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Eesti majanduse üheks oluliseks osaks on metsa- ja puidutööstuse sektor, mille toorainenõud-

lust saaks osaliselt katta kiirekasvuliste lehtpuude istandike rajamise teel. Hübriidhaab on 

Eestis veel maaomanike seas küllaltki vähekasutatav, mille üheks põhjuseks on klonaalsete 

taimede kõrge hind, võrreldes teiste enamlevinud puuliikide istutusmaterjaliga, kuid sobivaid 

kasvukohti söötis põllumaade näol on küllaldaselt. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on leida 

Eestisse sobivaid, parimate kasvukiiruse ja biomassi omadustega kahjustuskindlaid hübriid-

haava kloone ja seega suurendada hübriidhaava kasvatamisega seotud huvigruppide valiku-

võimalusi. Uuring viidi läbi Agali võrdluskatsealal, kus kasvavad Soomes, Lätis, Saksamaal 

ja Rootsis selekteeritud hübriidhaavakloonid ja mis rajati aastal 2009. Käesolev töö põhineb 

peamiselt viimase 3 kasvuaasta andmetel ning 2013. aasta sügisel harvendusraie käigus kogu-

tud maapealse biomassi mudelpuude analüüsil. 

Klooni mõju osutus statistiliselt oluliseks praktiliselt kõigile põhilistele kasvutunnustele, sh. 

kõrgusele, tüve diameetrile, biomassi produktsioonile ja puidutihedusele. Parima kasvuga 

klooni puude keskmine kõrgus on 6. kasvuaasta järel 11,2 meetrit, keskmine rinnasdiameeter 

10,3 cm ja ühe puu keskmine biomass 8,1 kg, millele vastab puistu biomass 40,5 t/ha. Võrdlu-

se eesmärgil kasvavad Agali katsealal ka arukask ja triploidne harilik haab. Mõnevõrra ülla-

tuslikult osutus triploidne haab kõige aeglasema kasvuga katserühmaks. Arukask kasvas 

keskmiselt kiiremini kahest Soome päritolu kloonist ja triploidsest haavast. 

Rühmitades kloone päritolumaa järgi selgus, et teistest aeglasema kasvuga on Soome kloonid 

ülejäänud päritolumaade vahel olulisi erinevusi kasvu osas polnud. Kuue suurima biomassi 

produktsiooniga klooni seas olid ainult Läti ja Saksa hübriidhaavad. Kõrgus- ja jämeduskas-

vult olid väga heade näitajatega ka osad Rootsi kloonid. Ootuspäraselt selgus, et kiiremakas-

vuliste kloonide puidutihedus on väiksem kui aeglasekasvulistel. 

Fenoloogilised vaatlused Agali katsealal 6. kasvuaastal kinnitasid eelnevaid uuringuid, et hüb-

riidhaava kasvukiirus sõltub oluliselt vegetatsiooniperioodi pikkusest. Kõike pikema kasvupe-

rioodiga hübriidhaava kloon kasvas arukasest ca 40 ja triploidsest haavast ca 60 päeva kauem. 

Ligi pooltel katses olnud hübriidhaavakloonidel (iseäranis varapuhkevatel kloonidel) esines 

külmakahjustusi – pikilõhesid tüvekoores. Peaaegu kõikide kloonide seas leidus suure haava-

siku kahjustusega puid. 

Kokkuvõttes võib öelda, et Agali katse kinnitas hübriidhaava suurt kasvukiirust Eesti tingi-

mustes ning näitas, et seni meil kasutatud Soome kloonide asemel võiks kasvatada ka lõuna-

poolsemates piirkondades selekteeritud kloone.  

Märksõnad: hübriidhaab; maapealne biomass; fenoloogia; kasvukiirus; kloonid 
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Forest and wood industry has important role in Estonia’s economy and by establishing 

plantation with fast-growing deciduous tree species it can reduce demand to raw material. 

Hybrid aspen is not very popular to landowners, because of the high cost of the initial in-

vestment(primarily cost of plants), compared with planting material of more common tree 

species, however there are plenty of former agricultural lands suitable for growing hybrid 

aspen. Purpose of following master’s thesis is to find hybrid aspen clones with best growth 

rate and above-ground biomass characteristics and also damage resistant, suitaable for Es-

tonia to increase intrest groups alternatives. Research was carried out Agali experimental 

plot (established 2009) in Estonia, where hybrid aspen clones selected in Finland, Latvia, 

Germany and Sweden are growing. Research is based on field works from last 3 years and 

on biomass analysis material, collected from thinning in autumn 2013.  

Arukask kasvas keskmiselt kiiremini kahest Soome päritolu kloonis ja triploidsest haavast. 

Significant differences was found between clones and all main growth characteristics 

(height, stem diameter, biomass production, wood density), best trees showed after 6. 

growth year average height about 11,2 meters, average diameter from breast height 10,3 

cm and average one tree dry matter 8,1 kg which transformed to stand production is 40,5 

t/ha.With the aim of comparison Silver birch and triploid aspen are growing in Agali ex-

perimental plot. Unexpectedly triploid aspen showed modest growth. Silver birch showed 

better average growth than two finnish clones and triploid aspen. 

Clones grouped by parentage country showed that only finnish clones differ significantly 

from clones selected in other countries. Six clones with best biomass production were only 

Latvian and Germany clones. Some Swedish clones also showed great height and diameter 

growth. According to expectations wood density was lower on faster growing clones and 

higher on clones with modest growth. Phenological observations in Agali experimental 

plot on 6th growth year confirmed results from earlier studies, that hybrid aspen growth 

rates depends significantly on length of vegetation period. Hybrid aspen clone with longest 

growth period was growing ca 40 days longer than silver birch and ca 60 days longer than 

triploid aspen. Early and late frost damage - frost cracks appeared about half of the hybrid 

aspen clones included in experiment. Almost every clone had damage, caused by large 

poplar borer. Altogether we can say that Agali experiment confirms hybrid aspen fast-

growth in Estonia and showed that we could cultivate clones selected in southern regions 

more than finnish clones used so far. Results from finnish and latvian researcher’s studies 

associated with Agali results to a certain extent. Author look up to further hybrid aspen re-

lated researches and is interested in final results from Agali experimental plot. 

Keywords: hybrid aspen, above-ground biomass, phenology, growth rate, clones 
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SISSEJUHATUS 

Metsa- ja puidutööstuse sektori panus Eesti majandusse on vägagi arvestatav. Puidu-, pa-

beri- ja mööblitööstus moodustavad viiendiku töötleva tööstuse kogutoodangust, mida on 

rohkem, kui enamikus Läänemere ümbruse riikides. Metsa- ja puidutööstuse kaupade eks-

port moodustas 2012. aasta andmetel 12 % kogu kaupade ekspordist, ulatudes 1,5 miljardi 

euroni (Eesti metsa...2013). 

 

Kiiresti arenev metsandussektor tähendab ka vajadust suurendada tooraine kättesaadavust. 

Näiteks paberitööstuse tarvis haava puitmassi tootev AS Estonian Cell vajab umbes 380 

000 m³ haavapaberipuitu aastas (Tooraine 2015). Üheks võimaluseks kuidas suurendada 

tooraine kättesaadavust on rajada arvestatavas mahus metsaistandikke. Lisaks meil loodus-

likult kasvavale harilikule haavale on Eestis alates 1999. aastast kultiveeritav lühikese raie-

ringiga (20-30 aastat paberipuidu tootmiseks) majandatav hübriidhaab sobiv tooraine pabe-

ritööstusele (Tullus et al. 2012).  

 

Rääkides puitse biomassi kasutamisest üldiselt, siis kütteks kasutatakse maailmas puitu li-

gikaudu 49 EJ/aastas (Born et al. 2014). Seda on märgatavalt rohkem teistest puidukasutus 

valdkondadest. Näiteks paberi- ja puidu tööstuses leiab kasutust 17 EJ/a. Siiski on potent-

siaali suurendada puitse biomassi kättesaadavust, kui korraldada praegust kasutust efektiiv-

semalt ja võttes arvesse metsanduse jätkusuutlikkusega seotud probleeme. Seda on võima-

lik saavutada näiteks kasutades ära suuremat osa metsa jäetavatest raie jäätmetest maail-

mas (17 EJ/a). Maht võib veelgi kasvada, sest puittoodetega seotud turg on maailmas lii-

kumas tõusvas joones (Born et al. 2014). 

 

Suurenevat biomassi ja puidu nõudlust on võimalik ühe valikuna osaliselt katta uute kiire-

kasvuliste istanduste rajamisega. Ladina-Ameerika eukalüpti istandusi, võib pidada sellel 

alal üheks parimaks näiteks. Tänapäeval toodavad kiirekasvulised istandikud 1/3 kogu 

maailma ümarpuidust (Indufor 2012). Lähikümnendite prognoosid näitavad üha suurenevat 

nõudlust puidule, mistõttu prognoositakse, et kiirekasvuliste istandike pindala kahekordis-

tub aastaks 2050 (Indufor 2012). 
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Eesti tingimustes on kiirekasvulistest puuliikidest soovitatav kasvatada arukaske, hübriid-

haaba ja halli leppa (Tullus 2010, Aosaar 2013, Lutter 2013). Hübriidhaava kasvatamine 

on kulukam, võrreldes teiste, meil laialdasemalt kasutuses olevate kohalike puuliikidega. 

Mikropaljunduse teel saadud hübriidhaava taimed on kõrge hinnaga ning neid on vaja 

kaitsta istutusjärgselt loomade poolt tekitatavate kahjustuste eest biolagunevate plastikto-

rudega, mis suurendavad esialgset investeeringut (Tullus 2005a). 

 

Hübriidhaava raieringi pikkuse valikul on kasvatajatel mitu võimalust: 1) lühike raiering 

(kuni 5 aastat), kus raie toimub sarnaselt energiavõsana kasvatatavate pajuistandikega; 2) 

raiering pikkusega 15-25 aastat, lisaks energiapuidule on võimalus turustada paberipuitu; 

3) suhteliselt lühike raiering (20 -30 aastat), lisaks energia-ja paberipuidule saab alumisi 

palke kasutada vineeri ja saetööstuses (Rytter 2006, Tullus 2007, Tullus et al. 2012). 

 

Kasvatades hübriidhaaba energiavõsana ehk ca 5 aastase raieringiga on peamiseks saada-

vaks tooraineks hakkepuit, mida kasutatakse üha rohkem koostootmisjaamades ning kat-

lamajades kütteks ning elektri tootmiseks. Siiani on Eesti tingimustes kasvatatud hübriid-

haaba eesmärgiga raiuda kultuur 20-30 aastaselt, sarnaselt põhjamaadega, et saadav ümar-

materjali sortimenti oleks võimalik turustada sae- ja paberitööstuses ning jäägid energeeti-

ka sektoris (Tullus 2007). Majandada hübriidhaaba harilikule haavale kehtiva 30-60 aasta-

se raieringiga, ei ole otstarbekas, sest harilikul haaval toimub nakatumine seenhaiguste ja 

mädanikuga enamasti 25-35 aastaselt (Tamm 2000) ning hübriidhaab on selleks ajaks juba 

mahuküpsuse saavutanud (Tullus et al 2012b). Samuti hakkavad haavad massiliselt vilja 

kandma 35-40 aastaselt (Tamm 2000) ning seega vähendab lühem raiering võimalust, et 

toimub hübriidhaava ristumine looduslikult kasvava haavaga. Samas ei ole väga palju uuri-

tud hübriidhaabade mõju kohalikele metsökosüsteemile ning hariliku haava genofondile 

(Tullus 2005b). 

 

Hübriidhaaba paljundatakse tööstuslikult mikropaljunduse (kloonimise) teel, sest kiire kasv 

ei ole omane kõigile hariliku ja ameerika haava ristamisel saadavatele seemnetekkelistele 

järglastele. Selektsiooni käigus valitakse mikropaljundamiseks välja kiire kasvuga haigu-

sekindlad ristandid (Tullus et al 2012). Hübriidhaava kiire kasvu põhjuseks peetakse nii 

heteroosi kui ka kohalikust haavast pikemat kasvuperioodi.  
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Leidmaks Eesti kliimatingimustele kõige sobivamat kiirekasvulist hübriidhaava klooni, ra-

jati Agalis võrdluskatseala, mida võib pidada Eesti esimeseks erinevatest piirkondadest pä-

rit haavakloonide võrdlusalaks, kus kogutakse andmeid puude kasvunäitajate, biomassi 

produktsiooni, biomassi omaduste, fenoloogia jm kohta. Hübriidhaava kloonide kasv, võr-

reldes meil looduslikult kasvava hariliku haava ja arukasega, on Agali võrdluskatse esialg-

sete tulemuste põhjal olnud oluliselt parem. Näiteks võrreldes kümne parima hübriidhaava 

klooniga, jäi hariliku haava ja arukase keskmine kõrguskasv 3. kasvuaastal maha vastavalt 

ligi 2,2 ja 1,6 meetriga (Eelsalu 2012) ning 4. kasvuaastal vastavalt ligi 3,6 ja 2,4 meetriga 

(Merdikes 2013). 

 

Käesoleva töö üheks peamiseks eesmärgiks on välja selgitada kas ja kui palju erinevad 

hübriidhaava kloonid maapealse biomassi produktsiooni poolest üksteisest. Selgitatakse, 

kuidas kasvavad Eesti kliima tingimustes lõunapoolsemates maades selekteeritud hübriid-

haava kloonid, 6. kasvuaasta möödudes.  

 

Magistritöös võrreldakse ka hübriidhaavakloonide puidutihedust, mida analüüsitakse mu-

delpuudelt võetud proovikehade põhjal. Üheks eesmärgiks on võrrelda saadud tulemusi 

sarnaste läbiviidud katsetega ja leida seoseid regioonidega, kus hübriidhaavad on selektee-

ritud ja kasvu- ning biomassiomaduste vahel. Sarnaseid seoseid otsitakse erinevate klooni-

de okste protsentidega, ja külma- ning putukakahjustuste esinemissagedusega. 

 

Magistritöös uuritakse ka Agali võrdluskatses kasvavate hübriidhaabade fenoloogiat. Ees-

märk on otsida seos kasvuperioodi pikkuse ja kasvutunnuste juurdekasvu vahel ning võr-

relda saadud tulemusi 3. kasvuaastal (Eelsalu 2012) tehtud fenoloogiliste vaatlustega. 

 

Magistritöö on edasiarendus autori bakalaureusetööst (Merdikes 2013). 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

1.1 Maapealse biomassi produktsiooni uuringud  

Teadaolevalt on hübriidhaavakloonide biomassi produktsiooni võrdlusi tehtud vähe. See-

tõttu on järgnevas kirjandusülevaates esitatud ka teiste papli perekonna hübriidide tulemu-

si. 

 

Rootsis läbi viidud 14 hübriidhaavaklooni biomassi produktsiooni võrdlus, vanuses 14 aas-

tat, näitas kloonide vahel usaldusväärset erinevust maapealses biomassis, mis suurima ja 

väikseima produktsiooniga klooni vahel erines ligi kaks korda (Rytter, Stener 2003). 

 

Saksamaal ammendunud söekaevandusele rajatud katsealal uuriti lühikese raieringiga kas-

vatatavate hübriidpapli kloonide kasvudünaamikat ja biomassi produktsiooni. Eesmärgiks 

oli välja selgitada, kui suur potentsiaal on toota sellistel maastikel maapealset biomassi, 

mida oleks võimalik kasutada koostootmisjaamades küttena ning ühtlasi võrrelda eri kloo-

nide produktsiooni (Bungart, Hüttl 2004). 1995. aastal eelnes istanduse rajamisele pinnase 

töötlus, maapinna ettevalmistus ning väetamine. Istutamiseks kasutati 1 aastaseid pistoksi, 

kokku 8 klooni neljas korduses, klooni mõju oli usaldusväärne. Tulemustest selgus, et sel-

lisel maastikul kasvavate kloonide maapealse biomassi tootlikus on väiksem, kui kasutu-

sest välja jäänud põllumajandusmaadel. Kaheksanda kasvuaasta lõpuks oli istanduses abso-

luutkuiva biomassi produktsiooni varieeruvus kloonide vahel suur, jäädes vahemikku 24-

49 t ha
-1

. Soovitatakse teha veel sarnaseid katseid, kuid kasutada uurimusest selgunud pa-

rima kasvuga kloone ning suurendada katseala pindala (Bungart, Hüttl 2004). 

 

Endisele põllumajandusmaale rajatud hübriidpapli kloonide katsealasid on võimalik leida 

ka Tšehhist. Istandus loodi endisele teravilja- ja kartulipõllule 2001. aastal, pindalaga 1,5 

ha. Istutusmaterjaliks oli 13 klooni 4 korduses (Trnka et al. 2008). Uuringud kestsid kokku 

kuus aastat ning maapealse biomassi (kuivmass) produktsioon parimal kloonil oli 13,9 

t/ha/aastas (kloon J-105) , mida on rohkem, kui sarnastel läbiviidud katsetel Tšehhis ja mu-

jal Euroopas. Kõige väiksem biomassi tootlikus oli katses võrdluseks kasvanud mustal 

paplil Populus nigra, 2,6 t/ha/aastas. Klooni mõju biomassi produktioonile oli antud katses 

usaldusväärne. Peamiseks põhjuseks olid soosivad kliima tingimused, viljakas muld ning 
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piisav umbrohu tõrje istanduse rajamisel, samuti 6 aastane raiering, mis on pikem kui üld-

juhtudel SRF(Short rotation forestry) puhul (Trnka et al. 2008). 

 

Maapealset biomassi ning sellest saadavat hakkepuitu, kasutatakse kütteks, elektritootmi-

seks, kuid ka üha enam arenevas puidutööstuse sektoris pelletite tootmiseks. Kanada on 

üks maailma suurimatest puitpelletite tootjatest, sest pelletitehaseid tehakse enamasti piir-

kondadesse, kus on saadaval suured biomassi varud (Vakkilainen et al. 2013). See on ka 

üheks põhjuseks, miks Põhja - Ameerikas tegeletakse palju biomassi produktiooni uuringu-

tega, sealhulgas ka hübriidhaava uuringutega. 1999. aastal Quebecis loodud katsealale istu-

tati 12 kiirekasvuliste puuliikide (paju, hübriidhaab) kloone. Istutati pistikutena algtihedu-

sega 18 000 tk/ha (Labrecque, Teodorescu 2005). Maapealse biomassi arvutusteks võeti 

mudelpuud ning kaaluti need peale kuivatamist 70 °C juures konstantse kaalu saavutami-

seni. Neljanda kasvuaasta lõpuks olid kõik haava kloonid usaldusväärselt kõrgemad kui pa-

ju kloonid. Hübriidhaava klooni NM6 kõrguskasv ületas 7 meetrit ning andis parima maa-

pealse biomassi produktsiooni 72 t/ha, mis oli usaldusväärselt kõikidest paju kloonidest 

suurem. Parima paju biomassi tootlikus ei erinenud oluliselt hübriidhaava kloonist NM5 

ulatudes 67,5 t/ha (Labrecque, Teodorescu 2005). 

 

 

1.2 Hübriidhaava kloonide kasvu ja kasvamamineku uuringud  

Hübriidhaava kloonide istutamiseks kasutatakse üldjuhul ühe aastaseid mikropaljundatud 

taimi. Soome teadlaste uuring (Luoranen et al. 2006), mis tehti aastatel 1998-2001, kes-

kendus katsetele istutada mõne kuu vanuseid, 20-25 cm kõrguseid, mikropaljundatud tai-

mi, suveperioodil. Eesmärgiks oli teada saada, kas hübriidhaava kloonid käituvad sellistes 

oludes sarnaselt arukasega, mille istutusperioodi muutmine parandas juurdekasvu esimestel 

aastatel. Nelja katse käigus istutati erinevatel aegadel (mai – september), ühe kuni kahe 

nädalaste vahedega, erineva suurusega (20 - 100 cm) kloone ning ühele katsealale istutati 

ainult 20-25 cm kõrgused taimed (Luoranen et al. 2006). Selgus, et istutamise aeg (kuu-

päev) ei mõjutanud oluliselt kloonide suremust. Kloonidel mõõdeti 3 aasta jooksul kõrgu-

sed ning võrreldi omavahel kloone, mis on istutatud, juulis, augustis, septembris ja järgmi-

se aasta mais. Kõige suurem juurdekasv ning kõrgus 3 aasta lõpuks oli klooni C puhul 

(joonis 1), mis on istutatud juulis ning mille istutuskõrgus oli ainult 20-25 cm (Luoranen et 

al. 2006). 
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Joonis 1. Kolme hübriidhaava klooni istutuskõrgus ja aastased kõrguse (cm) ja diameetri 

juurdekasvud (mm), istutatud põllumajandusmaale Suonenjokis. Kloonid on kasvanud eri-

neva suurusega konteinerites (PL 25 – 380 cm
3
 ja Tako 913 – 580 cm

3
). Allikas: (Luoranen et 

al. 2006) 

 

Parema kõrguse juurdekasvu põhjuseks tuuakse kõrgemat mullatemperatuuri juulis ning 

see tagab väiksematele taimedel parema juurdumise, mis suurendab juurdekasvu edasistel 

aastatel. Hiljem sügisel või kevadel istutatud kloonid juurduvad halvemini ning võivad 

esimestel aastatel kiratsema jääda (Luoranen et al. 2006). 

 

 

1.3 Hübriidhaava puidutiheduse uuringud 

Soomes kasutatakse haava puitu peamiselt paberi tootmiseks ja alates 1990. aastast on istu-

tatud hübriidhaaba rohkem kui 1000 ha, et suurendada kohaliku tooraine kättesaadavust. 

Puidutööstusele on oluline kvaliteetse tooraine olemasolu. Puidutihedust peetakse kõige 
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olulisemaks tunnuseks, mis näitab puidu kasutusvõimalusi ja kasulikkust (Herajärvi, 

Junkkonen 2006). 

 

Soome kesk- ja lõunaosas tehtud katse käigus, võrdlesid teadlased hübriidhaava ja hariliku 

haava puidutihedust ja selle varieeruvust tüve piires. Uurimisobjektiks olid 12 puistut va-

nusevahemikus 29-57 aastat. Katseala keskelt võetud mudelpuud langetati ning järgati 2 

meetristeks palkideks, kuni peenema otsa diameetrini 5 cm. Iga palgi keskelt võeti 5 cm 

paksune analüüsiketas edasisteks uuringuteks. Puidutiheduse arvutusteks võeti ketastest 

katsekehad, mis uputati mahu määramiseks ning kuivatati 103 °C konstantse kaalu saabu-

miseni. Hariliku haava keskmiseks puidutiheduseks saadi 376 kg/m
3 

ja hübriidhaava kloo-

nide puhul 362 kg/m
3
 , puidutiheduse muutusi tüve piires on näha joonisel 2 (Herajärvi, 

Junkkonen 2006). 

 

 

 

 

Joonis 2. Hariliku ja hübriidhaava puidutiheduse (vertikaalteljel, kg/m
3
) varieeruvus, sõl-

tuvalt kaugusest (horisontaalteljel, m) kännust Allikas: (Herajärvi, Junkkonen 2006). 

 

Ka mitmete teiste uuringute tulemused on näidanud, et hübriidhaava keskmine puidutihe-

dus (350 kg/m
3
) on mõnevõrra madalam kui harilikul haaval (Tullus et al. 2012). 

 

Rootsis läbi viidud 14 hübriidhaavaklooni puidutiheduse võrdlus vanuses 14 aastat, näitas 

kloonide vahel usaldusväärset erinevust, suurima ja väikseima puidutihedusega klooni eri-

nevus oli umbes 20% (Rytter, Stener 2003). 
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1.4 Hübriidhaava fenoloogilised uuringud väljaspool Eestit 

Soomes 2001. aastal läbiviidud uuringus tehti fenoloogilisi vaatlusi katsealal, kus kasvasid 

3-aastased hübriidhaava kloonid. Võrreldi nelja erinevat klooni ning Soomes looduslikult 

kasvava hariliku haava kasvuperioode. Registreeriti järgmised kasvuperioodi alguse ja lõ-

puga seotud etappide kuupäevad kevadel ning sügisel: 

 punga puhkemine 5mm üle pungasoomuse; 

 lehtede lahtivoltumine; 

 täissuuruses lehed; 

 pooled lehed kollased; 

 kõik lehed kollased; 

 kõik lehed puult langenud. 

Vaatlustulemuste põhjal leiti, et hübriidhaava kloonide kasvuperioodi pikkus jäi vahemik-

ku 143-158 päeva. Katse tulemusena leiti usaldusväärne seos juurdekasvu ning kasvupe-

rioodi pikkuse vahel (Yu et al. 2001). 

 

Selgus, et hübriidhaava kloonid puhkesid varem ning kasvasid sügisel kauem kui harilik 

haab. Kõik kevadised etapid saabusid kloonidel vähemalt 7 päeva varem kui harilikul haa-

val. Sügisel muutusid pooled lehed kollaseks, kõik lehed kollaseks ja langesid puult harili-

kul haaval keskmiselt 32 päeva varem (Yu et al. 2001). 

 

Kõigi 4 klooni kasvuperioodi pikkused erinesid maksimaalselt 15 päeva ning võrreldes ha-

riliku haavaga kasvasid hübriidhaavad uuritud katsealal keskmiselt 41 päeva rohkem (Yu 

et al. 2001). 

 

Andmetöötluse käigus leiti usaldusväärseid seoseid fenoloogia ja kasvuparameetrite vahel. 

Kasvutunnused oli positiivses korrelatsioonis kasvuperioodi pikkuse ning kasvu lõppemi-

sega, kuid negatiivses intensiivse kasvu vähenemise etappidega, mis tähendab, et hilisemad 

puhkejad lõpetasid kasvamise samuti varem ehk nende kasvuperiood oli lühem. Kokkuvõt-

teks järeldati, et hübriidhaava kloonide kasv on suures osas seletatav nende pikema vege-

tatsiooniperioodiga (Yu et al. 2001). 

 

Noorte hübriidhaava kloonide kasvuperioode on uuritud ka 2010. aastal Lätis. Katse lähte-

andmeteks olid 15 erinevat hübriidhaava klooni, mis oli istutatud juhuslikult, kokku 25 
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kordust. Pungade areng ja puhkemine registreeriti 6 etapina, viie katseala külastuste käigus 

kevadel. Lehtede värvimuutused ja langemine märgiti üles kahel välitööpäeval sügisel 

(Zeps et al. 2010). Vegetatsiooniperioodi pikkuseks võeti aeg pungade puhkemisest kuni 

lehtede täieliku langemiseni. Selgus, et pungade puhkemise aeg mõjutab kõrguse juurde-

kasvu, varasema tärkamisega kloonidel oli keskmine juurdekasv ligikaudu 10 cm suurem. 

Lisatud oli, et rohkem jälgimispäevi fenoloogiliste tunnuste registreerimiseks oleks olnud 

vajalik, et saada tugevamaid seoseid kõrguskasvu intensiivsuse ja vegetatsiooniperioodi 

lõppemise vahel (Zeps et al. 2010). Keskmiseks kasvuperioodi pikkuseks saadi 185 päeva, 

kuid korrelatsioon kõrguse juurdekasvu ja vegetatsiooniperioodi pikkuse vahel oli nõrk või 

puudus. Arvatakse, et kõrguskasvu lõppemise ja lehtede värvimuutuste vahel on teatud 

ajaperiood, kui lehed on veel rohelised, kuid juurdekasv puudub. See võiks olla üheks põh-

juseks miks korrelatsiooni tulemused olid nõrgad (Zeps et al. 2010). 

 

 

1.5 Klonaalne metsandus ja istutusmaterjal 

Klonaalsel metsandusel on mitmeid eeliseid võrreldes tavametsandusega. Esiteks suude-

takse edasi anda parima genotüübi omadused ja seda kontrollitud ristamise teel. Aretustöö-

ga on võimalik suurendada vastupidavust haigustele ja vähendada aega (võrreldes tavamet-

sandusega), et saada parimate omadustega istutusmaterjali. Lisaks saavutatakse parem 

kontroll kasvutunnuste osas ning on teada pärilikkus (Lelu-Walter et al.2013). 

 

Kuid kõik pole ainult positiivsed küljed, tegu on väga kuluka protsessiga ning investeerin-

gute tasuvus, sellise materjali kasutamise puhul, on kindlasti kahtluse all. Keskkonnamõju-

de all on mõeldud eelkõige mõju looduslikule mitmekesisusele. Lisaks seavad piiranguid 

seadused, sest geneetiliselt muudetud organisme peetakse ohuks kohalikele puudele ning 

on seetõttu kirjas võõrliikidena (Lelu-Walter et al.2013).  

Samuti valitseb haiguste ja kahjurite (putukate) massilise leviku oht, mis on üsna suur 

monoklonaalses või vähest arvu erinevaid kloone sisaldavas istanduses, mis enamasti on ka 

üheealine. 

 

Seoses klonaalse istutusmaterjali levikuga Eurooopas on paljud Läänemere äärsed riigid 

hakanud ise tegelema aretustööga, et leida siinsesse kliimase sobivaid, parimate puidu 

omadustega, haiguskindlaid ning kiirekasvulisi puuliike, mille hulka kuulub ka hübriid-
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haab (Smilga et al. 2015). Hübriidhaava istutamiseks vajalikud taimed saadakse üldjuhul 

mikropaljundamise teel, mis on suhteliselt kulukas protsess. Seepärast nõuab klonaalse is-

tutusmaterjali aretustöö ja tootmine suurt alginvesteeringut, seega on vajalik hinnata sellis-

te projektide tasuvust.  

 

Lätis 2015. aastal avaldatud uuring keskendus eelkõige aretustöö kasumlikkusele ja seda 

mõjutavatele aspektidele. Põhiliseks eesmärgiks oli leida Läti tingimustes kõige paremini 

kasvav ning tulusaim hübriidhaava kloon. Finantsarvutused ja saadav kasum põhinesid 

puude maapealsete osade rahalisel väärtusel, võrdluseks valiti arukase ning hariliku haava 

puistute looduslik uuenemine, mis ei nõua klonaalset paljundamist, ega istutustöid ja on 

seetõttu odavam (Smilga et al. 2015). 

 

Oluliselt mõjutasid hübriidhaava aretuse tasuvust rajatavate istandike suurus, mullaviljakus 

ja raieringi pikkus. Eeldades, et kasvatamiseks valitud hübriidhaava kloonide raiering oleks 

15. aastat ning rajatavate istandike maht oleks 500 ha aastas, siis võrreldes arukase ning 

hariliku haavaga oleks aretustööst saadav rahaline kasu vastavalt 662 EUR/ha ja 1136 

EUR/ha. Kui vähendada rajatavate istandike pindala 50 ha/aastas (Praegune praktika Lä-

tis), siis kasum langeks oluliselt ning oli enamus juhtudel negatiivne. Ulukite kaitseks raja-

tavate aedade kulu lisamine investeeringusse, on võimalik aretustööga kasumisse jääda 

vaid kõige viljakamatel muldadel kasvavate istanduste korral (Smilga et al. 2015). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Agali võrdluskatseala 

Käesoleva magistritööga seotud välitööd viidi läbi Agali hübriidhaavakloonide, triploidse 

haava ja arukase võrdluskatsealal (edaspidi Agali võrdluskatseala). Agali võrdluskatseala 

asub Tartumaal Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas, katseala rajati 2009. aastal. Katseala 

pindala on 0,24 hektarit ning istutusseadu 1*2 meetrit. Katseliikideks on : 

 16 hübriidhaava (Populus tremula L. x P. tremuloides Michx.) klooni, mis nimetati 

päritoluriigi järgi kus tehti ristamised: 7 Läti (LV), 5 Rootsi (SW), 4 Soome (FI) 

klooni; 

 6 Saksamaal (DE) selekteeritud hariliku ja ameerika haava ristamiste seemnetekke-

list järglaskonda; 

 triploidne haab (P. tremula f. gigas Nilsson-Ehle, „Haavametsa“ kloon); 

 arukask (Betula pendula Roth), seemnetekkelised taimed. 

 

Katseskeemil (joonis 3) on näha kloonide/liikide ning nende korduste asukohad. Istutus-

järgselt paiknesid kõik kloonid/liigid 16-puuliste (4*4 puud) rühmadena (kordustena), iga 

klooni/liigi kohta kolm juhuslikult paiknevat kordust (A,B,C), kokku 72 rühma ehk 1152 

puud. 

 

Katse eesmärgid: 

 võrrelda erinevates geograafilistes piirkondades selekteeritud hübriidhaava kloone, 

kodumaise hariliku haava triploidset vormi ning arukaske Eesti tingimustes kasvu-

kiiruse ja biomassi produktsiooni poolest; 

 võrrelda katseliike bioloogiliste (fenoloogiliste, füsioloogiliste), ja puidutööstusele 

huvipakkuvate omaduste poolest; 

 anda praktilisi soovitusi maaomanikele istutusmaterjali valikuks endiste põlluma-

jandusmaade metsastamisel. 
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Joonis 3. Liikide/kloonide paiknemine Agali võrdluskatsealal: DE – Saksamaa seemnetek-

kelised järglaskonnad 1, 2, 3, 4, 5, 6; FI – Soome kloonid 1, 2, 3, 4; KS – arukask; LV – 

Läti kloonid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; SW – Rootsi kloonid 1, 2, 3, 4, 5; TRI – triploidne haab; A, 
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B, C tähistavad kordusi (igas korduses kasvas enne harvendamist 16 puud ja peale harven-

damist 8 puud); ja x- ning y-teljed tähistavad katseala külgi meetermõõdustikus. 

 

 

2.1.1 Välitööd 

Välitöid teostas autor Agali katsealal koos EMÜ metsakasvatuse osakonna kiirekasvuliste 

lehtpuude töörühmaga aastatel 2012-2015. Tööde käigus mõõdeti 4.-6. kasvuaastal kõikide 

puude kõrgused, rinnasdiameetrid ning diameetrid 30 cm kõrguselt maapinnast. Puude 

kõrgused mõõdeti 4. aastal 8m teleskoopmõõdulatiga (Nedo mEssfix-S, Nedo GmbH & 

Co.KG, Dornstetten, Germany) ning järgnevatel aastatel puude kõrge kasvu tõttu kõrgus-

mõõtjaga Vertex IV (Haglöf Sweden AB). Diameetrite mõõtmiseks kasutati kluppi ning 

väiksemate puude puhul nihikut. 

 

2013. aasta sügisel tehti Agali võrdluskatsel harvendusraie, mille käigus eemaldati 50% 

kasvavatest puudest. Raieplaani kohaselt raiuti ridades välja iga teine puu, olenemata puu 

suurusest. Raiejärgselt oli puude vaheliseks kauguseks 2*2 meetrit. Enne puude langeta-

mist mõõdeti kõikide väljaraiutavade puude diameetrid rinnakõrguselt ning 30 cm kõrgu-

selt maapinnast. 

Langetatud puude kõrgused mõõdeti mõõdulindiga ja toormass kaaluti kalibreeritud väli-

töödekaaluga. Igast kordusest valiti ka mudelpuu, mis iseloomustas kõige enam antud 16-

puulist rühma. Mudelpuid valiti välitööde käigus kokku 72 ehk iga klooni/liigi kohta 3 

puud. Kõik mudelpuud, pakiti tugevasse kilepakendisse, et säiliks niiskussisaldus ning 

võeti kaasa laborisse edasisteks analüüsideks.  

 

Raie käigus registreeriti ka külma- ja putukakahjustused ning võeti kaasa proove tervetelt 

ning kahjustatud puudelt, edasisteks uuringuteks. Esinenud külmakahjustuseks olid tüve-

koorde tekkinud pikilõhed ning putukakahjustuseks olid põhiliselt suure haavasiku rööviku 

käigud tüve allosas. Autori panus putukakahjustuste edasiste uuringutega piirdus vaid 

andmetöötlusega.  

 

Välitöödega seotud blanketid on esitatud lisas nr 1. 
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2.1.2 Fenoloogilised vaatlused 

Fenoloogilised vaatlused Agali katsealal toimusid 2014. aasta kevadel ja sügisel ehk 5. 

kasvuperioodil. Fenoloogilisi etappe registreeriti eesmärgiga välja selgitada kõikide hüb-

riidhaava kloonide, arukase ja triploidse haava kasvuperioodi pikkused päevades. Kevadel 

toimusid vaatluspäevad Agalis iga 2 päeva tagant ning sügisel 3 päeva pikkuse perioodi jä-

rel. Kõikides 8-puulistes kordustes registreeriti kuupäev, kui antud fenoloogiline etapp oli 

saabunud rohkem kui pooltel puudel. 

 

Kevadised kolm fenoloogilist etappi olid (sulgudes on toodud etapi lühend): 

1) kuupäev, kui pung puhkes 5 mm üle pungasoomuse (K1); 

2) kuupäev, kui lehed on lahti voltunud (K2); 

3) kuupäev, kui lehed saavutanud täissuuruse (K3). 

 

Sügisel registreeritud etapid olid: 

1) kuupäev, kui pooled lehed on mustad/kollased (S1); 

2) kuupäev, kui kõik lehed on mustad/kollased (S2); 

3) kuupäev, kui kõik lehed on varisenud (S3). 

 

 

2.2 Labortööd 

Harvendusraie käigus langetatud ning labortöödeks kaasa võetud mudelpuude analüüs toi-

mus 2013/2014 sügis-talvel. Labortööd toimusid Eesti Maaülikooli metsakasvatuse osa-

konna bioproduktsiooni laboris. Mudelpuude analüüsi peamine eesmärk oli välja selgitada 

Agalis kasvavate puude kuivaaine sisaldus, maapealne biomass, biomassi jaotus puu osade 

vahel (tüvi, oksad, võrsed) ning tüvepuidu tihedus. Kõik mudelpuudega laboris teostatud 

vajalikud mõõtmised pandi kirja mudelpuu blanketile, mille näidis on esitatud lisas nr 2. 

Laboris toimus esmalt puu jaotamine nelja sektsiooni: 1) tüvi (esimese kuivanud oksani) 

ning 2-4) ülejäänud tüvi ja võra jaotatuna 3-ks pikkuselt võrdseks osaks (ülemine, keskmi-

ne, alumine). Mõõdeti tüve pikkuse juurdekasv (ladvavõrse pikkus) ja kõikide tüvesekt-

sioonide diameetrid jämedamast otsast ja kaaluti iga sektsiooni tüvi pärast oksade eemal-

damist. Iga sektsiooni oksad jagati kolmeks: viimase aasta võrsed, vanad oksad ning kui-
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vanud oksad ning kaaluti ja võeti kõikidest sektsioonidest ka alamproov kuivaine sisalduse 

määramiseks. 

 

Iga tüvesektsiooni keskkohast lõigati analüüsiketas, kooreprotsendi ja puidutiheduse mää-

ramiseks. Analüüsikettal mõõdeti mõlemast otsast 2 diameetrit ristisuunas, pikkus ning 

kaaluti toorkaal. Seejärel eemaldati analüüsikettalt koor, mõõdeti uuesti diameetrid ning 

eraldi kaaluti puit ja koor, mis läksid samuti kuivatuskappi. Puidutihedus arvutati, lähtudes 

kooritud toore proovikeha ruumalast (lähendatuna tüvikoonusele) ja kuivkaalust.  

 

Kõik mudelpuude proovid, kaaluti uuesti peale kuivatamist kuivatuskapis. Kuivatamine 

toimus 70 °C juures umbes 1 nädala jooksul, kuni konstantse kaalu saabumiseni.  

 

 

2.3 Andmetöötlus  

Kõik välitööde, fenoloogiliste vaatluste ning labortööde andmed sisestati MS Excel kesk-

konda, kus toimus andmete korrastamine, kuid põhjalikum analüüs toimus statistika prog-

rammiga R. 

 

Fenoloogiliste vaatluste andmete sisestamisel märgiti päeva järjekorranumber aastas, mis 

vastas antud etapi saabumise kuupäevale. Seejärel leiti keskmine etapi saabumisaeg igale 

kloonile kolme korduse põhjal. Kui kloonide kõikide fenoloogiliste etappide saabumise al-

guspäev oli teada, siis leiti kasvuperioodi pikkused erinevate kevadiste ja sügiseste etappi-

de vahel. Kasvuperioodi pikkuste tähistuses tähistatakse kevadist ja sügisest etappi vasta-

valt K ja S tähega (vt. ka peatükk 2.1.2). Vegetatsiooniperioodi pikkused päevades leiti 

kõikides võimalikes K ja S etappide kombinatsioonides (K1...S1, K1...S2, jne.). 

 

Arvutati klooni/liigi kaupa aritmeetilised keskmised kõrgused ning diameetrid ja nende 

juurdekasvud vanuses 4.-6. aastat. Kasvukäigujooniste koostamiseks kasutati varem mõõ-

detud kasvuandmeid esimese kolme aasta kohta (Eelsalu 2012). 

 

Et leida langetatud puude (8 puud korduse, s.t. 24 puu klooni/liigi kohta) kuivmassid kor-

rutati iga langetatud puu toorkaal antud kordusest võetud mudelpuu kuivaine sisaldusega. 

Mudelpuu kuivainesisaldus leiti puu osade alamproovide kuivainesisalduste põhjal. Tüve 
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kooresisaldus ja puidutihedus leiti tüvesektsioonide analüüsiketaste andmete kaalutud 

keskmisena, kasutades kaaluna antud sektsiooni kuivmassi. 

Töö peamiseks eesmärgiks oli selgitada klooni mõju uuritud kasvu ja biomassi tunnustele. 

Tunnuseid mõõdeti erineval arvul puudel ja vastavalt sellele rakendati ka eri tunnuste ana-

lüüsimiseks erinevaid mudeleid (Tabel 1). 

Juhul kui iga korduse kohta oli mõõdetud rohkem kui ühe puu tunnuseid, rakendati andme-

töötluseks segamudelit, mis arvestab korduse juhusliku mõjuga. Juhul kui analüüsiti ühe 

puu andmeid korduse kohta kasutati tavalist lineaarset mudelit. Segamudel koostati funkt-

siooniga lme (paketist nlme) ja lineaarne mudel funktsiooniga lm. Klooni mõju olulisuse 

hindamiseks kasutati dispersioonanalüüsi.  

 

Tabel 1. Klooni mõju hindamiseks kasutatud statistilised mudelid 

Tunnus(ed) Mõõdistatud puu tüüp Vanus Analüüsitud puu-

de arv korduse 

(klooni) kohta 

Mudeli tüüp 

Kõrgus, 

rinnasdiameeter, 

30 cm diameeter 

Kõik katses olnud puud 4 

5 

6 

16 (48) 

16 (48) 

8 (24) 

segamudel (iga 

vanuse kohta 

eraldi) 

Maapealne biomass Kõik langetatud puud 5 8 (24) segamudel 

Biomassi jaotus, 

kooresisaldus, pui-

dutihedus, kuivaine-

sisaldus 

Mudelpuud 5 1 (3) lineaarne mudel 

 

Kuna katses oli kokku 24 erinevat klooni/liiki, siis reeglina ei osutunud otstarbekaks kõigi 

kloonide omavaheline paarikaupa võrdlemine. Selle asemel jagati kloonid/liigid iga ana-

lüüsitud tunnuse põhjal kolmeks: väikese, keskmise ja suure keskmise väärtusega kloo-

nid/liigid. Selleks analüüsiti mudeleid testiga, mis võrdleb iga rühma keskmist kõigi rüh-

made keskmisega (method=“eff“), kasutades funktsiooni contrasts (paketist lsmeans). Ku-

na tegemist on mitmiktestiga, siis vajalik p-väärtuste parand tehti FDR (false discovery 

rate) meetodil. Erineval viisil leitud kasvuperioodi pikkuste ja kasvutunnuste juurdekasvu-

de vahelisi seoseid analüüsiti korrelatsioonanalüüsiga, kasutades funktsiooni corr.test pake-

tis psych. 
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Et võrrelda omavahel erinevates geograafilistes piirkondades selekteeritud hübriidhaava-

kloone rakendati samu mudeleid (Tabel 6), kus klooni asemel on faktoriks klooni päritolu 

(FI, DE, LV, SW). Sel juhul võrreldi kõigi piirkondade kasvu omavahel Tukey testiga. An-

tud analüüsist jäeti välja arukask ja triploidne haab. 

Kõikide statistiliste testide tulemuste tõlgendamisel kasutati olulisuse nivood α = 0,05. 
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3. UURIMUSTÖÖ TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1 Klooni mõju analüüs 

Klooni mõju analüüsitud tunnustele iseloomustab tabel 2. Kõik tunnused sõltusid kloonist 

väga oluliselt (p < 0,0001), teistest veidi nõrgem oli klooni mõju puu kuivaine sisaldusele 

ja okste osakaalule maapealsest biomassist. Maapealse biomassi arvutustes on kasutatud 8 

väljaraiutud puu toormassi ning vastavalt ruudult võetud mudelpuu kuivaine protsenti. 

Keskmise puidutiheduse ja okste protsendi leidmiseks on kasutatud mudelpuude andmeid. 

 

Tabel 2. Klooni/liigi mõju olulisus (p-väärtus) erinevatele hübriidhaava kloonide tunnuste-

le, erinevates vanustes, n: analüüsipuude arv klooni/liigi kohta. 

Tunnus Vanus n p-väärtus 

Kõrgus 
  
  

4 16 <0,0001 

5 16 <0,0001 

6 8 <0,0001 

Kõrguse juurdekasv 4 16 <0,0001 

5 16 <0,0001 

6 8 <0,0001 

Rinnasdiameeter 
  
  

4 16 <0,0001 

5 16 <0,0001 

6 8 <0,0001 

Rinnasdiameetri juurdekasv 5 16 <0,0001 

6 8 <0,0001 

Diameeter 30 cm kõrgusel 4 16 <0,0001 

5 16 <0,0001 

6 8 <0,0001 

30 cm kõrguselt mõõdetud 

diameetri juurdekasv 
4 16 <0,0001 

5 16 <0,0001 

6 8 <0,0001 

Maapealne biomass 5 8 <0,0001 

Kuivaine % 5 3 0,0011 

Okste % 5 3 0,0015 

Puidutihedus 5 3 <0,0001 

Tüve koore% 5 3 <0,0001 
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3.2 Kloonide kasvukäigu ülevaade  

Agali võrdluskatsel kasvavate hübriidhaava kloonide, triploidse haav ja arukase 6 aasta 

kõrguse kasvukäik on näha joonisel 4 ning tüve diameetri kasvukäik joonisel 5. Alates tei-

sest aastast on parimat kasvu näidanud Läti kloon LV7, mille keskmine kõrgus peale 6. 

kasvuaastat on 11,08 meetrit. Kõik Soomes selekteeritud kloonid on 8 kõige aeglasemat 

kasvu näitava klooni/liigi hulgas ning Soome kloonist FI1 on viimase aastaga kõrgemaks 

kasvanud 5 klooni. Kõrgeima kasvuga kloonist jäävad Soome kloonid maha rohkem kui 6 

meetriga. Viimastel aastatel on head kasvu näidanud mõned Rootsi kloonid, millest parima 

keskmine juurdekasv ulatus viiendal kasvuaastal 2,7 meetrini. Piirkonniti on näha Läti 

kloonide selget erinevust, kuna 7 suurima kõrgusega klooni hulgas on 4 Lätis paljundatud 

klooni (vt. ka Tabel 6). 
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Joonis 4. Hübriidhaava kloonide, triploidse haava ja arukase keskmise kõrguse kasvukäik 

6 kasvuaasta jooksul Agali võrdluskatses. 
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Joonis 5. Hübriidhaava kloonide, triploidse haava ja arukase keskmise tüve diameetri 

(mõõdetud 30 cm kõrguselt) kasvukäik 4 kasvuaasta jooksul Agali võrdluskatses. 

 

Esimestel kasvuaastatel teistest kõrgemaks kasvanud kloonid, on viimaste mõõtmiste põh-

jal Agalis endiselt kõige kõrgemad. 2010. aasta Läti teadlaste uuring istandikus, mis oli 

kasvanud 4 aastat kinnitab samuti, et hübriidhaavad, mille kõrguskasvu intensiivsus on 



26 

 

esimestel aastatel suurem, saavad vähemalt osalise kasvueelise ka edasisteks aastateks 

(Zeps et al. 2010). 

 

 

3.3 Maapealse biomassi produktsioon 

Agali katsealal peale viiendat kasvuaastat läbi viidud harvendusraie peamiseks eesmärgiks 

oli hinnata maapealse biomassi produktsiooni erinevatel kloonidel ja võrrelda seda ka kat-

ses olnud kohalike puuliikidega – arukasega ja hariliku haava triploidse vormiga. See 

omakorda annab võimaluse hinnata erinevate kloonide potentsiaali hakkpuidu, kui tooraine 

tootmise seisukohalt. Samuti annab see võimaluse leida parima produktsiooniga kloone, et 

hübriidhaava kultiveerimisega seotud huvigruppidel oleks alternatiive Soomes selekteeri-

tud kloonidele, mida seni on Eestis hübriidhaavaistandike rajamisel kasutatud (Tullus 

2010). Joonisel 6 on kirjeldatud erinevate hübriidhaava kloonide ning katseliikide keskmist 

maapealset biomassi ühe puu ja antud tihedusega (5000 puud/ha) puistu kohta. Tulemuste 

põhjal jagati kloonid/liigid 3 rühma :  

 oluliselt keskmisest suuremad; 

 keskmised; 

 oluliselt keskmisest väiksemad. 

Suurim biomassi produktsioon 5. aastaks, 8,1 kg puu kohta ehk 40,5 tonni hektaril, on Läti 

kloonil LV7. Kuue keskmistest suurema biomassi produktiooniga klooni hulgas on ainult 

Saksamaa ja Läti kloonid. Kõikide kloonide keskmised kuivmassid jäävad vahemikku 0,7-

8,1 kg puu kohta. Kõige suurema ehk 12 klooniga rühma moodustavad keskmise produkt-

siooniga kloonid. Sellesse rühma kuuluvad näiteks kõik katses olnud Rootsi kloonid. 

 

Eestis looduslikult kasvava arukase biomass jääb usaldusväärselt kõigi katses olud klooni-

de/liikide keskmisest väiksemaks, kuid individuaalses arvestuses edestab Soome kloone 

FI2 ja FI3. Biomassi produktsioon on kõige kindlamaks näitajaks, mille põhjal valida kas-

vatamiseks kõige sobilikum kloon, kuid kindlasti tuleb arvestada mullatingimusi, mis on 

hübriidhaava kasvu oluliseks mõjutajaks. Samuti tuleks enne lõplike järelduste ja soovitus-

te tegemist jälgida kasvu pikema perioodi jooksul, kuid väga lühikeset raieringist huvitatud 

osapooltele ning hakkpuidu tootjatele on antud uurimuse tulemused kasulikud, eelkõige 

kloonide päritolumaa valikul, sest Soome kloonide kasvatamine Agali näitel ennast ei õi-

gusta. 
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Mõnevõrra üllatuslikult on katses seni kõige aeglasemalt kasvanud triploidne haab. 

Triploidse haava suhteliselt aeglane kasv noores eas on kinnitust leidnud ka Haavametsa 

haaviku harvendusraiete katseala, kus puude kasvukiirus hakkab märkimisväärselt suure-

nema alles peale 9.-10. kasvuaastat (Lokko 2014). 

 

Joonis 6. Ühe puu keskmine maapealne lehtedeta biomass (kg, vasak y-telg) ja sellele vas-

tav puistu biomass (t/ha, parempoolne y-telg) hübriidhaavakloonide ja katseliikide (KS: 

arukask, TRI: triploidne haab) kaupa, 5 aasta vanuselt ja erinevus kõigi kloonide/liikide 

keskmisest (tähistatud horisontaaljoonena), vearibad tähistavad keskmise 95% usalduspii-

re, erinevuse statistiline olulisus: ns-ebaoluline, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 

 

Kui võrrelda Agali parima klooni biomassi tootlikust sarnaste katsetega väljaspool Eestit, 

siis heaks võrdlusmaterjaliks oleks Tšehhis endisele põllumaale rajatud hübriidpaplipuistu, 

mille biomass on leitud 6 aasta vanuselt, istutustihedusega 10 000 puud/ha (Trnka et al. 

2008). Antud magistritöö biomassi arvutuskäigus on puistu algtihedusena kasutatud 5000 

puud/ha (seaduga 1*2m), mis on Tšehhi katsest 2 korda hõredam. Parima keskmise kuiv-

massiga kloon LV7, on Agali näitel võimeline andma kasvatajale biomassi ligikaudu 8 

t/ha/a. Võrreldes seda näitajat, Tšehhi hübriidide produktsiooni katsega, kus tulemuseks oli 

13,9 t/ha/a (Trnka et al. 2008), siis võime tulemust pidada üsna heaks. Kindlasti tuleb ar-

vesse võtta kloonide ning kliima tingimuste erinevusi. 
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Biomassi produktsiooni tulemuste põhjal tasub hübriidhaava kasvatamisega tegelevatel 

eraisikutel ja ettevõtetel kaaluda lõunapoolsemates maades selekteeritud kloonide istuta-

mist. Täiendavalt oleks vajalik rajada Agali võrdluskatsel kasvavate parimate kloonidega 

katsealasid üle Eesti, et saada kinnitust nende sobivusest Eesti oludesse. Tarvilik on enne 

rajamist ka põhjalik raieringi pikkuse- ja tasuvusanalüüs ning riskide kaardistamine.  

 

 

3.4 Mudelpuude analüüsi tulemused 

3.4.1 Puidutihedus 

Suurima puidutihedusega olid triploidne haab (0,421 g/cm
3
) ja arukask (0,413 g/cm

3
) ning 

läti kloon LV5 (0,396 g/cm
3
). Kõigi kloonide (arvestamata arukaske ja triploidset haaba) 

keskmiseks puidutiheduseks saadi 0,330 g/cm
3
, mis on veidi väiksem kui raieküpsete hüb-

riidhaabade puidu keskmiseks peetav 0,350 g/cm
3
 (Tullus et al 2012). Kuigi raieküpse aru-

kase puidutihedusena mainitakse kirjanduses 0,650-0,670 g/cm
3
 (Laas et al. 2011) on noor-

te arukaskede puidutiheduseks ka varem mõõdetud umbes 0,400 g/cm
3
 (Sellin et al. 2013). 

Hübriidhaava kloonide keskmise puidutiheduse ja keskmise kõrguse vaheline negatiivne 

seos (R = -0,51, p = 0,016) kinnitas tõdemust, et mida kiirem kasv, seda kergem puit. 

Enamiku (19) kloonide puidutihedus ei erinenud usaldusväärselt keskmisest (Joonis 7), 

kõige kergema puiduga olid Rootsi kloonid (Tabel 6). 
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Joonis 7. Tüvepuidu keskmine tihedus hübriidhaavakloonide ja katseliikide (KS: arukask, 

TRI: triploidne haab) kaupa, 5 aasta vanuselt ja erinevus kõigi kloonide/liikide keskmisest 

(tähistatud horisontaaljoonena), vearibad tähistavad keskmise 95% usalduspiire, erinevuse 

statistiline olulisus: ns-ebaoluline, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

3.4.2 Hübriidhaava kloonide okslikkus ja koore osakaal 

Saepuru ja hakkpuidu üheks oluliseks kvaliteeti määravaks komponendiks on koore sisal-

dus. Mida vähem koort, seda kvaliteetsem on tooraine, sest koores sisalduvad keemilised 

ühendid ladestuvad küttekolde pinnale ning kahjustavad katelt (Šumigin 2015). 

 

Mudelpuude analüüsil leitud Agali kloonide/liikide okste osakaalud(protsentides) maapeal-

sest biomassist on kujutatud joonisel 8. Kõikide kloonide keskmisest (25%) erinevad usal-

dusväärselt ainult Rootsi kloon SW5 (16%) ja triploidne haab (15%). Okste protsendid 

jäävad kõikidel kloonidel vahemikku 16-30%, kuid enamik kloone statistiliselt kõigi 

keskmisest ei erine. Parima kõrguskasvu ja biomassiga Läti kloonil LV7 on protsentuaal-

selt kogu puust, vaid 17 % oksi. Kõige kontrastsem on arukase (30%) ja triploidse haava 

(15%) okste osakaalude erinevus. Ka varem on leitud, et hübriidhaab paigutab maapealsest 

biomassist tüvesse suurema ja okstesse väiksema osa võrreldes arukasega (Rosenvald et al. 

2014). 
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Joonis 8. Okste keskmine osakaal maapealsest biomassist hübriidhaavakloonide ja katse-

liikide (KS: arukask, TRI: triploidne haab) kaupa, 5 aasta vanuselt ja erinevus kõigi kloo-

nide/liikide keskmisest (tähistatud horisontaaljoonena), vearibad tähistavad keskmise 95% 

usalduspiire, erinevuse statistiline olulisus: ns-ebaoluline, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

Keskmiseks kooresisalduseks tüve biomassist saadi 23%. Suure koore protsendi (Joonis 9) 

poolest paistavad silma kolm Soome klooni, mis on usaldusväärselt keskmisest suuremad. 

Kõige suurema koore osakaaluga oli triploidne haab (39%). Kõik kloonid jäävad vahemik-

ku 16-39 % koort tüvest. Hakkpuidu kvaliteedi seisukohalt (vähene koore sisaldus) on 

soovitatav kasvatada eelkõige kloone, mille biomassi produktsioon oleks suur, aga koore 

protsent võimalikult väike, kuid tuleb arvestada, et koore osakaalu mõjutab puu suuruses. 

Sellised kloonid on näiteks DE3 ja LV1 ja LV7. Kui kasvatajate eesmärk on just kvaliteet-

ne tooraine, siis nende kolme klooni laialdasem kasutuselevõtmine oleks põhjendatud. 

Lihtsalt kvaliteedi seisukohalt on kõige vähem oksi ning koort võrreldes teiste kloonidega 

SW5-l. 
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Joonis 9. Koore kuivmassi osakaal tüve kuivmassist hübriidhaavakloonide ja katseliikide 

(KS: arukask, TRI: triploidne haab) kaupa, 5 aasta vanuselt ja erinevus kõigi klooni-

de/liikide keskmisest (tähistatud horisontaaljoonena), vearibad tähistavad keskmise 95% 

usalduspiire, erinevuse statistiline olulisus: ns-ebaoluline, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

 

3.5 Fenoloogiliste vaatluste tulemused 

Erinevate kevadiste ja sügiseste fenoloogiliste etappide vahel moodustatud, võimalikke 

kasvuperioodide kombinatsioone oli kokku üheksa(vt. Tabel 3). Vaatlusaasta kasvutunnus-

te juurdekasvude ja kasvuperioodide pikkuste vaheliste seoste tugevuse hindamiseks teos-

tati korrelatsioonanalüüs, mille tulemused on esitatud tabelis 3. Kõrguse juurdekasvuga 

andis tugevaima seose kasvuperiood etapist K2 kuni etapini S1 ehk hetkest, mil lehed olid 

lahtivoltunud, kuni olukorrani, kus pooled lehed olid muutunud mustaks/kollaseks. Tüve-

diameetri juurdekasv (zd0,3_6) sõltus kõige tugevamini (R=0,92) perioodi K3-S2 pikku-

sest (Tabel 3, Joonis 10) ning kõrguse juurdekasv perioodi K2-S1 pikkusest (Tabel 3, Joo-

nis 11).  
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Tabel 3. Kasvutunnuste (kõrguse- ning diameetrite juurdekasvud) ning eri viisil leitud 

kasvuperioodi pikkuste (sügisel ning kevadel registreeritud etappide vahede) vahelised 

seosed. Kõik korrelatsioonikordajad on statistiliselt usaldatavad (p < 0,05). 

 zh6 zd0,3_6 zd1,3_6 

K1-S1 0,79 0,87 0,88 
K1-S2 0,76 0,88 0,88 
K1-S3 0,70 0,77 0,81 
K2-S1 0,83 0,86 0,88 
K2-S2 0,82 0,89 0,90 
K2-S3 0,76 0,79 0,84 
K3-S1 0,78 0,86 0.84 
K3-S2 0,78 0,92 0.88 
K3-S3 0,75 0,84 0.86 

 

Fenoloogiliste vaatluste tulemused on joonisel 11 järjestatud kasvuperioodi pikkuste alusel 

ning esitatud on ka iga klooni 6. aasta keskmine kõrguse juurdekasv. Kasvuperioodi pikku-

seks antud juhul on võetud K2-S1, mis andis vastava aasta kõrguse juurdekasvuga kõige 

tugevama seose (R=0,83). Kõige pikema kasvuperioodiga kloon kasvas 153 päeva ning 

kõige suurema kõrguse juurdekasvuga SW5 140 päeva. Kõikide kloonide/liikide vegetat-

siooniperiood jäi ajavahemikku 87-153 päeva, kõige lühem oli triploidse haava kasvupe-

riood. Sarnase metoodikaga katsetel Soomes on, väiksema kloonide arvu puhul, hübriid-

haava kasvuperioodiks saadud 143-158 päeva (Yu et al.2001). Läti katsetel, kus kasvutun-

nuste registreerimine toimus väiksemas mahus (pikema vaatlusintervalliga) saadi kasvupe-

rioodiks 185±0,7 päeva (Zeps et al.2010). Võrreldes eelneva fenoloogilise uuringuga 

Agalis, mis tehti 3. kasvuaastal, on seosed juurdekasvu ning vegetatsiooniperioodi pikkuse 

vahel muutunud nõrgemaks ning tugevaimat seost ei anna enam K2-S1 (Eelsalu 2012), 

vaid K3-S1. 
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Joonis 10. 30 cm kõrguselt mõõdetud tüve diameetri (D30) 6. aasta juurdekasvu ja kasvu-

perioodi pikkuse vaheline seos 

 

 

Joonis 11. Hübriidhaavakloonide ja katseliikide (KS: arukask, TRI: triploidne haab) kas-

vuperioodi pikkus (päevades) K2-S1 ning kuuenda aasta kõrguse juurdekasv (meetrites). 
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Viimati tehtud (2014) fenoloogiavaatluste tulemusena pikima kasvuperioodiga, Läti esime-

se klooni keskmine kasvuaeg päevades 3. aastal oli ainult 131 päeva. Arukase kõrguse 

juurdekasv ning vegetatsiooniperiood on parimast kloonist vastavalt 1 meeter väiksem ning 

39 päeva lühem. Võrreldes 3. kasvuaastal Agalis tehtud fenoloogia tulemustega (Eelsalu 

2012), siis arukase kasvuperiood viimaste vaatluste põhjal oli 6 päeva lühem. 

 

Kui võrrelda 3. ja 6. kasvuaasta fenoloogilise vaatluse tulemusi (Tabel 4, Tabel 5), siis ke-

vadistest etappidest langes lehtede lahtivoltumine täpselt samale päevale ehk 130 päevale. 

Teised kevadised etapid algasid keskmiselt 1-2 päeva hiljem. Samas sügisel registreeritud 

etapid algasid sügisel kuni 15 päeva varem. Keskmine aeg kõikide lehtede langemisel oli 

3. aastal 303. päev ning 5. aastal 298 päev (Eelsalu 2012). 
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Tabel 4. Hübriidhaavakloonide ja katseliikide (KS: arukask, TRI: triploidne haab) keskmi-

sed fenoloogiliste etappide saabumise ajad (päeva järjekorranumber aastas) ning kõikide 

kloonide keskmised. 

Kloon ja 

kordus 
K1_avg K2_avg K3_avg S1_avg S2_avg S3_avg 

LV1 116 120 139 273 288 310 

LV7 117 125 141 275 284 310 

DE3 114 120 141 267 285 310 

LV2 113 120 139 266 278 302 

SW5 115 120 142 260 270 303 

LV4 117 126 140 265 279 310 

DE5 119 125 143 263 275 310 

SW4 119 124 143 260 276 309 

SW3 116 120 145 255 270 306 

LV5 125 132 143 266 278 296 

SW1 120 130 145 264 278 310 

DE2 121 133 145 264 276 290 

DE1 120 134 146 262 273 292 

DE4 120 134 145 260 278 308 

LV3 137 140 148 265 270 287 

LV6 138 141 148 265 276 288 

DE6 120 131 146 253 272 299 

SW2 127 138 146 255 272 308 

KS 117 126 143 240 256 295 

FI4 136 140 148 247 252 289 

FI3 127 138 148 242 252 289 

FI2 126 134 146 238 252 289 

FI1 125 135 144 238 249 290 

TRI 141 144 149 231 238 253 

Kloonide 

keskmine 
123 130 144 257 270 298 

 

Kahe fenoloogilise vaatluse kokkuvõte (Tabel 5) annab ülevaate Agali katsealal kasvavate 

kloonide vegetatsiooniperioodiga seotud etappide saabumise ajast (päeva number aastas) 

ning erinevustest 3. ja 6. aasta vaatluse vahel.  

Kõige suurem erinevus keskmises etapi saabumise ajas puudutab etappi S2, mis tähendab, 

et kõik lehed kloonidel olid mustad/kollased 2014. aastal 15 päeva varem. Kahe esimese 

etapi saabumisajad ei erine kahe vaatlusaasta vahel usaldusväärselt. 
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Tabel 5. Agali katseala fenoloogiavaatluste võrdlus (etappide saabumise keskmised ajad 

aastatel 2011 ja 2014). 2011. a andmete allikas : (Eelsalu 2012) 

Etapp 2011 2014 erinevus t-test 

K1 122 123(3. mai) 1 0,361 

K2 130 130(10.mai) 0 0,865 

K3 142 144(24.mai) 2 <0,0001 

S1 270 257(14. sept.) -13 <0,0001 

S2 285 270(27.sept.) -15 <0,0001 

S3 303 298(25.okt.) -5 <0,0001 

K2-S1 140 129 -13 <0,0001 

 

Selgitamaks välja sügiseste etappide suurte erinevuste võimalikke põhjuseid, tehti joonis 

12, mis näitab Tartu-Tõravere kliimajaamas registreeritud dekaadide keskmisi õhutempera-

tuure aastatel 2011 ja 2014. Meteoroloogiajaama valikul lähtuti kõige lähemast asukohast 

Agali hübriidhaava võrdluskatsealale.  

 

Kõik kolm kevadist etappi jäid 2014. aastal vahemikku 3.-24. mai ning varieerusid võrrel-

des eelmise fenoloogia uuringuga maksimaalselt 2 päeva. Temperatuuride graafik mai de-

kaadidel on kahe aasta võrdluses olnud ühtlane ning ja seletab seega hästi, miks erinevatel 

aastatel pungade puhkemise, lehtede lahtivoltumise ning lehtede täissuuruse saavutamise 

ajad nii sarnased olid.  

 

Vastupidiselt kevadistele etappidele, algasid 2014. aasta sügisel vegetatsiooniperioodi lõ-

pule viitavate etapid oluliselt varem. Samuti on S1-S3 aegadele vastavad temperatuurid 

erinevad. Üheks põhjuseks, miks 2014. aastal kasvuperiood kloonidel keskmiselt ligikaudu 

2 nädalat varem lõppes, võis olla madalamate temperatuuride varasem saabumine. Kesk-

mine temperatuur langes aastal 2014 alla 10 °C ja püsis seal alates septembri III dekaadist, 

kuid 2011. aastal alles oktoobri keskpaigas. Seega võib sügisest temperatuurikäiku pidada 

üheks oluliseks hübriidhaava vegetatsiooniperioodi pikkuse määrajaks,. 
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Joonis 12. Kuu dekaadide(I,II,II), keskmiste õhutemperatuuride võrdlus Tartu-Tõravere 

ilmajaama andmetel aastatel 2011 ja 2014 Allikas:(Eesti Meteoroloogia 2015; Eesti Meteoroloogia 

2012) 

 

Lätis läbiviidud noorte hübriidhaava kloonide kasvukiiruse ja juurdekasvu katses, on ana-

lüüsitud temperatuurimuutuste mõju kloonide juurdekasvule. Analüüsiti seoseid päeva 

keskmiste temperatuuride ja kõrguse kasvukiiruse vahel kasvuperioodi jooksul, antud tun-

nuste vahel leiti tugev ja usaldusväärne korrelatsioon (r=0,87). Eelkõige kajastus see juuni 

kuises temperatuuri languses ning märgatavalt väiksemas juurdekasvus samal kuul (Zeps et 

al. 2010). 

 

 

3.6 Kahjustuste esinemine 

Noorte hübriidhaava kloonide kasvu üheks mõjutajaks on kindlasti vara- ja hiliskülmade 

esinemine. Ühe iseloomuliku külmakahjustuse tagajärjel tekib puu tüvekoorde vertikaalne 

lõhe, mis võib soodustada seente ja haiguste levikut puistus. Lisaks eelnimetatule võivad 

hübriidhaava puistuid nõrgestada ja hävitada ka putukad, näiteks läbi lehtede söömise või 

tüvepuitu käikude rajamisega. (Vares et al. 2003) 

 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade Agali katsealal registreeritud hübriidhaava kahjus-

tuste üle ning analüüsitakse nende esinemistõenäosusi erineva päritoluga kloonidel. Agali 
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katsealal esinevad olulised kahjustustused ja nende ulatus kloonide kaupa on väljatoodud 

joonistel 13 ja 14.  

 

Külma ja putukakahjustused registreeriti harvendusraie käigus 2013. aasta sügisel. Külma-

kahjustus esines 12 kloonil 22-st, väiksem või suurem külmakahjustus esines kõikidel Lätis 

selekteeritud kloonidel. Kõige rohkem oli külma poolt kahjustatud kloon LV4, kus kõik 

vaatluse all olnud puud olid külmalõhega. Protsentuaalselt kõige vähem kahjustusi esines 

Soome kloonidel, neljast kloonist vaid ühel. Samuti olid Saksa ja Rootsi kloonid, üsna vä-

he külma poolt kahjustatud. Kui tuua võrdlusi intensiivse kasvuperioodi algusega, siis fe-

noloogia vaatluste põhjal saavutasid Läti kloonid lehe täissuuruse kõige varem, mis on 

üheks võimalikuks põhjuseks külmakahjustuse sagedasemal esinemisel. 

 

 

Joonis 13. Külmakahjustuste esinemise osakaal (%) kõikidest harvendusraie käigus 

eemaldatud, antud hübriidhaavaklooni puudest. 

Arvestada tuleb asjaoluga, et pikendades aretustegevuse käigus hübriidhaava kloonide ve-

getatsiooniperioodi, võib see ärritada looduslikku tasakaalu haabade ning seda kahjustavate 

putukate ja haiguste vahel. Enne laialdasemat kultiveerimist on vajalik teha rohkem vasta-

vasisulisi uuringuid (Yu et al. 2001).  

 

Kõige tõenäolisemalt esinevad Eestis hübriidhaabadel suur-haavasikk (Saperda 

carcharias) ja väike-haavasikk (Saperda populnea). Lisaks eelnimetatud 2 liigile võivad 

haaba kahjustada ka kirju haavasikk (Saperda scalaris) ja täpik-haavasikk (Saperda 

perforata) (Vares et al 2003). 
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Väike-haavasiku kahjustust võib leida hübriidhaabadel värtnataoliste paksendite näol oks-

tel ja tüvel. Suure-haavasiku tõugud võivat tekitada suuremat kahju, närides vertikaalseid 

käike tüvede allosas. Mõlema liigi põhjustatud kahjustus tekitab puudel ainevahetushäireid 

ning vähenevad puidu tehnilised omadused (Vares et al. 2003). 

 

Agali katsealal registreeriti 2013. aasta harvendusraiel tõugu käikude olemasolu tüvede 

tüükaosas. Joonis 14 näitab kahjustuse esinemise protsenti iga klooni kohta. Oluliselt eri-

nes kõikidest kloonidest Soome kloon FI1, mille puhul oli kahjustatud puid 43,5 protsenti. 

Kolmel kloonil (SW1,DE1,FI3) putukakahjustusi ei registreeritud. Harvendusraie käigus 

kogutud andmete põhjal (valimi maht 508 puud) võib väita, et sikukahjustusega puid oli 

Agali katsealal 19 protsenti. Saadud tulemused ei kinnita väidet, et haavasikud eelistaks 

teatud kloonide puid või sõltub kahjustuse ulatus puistu asukohast (põllumaa või metsa-

maa), usaldusväärsetel tulemustel põhinevateks järeldusteks on vaja põhjalikemaid uurin-

guid . 

 

 

Joonis 14. Putukakahjustusega puude osakaal (%) erinevatel hübriidhaava kloonidel Agali 

katsealal. 

 

Soomes läbiviidud katse, mis keskendus suure-haavasiku esinemisele haavikute ja hübriid-

haavikutes. Neljal katsealal toimunud uuringus valiti kokku juhulikult 948 puud, millest 

190 langetati ja mis omakorda jagunesid 2 gruppi(46 ja 144 puud), kuna ühes puistus lan-

getati kõik puud. Puistute keskmine vanus oli 37 aastat ja keskmine kõrgus 16,9 meetrit. 
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Tulemustena toodi välja, et ligikaudu 50 % puudest esines suure-haaviku kahjustus. Ei lei-

tud ka usaldusväärset seost, et Suur-haavasikk eelistaks hübriidhaaba või hariliku haaba 

(Välimäki, Heliövaara 2007). 

 

 

3.7 Kasvutunnuste ja puidu omaduste seos klooni päritolumaaga 

Erinevates geograafilistes piirkondades selekteeritud hübriidhaava kloonide võrdlemiseks 

Agali katsealalt saadud tulemuste põhjal koostati 6. Kuna dispersioonanalüüs näitas pärit-

olumaa usaldusväärset (p<0,05) mõju praktiliselt kõigile tunnustele (väljaarvatud kuivaine 

sisaldus), siis võrreldi tunnuste keskmisi päritolumaade kaupa omavahel Tukey-testi abil. 

Kuuenda aasta kasvutunnuste poolest erinevad kõik teised piirkonnad Soome kloonidest, 

mis on tunduvalt aeglasema kasvuga ja väiksema biomassi produktsiooniga Huvitava tu-

lemustena võib välja tuua Saksa kloonide suure ja Rootsi kloonide väikese okste osakaalu, 

mis võiks olla aluseks kloonide valikul energia- või paberipuidu ja haavapalgi kasvatami-

sel. Puidutiheduse poolest on Rootsi kloonid teistest tunduvalt kergemad. 
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Tabel 6. Päritolumaa järgi grupeeritud hübriidhaava kloonide (DE, FI, LV, SW) keskmiste 

kasvunäitajate ning puiduomaduste võrdlus. 

Tunnus Piirkonna mõju 

(Anova) 
Piirkondade võrdlus (Tukey test) 

DE FI LV SW 
H4, m < 0,0001 4,25 a 3,02 b 4,71 a 4,57 a 

H5 < 0,0001 6,49 a 4,68 b 6,94 a 7,03 a 
H6 < 0,0001 8,02 a 5,64 b 8,58 a 8,83 a 

D0,3_4 < 0,0001 3,78 a 2,53 b 4,16 a 3,90 a 
D0,3_5 < 0,0001 5,24 a 3,50 b 5,88 a 5,69 a 
D0,3_6 < 0,0001 6,89 a 4,30 b 7,75 a 7,69 a 
D1,3_4 < 0,0001 2,80 a 1,71 b 3,20 a 3,08 a 

D1,3_5 < 0,0001 4,32 a 2,75 b 4,86 a 4,84 a 
D1,3_6 < 0,0001 5,81 a 3,55 b 6,58 a 6,78 a 

ZH4 < 0,0001 1,38 ab 1,08 b 1,63 a 1,71 a 
ZH5 < 0,0001 2,26 a 1,66 b 2,23 a 2,48 a 
ZH6 < 0,0001 1,35 b 1,01 c 1,58 ab 1,65 a 

ZD0,3_4 < 0,0001 1,30 b 0,91 c 1,54 ab 1,65 a 
ZD0,3_5 < 0,0001 1,47 b 0,97 c 1,71 ab 1,80 a 
ZD0,3_6 < 0,0001 1,64 b 0,92 c 1,93 a 1,92ab 
ZD1,3_5 < 0,0001 1,54 b 1,05 c 1,67 ab 1,79 a 
ZD1,3_6 < 0,0001 1,54 b 1,00 c 1,76 ab 1,86 a 
Biomass < 0,0001 3,65 a 1,24 b 4,11 a 3,44 a 

Kuivaine % 0,1687 - - - - 
Okste % 0,0106 27,8 a 26,0 ab 24,1 ab 21,6 b 

Puidutihedus 0,0002 0,335 a 0,341 a 0,339 a 0,305 b 
Tüve koore % < 0,0001 20,7 a 30,3 b 20,6 a 21,8 a 

 

 

Maaomanikele ja hübriidhaava kasvatamisega tegelevatele ettevõtetel soovitaks autor kas-

vatada pigem Läti, Saksamaa ja Rootsi paremakasvulisi kloone (nt. LV7, DE3, LV2, DE4), 

mille biomassiproduktsioon võrreldes Soome kloonidega oli usaldatavalt suurem. Kindlasti 

tuleks silmas pidada ka külmakahjustustest vähem mõjutatud kloone, mis samas näitavad 

head kasvu (nt. DE3) 
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KOKKUVÕTE 

Magistritöös analüüsitakse Agali hübriidhaava kloonide võrdluskatsealalt 4.-6. kasvuaastal 

kogutud andmeid. Tegemist on Eesti esimese omataolise haabade selektsiooni katsealaga, 

kus kasvavad neljas erinevas Euroopa piirkonnas (Soomes, Rootsis, Lätis ja Saksamaal) 

selekteeritud hübriidhaava kloonid ning võrdluseks looduslikult kasvav arukask ning 

triploidne haab. Seni on Eestis hübriidhaavakultuure rajatud ainult Soomes selekteeritud 

kloonidega. Magistritöös võrreldakse hübriidhaavakloonide kasvukiirust, biomassi pro-

duktsiooni ja omadusi, külma- ja putukakahjustuste esinemist ning fenoloogiat. 

 

Klooni mõju osutus statistiliselt oluliseks praktiliselt kõigile analüüsitud kasvutunnustele, 

sh. kõrgusele, tüve diameetrile, biomassi produktsioonile ja puidutihedusele. Teistest veidi 

nõrgem oli klooni mõju puu kuivaine sisaldusele ja okste osakaalule maapealsest biomas-

sist. Parima kasvuga klooni (LV7) puude keskmine kõrgus on 6. kasvuaasta järel 11,2 

meetrit ja keskmine rinnasdiameeter 10,3 cm. 

 

Harvendusraie Agali katsealal 2013. aastal võimaldas esmakordselt analüüsida kloonide 

maapealse biomassi produktsiooni. Kõikide kloonide/liikide keskmine saadav biomassi 

kogus 5. kasvuaasta lõpus oleks olnud ligikaudu 15t/ha. Parim kloon LV7 biomassi tootli-

kus oli 40,5 t/ha. Keskmisest kõrgema produktsiooniga oli 6 klooni ning keskmisest mada-

lamaga samuti 6, mille hulgas on ka arukask ja triploidne haab. Saadud tulemuste põhjal 

soovitaks autor hübriidhaava kultiveerimisel julgemalt kasutada lõunapoolsemates piir-

kondades selekteeritud kloone, kuna kuus enim biomassi tootvat klooni Agali katsalal pä-

rinevad Saksamaalt ja Lätist. Soovitatav oleks teha katseid parimate kloonidega erinevates 

Eesti piikondades, et välja selgitada mullatingimuste mõju kindlatele kloonidele. 

 

Harvendusraie käigus koguti analüüsiks 72 mudelpuud (igast kloonist/liigist 3 puud). Olu-

liselt väiksema puidutihedusega olid kaks Rootsi klooni. Keskmine puidutihedus Agali 

katsealal kasvavatel puudel oli ligikaudu 0,35 g/cm
3
, millest usaldusväärselt suurema- või 

väiksema tihedusega oli ainult 3 klooni ning arukask ja triploidne haab. Ootuspäraselt sel-

gus, et kiiremakasvuliste kloonide puidutihedus on väiksem kui aeglasekasvulistel. Okste 

osakaal kogu puust varieerus vähe ning keskmisest vähem okslik oli ainult kloon SW5 ja 

triploidne haab, ülejäänud kloonid ja arukask usaldusväärselt keskmisest ei erinenud jäädes 
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vahemikku 30-16 % oksi. Kui hübriidhaava kasvatamise eesmärgiks on kvaliteetne hakk-

puit, siis koore protsentuaalne osa tüvest peaks olema võimalikult väike. Mudelpuude ana-

lüüsi tulemused kinnitavad veelkord lõunapoolsematest piirkondadest pärit kloonide pare-

maid omadusi võrreldes Soome kloonidega. Kõige parema kõrguskasvuga kloonil LV7 oli 

koore protsent keskmisest usaldusväärselt madalam, mis võimaldaks antud klooni kasva-

tamisel saada suuremates kogustes kvaliteetset haket võrreldes Soome kloonidega, mis 

kasvavad Agali võrdluskatsealal ja mille omadusi võiks üle kanda ka siiani Eestis kasvata-

tud hübriidhaabdele. 

 

Võrdluse eesmärgil kasvavad Agali katsealal ka arukask ja triploidne harilik haab. Mõne-

võrra üllatuslikult osutus triploidne haab kõige aeglasema kasvuga katserühmaks. Arukask 

kasvas keskmiselt kiiremini kahest Soome päritolu kloonis ja triploidsest haavast.  

 

Kuuendal kasvuaastal teostati puude lehestiku fenoloogilised vaatlused, eesmärgiga võr-

relda kloonide kasvuperioodide pikkusi ja leida põhjendusi hübriidhaava kiiremale kasvu-

le. Vaatluste käigus registreeriti vegetatsiooni perioodi alguse- ja lõpuga seotud etappide 

ajad. Tulemustest selgus, et parimad kloonid kasvasid arukasest ligikaudu 40 ja triploidsest 

haavast lausa 60 päeva kauem. Kõige pikem kasvuperiood oli kloonidel LV1 ja LV7, 

keskmiselt 153 ja 150 päeva. Usaldusväärsed positiivsed seosed leiti ka kõrguse ja dia-

meetri juurdekasvude ja vegetatsiooniperioodi pikkuse vahel. Kloonil LV1 oli kõrguse 

juurdekasv 5. kasvuaastal 2 meetrit ja kloonil LV7 1,9 meetrit. Võrreldes eelmiste, 3. kas-

vuaastal teostatud fenoloogia vaatlustega Agali hübriidhaava katsealal, saabusid kevadised 

etapid 6. aastal maksimaalselt vaid 2 päevase erinevusega. Kasvuperioodi lõpuga seotud 

etapid sügisel erinesid kahe vaatlusaasta vahel kohati üle 2 nädala. Üheks põhjuseks, miks 

2014. aastal kasvuperiood kloonidel keskmiselt ligikaudu 2 nädalat varem lõppes, võis olla 

madalamate õhutemperatuuride varasem saabumine. Keskmine temperatuur langes aastal 

2014 alla 10 °C ja püsis seal alates septembri III dekaadist, kuid 2011. aastal alles oktoobri 

keskpaigas. Seega võib sügisest temperatuurikäiku pidada üheks oluliseks hübriidhaava 

vegetatsiooniperioodi pikkuse määrajaks. Kevadine õhutemperatuuri käik oli mõlemal aas-

tal sarnane. 

 

Ligi pooltel katses olnud hübriidhaavakloonidel (iseäranis varapuhkevatel kloonidel) esi-

nes külmakahjustusi – pikilõhesid tüvekoores. Peaaegu kõikide kloonide seas leidus suure 

haavasiku kahjustusega puid. 
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Rühmitades kloone päritolumaa järgi selgus, et teistest aeglasema kõrguse ja diameetri 

kasvuga on Soome kloonid, ülejäänud päritolumaade vahel olulisi erinevusi kasvu osas 

polnud. Kuue suurima biomassi produktsiooniga klooni seas olid ainult Läti ja Saksa hüb-

riidhaavad. Kõrgus- ja jämeduskasvult olid väga heade näitajatega ka osad Rootsi kloonid. 

Piirkondlike erinevusi ei esinenud kloonide okslikkuse võrdluses.  

 

Autor loodab jätkuvatele hübriidhaava kloonide uuringutele, et leida Eesti tingimustele so-

bivaim kiirekasvuline kloon, mis oleks ühtlasi haiguskindel. Hübriidhaava kasvatamisega 

seotud huvigruppidele soovitab autor käesoleva töö tulemustele tuginedes kasvatada kloo-

ne LV7, DE3, SW5, DE4, LV2, mis on suure kasvukiiruse ja biomassi produktsiooniga 

ning mis omadustelt sobivad nii hakkpuiduks, kui haavapuitmassi tootmiseks.  

 

Kokkuvõttes võib öelda, et Agali katse kinnitas hübriidhaava suurt kasvukiirust Eesti tin-

gimustes ning näitas, et seni meil põhiliselt kultiveeritavate Soome kloonide asemel võiks 

kasvatada ka lõunapoolsemates piirkondades selekteeritud kloone. Lõplike järelduste te-

gemisel tasub siiski olla ettevaatlik, sest vaja on pikemaajalisi kasvu (ja kahjustuste) vaat-

lusi ning oleks soovitav rajada sarnaseid katsealasid veel teistessegi mulla- ja kliimatingi-

muste poolest erinevatesse Eesti piirkondadesse. 
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GROWTH AND ABOVE-GROUND BIOMASS OF HYBRID 

ASPEN CLONES, TRIPLOID ASPEN AND SILVER BIRCH 

IN AGALI COMPARISON EXPERIMENT  

Summary 

 

In order to find the most suitable and the fastest growing hybrid aspen clones compatible to 

estonian climate conditions, Agali comparison experiment was created. It is the first hybrid 

aspen experiment in Estonia with aim to reasearch trees`s growth patterns, production of 

biomass, the properties of biomass, fenology etc. The growth of hybrid aspen clones, 

compared to our local aspen and silver birch, is significantly better, according to initial 

results of Agali experimental plot.  

 

One of the main purposes of this thesis is to state wheter hybrid aspen clones differ from 

each other when it comes to production of biomass. And to find out how hybrid aspen 

clones selected in the southern regions grow after 6th year. Wood density of hybrid aspens 

clones is analysed according to samples taken from model trees. One of the purposes is to 

compare the results obtained from similar conducted researches, and to find connections 

within regions, where hybrid aspen clones are selected in order to compare it`s growth and 

biomass. Similar connections are explored in percentage of branches on different clones 

and ability to resistance from insects and frost damage. 

 

Within this master thesis, the fenology of hybrid aspen is explored at Agali experimental 

plot.The purpose is to detect the relation between the length of vegetation period and 

growth rate. The impact of a clone is proven to be statistically important to all of analysed 

growth attributes such as heigth, diameter of stem, production of biomass and wood 

density. 

 

The thinning of Agali experimental plot, that was conducted at 2013, gave a chance to 

analyse above-ground biomass production for the first time. The average biomass of the 

clones/species at the end of 5th growth year were approximately 15 t/ha. The most 
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productive was the clone referred as LV7, with a production of biomass approximately 

40,5 t/ha.  

 

According to results of the study, it is recommended to cultivate hybrid aspen clones 

selected from the southern areas, because the most productive clones are originated from 

Latvia and Germany.It is recommended to carry out more tests with the best clones in 

different parts of Estonia, in order to find out the affect of soils. In the study it was 

confirmed, that the density of the fast growing clones is smaller than slow growing clones. 

The analysis of model trees confirm once again, that the clones from southern areas have 

better qualities compared to finnish clones. 

 

When the purpose is to get high-quality wood chips, the percentage of bark should be as 

little as possible.The clone with the best growth in height, named LV7, had the percentage 

of bark reliably lower than the average. Cultivating it, would allow us to get higher 

quantity of high-quality woodchips compared to finnish clones, which are grown at Agali 

test plot, and which` characteristics can be compared to hybrid aspens grown at Estonia so 

far. 

 

At the 6th growth year, the fenological survey on aspens` foliage was conducted, in order 

to compare the length of growth period of different clones, as well as finding reasons for 

the rapid growth of hybrid aspen. Trustworthy positive relations were also found between 

the heigth and diameter increment and the length of vegetation period of clones. The clone 

LV1 had heigth increment of 2 meters at the fifth growth year, whilst the clone named LV7 

had an increase in heigth of 1.9 meters. Compared to the results from the last conducted 

fenological survey from the third growth year at Agali experimental plot, the spring 

phases(bud flush, leaves unfolded) at the year 6 were reached as little as with a maximal 

difference of two days. 

 

The autumnal phases linked to the end of the growth period of two different observation 

years, differed from each other occasionaly more than two weeks. One of the reasons could 

be the earlier arrival of the lower air temperatures in autumn 2014. Thus, the autumn 

temperature course might be one of the most important elements to determine the length of 

the vegetation period of an hybrid aspen. The vernal phases of the temperature were 

similar on both of the years. 
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Nearly half of the hybrid aspen clones participated at the research (especially the clones 

that blossom early), had some sort of sign of cold injuries – vertical gaps at the bark for 

example. Also, nearly all of the clones had visible damages of Saperda carcharias. 

 

In conclusion, the survey of Agali showed that the hybrid aspen has a great growth rate 

within estonian conditions, compared to our mainly cultivated finnish clones. It is 

recommended to grow clones selected at more southern areas rather than clones selected at 

Finland. Still, before making finale conclusions, more long-term growth (and damage-

based) observation studies must be conducted at similar soil- and climate conditions in or-

der to make certain conclusions. 
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Lisa 1. Harvendusraie blankett 

kloon kord. rr. ruut I II III IV

LV1 A 1 1 2 H, cm 6,94 71 6,68 74 7,09 143 7,24

D0,3_1 7 6,1 6,7 6,2

D0,3_2 7,1 6,3 6,8 6,5

D1,3_1 6 5,3 6,1 5,6

D1,3_2 6 5,4 5,9 5,6

Toormass 13,62 9,62 12,69 11,04

Märkused mudelpuu sikk külmalõhe külmalõhe

LV1 A 1 1 4 H, cm 6,35 69 6,91 76 6,88 141 7,02

D0,3_1 6,2 6,5 5,5 6,5

D0,3_2 6,2 6,6 6 6,6

D1,3_1 5,5 5,8 4,9 5,9

D1,3_2 5,3 5,8 5,2 6,5

Toormass 9,46 11,12 8,68 11,92

Märkused väike auk külmalõhe;sikk sikk külmalõhe;sikk

FI1 A 1 2 6 H, cm 4,93 67 5,13 78 5,23 139 4,93

D0,3_1 5,1 4,6 3,9 4,4

D0,3_2 5 4,6 4,2 4,6

D1,3_1 4,3 3,9 3,8 3,5

D1,3_2 4,6 4,1 3,6 3,7

Toormass 5 4,44 3,96 3,88

Märkused külmalõhe mudelpuu sikk

FI1 A 1 2 8 H, cm 3,85 65 4,95 80 5,59 137 5,06

D0,3_1 3,3 4,1 4,4 3,7

D0,3_2 3,1 3,9 4,2 4

D1,3_1 2,6 3,5 3,8 2,9

D1,3_2 2,7 3,3 3,6 2,9

Toormass 1,64 3,16 3,96 2,6

Märkused sikk sikk sikk

LV4 A 1 3 10 H, cm 5,38 63 6,14 82 7,19 135 5,97

D0,3_1 5,3 4,8 6,5 4,1

D0,3_2 5,2 4,9 5,8 4,1

D1,3_1 4 4,5 5,2 3,7

D1,3_2 4,2 4,4 5,3 3,8

Toormass 6,14 6,12 9,86 3,86

Märkused külmalõhe

külmalõhe;sikk;

väike auk külmalõhe;sikk külmalõhe

LV4 A 1 3 12 H, cm 5,62 61 5,98 84 6,33 133 6,39

D0,3_1 5,1 3,9 4,2 4,7

D0,3_2 5,2 4,2 4,1 4,7

D1,3_1 4,4 3,6 3,5 4

D1,3_2 4,3 3,5 3,4 3,9

Toormass 4,94 3,52 3,82 6,28

Märkused külmalõhe

külmalõhe;mud

elpuu külmalõhe külmalõhe

LV7 A 1 4 14 H, cm 6,51 59 7,18 86 7,83 131 7,77

D0,3_1 6,3 6,1 7,1 7

D0,3_2 6,8 6,1 7 6,4

D1,3_1 5,6 5 6,1 5,7

D1,3_2 5,5 5,2 6,7 5,7

Toormass 8,62 8,04 11,62 10,4

Märkused sikk sikk külmalõhe mudelpuu

LV7 A 1 4 16 H, cm 6,81 57 6,44 88 7,08 129 7,24

D0,3_1 7 5,7 6,9 7

D0,3_2 7,2 5,8 6,8 6,7

D1,3_1 6,1 4,9 6 6

D1,3_2 6,2 4,9 5,8 6,1

Toormass 11 6,58 10,26 10,46

Märkused külmalõhe  
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Lisa 1 järg 
ru

u
t

ru
u
tu

d
e
 

ri
d
a

I H, cm D0,3m D1,3m II H, cm D0,3m D1,3m III H, cm D0,3m D1,3m IV H, cm D0,3m D1,3m

1 1 1 633 6,1 5,5 72 643 6,1 5,5 73 622 5,5 4,8 144 680 6,1 5,4

1 1 2 71 74 143

1 1 3 707 6,6 5,6 70 695 6,2 5,5 75 722 7,1 6,2 142 725 6,5 5,7

1 1 4 69 76 141

2 1 5 494 4,8 3,9 68 576 3,9 3,3 77 571 4,5 3,7 140 371 3,4 2,3

2 1 6 67 78 139

2 1 7 450 3,9 3,1 66 411 2,9 1,9 79 467 2,6 1,9 138 552 3,9 3,3

2 1 8 65 80 137

3 1 9 514 3,7 3 64 597 4,9 4,1 81 519 3,8 3,3 136 659 5,2 4,7

3 1 10 63 82 135

3 1 11 555 4 3,3 62 527 4,8 4,1 83 737 6,4 5 134 612 4,4 3,9

3 1 12 61 84 133

4 1 13 573 5,2 4,2 60 693 6,4 4,9 85 700 5,6 4,9 132 787 6,9 5,9

4 1 14 59 86 131

4 1 15 658 5,4 4,4 58 740 7,1 5,9 87 763 6,4 5,6 130 754 6 5,3

4 1 16 57 88 129

5 1 17 283 3,1 2,1 56 387 2,5 1,6 89 240 0,4 128 407 2,9 2,3

5 1 18 55 90 127

5 1 19 245 2,1 0,9 54 420 2,7 1,9 91 250 1,4 0,9 126 502 3,9 3,1

5 1 20 53 92 125

6 1 21 576 5,1 3,7 52 562 4,1 3 93 589 4,3 3,5 124 583 4,3 3,5

6 1 22 51 94 123

6 1 23 548 5,1 4 50 425 3,5 2,4 95 541 4,3 3,2 122 572 4,3 3,9

6 1 24 49 96 121

7 1 25 641 4,8 4,1 48 547 3,5 2,9 97 628 5,6 4,6 120 656 4,9 3,7

7 1 26 47 98 119

7 1 27 353 2,4 1,6 46 99 511 3,6 2,9 118 605 4,7 3,6

7 1 28 45 100 117

8 1 29 815 5,1 4,2 44 551 4,9 4,1 101 739 6,8 5,9 116 551 3,9 3,2

8 1 30 43 102 115

8 1 31 596 5,1 4 42 549 5,9 4,7 103 208 1,2 0,7 114 694 5,7 4,8

8 1 32 41 104 113

9 1 33 194 1,5 0,6 40 124 1 105 189 1,3 0,7 112 165 1,2 0,4

9 1 34 39 106 111

9 1 35 107 1,2 38 199 1,5 0,5 107 248 1,8 0,9 110 177 1,3 0,4

9 1 36 37 108 109  
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Lisa 2. Agali mudelpuude blankett 

 

Agali 2013 biomassi mudelpuu number: DE6A 230

Kõrgus 680 cm

Ladvavõrse pikkus 290 cm Esimene kuivanud oks 57 cm

Rinnasdiameeter 4,4 4,2 mm Elusvõra algus 43 cm

Diameeter 30 cm 4,6 4,4 mm Elusvõra pikkus 637 cm

Tüvi

Viimase 

aasta võrsed

Vanad 

oksad

Kuivanud 

oksad

Toorkaal Toorkaal

Alampr. 

Toorkaal

Alampr. 

Kuivkaal Toorkaal

Alampr. 

Toorkaal

Alampr. 

Kuivkaal Toorkaal Kuivkaal

Ülem. võra 1/3 212,3 14,47 14,52 169

Keskm. võra 1/3 212,3 31,87 30,91 791 247 121 285 134

Alum. võra 1/3 212,3 41,73 48,15 2074 84 42 759 233 111 19 11,76

Tüvi 43 48,82 50,79 609

Tüve analüüsikettad

Pikkus Toorkaal

Sektsioon Diam. 1 Diam. 2 mm g Diam. 1 Diam. 2 Toorkaal Kuivkaal Toorkaal Kuivkaal

10,16 9,98 8,78 8,89

10,7 10,58 8,86 8,28

21,23 22,14 19,34 20,11

22,33 21,12 18,55 19,98

38,11 37,06 34,89 35,05

37,34 38,03 34,26 35,56

44,59 44,59 40,49 42,57

44,48 43,79 41,11 40,47

Jääk 4 g

Sektsioon

Sektsiooni 

pikkus, cm

Diameeter sektsiooni lõpus 

(jämedamas otsas)

4,03 1,85

Alumine 1/3 48,47 41,09 32,75 13,93 8,32 3,96

Keskmine 1/3 50,14 16,95 12,86 5,3

Koorega Kooreta Puit Koor

Ülemine 1/3 87,18 6,7 3,92 1,86 2,77 1,37

11,48 5,91Tüvi 38,45 55,19 43,59 17,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning juhenda-

ja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta  

Mina, _________________________________________________________________,  
(autori nimi)  

sünniaeg _______________,  

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________,  
(lõputöö pealkiri)  

mille juhendaja(d) on_____________________________________________________,  
(juhendaja(te) nimi)  

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,  

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

 

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuand-

mete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

Lõputöö autor ______________________________  
(allkiri)  

Tartu, ___________________  
(kuupäev)  

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta  
Luban lõputöö kaitsmisele.  

_______________________________________ _____________________  
(juhendaja nimi ja allkiri) (kuupäev)  

_______________________________________ _____________________  
(juhendaja nimi ja allkiri) (kuupäev) 

 

 


