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SISSEJUHATUS 

2013. aastal kasvatati Eestis maasikaid 640 hektaril ja saaki saadi 1538 tonni hektari kohta  

ning esialgsetel andmetel 2014. aastal 605 hektaril (Statistikaamet, 2015). Mahedalt 

kasvatati 2013.aastal 36,42 hektaril (Mahepõllumajanduslik…, 2014), kuid  2014. aastal 

kasvatati mahemaasikaid 31,61 hektaril (Mahepõllumajanduslik…, 2015). 

Maasikate uurimisega tegeletakse Eesti Maaülikoolis. Katseaiandid on Eesti Maaülikooli 

aianduse osakonnal ja Polli Aiandusuuringute Keskusel. Pollis toimub puuviljanduse alane 

uurimistöö (EMÜ Polli…, 2015). Polli Aiandusuuringute Keskuse uurimistöö üheks 

suunaks on  puuvilja- ja marjakultuuride kasvatustehnoloogiate, taimekaitse ja 

maheviljeluse alane teadustöö. Lisaks Pollile toimuvad katsed maasikatega Eesti 

Maaülikooli Mahekeskuse katseaias ja Rõhu katsejaamas.  

Maasikate tootmisel proovitakse üha enam vähendada kemikaalide kasutust. Kemikaalide 

kasutamise vähendamiseks on katsetatud uusi või vanu agrotehnilisi võtteid, mis 

pidurdaksid haiguste ja kahjurite levikut (Karp, 2001). Umbrohtusid on võimalik hävitada 

mehaaniliselt, termiliselt ja multšimisega (Šniauka ja Pocius, 2008). Mahekasvatuses on 

põhumultšiga kasvatamisel mehaaniline ja käsitsi umbrohutõrje kulukas ja aeganõudev 

võrreldes herbitsiidide kasutamisega (Hancock, 1999; Daugaard, 2008). On katsetatud 

põhu ja lehtede põletamist, mis aitaks pidurdada kahjurite levikut ning sellega on võimalik 

vähendade kemikaalide kasutamist ja kulusid (Lille et al., 2003). Kuna põletamine sõltub 

oluliselt ilmast ja on vähenenud põhu kasutamine, siis viimasel ajal on rohkem levinud 

erinevad kiled. 

Töö hüpoteesiks on, et köögiviljanduses umbrohtude tõrjel kasutatav leegitusmasin sobib 

ka maasikakasvatuses lehtede põletamiseks. Masinaga leegitamise korral ei mõjuta ilm töö 

õigeaegset läbi viimist, sest varasemates katsetes põhu põletamine sõltus oluliselt ilmast. 

Masinaga leegitamine mõjutab vähem ka keskkonda. Mitmekordne maasikataimede 

defoliatsioon leegitamise teel võib taimi nõrgestada ja seeläbi põhjustada ka saagikuse 
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vähenemise. Maheviljeluses lubatud biostimulaator Humistar tugevdab taimede kasvu 

leegitamise tehnoloogia korral 

Töö eesmärgiks on välja selgitada kahe- ja kolmeaastaste sordi ‟Darselect‟ maasikataimede 

lehtede leegitamise ja biostimulaatori Humistar mõju leegitatud taimedele.   

Tänan töö juhendajat prof. Kadri Karpi. 
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1. AEDMAASIKA AGROTEHNIKA 
 

1.1 Multšid 
 

Maasikaistandust on võimalik rajada orgaaniliste- või sünteetiliste multšimaterjalidega 

(Kikas, 2000). Eestis on olnud peamiselt kasutusel kaks viljelusviisi: põhumultš ja must 

kilemultš (Karp et al., 2002; Klaas, 2011). Kirjanduse andmetel oli 64 % 

maasikaistandikkest Eestis rajatud kilemultšiga (Karp et al., 2002; Klaas ja Kahu 2007). 

Katsest, kus oli kasutusel erinevad multšimaterjalid selgus, et multšimine parandab 

taimede kasvu ja saagikust (Sharma & Sharma, 2003; Singh et al., 2007; Sinkevičienė, 

2009).  

 

Kilega multšimine aitab hoida mullaniiskust, tõrjub umbrohte, vähendab  kulusid 

herbitsiididele ja parandab viljade kvaliteeti (Kasperbauer, 2000; Fernandez, 2001; Uselis 

et al., 2008).  Kilemultšil kasvatades valmib saak umbes nädal  varem (Lille et al., 2003; 

Klaas ja Kahu, 2007). Vähese lumega talve korral esineda aga talvekahjustusi (Kikas, 

2000). Samuti võib ka kevadistel öökülmadel võib külmakahjustusi esineda (Ilus,1988; 

Uselis et al., 2008). Musta kilemultšil kasvatamise  puuduseks on ka lisakulud 

paigaldamisel (Ilus, 1988; Kikas, 2000). Musta kile puuduseks lisaks eelnevatele on mulla 

liigne kuumenemine päikesepaisteliste ilmade korral.  Kuumenemine kile pinnal  võib 

põhjustada kahjustusi viljadel (Klaas, 2011).  

 

Heledad kiled soojendavad mulda aeglasemalt, kuna peegeldavad päikese kiirgust tagasi. 

(Klaas, 2011). Valge kile eeliseks on olnud suurem saagikus, kõrgem  C vitamiini ja 

suhkrute sisaldus I- järku viljades (joonis 1). Vähese lumekattega külmal talvel 

maasikataimed talvituvad paremini (Uselis et al., 2008). Lisaks eelnevatele on 

õitsemisaegsete öökülmade puhul esinenud vähem õite kahjustusi (Uselis et al., 2008; 

Klaas, 2011). 
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2007. aastal  EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskuses rajatud katses  uuriti maasikasaagi 

sõltuvust istutusmaterjali kvaliteedist ja kasvatusviisist (Klaas ja Kahu, 2007). Katses 

kasutati musta ja valget kilet ning kontrolliks  ilma kileta variant. Katsesortideks olid 

'Polka' ja 'Honeoye. Katsest selgus, et valge kile kasutamine suurendas saaki ja mõlema 

sordi puhul olid suuremad viljad. Katseandmete põhjal võib järeldada, et kuumadel suvedel 

aitab taimede stressi leevendada valge kile kasutamine. 

Lisaks kilele on võimalik kasutada veel peenravaipa (Kikas, 2000). Peenravaip on tugevast 

materjalist, vett ja niiskust läbilaskev. Peenravaip vähendab umrohtumust ja võsundite 

juurdumist (Strang et al., 2000).  Mustkile ja peenravaip on soovitatud maasika 

kasvatusesse, kuna soodustavad saagikuse suurenemist ja kasulikke putukaid peenrasse 

(Kikas ja Luik, 2002).  

Orgaanilised multšid vähendavad mulla niiskuskadu (Kikas, 2000). Niiskusesisaldus 

mullas ja temperatuur on kogu kasvuperioodi ajal ühtlane (Sinkevičienė et al., 2009). 

Kevadel hoiab multš maad kauem külmana ja seepärast saak hilineb paari päeva võrra 

(Ilus,1988; Kikas, 2000).    

Tõhus meetod maasikaistanduses on ajutine multšimine põhuga enne saagi valmimist (Ilus, 

1988). Multšimiseks vajalik põhk peab olema umbrohu puhas (Kikas, 2000). Põhu roll 

istandikus on viljade eraldamine mullast ning sellega väheneb maasika-hahkhallituse levik. 

Põhu eeliseks teiste multšidega võrreldes on see, et  põhukiht on ka peale märgumist õhku 

läbilaskev (Ilus, 1988). Põhk sobib hästi varajasele maasikasortidele kasvukohtadele, kus 

esineb tihti kevadisi öökülmi (Lille et al., 2003). Varasemalt oli põhu eeliseks mustakile 

ees tema odav hind.  

 

Saepuru tõrjub märgatavalt umbrohte istandikus aga vähendab saagikust (Sinkevičienė et 

al., 2009). Saagi kvaliteet langeb seetõttu, et saepuru jääb viljadele külge (Kikas, 2000). 

Lisaks saepurule et sobi multšiks hein, sest see hakkab hallitama. 

 

Sinkevičienė et al. andmetel (2009) on rohumultšil positiivne mõju niiskusesisaldusele ja 

temperatuurile mullas enne rohu lagunemist. Lisaks selle selgus,et kogu katseaja jooksul 

saadi suuremat saaki rohumultšil kasvatades.   
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1.2 Väetamine 

 

Maasikataimed kasvavad hästi kõrge orgaaniliseaine sisaldusega ja hea viljakusega mullas 

(Univer, 2009). Kilemultšiga maasikaistandikus antakse väetis peenrasse enne kilepanekut 

(Libek, 2000). Kile kasutamine multšina raskendab hilisemat väetamist istanduses. 

Kevadel antud väetised suurendavad sama aasta saaki ja pärast saagi koristamist väetamine 

aga suurendab järgmise aasta saaki. (Liias, 1960). Maasikas vajab toitaineid kõige rohkem 

õisikuvarte ilmumise ajal.  

 

Varasematel katsetes on täheldatud, et mineraalväetised suurendavad maasika 

askorbiinhappe-sisaldust kilemultšil kasvatades aga põhumultš vähendab (Moor et al., 

2004).   

 

2002. aastal sordiga ‟Bounty‟ viidi läbi tootmisaias katse, kus uuriti multšimise, väetamise 

ja taimede vanuse mõju viljade kvaliteedile (Moor et al., 2004).  Katse variantideks oli 

kilemultš väetiseta ja väetamisega, põhk väetamiseta ja väetamisega. Tulemused näitasid, 

et väetamisel oli positiivne mõju  esimese valiku saagile mõlemal multšil. Kilemultšil 

väetamisel oli positiivne mõju vitamiin C sisaldusele. Väetamine põhumultšil aga 

vähendas marjade pragunemise kahjustusi. Kogusaak oli madalam kilemultšil väetamiseta 

ja kõige kõrgem põhumultšil  väetamiseta. Põhku kasutades suurenes kogusaak 73 %. 

Väetamisel oli positiiivne mõju viljade suurusele kile- ja põhumultšil. 

 

Maheviljeluses parandatakse mulla toitainete sisaldust orgaaniliste väetistega (Rätsep et 

al., 2012). Vähem on uuritud humiinhappeid sisaldavate preparaatide mõju taimedele ja 

mullale omadusetele. Erinevalt mineraalväetistest on orgaanilistel väetistel kaua kestev 

mõju mulla keemilisele omadusele (Gutser et al., 2005 ; Cabilovski et al., 2014). 

 

Biostimulaatorid on määratletud kui mitteväetisteks, millel on kasulik mõju taimede 

kasvule (Russo and Berlyn 1990; Lisiecka et al., 2011). Taime biostimulaatorid on segu 

mitmetest ainetest ja mikroorganismidest, mida kasutatakse taime kasvu parandamiseks 

(Calvo et al., 2014).  Üldiselt on nad valmistatud erinevalt: humiinhapetest, merevetikate 

ekstraktist, mükoriisa seentest, vitamiinidest ja teistest ühenditest (Ferrini ja Nicese 2002; 

Lisiecka et al., 2011). On ka biostimulaatoreid, mis koosnevad peptiididest, aminohapetest, 

polüsahhariididest ja taimehormoonidest (Parrado et al., 2008; Lisiecka et al., 2011). 
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Biostimulaatorid on jagatud nende algupärast ja sisaldusest lähtudes kolme põhilisse 

gruppi: humiinained, hormoone ja aminohappeid sisaldavad tooted (Sanderson ja Jameson, 

1986; Crouch et al., 1992 ; Lisiecka et al., 2011) .  

 

On teada, et humiin ühendid parandavad mulla struktuuri, suureneb  mikroorganismide 

hulk mullas, mistõttu suureneb mulla viljakus (Tan, 2003; Farahi et al., 2013). 

Humiinhapped parandavad tõhusalt mullaviljakust ja saagikust  eriti väheviljakatel ja 

leeliselisel- lubjarikkal mullal (Rajpar et al., 2011; Farahi, 2013). 

 

2010. ja 2011. aastal viidi läbi Eesti Maaülikooli Mahekeskuse katseaias katse, mille 

eesmärgiks oli välja selgitada biostimulaatori Humistar mõju erinevatel multšidel sordi 

‟Darsalect‟ viljade biokeemilisele koostisele (Rätsep et al., 2012; Rätsep et al., 2014). 

Katse variantideks olid: orgaaniline multš väetamata, orgaaniline multš ja Humistariga, 

sünteetiline multš väetamata ja sünteetiline multš ja Humistariga.  Tulemused näitasid, et 

Humistari mõju sõltub eelkõige kasutatavast multšist ja viljade biokeemilisest koostisest, 

mis on viljajärkudes erinev (Rätsep et al., 2012). Orgaaniline multš koos Humistariga 

suurendas kõikides viljajärkudes mahla kuivainesisaldust, kuid magusust hapusust mõjutas 

ainult tertsiaarset järku viljades (joonis 1). Kuid biostimulaator Humistar suurendas 

maasikate üldfenoolide sisaldust nii orgaanilisel kui ka kilemultšil ning vitamiin C 

sisaldust mõjutas orgaaniline multš. Maasikataime kasvu soodustab istutusjärsetel aastatel 

kilemultši ja Humistari kasutamine. Õunapuu koore multšil oli väetamisel positiivne mõju 

sekundaarsetele viljadele (Rätsep et al., 2014) (joonis 1). Positiivne mõju väetamisel oli ka 

fenoolsete ja antotsüaniidide sisaldusele. Tulemused näitasid, et kasvatustehnoloogial oli 

väike mõju maitseparameetritele, kuid tähelepanuväärselt mõjutas viljade antioksüdantide 

sisaldust vastavalt multši materjalile ja viljade järgule kobaras.  
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Joonis 1. Viljade asetus kobaras (1- primaarne, 2-sekundaarne, 3-tertsiaarne) (Land, 2012). 
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1.3 Defoliatsioon  
 

Defoliatsioon on osaline või kogu taime lehtede eemaldamine (Khan et al., 2007; Iqbal et 

al., 2012; Dal Picio et al., 2014). Seda tehnoloogiat on kasutatud fotosünteesi ja noorte 

lehtede kasvu stimuleerimiseks ning soodustab paremat vee ja toitainete kasutust. Lehtede 

eemaldamisel on mõju maasikataime arengule ja kasvule (Ilus, 1988). Maasikalehtede 

eemaldamist hakatakse tegema teisel või kolmandal saagiaastal. Maasikataim uuendab 

kasvuperioodil pidevalt oma lehestikku. Maasikalehe iga on umbes 30 päeva. Uute lehtede 

kasv toimub intensiivselt kevadel  ja pärast saagiaja lõppu (Liias, 1960).  Lehtede 

eemaldamine pärast saagi koristamist aitab tõrjuda maasikahaigusi, -kahjureid ja 

umbrohtusid (Ilus, 1988). Lisaks kutsub lehtede eemaldamine esile rikkalikuma 

õiepungade tekkimise ja seega ka saagikuse suurenemise. 

Kevadel on oluline eemaldada kuivanud lehed, sellega hävitatakse lehtedel talvitunud 

haigustekitajad ja kahjurid. (Ilus, 1988). Varakevadel vanasid ja haigeid lehti eemaldades, 

vähendab see maasika-laikpõletiku kahjusid ja oluliselt vähendab kahjusid kasvatades 

maasikaid üherealisena (Schmid et al., 2005).  Kui kõik maasikalehed kevadel eemaldada, 

siis vilja massi keskmine kaal viljadel vähenes tähelepanuväärselt. 

Norras korraldatud katses uuriti istusaja ja defoliatsiooni mõju  kolmele maasikasordile. 

Saagiaja lõpus läbiviidud defoliatsioonil oli sordile ‟Senga Sengana‟ saaki suurendav mõju 

(Nestby , 1985). Sortidel ‟Bounty‟ ja ‟Fructana‟ defoliatsioon hoopiski vähendas saagikust. 

Defoliatsioonil oli märkismisväärne mõju õite arvule. Kümme päeva pärast saagikorjet läbi 

viidud katsest selgus, et defoliatsioon vähendas mädanenud viljade hulka.  

Lehtede niitmist soovitatakse teha kohe pärast saagi koristamist. Niitmise kõrgus peaks 

olema nii, et ei vigastaks südamikupungi. Optimaalne aeg niitmiseks on juulist kuni 

augusti keskpaigani. Lehtede eemaldamine septembris või hiljem osutub kahjulikuks ja 

võib põhjustada taimede hukkumist (Ilus, 1988). Defoliatsioonil pärast saagi koristus on 

positiivne mõju müügikõlblikule saagile kuigi ei vähenda märgatavalt hahkhallitust 

(Daugaard, 2000). Hahkahallitusse nakatumine olenes sellest, et kas niidetud lehed jäeti 

katselappidele või mitte.   

 

2003. aastal uurisid Whitehouse et al. (2009) istikute defoliatsiooni mõju ‟Flamenco‟ sordi 

saagile. Taimi niideti kolmel erineval ajal. Kõik lehed ja ilmunud õied eemaldati aga 
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südamikupunga ei kahjustatud. Tulemused näitasid, et defoliatsioonil ei olnud 

märkimisväärset mõju ‟Flamenco‟ sordile ,eeldusel et lehtede niitmine toimus juuli teisel 

poolel.  

Kevadel vanad lehed on olnud putukatele talvitumiskohaks ja haiguste levitajaks (Karp, 

2000). Lehtede põletamiseks varakevadel on soodne aeg kui maa on veel külmunud, kuid 

põhk ja lehed on kuivad. Põletamisega hävivad talvitunud kahjurid ja haigustekitajad. 

Kevadine põletamine kahjustab aga juurekaelas olevaid pungi, mistõttu nõrgestab taimi.  

Vanas, kuueaastases istandikus katsetati põletamist kevadel ja suvel (Karp, 2001). Kevadel 

põletamise tagajärjel põlesid kõik lehed ning kerkinud risoomide maapealne osa. 

Põletamisel hävinud risoomide aluselt arenesid noored taimed. Antud katsest selgus, et 

lehtede põletamine noorendas istandikku, kasvasid uued ja tugevad taimed.  

Levinud on defoliatsioon pärast saagikoristust, et uusi lehti ei vigastaks (Karp, 2001). 

Maasikataime uus kasvuperiood hakkab saagiaja lõppemisel. Sel  ajal kasvavad võsundid, 

uued lehted ja juured intensiivselt. Hiljem kasvavad südamepungad, milles on peidus 

järgmise aasta õiealgmed. Õiealgmete kasvul on suur tähtsus järgmise aasta saagi 

kujunemisel (Liias, 1960).  

Põhumultšiga maasikaistandikes on varem katsetatud põletamist kogu istandiku ulatuses 

(Starast et al., 2013). Probleem põletamisega on see, et seetõttu surevad ka kasulikud 

putukad. Põhu õigeaegset põletamist segab niiske ja vihmane ilm. 

1999. aastal alustati Kemira Agro Eesti AS ja Maaülikooli koostöös katsega, et välja 

selgitada põletamise mõju haiguste ja kahjurite levikule (Lille et al., 2003). Katse 

tulemused on näidanud, et Eesti tingimustes peale taimede põletamist on kaks kuud 

kasvuperioodi, enne sügisesi külmasid oktoobris. Selleks ajaks on kasvanud uus lehestik, 

mis kaitseb taimi külma eest talvel. Tulemused näitasid, et peale põletamist kadusid 

punased kedriklestad.  Pärast põletamist kasvasid uued lehed nädala jooksul (Metspalu et 

al., 2001) 

 2000. aasta katses põletati lehed põhumultšiga noores istandikus esimesel saagiaastal 

pärast saagikoristust. Katses olid sordid „Jonsok‟, „Senga Sengana‟ ja „Bounty‟. 

Kilemultšiga istandikus esines aga samal ajal kedriklesta ning lehed olid nakatunud 
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laikpõletikust ja punalaiksusest.  Saadud tulemuste põhjal võib põletamist soovitada ka 

noores istandikus haiguste ja kahjurite tõrjumisel (Karp, 2001). 

Selle töö tulemustes Kraun (2013) andmetel leegitamine suurendas oluliselt hapete sisaldust 

kõigis järkudes ja katse keskmisena. 1. järgu viljades suurenes hapete sisaldus leegitamisel 

25%, teistes järkudes vastavalt 10% ja 17% ning katse keskmisena 17%. Leegitamine mõjutas 

mahla kuivaine sisaldust positiivselt 1. ja 2. järgu viljades, 2. järgu viljadele oli positiivne 

mõju ka Humistaril. Kõikides viljajärkudes leegitamine vähendas mahla kuivaine ja hapete 

suhtarvu. Leegitamine ning väetamine vähendasid askorbiinhappe sisaldust 1. ja 3. järgu 

viljades (joonis 1), 2. järgu viljadele oli leegitamisel ja väetamisel positiivne mõju.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1 Katse rajamine ja tingimused  

 

Katsed viidi läbi 2011- 2013. aastal Eesti Maaülikooli katseaias Eerikal (foto 1). Katseala 

ettevalmistamisega alustati 2009. aastal. Rohtunud katseala kaeti kilega, mis oli maas kogu 

suve ja talve ning 2010. aasta kevadel maa künti ja freesiti. Rajamiseelse väetisena kasutati 

Monterra Malt 4,5-2,5-8 "V". Kasutatud väetises on 30% linnaseid, mis stimuleerib taime 

juurte arengut ja toiteelementide omastamist. V-märgisega väetised on toodetud 100% 

taimse päritoluga toorme baasil. Multšidest oli kasutusel õunapuu okste hake. Katses oli 

varajane sort ´Darselect´. Frigotaimed istutati mai lõpus vahedega 50 cm.  

 

 

Foto 1. Katseistandik Eerikal 2012. aastal (Foto: R. Rätsep). 

 

Katselapi pikkus oli 6 m ja taimed olid 50 cm vahedega. Iga variant oli 3 korduses, kus 

ühes korduses oli 12 taime ja kokku oli igas variandis 36 taime.Katsealal oli näivleetunud 

muld, mille mulla pH oli enne rajamist 6,8 ja 2011. aastal sõltuvalt multšist varieerus vähe 

- 6,5 kuni 6,7. Mulla huumusesisaldus oli katse rajamise eel 4,0% ja C sisaldus oli 2,3%. 

K- ja Ca-  sisaldus oli katse rajamise eel keskmine ja hiljem kõrge. P- ja Mg- sisaldus oli 

katse rajamise eel kõrge.  
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2011. aastal olid katsesvariantideks: orgaaniline multš väetamata ehk kontrollvariant, 

orgaaniline multš ja taimed kasteti vedelväetisega Humistar. Humistari lahusega kasteti 

taimi nädal pärast istutust, õitsemise ja saagi ajal ning augusti keskel. Humistar on 

humiinekstrakte, humiin- ja fulvohappeid sisaldav vedelik (Humistar, 2015). Igale taimele 

anti 1 l väetiselahust, kontrolltaimedele anti 1 l vett (tabel 1).  K- sisaldus 30,6 mg/100g 

kuni 39,2 mg /100g ja Ca- sisaldus 39, 3 mg/100g kuni 51,31 mg/100g. P- sisaldus 25,6 

mg/100g kuni 28,6 mg/100g ja Mg- sisaldus 49,2mg/100g kuni 68,1 mg/100g. 2011. aastal 

oli C- sisaldus 3,0 kuni 3,2% ja huumusesisaldus 4,9 kuni 5,2%.  

2012. aastal olid katsevariantideks: leegitamata ja väetamata variant ehk kontrollvariant, 

leegitatud ja väetamata variant ning leegitatud ja väetatud variant.  Kastmine Humistari 

lahusega toimus 21.05, 06.06 ja 20.07. Igale taimele anti 1 l väetiselahust, 

kontrolltaimedele anti 1 l vett (tabel 1). Lehtede leegitamine toimus 20.juulil. Katseala 

mulla pH oli kontrollvariandis 6,5 ning 6,6. Kontrollvariandi muld sisaldas fosforit 25,95 

mg/100 g kohta ning Humistariga variant, 24,88 mg/100g. Kaaliumit oli kontrollvariandi 

mullas oluliselt rohkem, 41,71 mg/100g, kui Humistariga variandis oli vaid 27,59 

mg/100g. Fosforil ja kaaliumil oli mõlemal kõrge sisaldus. Süsinikusisaldus oli kõrgem 

kontrollvariandis – 3,7 ja Humistariga variandis vastavalt 3,5.  

2013. aastal oli kontrollvariandi mulla P-sisaldus 25,95 ning Humistariga variant, 24,88 

mg 100g (Hrenova, 2014). Kaaliumit oli kontrollvariandi mullas 14,12 mg 100g rohkem, 

kui Humistariga variandis (27,59 mg 100g
-1

). Mõlema elemendi sisaldus oli mullas kõrge. 

Süsinikusisaldus oli kontrollvariandis 3,7% ja Humistariga variandis 3,5%. 

Lehtede eemaldamiseks kasutati leegitajat istandiku teisel (2011) ja kolmandal (2012) 

kasvuaastal saagiperioodi lõpus viimase korje järel (foto 2). Katses kasutatud 

leegitusmasin on pärit Soome ettevõttest Elomestari (Elomestari, 2015). Masin on välja 

töötatud köögiviljapõldude umbrohutõrjeks. Leegitajal on kaks 16 cm laiust põletit, mis 

töötavad gaasiga. Põletite ümber on 20 cm kaitseümbrised, mis hoiavad soojuse külgedelt 

kontrolli all ja neid on võimalik suunata otse lehtede peale.  
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Foto 2. Leegitamise masin maasika katseistandikus (E. Vool) 

 

2013. aastal kasteti Humistari lahusega kaks korda, esimest korda enne õitsemist (21. mail, 

2013) ja teist korda enne viljade valmimist (13. juunil, 2013) (tabel 1). Taimede kastmiseks 

kasutati 50 ml Humistari 10 l vee kohta, igale katsetaimele anti 1 l lahust (variandid L+H) 

ja kontroll ja leegitamise variandile 1 l vett.  

 

Tabel 1. Katsetööd istandiku rajamisest alates 

Aasta Kevadine kasv Õitsemine Korje algus Korje lõpp Suvine kasv 

2010 K – 0,5 l vett 

H – 0,5 l 

Humistar 

K – 0,5 l vett 

H – 0,5 l 

Humistar 

10.07.10 19.07.10 K – 0,5 l vett 

H – 0,5 l 

Humistar 

2011 K-1 l vett 

H-1 l Humistar 

K-1 l vett 

H-1 l Humistar 

27.06.11 15.07.11 

 

K-1,0 l vett 

H-1,0 l Humistar 

2012 K-1,0 l vett 

H-1,0 l 

Humistar 

K-1,0 l vett 

H-1,0 l Humistar 

25.06.12 16.07.12 

 

K-1,0 l vett 

H-1,0 l Humistar 

2013 K-1,0 l vett 

H-1,0 l 

Humistar 

K-1,0 l vett 

H-1,0 l Humistar 

20.06.13 03.07.13 Taimede 

kaalumine 

 

Lühendid: K- kontroll, H- Humistar.  



16 
 

2.2 Mõõtmised ja analüüsid 

 

Istandiku kolmandal ja neljandal saagiaastal valiti maasikataimede õitsemise ajal iga 

variandi kordusest 6 taime, millel loendati lehtede ja õisikute arvu puhmas. Saaki korjati 

kuuel korral, iga kord kaaluti vilja mass ja saak järkude kaupa ning taimede kogusaak 

2012. aasta saagiperiood kestis 25.06 – 16.07 ning 2013. aastal kestis saagperiood 20.06- 

03.07. 2013. aastal pärast saagiperioodi viidi läbi taimede massi määramine. Selleks lõigati 

väljakaevatud taimedel (igas kordusest kolm taime) ära lehed ning juurekaelad koos 

juurtega kuivatati püsiva kaaluni.  

 

Katseandmete matemaatiliseks töötlemiseks kasutati juurekaela ja juurte massi 

analüüsimisel ühefaktorilist dispersioonianalüüsi. Ülejäänud andmete puhul kasutati 

kahefaktorilist analüüsi (faktoriteks aasta ja tehnoloogia). Katsefaktorite mõju olulisuse 

hindamiseks arvutati piirdiferentside väärtused 95%-lise usutavuse juures.  
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED  

3.1 Taimede kasv 

 

2013. aastal õisikute arv taimel suurenes võrreldes eelneva aastaga (joonis 2). Leegitamise 

mõju katse keskmisena oli negatiivne ja leegitatud taimedele õisikute arvu ei suurendanud 

ka  Humistar. Maasikataime õisikute arv 2012. aastal oli vahemikus 10-11 ja 2013. aastal  

oli vahemikus 12- 19 (joonis 3). 2012. aastal leegitamisel olulist mõju ei esinenud ja 2013. 

aastal leegitamine vähendas maasika õisikute arvu. Katse keskmisena lehtede arv suurenes 

oluliselt 2013. aastal, oli aga sõltuvalt leegitamise tehnoloogia mõjust vähenes oluliselt 

(joonis 4).  Maasikataime lehtede arv oli 2012. aastal vahemikus 25- 40 ning 2013. aastal 

oli vahemikus 38-56 ja leegitamine vähendas oluliselt lehtede kasvu (joonis 5). Humistari 

positiivne mõju leegitatud taimedele oli 2012. aastal, kuid järmisel aastal seda mõju enam 

ei olnud.  

 

 

Joonis 2. Maasika õisikute arv sõltuvalt aasta mõjust ja tehnoloogiast katse keskmisena. K- 

kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga väetamine. Tulpadel on esitatud 

kriipsudega piirdiferents. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05).  

PD95%= 2 (aasta mõju), PD95%= 3 (tehnoloogia mõju). 
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Joonis 3. Maasika õisikute arv sõltuvalt leegitamise tehnoloogiast 2012 ja 2013. aastal. K- 

kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga väetamine. Tulpadel on esitatud 

kriipsudega piirdiferents. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05). 

PD95%= 3 (2012), PD95%= 5 (2013). 
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Joonis 4.  Maasika lehtede arv katse keskmisena sõltuvalt aasta mõjust ja tehnoloogia mõjust. K- 

kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga väetamine. Tulpadel on esitatud 

kriipsudega piirdiferents. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05). 

PD95%= 7 (aasta mõju), PD95%= 8 (tehnoloogia mõju). 
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Joonis 5. Maasika lehtede arv taimel sõltuvalt leegitamise tehnoloogiast 2012 ja 2013. aastal.K- 

kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga väetamine. Tulpadel on esitatud 

kriipsudega piirdiferents. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05). 

PD95%=  6 (2012),  PD95%= 10 (2013).  

 

Juurte mass oli vahemikus 148– 447 g (joonis 6). Leegitamisel oli juurtemassile negatiivne 

mõju. Humistaril koos leegitamisega oli positiivne mõju juurte massile võrreldes ainult 

leegitamisega.  
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Joonis 6.  Juurte mass sõltuvalt leegitamisest ja väetamisest. Tulpadel on esitatud kriipsudega 

keskmise standard hälve.  K- kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga 

väetamine. Tulpadel on esitatud kriipsudega piirdiferents.Erinevad tähed näitavad statistiliselt 

usaldusväärset erinevust (P≤0.05).   PD95%=105 . 
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3.2 Taimede saagikus 

 

2013. aastal vähenes oluliselt maasikasaagikus (joonis 7). Sõltuvalt tehnoloogia mõjust 

leegitamine suurendas saagikust aga leegitamisel koos Humistariga oli negatiivne mõju. 

Maasikasaagikus 2012. aastal oli vahemikus 444–567 g/taim ning 2013. aastal oli 

vahemikus 189–227 g/taim (joonis 8). 2013. aastal oli leegitamise tehnoloogial negatiivne 

mõju saagile.  

 

 

Joonis 7. Maasikasaagikus (g) taime kohta sõltuvalt aasta mõjust ja tehnoloogia mõust katse 

keskmisena 2012 ja 2013. aastal.. K- kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga 

väetamine. Tulpadel on esitatud kriipsudega piirdiferents Erinevad tähed näitavad statistiliselt 

usaldusväärset erinevust (P≤0.05). PD95%= 18 (aasta mõju), PD95%= 22 (tehnoloogia mõju). 
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Joonis 8. Maasikasaagikus (g) taime kohta sõltuvalt leegitamise tehnoloogiast 2012 ja 2013. aastal. 

Tulpadel on esitatud kriipsudega piirdiferents. K- kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja 

Humistariga väetamine. Tulpadel on esitatud kriipsudega piirdiferents. Erinevad tähed näitavad 

statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05). PD95%= 7 (2012), PD95%= 20 (2013). 
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Primaarsete viljade mass oli 2012. aastal 46 g, kuid 2013. aastal ainult 22 g (joonis 9). 

Leegitamisel ei esinenud olulist mõju primaarsete viljade - viljamassile, kuid leegitamisel 

koos Humistariga oli positiivne mõju.  2012. aastal viljamassile avaldas positiivset mõju 

Humistar (joonis 10). 2013. aastal vähenes sekundaarsete viljade mass oluliselt (joonis 11). 

2012. aastal oli viljamass 26 g, kuid 2013. aastal ainult 12 g. Leegitamisel oli negatiivne 

mõju sekundaarsete viljade massile  mõlemal aastal (joonis 12). Esimese leegitamise järel 

suurendas Humistari lahusega kastmine viljade massi, kuid teisel aastal olulist mõju enam 

ei olnud. 
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Joonis 9. Primaarsete viljade viljamass  sõltuvalt aasta ja tehnoloogia mõjust katse keskmisena. K- 

kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga väetamine. Tulpadel on esitatud 

kriipsudega piirdiferents. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05). 

PD95%=2. 
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Joonis 10. Primaarsete viljade viljamass sõltuvalt leegitamise tehnoloogiast 2012 ja 2013. aastal.K- 

kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga väetamine. Tulpadel on esitatud 

kriipsudega piirdiferents. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05). 

PD95%=3 (2012), PD95%= 6 (2013) 

 

 

Joonis 11. Sekundaarsete viljade mass sõltuvalt aasta ja tehnoloogia mõjust katse keskmisena. K- 

kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga väetamine. Tulpadel on esitatud 

kriipsudega piirdiferents.Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05).  

PD95%= 1 (aasta mõju), PD95%=2 (tehnoloogia mõju). 
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Joonis 12. Sekundaarsete viljade mass  sõltuvalt leegitamise tehnoloogiast 2012 ja 2013. aastal.K- 

kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga väetamine. Tulpadel on esitatud 

kriipsudega piirdiferents. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05). 

PD95%=3 (2012), PD95%= 6 (2013). 
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4. ARUTELU 

 

Esimese leegitamise järel vähenes lehtede kasv, kuid kahekordse leegitamise järel vähenes 

nii lehtede kui ka õisikute arv. Pärast saagiperioodi algab maasikataimedel uus lehtede 

kasv ja  õiepungade moodustumise ajal on taimel erineva vanusega lehed. Kirjandusest on 

teada, et vanad lehed võivad pidurdada õiepungade moodustumist (Thompson and 

Guttridge, 1960).  Pärast leegitamist oli taimedel ainult suve teisel poolel kasvanud uued 

lehed, kuid õisikute arv ei suurenenud. Samas on ka teada, et aastatega maasikataimede 

juurekaelad kerkivad ja seetõttu võib arvata, et vanemate taimede leegitamisel on 

negatiivne mõju. 

 

Humistariga kastmine ei suurendanud õisikute arvukust ja ei parandanud taimede kasvu 

enam teisel aastal. Katsetest on selgunud, et humiinhapped soodustavad mullast 

toiteelementide omastamist ja seeläbi soodustavad ka taimede kasvu (Trevisan et al., 2010; 

Calvo et al., 2014). Katseala muld oli kõrge huumuse sisaldusega ja seega soodustas 

Humistariga kastmine ka lämmastiku omastamist. Seetõttu võib arvata, et lämmastiku 

suurem omastamine võis pidurdada ka õiepungade moodustumist. Ka teistes katsetest on 

selgunud, et Humistaril on positiivne mõju õiepungade moodustumisele just vähem 

viljakatel muldadel (Breen and Martin, 1981).  

 

Tulemustest järeldub, et vaatamata  lehtede ja õisikute arvukuse suurenemisele teisel 

aastal, saagikus siiski vähenes ja seda just oluliselt vilja massi vähenemise tõttu. Leegitatud 

taimede viljade suurusele avaldas aga Humistar positiivset mõju. Juurekaelte ja juurte 

analüüs näitas, et aastatega oli leegitamine taimede kasvule mõjunud eelkõige juurte kasvu 

pidurdumisega. Seda võis põhjustada lehtede leegitamise mõju eelkõige taimede sügisese 

juurte aktiivse kasvu pidurdamisega. Väiksema juurekavaga taimed on aga võimelised ka 

vähem toitaineid omastama ja seetõttu vähenes ka viljade mass. Leegitamise järel olid 

taimed lehtedeta umbes nädal ja seejärel intensiivne lehtede kasv  pidurdas juurte kasvu ja 

võis põhjustada ka hilisema pungade tekke sügisel, mistõttu oli lisaks toiteelementide 

omastamisele negatiivselt mõjutatud viljade suurus. Samas aga leegitatud taimede juurte 
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kasv oli parem Humistariga kastest ja see tõttu olid ka viljad suuremad. Samas aga ei olnud 

Humistari mõju nii suur, et taimed oleks olnud kontrolltaimedega sama kasvuga.   

 

Lähtudes eelnevast võib järeldada, et sordile ‟Darselect‟ sobib ühekordne leegitamine 

teisel saagiaastal, mis suurendas saagikust järgneval aastal. Humistariga kastmine ei 

suurendanud siis küll saagikust, kuid kuna suurenes viljade mass, siis parandas saagi 

kvaliteeti. Kahekordne leegitamine nõrgestab aga taimede kasvu niivõrd, et väheneb 

oluliselt õisikute arvukus ja seega ka  saagikus. 
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KOKKUVÕTE 
 

Maasikate kasvatamisel soovitakse vähendada kemikaalide kasutamist. Umbrohtusid on 

võimalik tõrjuda multšimisega ning haiguseid ja kahjureid defoliatsiooni teel. Põhu ja 

lehtede põletamine aitab kahjurite levikut pidurdada. Maheviljeluses parandatakse mulla 

toitainete sisaldust  orgaaniliste väetistega.  Biostimulaatorid on segu mitmetest ainetest, 

millel on kasulik mõju taimede kasvule. Humiin ühendid parandavad mulla struktuuri, 

suureneb mikroorganismide hulk mullas, mistõttu suureneb mulla viljakus.  

Töö hüpoteesiks on, et köögiviljanduses umbrohtude tõrjel kasutatav leegitusmasin sobib 

ka maasikakasvatuses lehtede põletamiseks. Masinaga leegitamise korral ei mõjuta ilm töö 

õigeaegset läbi viimist, sest varasemates katsetes põhu põletamine sõltus oluliselt ilmast. 

Masinaga leegitamine mõjutab vähem ka keskkonda. Mitmekordne maasikataimede 

defoliatsioon leegitamise teel võib taimi nõrgestada ja seeläbi põhjustada ka saagikuse 

vähenemise. Maheviljeluses lubatud biostimulaator Humistar tugevdab taimede kasvu 

leegitamise tehnoloogia korral 

Töö eesmärgiks oli välja selgitada kahe- ja kolmeaastaste sordi ‟Darselect‟ maasikataimede 

lehtede leegitamise ja biostimulaatori Humistar mõju leegitatud taimedele.   

Katsetulemused olid järgmised:  

1. leegitamine vähendas lehtede ja õisikute arvu. Esimese leegitamise järel vähenes 

lehtede arv ja kahekordse leegitamise järel vähenes nii lehtede (33%) kui ka 

õisikute arv (27 %). 

2. kahekordne leegitamine vähendas juurekaela ja juurte massi.  Humistari lahusega 

kastmisel oli positiivne mõju leegitatud taimedele; 

3. leegitamisel oli negatiivne mõju maasika saagikusele. 2013. aastal vähenes  

oluliselt primaasete ja sekundaarsete viljade viljamass.  
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Töös esitatud hüpotees leidis kinnitust. Köögiviljanduses kasutatav leegitusmasin sobib 

hästi maasikakasvatusse, kuid positiivne mõju oli ainult ühekordsel leegitamisel teisel 

kasvuaastal. Kahekordne leegitamine nõrgestas taimi, mistõttu vähenes viljade mass ja 

seeläbi ka saagikus.  Edasiselt võiks katsetada ka ühekordset leegitamist 3. aastal 

leegitamist ja uurida selle mõju taimede elujõule ja saagikusele, eesmärgiga saada 

kvaliteetset saaki ka neljandal aastal. 
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EFFECT OF DEFOLIATION ON STRAWBERRY 

(FRAGARIA ANANASSA) YIELD 

Summary 
 

In strawberry production the aim is to reduce the use of chemicals. It is possible to fend off 

weeds by mulching and by defoliation. Burning straw and leaves helps inhibit insects. In 

organic production soil nutrient content is improved by organic fertilizers. Biostimulants 

are a mixture of many substances, which have a beneficial effect on plant. Humic 

compounds improve soil structure, increase the number of micro-organisms in the soil, 

thereby increases soil fertility.  

The hypothesis of this graduation thesis was that, in vegetable production used flaming 

machine suits for burning strawberry leaves. Using flaming machine it has less impact of 

the weather and least environmental impact. Multiple defoliation of strawberry plants may 

weaken the plants and therefore also results reduced yields. Biostimulant Humistar  

strengthens defoliated strawberry plants.  

The objective of present research was to determine the influence of post-harvest defoliation 

by flaming leaves and adding biosimulant Humistar in a two and three-year- old plantation 

to cultivar ‟Darselect‟. 

The test results can be concluded that: 

 

1. Defoliation decreased the number of leaves and inflorescences. Second defoliation 

decreased the number of inflorescences up to 27% and leaf number  decreased up to 

33%. 

2. Double defoliation reduced strawberry crown and root weight. Defoliation with 

Humistar had positive impact, although the results was not better compared to 

control variant. 
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3. Defoliation had negative impact on the strawberry yield. In 2013 decreased primary 

and secondary fruit mass. 

 

 

The hypothesis of this work was confirmed. Flaming machine suits for burning strawberry 

leaves. Double flaming weakened strawberry plant vitality by decreasing fruit weight and 

thereby also yield. Further, we could experiment one time defoliation in third year to 

examine the  impact on the vitality of plants and yield, in order to obtain high quality of 

yields in fourth year.  
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