25 % (Krewer & NeSmith, 2015), siis vastavalt lehtede 

analüüsitulemustele varieerus see näitaja vahemikus 0,15-0,19 %. Väävli sisaldus varieerus 

vahemikus 0,08-0,14 %, vaid Cropcare’i variandi lehtedes (0,14 %) oli seda Krewer & 

NeSmith’i (2015) esitatud normi (0,12-0,20 %) piires. Raua sisaldus, mis varieerus 

vahemikus 31,8-41,7 mg/kg oli kõikide väetisvariantide lõikes allpool optimaalse 

vahemiku piire. Lehtede tsingi sisaldus küündis väetisvariantides Cropcare (8,56 mg/kg), 

Compost Kanakaka (8,64 mg/kg) ja Monterra (Viva) (8,72 mg/kg) optimaalse (Krewer & 

NeSmith, 2015) vahemikuni 8-30 mg/kg. Mõlema Biolani väetise ja Montera (Algomini) 

variandi puhul jäi tsingi sisaldus lehtedes allapoole optimumi. Vase osas ei olnud 

taimelehtede optimaalne (Krewer & NeSmith, 2015) varustatus (5-20 mg/kg) tagatud, 

varieerudes väetisvarianditi 1,11-1,83 mg/kg. Enamiku katsevariantide lehtedes ei ulatunud 

boori sisaldus soovitatud (Krewer & NeSmith, 2015) tasemini ehk 30-70 mg/kg ning jäi 
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vahemikku 12,8-17,7 mg/kg. Erandiks oli siinkohal Cropcare’i variant, milles lehtede 

boorisisaldus (34,3 mg/kg) mahtus piirnormiga seatud vahemikku. 

 

 

3.4. Mulla toiteelementide sisaldused ja pH 

Mulla toiteelementide sisalduste määramine annab olulist infot taimede väetamise 

efektiivsuse kohta. Tabelis 2 on esitatud mustikakatse mullaanalüüside tulemused sõltuvalt 

väetisvariandist ning kirjanduses esitatud soovituslikud normid. 

 

Tabel 2. Mulla toiteelementide ja orgaanilise aine sisaldused poolkõrge mustika 

´Northblue` katsealal sõltuvalt väetisvariandist ning soovituslikud piirnormid 

 Cropcare 
Kontroll 

Biolan  
3-1-7 

Biolan  
4-1-2 

Compost 
Kanakaka 

Monterra 
(Viva) 

Monterra 
(Algomin) 

Soovituslik 

(Strick, 
2013)  

P mg/kg 446,66 87,12 82,50 73,62 37,12 50,40 25-50 

K mg/kg 1680,4 1722,7 254,1 171,6 216,0 223,2 100-150 

Ca 
mg/kg 

2546,0 4677,3 4378,0 4290,9 4649,2 5287,3 1000 

Mg 
mg/kg 

760,7 742,5 690,3 661,1 676,5 659,9 60 

Org. 
aine % 

83,40 82,37 82,71 82,64 82,10 80,44  

 

Mulla fosfori sisaldus jäi kirjanduses (Strick, 2013) soovitatud vahemikku (25-40 mg/kg) 

ainult Monterra (Viva) väetisvariandis (37,12 mg/kg). Ülejäänud katsevariantide mullas oli 

fosforit rohkem kui piirnormid ette näevad. Fosfori suure sisaldusega paistis silma 

sünteetilise mineraalväetisega Cropcare väetatud muld- 446,66 mg/kg. Kaaliumi varud olid 

suuremad Biolan 3-1-7 (1722,7 mg/kg) ja Cropcare’i (1680,4 mg/kg) variantide mullas. 

Kuid ka teiste väetisvariantide puhul ületas kaaliumi sisaldus soovitusliku vahemiku 

varieerudes 171,6-254,1 mg/kg. Kaltsiumi sisaldus mullas oli kõikide variantide puhul 

suurem soovitatust (Strick, 2013) ehk 1000-st mg/kg. Monterra (Algomin) variandis isegi 

enam kui viis korda soovituslikust näitajast suurem (5287,3 mg/kg). Madalam oli vastav 
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näitaja Cropcare’i väetist kasutades − 2546,0 mg/kg. Analüüsitulemustest nähtub, et ka 

magneesiumi sisaldus oli katseistandiku mullas kõrge. Kui magneesiumi võiks 

mustikaistandiku mullas Strick’i (2013) soovituste järgi olla 60 mg/kg, siis kõikide võetud 

mullaproovide tulemused näitasid selle toiteelemendi sisaldust enam kui kümme korda 

suuremas koguses: Cropcare’i variandi puhul 760,7 mg/kg, Biolan 3-1-7 variandi korral 

742,5 mg/kg ning teiste väetisvariantide mullas 659,9-690,3 mg/kg. Orgaanilise aine 

sisaldus varieerus katseala mullas sõltuvalt variandist 80,44-83,4%. Mõneti madalam oli 

see Monterra (Algomin) ja kõrgem Cropcare’i variandis. 

Pikaajaliselt on katses jälgitud väetiste mõju mullale. 2014 a. määratud mulla pH väärtused 

on esitatud joonisel 11. 
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Joonis 11. Poolkõrge mustika ´Northblue` väetamise mõju mulla pH-le. Tähed a, b, c, d, e ja f 

tähistavad statistilist erinevust (F=2283 ; p<0,001) katseandmete vahel.  

 

Mulla pH varieerus katsealal vahemikus 3,25-3,80. Väetisvariantide vahel olid statistiliselt 

olulised erinevused, kusjuures kõik variandid erinesid üksteisest (F=2283 ; p<0,001). Kõige 

madalam oli pH Cropcarega väetades ja kõige suurem oli see näitaja väetise Biolan 3-1-7 

puhul. 

 

 

 

 



 38

 

 

4. ARUTELU 
 
Kultuurmustikate hea saagikuse aluseks on hästi väljakujunenud produktiivne võra. Terved 

ja elujõulised mustikataimed kasvavad mullas, mis on orgaanilise aine rikkas, hea 

õhustatusega ning happelise reaktsiooniga (Nestby et al., 2014; Yadong & Yu, 2009). 

Mustikaid peetakse väikese toitainete nõudlusega taimedeks, kuid tootmistingimustes, 

kõrge produktiivsuse tagamiseks on mustikate väetamine osutunud vajalikuks. Nende 

toitainete vajadus on väiksem kui teistel puuviljakultuuridel, vaid rauda, väävlit ja vaske 

vajavad mustikataimed suuremas koguses (Loyola & Munoz, 2009; Korcak, 1988). 

Toitainete omastamine on optimaalne kui mulla pH on vahemikus 4,2-5,2 (Williamson et 

al., 2006).  

 

Statistiline andmetöötlus näitas, et väetis mõjutas oluliselt põõsaste vegetatiivset kasvu 

kirjeldavaid näitajaid. Katsetulemuste põhjal võib väita, et looduslikud väetised tagasid 

mustikapõõsastele sama hea kõrgus- ja laiuskasvu kui kontrollvariandiks olnud 

mineraalväetis Cropcare, millega väetamine turvasmullal, tavaviljeluses, on andnud häid 

tulemusi (Albert et al., 2011). Erandina jäid teistest katsetaimedest oluliselt madalamaks ja 

läbimõõdult väiksemaks Monterra (Algomin) variandis kasvanud taimed. Sama väetisega 

väetati ka Monterra (Viva) varianti, mille põõsaste kasv oli võrreldav ülejäänud variantide 

taimede kasvuga. Järelikult pole Monterra (Algomin) variandi taimede tagasihoidlikuma 

kasvu põhjuseks praegu väetamiseks kasutatav Monterra ning tegemist on selles 

katsevariandis eelnevalt kasutatud väetise Algomin negatiivse järelmõjuga. Võrreldes katse 

kahe viimase vegetatsiooniperioodi tulemusi selgub, et Monterra (Algomin) väetisvariandi 

põõsad olid kõige väiksemad ka eelnenud (2013) katseaastal (Ambos, 2014). 

 

Sordiomaseks kõrguseks ´Northblue` taimedele peetakse 60-70 cm (Luby et al., 1986). 

2014. aastal kogutud katseandmed näitavad, et põõsad on genotüübile iseloomuliku 

kõrguskasvu saavutanud. Taimede kõrgus varieerus vahemikus 65-92 cm. Wisconsinis 

(USA-s) mõõdeti sama vanade üheksa-aastaste ´Northblue` põõsaste keskmiseks kõrguseks 

76 cm (Stang et al., 1990). Monterra (Algomin) põõsad näitasid tagasihoidlikku kasvu ka 

varem (Ambos, 2014). Küll on aga märgata, et Monterra (Viva) põõsad, mis eelmisel 
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aastal (2013) olid Biolan 4-1-2 variandist oluliselt madalamad, on kasvanud keskmiselt 9 

cm pikemaks. 

 

Teiste maade praktikast leidub samuti näiteid katsete kohta, kus maheviljeluses 

kasutatavad väetised tagasid (mineraalmullal) mustikataimedele sama vitaalse vegetatiivse 

kasvu kui tavaviljeluses kasutatavad sünteetilised mineraalväetised või isegi veel parema. 

Häid tulemusi on näiteks andnud kanasõnnikut sisaldavad väetised (Burkhard et al., 2009; 

Smagula & Fastook, 2009), vermikompost ja veisesõnnik (Panicker et al., 2009). Lisaks 

taimedele varustavad looduslikud väetised toiteainetega ka taimedega sümbioosis olevaid 

mükoriisaseeni ning parandavad nende elutingimusi. 

 

Uurides katseistandiku põõsaste kõrguse ja läbimõõdu suhte alusel arvutatud kujuindekseid 

selgub, et kujult on põõsad pigem laiuvamad kui püstised. Olulist erinevust varianditi selle 

näitaja puhul ei leitud. Kuigi võiks eeldada, et mida paremini on taim toiteelementidega 

varustatud ja rikkalikumalt saaki andnud, seda rohkem on saagiraskus vajutanud tema 

oksad maadligi ning põõsas vajub laiemaks. 

 

Ühe sordi põõsaste suurus ja kuju võivad keskkonnatingimustest olenevalt küllaltki suurtes 

piirides varieeruda. Sordikirjeldustes on ´Northblue`d iseloomustatud nii püstise (Strik & 

Finn, 2008) kui ka laiuva (Black et al., 2009) kasvukujuga. Näiteks sarnast 

agrotehnoloogiat rakendades kasvasid Oregonis sama genotüübiga kännasmustika põõsad 

80% pikemaks ja 104% laiemaks kui Michiganis (Finn et al., 2003). Sama sordi põõsaste 

kõrguse ja laiuse suhe oli Michiganis 15% suurem (ulatudes isegi kuni 1:1) kui rohkem 

laiusesse kasvanud Oregoni põõsastel. Wisconsini katseandmete põhjal, kus ´Northblue` 

taimed olid keskmiselt 76 cm kõrgused ja läbimõõduga 65 cm, saab kujuindeksi alusel 

väita, et sealsed taimed olid püstise kasvukujuga (Stang et al., 1990). Käesolevas 

turbaväljal läbiviidud uuringus olid sama sordi põõsad kujuindeksi põhjal laiuvad. 

 

Pideva saagi andmise eelduseks on elujõuliste saagikande eas olevate okste olemasolu ning 

noorte võrsete juurdekasv. Andmeanalüüs näitas, et pikkvõrsete juurdekasv taimel sõltus 

oluliselt väetamisest. Nii nagu põõsa suurust iseloomustavate näitajategi korral, tagas 

väetiste Biolan 4-1-2, Biolan 3-1-7, Kompost Kanakaka ja Monterra (Viva) kasutamine 

sama hea pikkvõrsete moodustamise kui mineraalväetis Cropcare. Vaid variandi Monterra 
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(Algomin) korral oli pikkvõrsete moodustamine tagasihoidlikum, kuid võrreldes 

variandiga Monterra (Viva) statistiliselt siiski mitte oluliselt. 

 

Nii ahtalehise kui ka kännasmustika taimi soovitatakse hea saagi saamiseks noorendada 

(Pritts, 2014). Eesti tingimustes on ka poolkõrge mustika lõikamine andnud häid tulemusi 

(Albert et al., 2010). Turbamultši kasutades taastusid noorendatud taimed juba ühe aastaga. 

Kui saagikus kolmandal aastal pärast lõikamist oli lõigatud ja lõikamata põõsastel 

võrdväärne, siis neljandal aastal lõigatud variandi taimedel juba suurem. Antud 

katseistandikus teostati harvenduslõikus kevadel 2013. a., mil lõigati välja kuivanud vanad 

oksad (Ambos, 2014). Vanade okste välja lõikamine ergutab põõsast moodustama uusi 

võrseid. Käesolevas töös käsitletud katseaasta tulemused näitasid, et pikkvõrsete keskmine 

arv põõsa kohta oli kõikides katsevariantides võrreldes 2013 aastaga oli vähenenud. Kui 

näiteks 2013 a. moodustasid kõige rohkem pikkvõrseid Biolan 4-1-2 väetatud taimed – 9,1 

tk põõsa kohta (Ambos, 2014), siis 2014. aastal oli see näitaja vaid 5,1 tk/taime kohta. 

Siinkohal võib järeldada, et vanemas istandikus on järjekindel põõsaste noorendamine 

noorte võrsete järelkasvu seisukohalt oluline. 

 

Kõrgus- ja laiuskasvuks ning pikkvõrsete kasvatamiseks vajavad taimed piisavalt 

toiteelemente. Üheks võtmeküsimuseks mustikate edukal kasvatamisel on optimaalse pH 

tagamine, sest sellel on otsene mõju toitainete omastamisele. Turbaväljade muld on küll 

loomupäraselt happeline ja mustikate kasvatamiseks sobilik, kuid väetised võivad mulla 

pH-d tõsta. Seepärast on mustikakasvatuses oluline mulla pH järjekindel jälgimine. 

Mustikate jaoks ebasoovitavalt kõrgeks muutis mulla pH antud katse algusaastatel ühe 

väetisena kasutatud Algomin, mille pH on 8,8 (Weibulls Horto, 2013). Peamiselt 

lubivetikatest koosneva Algomini negatiivse järelmõju tõttu on katsevariandi Monterra 

(Algomin) taimed senimaani teiste väetistega väetatutest nõrgema vegetatiivse kasvuga. 

Keskmine pikkvõrsete arv põõsa kohta siiski Monterra (Viva) variandist oluliselt ei 

erinenud, kuid võrreldes nende kahe variandi vastavat näitajat omakorda ülejäänud 

variantidega, selgub et Monterraga väetatud taimed moodustasid statistiliselt oluliselt 

vähem pikkvõrseid kui teiste looduslike väetistega ja mineraalväetisega Cropcare väetatud 

taimed.  

 

Katset rajades oli istandikus algne turvasmulla keskmine pH 3,5 (Starast, 2010). 2014 a. 

suvel määratud pH näitude põhjal on muld rajamiseelse näitajaga võrreldes aluselisemaks 
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läinud väetiste Biolan 3-1-7, Biolan 4-1-2 ja Monterra (Algomin) kasutamisel. Võrreldes 

algse pH näiduga on muld läinud happelisemaks seal, kus taimi on väetatud 

mineraalväetisega Cropcare (kontrollvariant). Määratud pH näitude põhjal on kogu 

katseistandiku muld oma happelisuse poolest mustikatele siiski sobilik. Optimaalsest pH 

vahemikust mõnevõrra allapoole jääb Cropcare variandi muld. Kuid nagu selgus 

ammendatud turbaväljal läbiviidud ahtalehise mustika katsest, pH tõstmine lupjamise abil 

taimede produktiivsust ei suurendanud (Paal et al., 2011). Kui mulla happesus ongi 

mustikate jaoks optimumist madalam, siis mükoriisaseened aitavad taimedel antud 

keskkonnas toime tulla.  

 

Analüüsides toiteelementide sisaldust mullas, selgub, et kaltsiumi sisaldus Cropcare 

variandil oli vähemalt 1,6 korda madalam kui teistel variantidel. Monterra (Algomin) 

variandil, kus pH oli katse alguses pikemaajaliselt kõige kõrgem, on see näitaja mõnevõrra 

kõrgem kui teistel katsevariantidel. Liigse kaltsiumi korral võib mustikal tekkida 

rauapuudus, mis viib kasvu pidurdumisele. Lehe toiteelementide sisalduse analüüsi põhjal 

jäi mõlema variandi kaltsiumi sisaldus siiski soovituslikku vahemikku 0,40-0,80 (Krewer 

& NeSmith, 2015). 

 

Kuna kaltsium, kaalium ja magneesium on omavahel antagonistlikud elemendid 

mullalahuses, siis on oluline jälgida nende suhet mullas (Loide, 2008). Katses varieerus 

kaltsiumi ja magneesiumi suhe mullas 3,3-st 8-ni. Loide (1996) andmetel see näit võib olla 

vahemikus 1-30, kuid mida suurem on see näitaja, seda rohkem on takistatud magneesiumi 

omastamine mullast. Käesolevas uurimuses jäi see näitaja vahemiku esimese kolmandiku 

sisse, järelikult suhe oli sobiv ja magneesiumi omastamine ei olnud takistatud mullast. 

Döring’i (1974) järgi kaalium ja magneesiumi suhe peaks olema 3:1. Katse andmete põhjal 

oli see väetisi Cropcare ja Biolan 3-1-4 kasutades vastavalt 2,2 ja 2,3, kuid kõikide 

ülejäänud väetiste kasutamisel oli oluliselt väiksem ehk 0,3.  

 

Leheanalüüside tulemuste põhjal jäi lämmastiku sisaldus kõikides katsevariantides alla 

soovitusliku piirnormi, sealhulgas mineraalväetise Cropcare kasutamisel. Võrdluseks 

kasutati piirnorme, mis on leitud kännasmustika jaoks. Kahjuks ei ole veel välja töötatud 

standardeid poolkõrge mustika kohta. Mõned teadlased peavad katsetulemuste põhjal 

kännasmustikat pigem kõrge toitainete vajadusega taimeks kui vähetoiteliseks (Glonek & 

Komosa, 2013). 
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Lämmastikunormide suurendamine meie kliimatingimustes on küsitav. Mustikataimedele 

pikemat aega kättesaadav lämmastikuvaru mullas võib esile kutsuda intensiivsemat 

hiliskasvu, mis hakkab teistpidi saagikust limiteerima. Näiteks turbaga segatud mullas ei 

sõltunud kännasmustika saagikus väetisega antavast lämmastikunormist küll aga suurenes 

koos suurema lämmastikunormiga lineaarselt põõsa läbimõõt (Obreza et al., 1997). 

Kaalium on makrotoitaine, mida peetakse oluliseks marjakultuuridele, ja Krewer & 

NeSmith (2015) on rõhutanud selle toiteelemendi olulisust fotosünteesi toimumisel ning 

raku veesisalduse reguleerimisel. Kaaliumi sisaldus oli märgatavalt suurem Cropcare 

variandi lehtedes ja antud väetis sisaldab teiste väetistega võrreldes ka kõige rohkem 

kaaliumit. Katses või täheldada sellist trendi, et mida suurem oli väetise kaaliumi sisaldus, 

seda rohkem oli seda ka väetatud taime lehtedes ja sealhulgas ka mullas. 

 

Võrreldes looduslike väetistega, suurendas mineraalväetis Cropcare tunduvalt enam mulla 

fosforisisaldust. Ka lehtedes oli selle variandi puhul enam fosforit kui teistes variantides. 

Lisaks toiteelementide kogusele mullas on tähtsad nende omavaheline tasakaalustatus ja 

suhted. Kui ahtalehist mustikat väetati erineva fosforinormiga 0, 10, 20, 30 ja 40 kg/ha, siis 

selgus, et suurem kogus fosforit ei suurendanud taimede kõrgust, taime pungade arvu, õite 

arvu varre kohta ja saagikust ahtalehisel mustikal (Sanderson & Eaton, 2008). Kui vaadata 

magneesiumi ja fosfori suhet taimedes, siis varieerub see 1,3-st 2,1-ni. Kuid Loide (2008) 

kogutud andmetel on taimedes antud optimaalne suhe 0,35, seega oluliselt väiksem kui 

katses. Põhjus on eeldatavasti väga väike fosforisisaldus taimelehtedes, mis jäi oluliselt 

alla Krewer’i ja NeSmith’i (2015) soovituslikule piirnormile. Samas oli magneesiumi 

sisaldus taimelehtedes optimaalses vahemikus.  

 

Mustikataimede üldist toitainete omastamist hinnati portatiivse klorofüllimeetri abil. 

Leitud SPAD- näitude põhjal olid hea toitumusega väetisega Monterra väetatud taimed. 

Lehtede klorofüllisisaldus sõltus oluliselt rakendatud väetisest ja kõrgeim oli SPAD-näit 

Monterra (Algomin) variandi taimedel. Kõrvutades lehtedes analüüsitud lämmastiku 

sisaldust SPAD-näitudega on näha, et mõlemad näitajad on kõrgeimad variandil Monterra 

(Algomin). Pisut jääb maha Monterra (Viva) ning siis juba ülejäänud looduslikud väetised 

ja kontrollvariant. Kui eelmisel aastal oli looduslikest väetistest suurem ka Biolan 4-1-2 

(Ambos, 2014), siis sedakorda jäi selle variandi näit tagasihoidlikumaks.  
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Kui mustikalehtede pikkusele antud katses väetis statistiliselt usutavat mõju ei avaldanud, 

siis nende laius sõltus oluliselt kasutatud väetisest. Eelmisel katseaastal (2013) erinevusi 

laiustes ei täheldatud (Ambos, 2014). Taime lehe pindala abil saab iseloomustada tema 

fotosünteesi võimet (Miyazawa et al, 2003). Võrreldes kontrollvariandiga jäid 

mustikalehed väiksemaks variantides Monterra (Algomin) ja Biolan 4-1-2. Monterra 

(Algomin) variandil näitas kogu põõsas nõrgemat vegetatiivset kasvu kui ülejäänud 

variantidel. Biolan 4-1-2 variandi korral sellist seost ei ilmnenud. Ka eelmisel katseaastal 

(2013) märgati, et Biolan 4-1-2 variandi põõsastel olid mõnevõrra väiksemad lehed, kuid 

statistiliselt mitte oluliselt (Ambos, 2014). Kui üldiselt võib katsetaimede lehti kujuindeksi 

väärtuste järgi kirjeldada kui piklikovaalseid, siis Biolan 4-1-2 variandi lehed olid 

käesolevas uuringus käsitletud katseaastal (2014) sealjuures statistiliselt oluliselt teiste 

variantide lehtedest piklikumad. Lehtede kuju võib sõltuda taimehormoonidest (Naeem et 

al, 2004). Kuna katses kasutatud väetiste keemiline koostis on erinev võivad need erinevat 

mõju avaldada ka taimehormoonide sünteesile. 

 

Käesolevas töös ei käsitletud katseistandiku saagikust. ´Northblue` on osutunud katsete 

põhjal Eesti tingimustes külmakindlaks sordiks (Starast et al., 2005). 2014 a. kevadel oli 

näha, et terves katseistandikus olid õiepungad saanud suuri külmakahjustusi ja selle 

tagajärjel moodustusid suvel vaid üksikud viljad, väetamisest põhjustatud erisusi selles 

osas ei täheldatud. Kui 2014 a. jaanuarikuu esimese kolmandikus oli ilm aastate keskmisest 

soojem, siis alates 13. kuupäevast toimus ilma järsk jahenemine (Kallis et al,. 2015). Eesti 

Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi Tartu-Tõravere ilmajaama andmetel langes 

temperatuur 24.jaanuaril -24,2 ºC-ni. Õiepungade külmakahjustuste ulatus sõltub nende 

arengufaasist (Eck, 1988). Külmalainele eelnenud sooja ilma tõttu arenema hakanud 

pungad said temperatuuri langedes tugevasti kahjustada. Külmakahjustused on küllaltki 

suur probleem mustikakasvatuses paljudes põhjapoolsetes riikides (Haffner & Vesterheim, 

1994; Paasisalo et al,. 1994). Eestis hakati poolkõrgeid mustikaid katsetama aastast 1995 

ning nii ulatuslikku talvekahjustust varasemast teada ei ole. Rajades ´Northblue` taimedega 

tootmisistandikku, tuleb arvestada sellega, et tegemist on introdutseeritud hübriidsordiga 

ning mustikatele ebasoodsate talvetingimuste korral võib ka saagita jääda. 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada erinevate maheviljelusse lubatud väetiste 

mõju poolkõrge mustika produktiivsusele mahajäetud freesturbavälja tingimustes. 

 

Magistritöö koosneb 55 leheküljest ning sisaldab 11 joonist, 2 tabelit ja 103 

kirjandusallikat. 

 

Väetamiskatse viidi läbi 2014. aasta Tartumaal, Tähtvere vallas, Ilmatsalu külas OÜ Hiie 

Talu territooriumil asuvas katseistandikus. Freesturbaväljal kasvavad poolkõrge mustika 

(Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) sordi ´Northblue` taimed olid 9- aastased. Kasutati 

järgmisi maheviljeluses lubatud looduslikke väetisi lämmastikunormiga 70 kg/ha: Biolan 

3-1-7, Biolan 4-1-2, Compost Kanakaka, Monterra 9-1-4. Nimetatud väetistele lisaks anti 

karvajahu N 50 kg/ha, mis tõstab lämmastiku osakaalu toitainete hulgas. 

Kontrollvariandina kasutati katses sünteetilist mineraalväetist Cropcare 6-14-23 

lämmastikunormiga 120 kg/ha Uurimistööks vajalikud andmed ja materjalid koguti sama 

aasta augustis.  

 

Käesolevas magistritöös püstitatud hüpotees − maheviljeluses kasutada lubatud 

looduslikud väetised tagavad mahajäetud freesturbavälja tingimustes poolkõrgele 

mustikale optimaalse kasvu ja saagikuse − leidis kinnitust vaid osaliselt. Lehtedest 

määratud mikro-ja makrotoitainete sisaldused näitasid, et mitmed näitajad olid mustikate 

jaoks välja töötatud standardite põhjal katsetaimedes soovituslikest piirnormidest 

madalamad, ja seda kõikides katsevariantides.  

 

Samas näitasid väetuskatse tulemused, et ´Northblue` taimed saavutasid sordiomase 

kõrguse. Katses kasutatud looduslikud väetised tagasid põõsastele sama vitaalse 

vegetatiivse kasvu kui mineraalväetis Cropcare. Maheviljeluses kasutada lubatud 

väetistega Biolan 3-1-7, Biolan 4-1-2, Compost Kanakaka ja Monterra 9-1-4 väetatud 

põõsaste kõrgus, läbimõõt ja taime kohta moodustunud pikkvõrsete arv ei erinenud 

statistiliselt usutavalt kontrollvariandina rakendatud mineraalväetisega Cropcare väetatud 
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põõsaste vastavatest näitajatest. Vaid variandi Monterra (Algomin) põõsaste vegetatiivne 

kasv oli vähesem kui teiste katsevariantide taimedel, kuid selle põhjuseks on eelnevalt 

kasutatud ebasobiva väetise (Algomin) negatiivne järelmõju.  

 

Saaki katseistandikust 2014. a. suvel ei saadud. Kuigi sort ´Northblue` on osutunud 

pikaajaliste katsete põhjal Eestis külmakindlaks, said taimede õiepungad 2013/14 aasta 

talvel kõikuvate temperatuuride tõttu kahjustada. Terves istandikus moodustusid vaid 

üksikud viljad Talvekahjustuste ulatusel ei täheldatud seost kasutatud väetisega. 

Tootmisistandikku rajades peab arvestama riskiga, et ebasoodsate talvetingimuste korral 

võib saak olla väike. 

 

Nende parameetrite põhjal, mida õnnestus antud katseaastal mõõta, võib väita, et katses 

kasutatud looduslikud väetised sobivad poolkõrge mustika väetamiseks ammendatud 

turbaväljadel maheviljeluse tingimustes. Katsetöö tulemused on olulise tähtsusega, sest 

looduslike väetiste mõju mustika produktiivsusele turvasmullas, maheviljeluse tingimustes, 

on nii Eestis kui ka kogu maailmas veel vähe uuritud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46

 
 

SUMMARY 
 
Lokk, D. 2015. The effect of fertilizers on half-highbush blueberry (Vaccinium x 

atlanticum E.P. Bicknell) productivity on exhausted peat area in organic farming condition. 

Tartu. Estonian University of Life Sciences 55 pp. 

 

The master’s thesis includes 55 pages, 11 graphics, 2 tables and 103 references. 

 

The goal of the present study was to determine the effects of different organic fertilizers on 

half-high blueberry productivity in peat soil conditions.  

 

The experiment was carried out on the plantation of the OÜ Hiie Talu near Tartu in 

Ilmatsalu village. The experimental plantation was developed in 2006 with half-high bush 

blueberry (Vaccinium × atlanticum E.P. Bicknell) plants on abondened peatfield. 

Blueberry plants of cultivar ´Northblue` were planted at 1 x 1,5 m spacing. Fertilization 

was provided once on April 30 in 2014 with granulated fertilizers. The following organic 

fertilizers were used at N 70 kg/ha: Biolan 3-1-7, Biolan 4-1-2, Compost Kanakaka, 

Monterra 9-1-4. Feather meal (N 50 kg/ha) was additionally used with the organic 

fertilizers. For control treatment was used non-organic Cropcare 6-14-23 at the rate that 

contributed 120 kg/ha.  

 

The results of the study showed that hypothesis − the organic fertilizers ensure optimal 

growth and yield to half-high blueberry in abandoned peatfield conditions − was confirmed 

only partially. Leaf nutrient analysis indicated that concentrations of several micro- and 

macronutrients were level of deficiency compared to the standards. 

 

However, ´Northblue` plants reached the height typical of the variety. The organic 

fertilizers affected to plant height, diameter and number of shoots (taller than 15 cm) per 

plant as good as mineral fertilizer Cropcare. Only vegetative growth of bushes of variant 

Monterra (Viva) was lower than the other treatments bushes, but this is due to the 

previously used inappropriate fertilizer Algomin that has negative aftereffect. 
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Although the variety ´Northblue` is frost hardy in Estonian conditions, due to fluctuating 

temperatures in the winter of 2013/14 damaged flower buds. There was no harvest on 

experimental plantation in summer of 2014. Plants formed only a few fruits and were no 

differences which fertilizer was used. As the variety ´Northblue` is introduced in Estonia 

there is the risk that unsuitable conditions in winter may reduce harvest. 

 

The research results indicated that all used organic fertilizers gave a good vegetative 

growth to blueberries plants and are suitable for fertilization in organic conditions on 

abandoned peatfield. Organic fertilizers − Biolan 3-1-7, Biolan 4-1-2, Compost Kanakaka 

and Monterra 9-1-4 − can be used as alternative for mineral fertilizer Cropcare 6-14-23.  
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