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Magistritöö eesmärgiks on uurida erineva juurekavaga hariliku kuuse taimede 

kordaminekut ja juurdekasvu naadi ja jänesekapsa kasvukohatüüpides ning millist tüüpi 

taimede kasv on kõige parem ja millist taimetüüpi sobiks kasutada eelmainitud 

kasvukohtades metsaistutamisel. Eestis on viimase sajandi vältel istutusmaterjalina 

peamiselt kasutatud paljasjuurseid männi- ja kuusetaimi. Tänapäeval on Põhjamaades 

metsaistutusmaterjali osas üle mindud konteinertaimede kasutamisele. 

 

Uuritavad alad valiti välja jänesekapsa või naadi kasvukohatüübis, kuhu 2013.a või 2014. 

aastal on istutatud erineva juurekavaga (poti-, avajuurne- ja pott-põld taim) hariliku kuuse 

taimed. Mõõtmistöid viidi läbi 2014. aasta oktoobris ja novembris, kui taimede 

kasvuperiood oli lõppenud. Programmipaketiga R uuriti taimede  juurdekasvu kõrguse ja 

kõrguse juurdekasvu omavahelist seost ja sõltuvust taimetüübist. Töö tulemused näitasid, 

et kõige kõrgemad taimed olid avajuursed taimed, seejärel potitaimed ja pott-põld tüüpi 

taimed. Taime juurdekasv viimase kasvuaasta jooksul oli kõige suurem potitaimedel 

seejärel avajuursetel ja pott-põld tüüpi taimedel. Keskmine taimede arv hektaril oli 2013. 

aastal istutatud taimede puhul suurim potitaimedel ning 2014. aastal istutatud taimede arv 

erineva juurekavaga taimede puhul oli väga sarnane. Kasvukohatüübi mõju noortele 

kuusetaimedele antud töös ei suudetud tõestada. Antud töö tulemuste põhjal ei saa anda 

kindlaid soovitusi, millist taimetüüpi peaks metsa rajamisel eelistama ning seetõttu on 

vajalik sellel teemal uuringuid jätkata. 
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The aim of this thesis is to compare growth and success of seedlings of different root 

systems of spruce plantation in Aegopodium boreo-nemoral and Oxalis boreal forest 

site type.Mostly spruce and pine bare root seedlings have been commonly used in 

Estonia for reforestration for the last century. Nowadays in Nordic countries most of 

the forest planting stock has been taken over by containerized planting stock. 

 

The areas examined were choosen from Aegopodium boreo-nemoral and Oxalis boreal 

forest site type, where plantations with spruce seedlings of  different root systems 

(bare-root, containerized and plug +1 system plants) were planted in 2013 and 2014. 

The data for this thesis was collected in October 2014, when the growth period was 

over. With the statistic program R  the spruce plants height, growth were analysed. 

Results show that the average height of the barerooted plants was the highest, followed 

by containerized and plug +1 system seedlings. The containerized spruce plants had the 

highest growth, followed by barerooted and plug +1 sytsem plants. The average 

number of plants(planted in 2013) per hectare was highest for containerized plants and 

after the plantation in 2014 the average number of plants per hectare was quite similar. 

The effect of site type to the seedlings was not established during this research. Based 

on this research we can not give any specific recommendations which type of seedlings 

to use for reforestration, therefore more research should be done on this topic 
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SISSEJUHATUS 
 

Eestis kasutatakse metsi valdavalt puidu tootmiseks, puitu saadakse peamiselt lageraiete 

abil. Peale lageraieid on metsade uuendamiseks kiirem ja kindlam viis istutuskultuuride 

rajamine. Looduslik okaspuudega uuenemine võtab sageli liiga palju aega ja raielangi 

uuenemise tulemusena tekivad ikkagi lehtpuu enamusega puistud. Kliimat ja 

mullatingimusi arvestades tasub Eestis kasvatada ka okaspuistuid. Eestis on viimase 

sajandi vältel istutusmaterjalina peamiselt kasutatud paljasjuurseid männi- ja kuusetaimi. 

Uuendatava puuliigi valik sõltub alati konkreetsetest tingimustest raiesmikul, kuusetaimed 

on eriti tundlikud mullatingimuste suhtes (Brunner et al. 1999). Tänapäeval on 

Põhjamaades metsaistutusmaterjali osas üle mindud konteinertaimede kasutamisele 

(Jäärats et al. 2010).  

 

Vastavalt kehtivale metsaseadusele (Keskkonnaministeerium 2014) peab hariliku kuuse 

(Picea abies) istutamisel olema taimede algtihedus vähemalt 1500 taime hektari kohta. 

Mets loetakse uuenenuks kui hektaril kasvab vähemalt tuhat 0,5 meetri kõrgust või 

kõrgemat hariliku kuuse taime hektari kohta. Puud peavad olema elujõulised ja paiknema 

ühtlaselt kogu uuendataval alal. 

 

Eestis on registreeritud 213 metsa istutusmaterjali tootjat, kelle kogutoodang on 15- 18 

miljonit taime aastas, millest suletud juurekavaga taimed moodustasid 2009. aastal 52% 

(EMAK 2010). Eestis on suurim metsataimede kasvataja Riigimetsa Majandamise Keskus 

(edaspidi RMK), mille toodangust 65% on kuusetaimed, vähem kasvatatakse männi- ja 

kasetaimi (vastavalt 21% ja 10%) (EMAK 2010). 2013. aastal istutas RMK 18,4 miljonit 

puutaime, millest 7,6 miljonit olid kuusetaimed, mida istutati kokku 3368 hektari suurusele 

alale (RMK 2013). 

 

Paljasjuurne taim on 1-2 aastane seemest kasvatatud taim või 3-4 aastane taim, mida on 

vähemalt ühel korral ümber istutatud ehk koolitatud. Selliseid taimi on sobilik istutada 

viljakatele ja parasniisketele kasvukohtadele (Nõuandeid … 2015). Konteinertaime 

kasvatamiseks külvatakse seeme kasvusubstraadiga täidetud väikepotti. Potitaimed on 
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ühtlasema kvaliteediga ja parema säilivusega enne istutamist kui paljasjuursed taimed ning 

taimede istutamine on lihtsam ja tööjõudlus suurem. Pott-põld taimede puhul külvatakse 

väikepottidesse seemned, mis kasvavad seal esimese aasta ja seejärel viiakse avamaale 

koolitamiseks üheks või kaheks aastaks ja selle tulemusena saadakse tugev paljasjuurne 

taim 2-3 aastaga (Laas et al. 2011). 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on uurida erineva juurekavaga hariliku kuuse taimede 

kordaminekut ja juurdekasvu naadi ja jänesekapsa kasvukohatüüpides ning millist tüüpi 

taimede kasv on kõige parem ja millist taimetüüpi sobiks kasutada eelmainitud 

kasvukohtades metsaistutamisel. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1. Kuuse kultiveerimine Eestis 

 

Raiestike taasmetsastamiseks kasutatakse loodusliku uuenemist, külvamist või taimede 

istutamist. Raskemate uuenemistingimustega aladel kasutatakse peamiselt taimede 

istutamist, mis tagab parema tulemuse. Metsaistutusmaterjali tootmisel on võimalik  

kasutada erinevaid tehnoloogiad. Tänapäeval on maailmas kasutusel kaks põhisuunda, mis 

on paljasjuurse ja kinnisjuurse istutusmaterjali tootmine. Paljasjuursete taimede puhul 

eemaldatakse taimlas taimede väljakaevamisel taimede juurte ümbert muld või 

kasvusubstraat. Kinnisjuurse istutusmaterjali kasvatamisel külvatakse seemned 

kasvusubstraadiga täidetud potti. Metsa istutamisel eemaldatakse taim potist ja istutatakse 

koos kasvusubstraadiga metsa. Eestis kasvatab RMK kinnisjuurset istutusmaterjali 

Kullenga ja Marana taimlas (Seemen 2011). 2012. aastal oli Eestis registeeritud 

metsataimetootjaid 68 ning 80 taimlat, kogupindalaga 76,6 hektaril (Keskkonnaagentuur 

2014). Eesti suurim metsataimede kasvataja on RMK (Viiron 2013). RMK paneb igal 

aastal riigimetsa kasvama miljoneid puid ning vajalikud taimed kasvatab RMK oma 

taimlates ise. Kokku on RMK üle Eesti 8 taimlat (Maranal ,Tartus, Räpinas, Reius, Purilas, 

Kullengal, Rullis ja Iisakus) (RMK 2015).  

 

Peamised kasvatatavad metsakultiveerimismaterjalid on männi-, kase- ja kuuseseemikud 

ning kuusistikud. Eestis toodetakse peamiselt hariliku kuuse kultiveerimismaterjali. 2012. 

aastal toodeti kokku 9 953 000 kuuseseemikut ja 12 931 000 kuuseistikut. Taimenõudluse 

rahuldamiseks Eestis imporditi 2013. aastal sisse kolm korda enam 

metsakultiveerimismaterjali kui 2012. aastal, millest hariliku kuuse kultiveermismaterjal 

moodustas 98 %. Kokku istutati Eestis 2013. aastal harilikku kuuske 6539,6 hektarile, 

millest 3241,4 hektarit RMK poolt. RMK teostas metsauuendustöid 2013. aastal kokku 

7545,4 hektaril ning erametsaomanikud 4927,7 hektaril. Võrreldes 2012. aastaga on 

erinevate puuliikide kultiveerimine Eestis kasvanud 5,5 mln taime võrra 

(Keskkonnaagentuur 2014).  
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1.2. Istutusmaterjali tüübid 
 

1.2.1. Avamaataim 

 

 

Paljasjuurne taim ehk avamaa taim on 1-2 aastane seemest kasvatatud taim või 3-4 aastane 

taim, mida on vähemalt ühel korral ümber istutatud ehk koolitatud. Paljasjuurseid taimi on 

sobilik istutada viljakatele ja parasniisketele kasvukohtadele. (Nõuandeid … 2015). 

 

Paljasjuurse istutusmaterjali tootmisega on Eestis tegeletud üle 100 aasta, millega on välja 

kujunenud hea ja läbikatsetatud taimede kasvatamise tehnoloogia. Paljasjuursete taimede 

väljakaevamisel taimlas eemaldatakse taime juurtelt muld või mõni muu kasvusubstraat 

ning taimed säilitatakse, transporditakse ja istutatakse kasvukohale ilma juuri ümbritseva 

mullapallita. Paljasjuursete taimede kasvatamisel taimlates on nii eeliseid kui ka 

puuduseid. Eelisteks loetakse taime lihtsat kasvatamist, mis ei vaja katmikala ega 

spetsiaalseid seadmeid, ning kasvatamise alustamiseks ei ole vaja teha suuri 

investeeringuid ja taimede maksumus on väiksem. Lisaks on paljasjuursete taimede võra 

arenenum ja puitunum ning taime kõrguse ja juurekaela läbimõõdu suhe on väiksem, mis 

tähendab, et taimed on tugevama tüvega. Samuti on taimed läbinud esialgse loodusliku 

valiku, mis tähendab, et kasvukohale istutatakse taimed, mis on kiiremakasvulised ja 

vastupidavamad. Paljasjuursete taimede puudusteks võib nimetada pikka kasvatusaega ja 

suurt taimla pindala. Samuti on probleemiks lühike istutusperiood, mis tähendab, et taimed 

tuleb suhteliselt kiirest istutada kasvukohale. Taimede transpordil ja istutamisel on olemas 

oht, et juured võivad kuivada. Paljasjuursete taimede kultiveerimine on samuti suure 

töömahuga ja nõuab head istutuskvaliteeti. Taimedel on halvem kasvamaminek ja esialgne 

kiratsev kasv. Paljasjuursetel istutatavatel taimedel kärbitakse juured istutamise 

hõlbustamiseks lühemaks, kuid kui kärbitakse liiga palju on olemas oht, et taimed 

kuivavad (Laas et al.  2011). 

 

Eestis on uuritud hariliku kuuse paljasjuurse ja konteinertaime põhilisi kvaliteedi näitajaid 

(taime kõrgus, juurekaela diameeter, võra ja juurte biomass) ja võrreldud neid omavahel. 
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Paljasjuursete taimede kõrgused võrreldes konteinertaimede omadega olid 19% kõrgemad. 

Võra biomass oli konteinertaimedel keskmiselt 5,1 korda väiksem kui paljasjuursetel 

taimedel. Konteinertaimede kõrguse ja juurekaela diameetri suhe oli kõrge, mistõttu on 

taimed nõrgemad välistele kahjustustele istutamise käigus (Jäärats et al. 2010). 

 

 

Joonis 1. Paljasjuurne hariliku kuuse taim (Allikas: NorwaySpruce.com) 

 

 

1.2.2. Potitaim 

 

Kinnisjuurne taim on konteiner- ehk potitaim. Kinnisjuurse taime kasvatamiseks 

külvatakse seeme kasvusubstraadiga täidetud väikepotti, kus substraadina kasutatakse 

peamiselt väetisega segatud freesturvast. Potid on peamiselt valmistatud plastikust ning 

neid on saadaval erineva kuju ja suurusega. Kinnisjuursete taimede eelisteks loetakse 

lühikest kasvuaega, ühtlast kvaliteeti, pikemat istutushooaega, taimede säilimist transpordi 

ja istutamise käigus ning kasvamaminek ja esialgne kasv on parem kui paljasjuursetel 

taimedel. Lisaks on istutamine lihtsam ja tööjõudlus suurem. Konteinertaimede puudusteks 

loetakse suuri investeeringuid kasvatamise alustamiseks ja taimede suuremat maksumust. 

Taimede juurekaela ja kõrguse suhe on suurem, mistõttu on taimed peenikesed ja pikad, 

mis võib kaasa tuua kooldumisvõimaluse lume ja kulu survel. Samuti on potiaimed 
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vastuvõtlikumad putukate ja metsloomade kahjustele metsakultuurides ja neil on nõrgem 

konkurentsivõime teiste taimedega. Suurimaks puuduseks võib nimetada konteinertaimede 

deformeerunud juuresüsteemi edasist arengut, mis võib põhjustada nendest taimedest 

kasvanud puistute ebastabiilsust kesk – ja vanemas eas. Konteinertaimede tehnoloogia on 

viimase viie aastaga paranenud, sest kasutusele on võetud potid, millel on pikilõhed, et 

peenjuured saaksid sellest välja tungida, mis omakorda pidurdab nende kasvamist. Samuti 

on poti sees pikiribad, mis suunavad juuri ja ei lase juurtel samal ajal poti sees keerdu 

kasvada (Laas et al. 2011). 

 

 

Joonis 2. Kuuse potitaim (Allikas: AS Eesti Metsataim) 

 

 

1.2.3. Pott-põld taim 

 

Pott-põld süsteem pärineb Rootsist. Kevadine külv istutatakse augustis põllule, kus ta aasta 

aega kasvab ja järgneval sügisel, kui taimed on piisavalt suured, võetakse nad üles ja 

hoitakse ületalve ning istutatakse kevadel metsa. Sellise tehnoloogiaga koolitatud taimel 

areneb parem juurekava. Selliseid taimi istutatakse viljakatesse kasvukohtadesse, kus on 

lopsakam rohukasv ja kuna taimel on tugevam juurekava siis suudab taim nendes 

tingimustes paremini vastu pidada (Viiron 2013). 
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Eestis alustati „pott-põld“ süsteemi meetodit katsetama 2009. aastal ja 2011. aasta suvel 

hakati rakenduslikult kasutama Reiu ja Kullenga taimlates, kus istutati spetsiaalsete 

istutamismasinaga potitaimi. Pott-põld taimede puhul on kasutatud kombineeritud 

kasvatamist. Nimelt külvatakse väikepottidesse seemned, mis kasvavad seal esimese aasta 

ja seejärel viiakse avamaale koolitamiseks üheks või kaheks aastaks ja selle tulemusena 

saadakse tugev paljasjuurne taim 2-3 aastaga (Laas et al. 2011). 

 

Margit Kannel on uurinud oma magistritöös (Kannel 2012)  hariliku kuuse erinevate 

koolitusmaterjalide kasvu RMK Kullenga taimlas. Esimesel aastal kasvasid taimed 

katmikalal ja teisel aastal koolitati neid avamaal. Tulemusena toodi välja, et paljasjuursed 

taimed oli kõrgemad ja suurema juurekaela diameetriga, kuid taime kõrguse ja juurekaela 

diameetri suhe näitas taimede liigset pikkust potitaimedega võrreldes. Peale koolitamist 

avamaale kasvasid potitaimede kõrgus ja juurekaela diameeter kiiremini kui paljasjuursetel 

taimedel. Kõrguse ja diameetri suhe oli pott-põld tüüpi taimedel parem kui avajuursetel. 

 

Joonis 3. Pott-põld tüüpi taim (Allikas: skog.sodra.com) 
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1.3. Uuritatavad kasvukohatüübid 
 

1.3.1. Jänesekapsa kasvukohatüüp 

 

Jänesekapsa kasvukohatüüp on levinud moreenküngastel ja lainjate või orgudega 

lõhestatud tasandikel, kus mikroreljeef on tasane või nürgalt künklik. Mulla lähtekivimiks 

on valdavalt karbonaadivaene punakaspruun saviliiv või liivsavimoreen. Jänesekapsa 

kasvukohal esinevad nõrgalt kuni keskmiselt leetunud või näivleetunud mullad, mis võivad 

olla ka nõrgalt gleistunud. Kõduhorisont on keskmiselt 1-5 cm tüse ja huumushorisont 5-

20 cm tüse. Muld on üldiselt hea drenaažiga ning põhjavesi on enamasti sügavamal kui 2 

meetrit. Jänesekapsa kasvukohatüübi puistud on kõrge tootlikusega ja hea 

puidukvaliteediga. Enamasti hinnatakse boniteediklassi Ia või I, harvemal juhul ka II 

boniteediklass. Rekordpuistude kõrgus ulatub 35 kuni 40 meetrini ja tagavaraks 800 m3. 

Jänesekapsa kasvukohast moodustavad enamiku kultiveeritud männikud ja sekundaarsed 

kaasikud, kus II rinde moodustab enamasti kuusk. Alusmetsa moodustavad jänesekapsa 

kasvukohas enamasti pihlakas, magesõstar, paakspuu, vaarikas, sarapuu, kuslapuu, 

lodjapuu ja näsiniin. Puhma rinne puudub või on osaline ja valdavalt koosneb mustikast ja 

vähesest pohlast. Jänesekapsa kasvukohatüüp on kõige enam Eestis levinud Kagu – ja 

Lõuna- Eestis (Lõhmus 2004). 

 

Jänesekapsa kasvukohatüübi puistutest kõige enam levinum kuusepuistud, kuid puuliikide 

vaheldusel on tekkinud ka arukaasikuid ja haavikuid ja nende liikide segapuistuid. 

Looduslikult uueneb jänesekapsa kasvukoha raiestikel hästi kuusk, kuid suureks 

takistuseks on alusmets. Seega on väga oluline teostada kultuuride hooldamist ja 

valgustusraiet. Okaspuu kultuuri puhul tuleks harvendusraied teostada talvel, et vältida 

nakkust juurepessu (Laas 2011). 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

1.3.2. Naadi kasvukohatüüp 

 

Naadi kasvukohatüüp moodustab alla 5% riigimetsafondi metsamaast ja levib enamasti 

lainjail tasandikel või kühmudel. Künnistel, kuid harva ka orunõlvadel. Mikroreljeef on 

tasane või nõrgalt künklik. Mulla lähtekivimiks on karbonaatne liivsavi, saviliiv või tüse 

rähkmoreen, kuid harvemal juhul ka karbonaadivaene moreen. Kasvukohale on omane 

gleistunud leetjas või gleistunud leostunud muld. Kõduhorisont praktiliselt puudub ja 

huumushorisont on tüse. Naadi kasvukohatüübi taimed on veega pidevalt varustatud, sest 

põhjavesi või sellest tõusev kapillaarvööde ulatub mullaprofiili. Puistutest moodustavad 

üle poole kaasikud ja umbes 20 % kuusikud. Puistud on kõrge tootlikusega (Ia ja I 

boniteediklass). Suurima puidutagavaraga on kuusikud, kus tagavara võib olla 700 m3 ja 

rohkem. Alusmets on liigirikas, kus enamasti on esindatud pihlakas, näsiniin,sarapuu, 

harilik kuslapuu, mage sõstar, toomingas, vaarikas, harilik lodjapuu ja paakspuu. 

Alustaimestik on samuti väga liigirikas ja paremate valgustingimustesga ka lopsakas. 

Iseloomulikuks on puhmarinde puudumine ning muljaviljakuse suhtes nõudlike taimede 

(naat, kopsurohi, metspipar, lõhnav varjulill, saluhein jne.) esinemine. Raiestikud 

uuenevad peamiselt haava, halli lepa ja kasega (Lõhmus 2004).  

 

Lageraie järel naadi kasvukohas mulla niiskusaste tõuseb ja väiksemad mikrolohud on 

niisked ja kohati märjad. Märgatesse lohkudesse istutatud kuused võivad muutuda 

kollaseks ja hiljem hukkuda, et vältida sellist juhust tuleks kuuse kultiveerimiseks 

valmistada künkad (Laas et al. 2011). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1. Uurimisobjektid 
 

Uuritavad alad asuvad RMK Kagu regiooni aladel kogupindalaga 58,24 hektarit, mis 

asuvad Elva, Erastvere, Kastre, Laeva, Laiuse ja Vara metsandike aladel. Uuritavad alad 

asuvad jänesekapsa või naadi kasvukohatüübis, kuhu 2013. või 2014. aastal on istutatud 

erineva juurekavaga (poti-, avajuurne- ja pott-põld taim) hariliku kuuse taimed. Uuritavate 

objektide leidmiseks saadi informatsiooni RMK Kagu regiooni metskasvatajatelt Koit 

Kraavilt, Kaarel Tiganikult ja Ahto Rähnilt. Uuritavatel aladel oli enamusel juba varem 

teostatud kultuuri hooldus, mis muutis taimede loendamise ja mõõtmise kergemaks.  

 

 

Joonis 4. Uuritavate alade asukoht. (aluskaart: Maa-amet) 



15 

 

 

Joonis 5. Uuritav ala QT015 -5. 2013.a. rajatud potitaimede kultuur jänesekapsa 

kasvukohatüübis. (Autori foto) 

 

 

2.2.  Inventeerimine 
 

Mõõtmistöid viidi läbi 2014. aasta oktoobris ja novembris, kui taimede kasvuperiood oli 

lõppenud. Uuritavatel aladel määrati taimede tihedust (säilivust) ja viimase aasta kasvu. 

Selleks tehti uuritavatesse eraldistesse proovitükid arvestusega, et ühe hektari kohta 

tehakse kuus ringproovitükki. Ringproovitükkide tegemisel kasutati abivahendina 3,99 m 

pikkust puidust latti, mille tulemusena saadi ringproovitükk suurusega 50 m2. Puidust latt 

asetati kindlale alusele ja seejärel loeti ringi sisse jäävad istutatud taimed. Ringproovitüki 

rajamise eelduseks oli, et igale proovitükile peab jääma vähemalt 5 kahjustamata puutaime. 

Ringproovitükid tehti üksteisest vahekaugusega vähemalt 25 meetrit ja eraldise servast oli 

proovitükkide keskpunkt vähemalt 15 meetrit. Igal proovitükil kasvanud taimedest valiti 

juhuslikult välja 5 nähtavate kahjustusteta taime, millel mõõdeti mõõdulindi abil taime 

kõrgus juurekaelast ja taime kõrgus juurekaelast viimase oksakodarikuni, mõlemad 1 cm 

astmega (joonis 6). Taime kõrguse juurdekasv viimasel kasvuaastal arvutati nende kahe 

mõõtmise vahena. Kokku mõõdeti välitöödel 33 eraldisel 350 proovitükil 1750 taime.  
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Tabel 1. Uuritud metsakultuuride üldandmed  

  

Kvartal ja 
eraldis 

Metsandik 
Pindala 

(ha) 

Kasvu-
koha- 
tüüp 

Istuta
mis 

aasta 
Taimede tüüp 

Raie 
teostamise 

aasta 

Proovi-
tükkide 

arv 

Mõõdetud 
taimede arv 

1 KM082-9 Elva 1,71 JK 2013 avajuurne 2012 10 50 

2 KS225-3 Kastre 0,52 JK 2013 avajuurne 2012 3 15 

3 KS225-4 Kastre 2,04 JK 2013 avajuurne 2012 12 60 

4 QT027-4 Tartu 1,55 JK 2013 avajuurne 2012 9 45 

5 KM073-13 Elva 0,27 JK 2014 avajuurne 2013 2 10 

6 KM073-14 Elva 0,76 JK 2014 avajuurne 2013 5 25 

7 KM073-15 Elva 1,53 JK 2014 avajuurne 2013 9 45 

8 KM081-7 Elva 3,02 JK 2014 avajuurne 2013 18 90 

9 KS181-2 Kastre 2,79 ND 2013 avajuurne 2011 17 85 

10 KS187-8 Kastre 2,45 ND 2013 avajuurne 2011 15 75 

11 KM006-10 Elva 2,56 ND 2014 avajuurne 2013 15 75 

12 KM006-16 Elva 1,85 ND 2014 avajuurne 2012 11 55 

13 TT275-17 Vara 1,95 ND 2014 avajuurne 2013 12 60 

14 QT014-9 Tartu 2,97 JK 2013 potitaim 2012 18 90 

15 QT015-5 Tartu 2,99 JK 2013 potitaim 2011 18 90 

16 KS221-11 Kastre 0,89 JK 2014 potitaim 2013 6 30 

17 KS280-1 Kastre 0,33 JK 2014 potitaim 2013 2 10 

18 QT024-9 Tartu 1,43 JK 2014 potitaim 2012 9 45 

19 QT042-17 Tartu 1,34 JK 2014 potitaim 2012 8 40 

20 QT094-19 Tartu 1,64 JK 2014 potitaim 2013 10 50 

21 QT094-9 Tartu 0,37 JK 2014 potitaim 2012 3 15 

22 CK030-2 Laeva 1,66 ND 2013 potitaim 2012 10 50 

23 CK086-10 Laeva 2,36 ND 2013 potitaim 2012 14 70 

24 KS207-4 Kastre 1,36 ND 2013 potitaim 2011 8 40 

25 KS207-5 Kastre 0,48 ND 2013 potitaim 2011 3 15 

26 LA207-11 Laiuse 3,13 ND 2014 potitaim 2012 18 90 

27 LA207-5 Laiuse 2,73 ND 2014 potitaim 2012 16 80 

28 EV180-11 Erastvere 1,49 JK 2014 pott-põld 2013 9 45 

29 EV180-12 Erastvere 1,62 JK 2014 pott-põld 2013 9 45 

30 KM077-4 Elva 2,72 JK 2014 pott-põld 2013 16 80 

31 KM076-1 Elva 1,23 ND 2014 pott-põld 2013 8 40 

32 KS148-14 Kastre 2,47 ND 2014 pott-põld 2012 15 75 

33 KS209-15 Kastre 2,04 ND 2014 pott-põld 2013 12 60 
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Joonis 6. Taimede kõrguse ja juurdekasvu mõõtmine (Autori foto). 

 

Uuritavatele objektidele kohalejõudmiseks kasutati RMK poolt kasutatavat GPS seadet. 

Enne mõõtmistöid uuritavatel aladel veenduti, et RMK metsakasvatajate poolt saadud 

eelinformatsioon on tõene ja eraldis mõõtmisteks sobiv. Proovitükid paigutati kogu 

eraldise ulatuses juhuslikult paiknevatena. Juhul, kui konkreetsel proovitükil ei olnud 

võimalik mõõta kokku viite taime, siis valiti selle asemele uus juhuslikult paiknev 

proovitükk. 

 

 

2.3.  Andmeanalüüs 
  

Andmete analüüsimiseks sisestati välitöödel kogutud andmed arvutisse. Andmeanalüüs 

viidi läbi statistika programmipaketiga R (R Core Team 2014), mõõtmisobjektide kaart 

koostati programmiga Mapinfo. Uuriti taimede  juurdekasvu kõrguse ja kõrguse 

juurdekasvu omavahelist seost ja sõltuvust taimetüübist, kasutades regressioon- ja 

dispersioonanalüüsi. Regressioon- ja dispersioonanalüüsi tegemisel kasutati 

lineaarmeetodite funktsiooni lm . Programmis R kasutatud käsud (script) on välja toodud 

töö lisas. Töös kogutud andmeid on kasutatud õppeaine „Metsakasvatuse erikursuse“ 

kursusetöös.  
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3. TULEMUSED 
 

3.1.  Taimede kõrgus 
 

Tabelis 2 on esitatud mõõdetud taimede keskmine kõrgus ja hinnangu standardviga 

erinevatel aastatel istutatud taimedel uuritud kasvukohatüüpides. 2013. aastal istutatud 

taimede keskmised kõrgused olid suuremad kui 2014. aastal istutatud taimedel. Kõige 

suurem keskmine kõrgus oli avajuursetel taimedel ja seejärel potitaimedel. Pott-põld 

taimede puhul on keskmised kõrgused väiksemad, sest 2013. aastal istutatud taimede 

mõõdetud kõrguse andmed puuduvad. 

 

Tabel 2. Mõõdetud taimede keskmine kõrgus koos standardveaga. 

 
Istutusmaterjali 

tüüp 
Metsakultuuri rajamise aasta 

Kokku 
2013 2014 

Jänesekapsa kasvukohatüüp 

Avajuurne 57,58 ± 1,04 44,73 ± 0,81 51,16 ± 0,74 

Potitaim 49,53 ± 0,70 39,83 ± 0,61 44,55 ± 0,53 

Pott-põld 

 

37,70 ± 0,59 37,70 ± 0,59 

Kokku 53,44 ± 0,65 40,72 ± 0,41 45,78 ± 0,41 

Naadi kasvukohatüüp 

Avajuurne 52,56 ± 0,92 51,13 ±0 ,91 51,78 ± 0,65 

Potitaim 43,87 ± 0,75 42,82 ± 0,57 43,35 ± 0,47 

Pott-põld 

 

34,47 ± 0,52 34,47 ± 0,52 

Kokku 48,02 ± 0,63 43,04 ± 0,51 44,96 ± 0,40 

 

Tabelis 3 on esitatud eraldiste kaupa taimede keskmised kõrgused ja nende standardhälve. 

Avajuursete taimede suurim keskmine kõrgus oli KM082-9 eraldusel, mis asub 

jänesekapsa kasvukohatüübis ja kõige väiksem KM081-7 eraldusel. Potitaimede suurim 

keskmine kõrgus oli KS207-4 eraldusel, mis asub naadi kasvukohatüübis ja kõige väiksem 

QT024-9 eraldusel (jänesekapsa kasvukohatüüp). Pott-põld taimede keskmine kõrgus oli 

kõige suurem EV180-12 (jänesekapsa kasvukohatüüp). Erinevate taimetüüpide kõrguste 

varieeruvus 2013. aastal on keskmiselt suurem kui 2014. aastal. Lisaks on tabelis näha, et 

taimede keskmine kõrgus on erineb rohkem jänsekapsa kasvukohatüübis. 
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Tabel 3. Mõõdetud taimede keskmised kõrgused ja standardhälve uuritud eraldiste 

kaupa. 

Eraldis 

Taimede 

tüüp 

Kasvukoha-

tüüp 

Kultuuri 

rajamise 

aasta 

Mõõdetud 

taimede 

arv 

Taimede 

keskmine 

kõrgus ja 

standardhälve 

mõõtmise 

aastal 

Taimede keskmine 

kõrgus ja 

standardhälve üks 

aasta enne mõõtmist 

KM082-9 avajuurne JK 2013 50 60,90 ± 14,94 45,52 ± 12,19 

KS225-3 avajuurne JK 2013 15 53,73 ± 10,33 36,20 ± 9,76 

KS225-4 avajuurne JK 2013 60 53,45 ± 11,61 36,33 ± 9,12 

QT027-4 avajuurne JK 2013 45 60,69 ± 13,53 46,69 ± 10,95 

KM073-13 avajuurne JK 2014 10 44,80 ± 9,87 32,90 ± 10,98 

KM073-14 avajuurne JK 2014 25 56,04 ± 9,25 40,28 ± 8,75 

KM073-15 avajuurne JK 2014 45 44,04 ± 9,47 30,71 ± 8,06 

KM081-7 avajuurne JK 2014 90 41,92 ± 9,41 29,22 ± 8,64 

KS181-2 avajuurne ND 2013 85 51,12 ± 12,20 43,65 ± 10,37 

KS187-8 avajuurne ND 2013 75 54,19 ± 10,59 42,89 ± 7,59 

KM006-10 avajuurne ND 2014 75 51,29 ± 13,28 37,41 ± 11,20 

KM006-16 avajuurne ND 2014 55 47,11 ± 12,13 34,51 ± 10,95 

TT275-17 avajuurne ND 2014 60 54,60 ± 11,11 43,8 ± 10,13 

QT014-9 potitaim JK 2013 90 50,93 ± 10,25 31,74 ± 6,32 

QT015-5 potitaim JK 2013 90 48,12 ± 8,22 29,26 ± 5,55 

KS221-11 potitaim JK 2014 30 41,37 ± 8,45 26,23 ± 6,65 

KS280-1 potitaim JK 2014 10 39,10 ± 6,51 25,10 ± 4,41 

QT024-9 potitaim JK 2014 45 36,11 ± 8,22 21,16 ± 5,72 

QT042-17 potitaim JK 2014 40 45,73 ± 7,21 30,45 ± 5,72 

QT094-19 potitaim JK 2014 50 37,56 ± 7,62 24,96 ± 7,07 

QT094-9 potitaim JK 2014 15 40,27 ± 7,55 27,13 ± 6,84 

CK030-2 potitaim ND 2013 50 41,32 ± 7,26 30,78 ± 7,09 

CK086-10 potitaim ND 2013 70 42,01 ± 8,25 30,56 ± 6,64 

KS207-4 potitaim ND 2013 40 51,00 ± 11,39 33,35 ± 7,48 

KS207-5 potitaim ND 2013 15 42,00 ± 11,49 29,47 ± 8,40 

LA207-11 potitaim ND 2014 90 44,08 ± 7,18 27,93 ± 6,90 

LA207-5 potitaim ND 2014 80 41,41 ± 7,51 28,31 ± 6,91 

EV180-11 pott-põld JK 2014 45 38,07 ± 5,60 22,67 ± 4,94 

EV180-12 pott-põld JK 2014 45 41,22 ± 8,63 26,49 ± 7,53 

KM077-4 pott-põld JK 2014 80 35,51 ± 7,46 24,34 ± 6,43 

KM076-1 pott-põld ND 2014 40 33,10 ± 6,43 21,58 ± 5,45 

KS148-14 pott-põld ND 2014 75 34,15 ± 7,12 23,76 ± 6,14 

KS209-15 pott-põld ND 2014 60 35,78 ± 6,82 25,48 ± 5,58 

Kokku 

   

1750 45,37 ± 12,08 31,79 ± 10,65 
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Joonistel 7-9 on esitatud erinevate taimetüüpide korral kõikide taimede kõrguse ja kõrguse 

viimase aasta juurdekasvu andmed. Joonisel 7 on näha, et 2014.aastal istutatud pott-põld 

taimedel, mille kõrgus on 40 – 60 cm vahemikus, on juurdekasv olnud kõige suurem. 

Joonisel 8 on kujutatud 2013.a ja 2014. aastal istutatud potitaimede kõrgused ja 

juurdekasvud. Potitaimede juurdekasv üle 30 cm on kõigi kolme taimetüübide võrdluses 

kõige suurem. Joonisel 9 on kujutatud 2013.a ja 2014. aastal istutatud avajuursete taimede 

kõrgused ja juurdekasvud. Avajuursete taimede puhul on üle 60 cm kõrguseid taimi kõige 

enam. Samuti on avajuursetel taimedel kõige suurem kõrguse juurdekasv. Jooniste 7-9 

põhjal selgub, et taimede juurdekasv on sõltuvalt taimede kõrgusest kõige parem 

potitaimedel, mille kõrgus jääb vahemikku 40-60 cm. 
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Joonis 7. Pott-põld taimede kõrgus ja kõrguse juurdekasv  

 

 
Joonis 8. Potitaimede taimede kõrgus ja kõrguse juurdekasv  

 

 
Joonis 9. Avajuursete taimede kõrgus ja kõrguse juurdekasv  
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3.2.  Taimede kõrguse seosed taimede tüübi,  kasvukohatüübi ja 

istutusaastaga 
 

Jooniselt 10 on esitatud 2013. aastal istutatud taimede kõrguse karpdiagramm taime tüübi 

järgi. Jooniselt 10 on näha, et avajuursete taimede kõrgused (p<0,01) ja kõrguse 

varieeruvus on suuremad kui potitaimedel (vt ka tabel 2).  

 

Joonis 10. Karpdiagramm 2013. aastal istutatud taimede kõrguste kohta 2014. a. 

vegetatsiooniperioodi järel taime tüübi järgi. 

 

Joonis 11 kirjeldab 2014.aastal istutatud taimede kõrguseid. Avajuursete taimede kõrgus 

on suurem ja pott-põld tüüpi taimedel väiksem kui potitaimedel. Varieeruvus on kõige 

suurem avajuursetel taimedel ja kõige väiksem pott-põld tüüpi taimedel (vt Tabel 2). 

Statistilisel analüüsil selgus, et istutusaasta (p<0,001) ja taime tüüp (p<0,001) on olulised 

faktorid taime kõrguse aspektist.  

 

Joonisel 12 on näidatud taimede kõrgused sõltuvalt kasvukohatüübist. Naadi ja 

jänesekapsa kasvukohatüüpide puhul on taimede kõrgused ja nende varieeruvus suhteliselt 

sarnased. Seega nii noorte taimede puhul ei ole avaldunud veel kasvukoha iseärasustest 

tingitud erinevused taimede kõrguses. Statistilisel analüüsil ei õnnestunud tõestada 

kasvukohatüüpide erinevuse olulisust taimede kõrgusele (p>0,05). 
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Joonis 11. Karpdiagramm 2014. aastal istutatud taimede kõrguste kohta 2014. a. 

vegetatsiooniperioodi järel taime tüübi järgi. 

 

Joonis 12. Karpdiagramm 2013.a ja 2014.a istutatud taimede kõrguste kohta 2014. a. 

vegetatsiooniperioodi järel kasvukohatüübi järgi.  
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Erinevate faktorite mõju hindamiseks taimede kõrgusele koostati mudel (tabel 4). Mudel 

hindab kasvukohatüübi ja taime tüübi olulisust taime juurdekasvule, kõrgusele ja taimede 

arvule proovitükil. 

 

Taime kõrguste hindamise mudeli puhul tuli välja, et kõikide taimetüüpide mõju kõrgusele 

on oluline ja usaldusväärne, kuid kasvukohatüüp ei ole. Mudeli põhjal saadi tulemuseks, et 

kõige kõrgemad on avajuursed taimed, mille keskmiseks kõrguseks annab mudel 55,142 

cm. Poti- ja põtt-põld taimede on kõrgused on vastavalt 8,706 cm ja 12,700 cm madalamad 

kui avajuursete taimede kõrgused. 2013. ja 2014. aastal istutatud taimede kõrguse vahe on 

keskmiselt 6,137 cm. Kasvukohatüübi olulisus mudelis välja ei tulnud. 

 

Tabel 4. Taimede kõrguse lineaarmudel. 

Tunnus 
Parameetri 

hinnang 
Standardviga t-väärtus P-väärtus 

Vabaliige 55,142 1,431 38,535 <0,001 

f(potitaim) -8,706 1,589 -5,479 <0,001 

f(pott-põld) -12,700 2,164 -5,868 <0,001 

f(2014) -6,137 1,598 -3,841 <0,001 

R2=0,7081 
    p<0,001 
     

 

3.3.  Taimede juurdekasvu seosed taimede tüübi,  kasvukohatüübi, 

istutusaasta ja taimede kõrgusega 
 

Joonisel 13 on kujutatud karpdiagramm 2013.aastal istutatud taimede juurdekasvu kohta. 

Jooniselt on näha, et potitaimede juurdekasv on olnud suurem kui avajuursete taimede 

kasv. Taimede juurdekasvu varieeruvus on sarnane mõlema taimetüübi puhul.  

 

2014. aastal istutatud taimede juurdekasvu karpdiagramm on kujutatud joonisel 14. Kõige 

suurem juurdekasv on olnud potitaimedel ja kõige väiksem pott-põld tüüpi taimedel. 

Taimede juurdekasvu varieeruvuse näitajad on taimetüüpide suhtes sarnased. 
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Jooniselt 15 on kirjeldatud kõikide mõõdetud taimede juurdekasvu sõltuvalt 

kasvukohatüübist. Jooniselt on näha, et jänesekapsa kasvukohatüübis on taimede keskmine 

juurdekasv ja selle varieeruvus on olnud suurem kui naadi kasvukohatüübis.   

 

Joonis 13. Karpdiagramm 2013. aastal istutatud taimede juurdekasvu kohta 2014. a. 

vegetatsiooniperioodi järel taime tüübi järgi. 

 

 

Joonis 14. Karpdiagramm 2014.aastal istutatud taimede juurdekasv kohta 2014. a 

vegetatsiooniperioodi järel taime tüübi järgi 
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Joonis 15. Karpdiagramm 2013.a ja 2014.a istutatud taimede juurdekasvu kohta 2014. a. 

vegetatsiooniperioodi järel kasvukohatüübi järgi. 

 

Kõikide mõõdetud taimede keskmine juurdekasv on kõige suurem potitaimedel (15.18cm 

± 0,23cm), seejärel avajuursetel taimedel (12,77cm ± 0,24cm) ning kõige väiksem pott-

põld tüüpi taimedel (11,91cm ± 0,19 cm). Keskmine juurdekasv sõltuvalt kasvukohatüübist 

oli jänesekapsa kasvukohatüübis 15,14cm ± 0,20cm, ning naadi kasvukohatüübis 12,01 cm 

± 0,18 cm. 

 

Kuna 2013.a. andmetes puudusid pott-põld tüüpi taimed koostati statistilisel analüüsil 

mudel (tabel 5), mis hindas erinevate faktorite mõju 2014. aastal istutatud taimede 

juurdekasvule. Mudel hindas, et avajuursete taimede juurdekasvu 99,9% 

usaldusväärsusega. Poti- ja pott-põld taimede usaldusväärsus on vastavalt 78,2% ja 52,5%. 

Avajuursete taimede juurdekasv on 13,505 cm. Poti- ja pott-põld taimede hinnagulised 

juurdekasvud oli vastavalt 14,59 cm ja 12,85 cm. Naadi kasvukoha olulisus oli 87.1% ja 

taimede juurdekasv 1.19 cm väiksem. Mudelit ei saa lugeda täiesti usaldusväärseks, sest p-

väärtus on 0,07. 
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Tabel 5. Taimede kõrguse juurdekasvu lineaarmudel 2014.a. istutatud taimedele. 

Tunnus 
Parameetri 

hinnang 
Standardviga t-väärtus P-väärtus 

Vabaliige 13,5051 0,6896 19,585 <0,001 

f(potitaim) 1,0845 0,8475 1,280 0,218 

f(pott-põld) -0,6580 0,9013 -0,730 0,475 

f(naadi kkt) -1,1874 0,7448 -1,594 0,129 

R2=0,2099 
    p-väärtus 

=0,07333 
     

 

3.4. Taimede arvu seosed taimede tüübi,  keskmise kõrguse ja 

kasvukohatüübiga. 
 

Kõikide mõõdetud taimede keskmine arv hektaril oli suurem jänesekapsa kasvukohatüübis 

(2190 tk/ha), ning naadi kasvukohatüübis (2064 tk/ha). 

Joonisel 16 on kujutatud 2013. aastal istutatud kultuurides taimede arvu hektari kohta 

sõltuvalt taimetüübist 2014. aastal. Keskmine taimede arv hektari kohta oli märgatavalt 

suurem potitaimedel, kuid keskmine taimede arvu varieerumine on sarnane. 

 

 

Joonis 16. Karpdiagramm 2013. aastal istutatud taimede arv hektari kohta 2014. a. 

vegetatsiooniperioodi järel taime tüübi järgi. 
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2014. aastal istutatud keskmist taimede arvu hektari kohta iseloomustab joonis 17, millelt 

saab näha, et sõltuvalt taimetüübist ei ole erinevusi taime arvu kohta hektaril. Keskmise 

taimede arvu varieeruvus on kõige madalam potitaimedel ning avajuursete ja pott-põld 

taimede arvu varieeruvus on üksteise suhtes sarnane.  

 

Joonisel 18 on kujutatud 2013. a ja 2014. aastal istutatud kultuurides taimede arvu hektari 

kohta kasvukohatüüpide lõikes. Jänesekapsa kasvukohatüübis on taimede tihedus suurem 

kui naadi kasvukohatüübis.  

 

 
Joonis 17. Karpdiagramm 2014. aastal istutatud taimede arv hektari kohta 2014. a. 

vegetatsiooniperioodi järel taime tüübi järgi. 
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Joonis 18. Karpdiagramm 2013.a ja 2014.a istutatud taimede arv hektari kohta 2014. a. 

vegetatsiooniperioodi järel kasvukohatüübi järgi. 

 

Seejuures 2014. aastal istutatud taimede tiheduse hindamisel mudeliga selgus, et 

kasvukoha mõju taimede tihedusele ei ole oluline.  

 

 

3.5. Taimede kõrguse juurdekasvu uurimine GAM mudeliga 
 

Taimede kõrguse juurdekasvu modelleerimisel kasutati ka GAM (üldistatud aditiivne 

meetod) loodud mudelit, kus taimede tegelik kõrgus asendati splainiga, et uurida taime 

tüübi ja istutusaasta mõju taime kõrguskasvule (tabel 6). Selgus, et ühesuguse suurusega 

taimede korral kasvavad potitaimed istutusjärgse(i)l aasta(te)l kõige rohkem, kõige 

väiksem juurdekasv on avajuursetel taimedel. Mudeli põhjal on aasta mõju taimede 

kasvule 1,3 cm. 
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Tabel 6. Taimede juurdekasvu CAM mudel. 

Tunnus 
Parameetri 

hinnang 
Standardviga t-väärtus P-väärtus 

Vabaliige 10,2174 0,2482 41,158 <0,001 

f(potitaim) 4,7718 0,2698 17,686 <0,001 

f(pott-põld) 3,1471 0,3681 8,549 <0,001 

f(aasta) 1,3079 0,264 4,954 <0,001 

R2=0,35 
    p<0,001 
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4. ARUTELU 
 

Eestis on kasutatakse kahte metsauuendamise viisi, raiestik kas jäetakse looduslikule 

uuenemisele või rajatakse metsakultuur. Andres Jäärats on avaldanud Maalehe artiklis 

arvamust, et okaspuumetsad uuendatakse kas istutuse või külviga ning lehtpuuraiesmikud 

jäetakse peamiselt looduslikule uuenemisele. Katsetulemuste põhjal võib üldistada, et 

hariliku kuuse ja männi avamaataimede kasvamaminek on mõnevõrra parem kui 

potitaimede puhul (Alvela 2015). Antud uurimustöös selgus, et avajuursete taimede 

kõrgused olid küll suuremad, kui teisetel taime tüüpidel, kuid avamaataimede 

juurdekasvud jäid väiksemaks kui potitaimedel. Taimede kõrguste erinevust võib seletada 

sellega, et avamaataimed istutatakse metsa 3-4-aastasena, kuid potitaimed 1-2-aastasena, 

mistõttu on avamaataimed kõrgemad ja suurema juurekaelaga. Erinevused taimede 

juurdekasvus on tingitud sellest, et avajuursetel taimedel on istutusjärgne šokk erinevalt 

potitaimedest, mille juurestik on ümbritsetud turbasubstraadiga sisaldades väikeses 

koguses toitained ja niiskust, mis aitavad taimel paremini kohaneda uute 

kasvutingimustega. Kindlasti mõjutab ka taimede istutusjärgset šokki ja juurdekasvu 

istutamiskvaliteet, raielangi iseärasused ning istutusjärgne taimede hooldamine. 

Avajuursete taimede puhul on oluline, et taimed istutatakse võimalikult kiirelt raielangile, 

et vältida juurte kuivamist. Taimede hooldamine on tähtsam potitaimede puhul, kuna 

taimede kõrgused ei ole nii suured kui avajuursetel, seetõttu võib taim jääda rohukasvule 

alla ja mille tulemusena võib taim hiljem hukkuda. Hooldamise teostamisel tuleks olla 

tähelepanelik, et ei vigastataks rohukasvule alla jäänud taimi. 

 

Lisaks harilikule kuuse metsaisutusmaterjalile kasvatatakse Eestis ka hariliku männi 

istutusmaterjali (paljasjuurseid ja potitaimi). 1997. aastal rajati Luual jänesekapsa-mustika 

kasvukohatüübis katseala, mille eesmärk oli hinnata männiseemikute kasvukiirust 

kultuuris. Potitaimedena kasutati 1-aastaseid paberpotitaimi kõrgusega 2-3 cm ning 

avajuursete taimede puhul kasutati 2- aastaseid männiseemikuid kõrgusega 10 -15 cm. 

Tulemustena selgus, et mõlemat tüüpi juuresüsteemiga taimede kasvamaminek oli hea ja 

esimestel istutusjärgsetel aastatel oli potitaimede kasv intensiivsem, kuid kuna avajuursete 

taimede algkõrgus istutamisel oli suurem, siis säilis nende kasvueelis potitaimede ees 
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rohkem kui kümne kultiveerimisaasta kestel, kuid hilisem kõrguse juurdekasv oluliselt ei 

erine ( Seemen et al. 2014). Kui võrrelda antud töö kuuse taimede tulemusi männitaimede 

tulemustega, siis saab väita, et hariliku kuuse ja männi puhul on avajuursete taimede 

kõrgused istutamisel suuremad, kui potitaimedel ja selle põhjuseks on avamaataimede 

suurem kõrgus. Varasemalt on uuritud musta kuuse (Picea mariana) taimede kõrguse 

olulisust ja eeliseid. Uurimuses selgus, et kõrgemad taimed tulevad paremini toime 

rohttaimestiku kasvuga ja neid tuleks istutada niiskematele aladele ning väiksemate 

taimede säilivus ja juurdekasv on parem kuivematel aladel (Stewart et al. 1995). Hariliku 

männi juurdekasv oli parem esimestel istutusjärgsetel aastatel potitaimedel, mis selgus ka 

antud töö tulemustest hariliku kuuse potitaimede puhul. Et võrrelda hilisemaid juurdekasvu 

erinevusi tuleks tulevikus antud teemat edasi uurida. 

 

Käesolevas töös on uuritud kolme erineva kuuse taimetüübi kõrgusi ja kasvu. Avajuurse ja 

potitaime kasvatamist ja istutamist kogemus on Eestis praktiseeritud, kuid pott-põld tüüpi  

taimede kasutamine üsna uus suund. Pott-põld tüüpi taimede eeliseks on taimede 

kasvatamisel võidetud aeg, nimelt kasvatakse taime esimene aasta väikepottides ja 

järgneval aastal avamaal, mistõttu taimekasvatajad saavad kasvuhooneid ökonoomsemalt 

ja tulusamalt kasvatada. Lisaks on pott-põld taimede istutamisperiood ja -tehnika pikem ja 

hõlpsam kui avajuursetel taimedel, mistõttu on pott-põld taimede istutamine 

metsauuendajale mugavam ja parem. Antud töö põhjal on pott-põld taimede kõrgused 

võrreldes teiste taimetüüpidega väiksemad ja viimase aasta juurdekasv pisut madalam kui 

teistel taimetüüpidel. Seega ei saa antud töö põhjal järeldada, et pott-põld taimedel oleks 

eeliseid teist tüüpi taimede ees.  

 

Soomes (Heiskanen et al. 2006) on uuritud 1- ja 2- aastaste harilikus kuuse potitaimede 

kasvatamist erinevatel ettevalmistatud istutamismätastel ja tavatingimustes. Taimedel 

uuriti juure- ja võrsekasvu ning ainevahetust. Tulemuseks saadi, et juure ja võrsete 

biomassi kasv oli suurem 2- aastaste seemikutel ja nende istutamine mätastele annab 

parema tulemuse kui 1-aastaste seemikute istutamisel. Antud töö autori hinnangul ei ole 

mõistlik istutada metsa väga noori taimi, sest taimede kõrgused on väikesed ja kui taim ei 

saa piisavalt toitaineid, siis võivad nad vähese hooldamise või lopsaka rohukasvu tõttu 

väga kergesti hukkuda, mis omakorda suurendaks metsauuendamise kulusid 

metsaomanikule.  
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Norras on uuritud raielankide hariliku kuuse jätmist looduslikule uuendamisele (Hanssen 

2003), millest selgus, et mikro-ökosüsteem on looduslikult uuenenud kuusetaimedele väga 

oluline ja taimede säilivus on varieeruv. Eestis pole üldine tava jätta harilikku kuuske 

looduslikule uuenemisele, kuna raielangile jäetud üksikud hariliku kuuse seemnepuud 

murduvad tänu oma laiahargnenud juurestikule. Antud töö autori hinnangul tuleks pigem 

rajada kultuurid, kui jätta raiesmik looduslikule uuenemisele, sest loodusliku uuenemisel ei 

pruugi taimed kasvada raielangil ühtlaselt ja nende hukkumisel võivad tulevikus tekkida 

häilud, kus kasvavad vähemväärtuslikud puuliigid. Samuti on taimede hooldamine palju 

hõlpsam ja lihtsam. 
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KOKKUVÕTE 
 

Magistritöö eesmärgiks oli uurida 2013.a ja 2014. aastal istutatud erineva juurekavaga 

kuusetaimede kõrgusi, juurdekasvu ja taimede arvu jänesekapsa ja naadi kasvukohatüübis. 

Töös selgus, et kõige kõrgemad taimed olid avajuursed taimed (51,47 cm ± 0,66 cm), 

seejärel potitaimed (43,95 cm ± 0,50 cm) ja pott-põld tüüpi taimed (36,09 cm ± 0,56 cm). 

Taime juurdekasv viimase kasvuaasta jooksul oli kõige suurem potitaimedel (15.18 cm ± 

0,23 cm), seejärel avajuursed (12,77 cm ± 0,24 cm) ja pott-põld tüüpi taimedel (11,91 cm ± 

0,19 cm ). Keskmine taimede arv hektaril oli 2013. aastal istutatud taimede puhul suurem 

potitaimedel (2166 tk/ha) ning 2014. aastal istutatud taimede arv erineva juurekavaga 

taimede puhul sarnane. Kasvukohatüübi mõju noortele kuusetaimedele antud töös ei 

suudetud tõestada.  

 

Antud töös saadi sarnaseid tulemusi varasemalt avaldatud teadusartiklite tulemustega, 

Varasemates uuringutes on jõutud järeldusele, et avajuursete männi taimede puhul on 

nende kõrgused suuremad, mis annab neile eelise rohukasvule mitte alla jäämises, kuid 

juurdekasv on esimestel istutusjärgsetel aastatel parem potitaimedel. Sarnaselt eelnevatele 

tulemustele olid ka antud töös kuuse avajuursete taimede kõrgused suuremad, ning 

juurdekasv potitaimede puhul suurem.   

 

Kasvukohatüübi mõju noortele kuusetaimedele ei avaldunud. Taimede kõrgused olid 

sarnased mõlemal kasvukohatüübis. Taimede juurdekasv ja arv hektari kohta oli parem 

jänesekapsa kasvukohatüübis (15,14 cm ± 0,20 cm), kuid mitte märkimisväärselt. Taimede 

suuremat arvu proovitükkidel jänesekapsa kasvukohatüübis (2190 tk/ha) tuleneb ilmselt 

sellest, et lageraie järgselt jääb kasvukoht kuivemaks kui naadi kasvukohatüübis. 

 

Kõrguse juurdekasvu modelleerimisel GAM mudeliga selgus, et ühesuguse suurusega ja 

samades tingimustes kasvavate taimede puhul on istutusjärgsetel aastatel suurim 

juurdekasv potitaimedel kõige suurem, seejärel pott-põld ja avajuursete taimede 

juurdekasv. 
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Antud töö tulemuste põhjal ei saa anda kindlaid soovitusi, millist taimetüüpi peaks metsa 

rajamisel eelistama ning seetõttu on vajalik sellel teemal uuringuid jätkata. 

Tootmiskultuuride uurimisel on selgeid eeliseid kontrollitud katsekultuuride uurimisega 

võrreldes, eelkõige on taimede arenguks keskkond varieeruvam ja realistlik. Järgnevate 

teadusuuringute tegemisele aitaks kaasa paremini ettevalmistatud dokumentatsioon 

uuritavate objektide kohta. Kui metsaomanikel oleks võimalik täpsemalt talletada 

informatsiooni raielankidele istutatud taimede tüübi ja näitajate osas, siis oleks võimalik 

sedalaadi teemat palju täpsemalt ja põhjalikumalt uurida.  
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FIRST YEAR GROWTH OF SPRUCE PLANTATIONS 

DEPENDING ON SEEDLING TYPES IN THE SOUTH-EAST 

REGION OF THE STATE FOREST MANAGEMENT 

CENTRE 
 

Summary 
 

The aim of this thesis was to study different spruce plants for their heights, growth and 

number per hectare in different forest site types (Oxalis boreal and Aegopodium boreo-

nemoral forest site type). Research revealed that the average height of barerooted spruce 

plants (51.47 cm ± 0.66 cm) was greater than that of containerized spruce plants (43.95 cm 

± 0.50 cm) and plug + 1 spruce plants (36.09 cm ± 0.56 cm). The last year growth of 

containerized spruce plants was the highest (15.18 cm ± 0.23 cm), followed by barerooted 

spruce plants (12.77 cm ± 0.24 cm) and plug + 1 spruce plants (11.91 cm ± 0.19 cm ). The 

average number of plants (planted in 2013) per hectare was the highest for containerized 

plants (2,166 plants/ha) and after the plantation in 2014 the average number of plants per 

hectare was quite similar. The effect of site type on the spruce plants could not be proved 

based on this research.  

 

In this research the results were similar to the results of previously published scientific 

articles. Previous studies have concluded that barerooted pine plants have greater heights, 

which gives them an advantage in survival regarding the growth of grass, but the growth of 

containerized plants is better in first years after plantation. As with previous research 

results barerooted spruce plants have an advantage in greater height but containerized 

spruce plants have an advantage in growth. 

 

Forest site types did not reveal any effect on the young spruce plants. Plant heights were 

similar in both studied site type. The growth and number of plants per hectare was not 

significantly greater in Oxalis boreal forest site type (15.14 cm ± 0.20 cm). The greater 

number of plants per hectare in Oxalis boreal forest site type (2,190 plants/ha) could be 
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explained by dryer soil conditions for growth after clearcutting than in Aegopodium boreo-

nemoral forest site type. 

 

Modeling the height growth with the GAM model showed that with plants of the same size 

and in equal growing conditions, the plants with the highest growth after plantation are 

containerized plants, followed by plug + 1 plants and barerooted plants.  

 

Based on the results of this research any specific recommendations on what type of plants 

should be given priority in the establishment of a forest cannot be given, therefore it is 

necessary to continue research on this topic. Plantations in the State Forest Management 

Centre have obvious advantages over controlled experimental crops, because the terms for 

growth are more variable and realistic. Better documentation for the studied objects is 

essential for the future research of this topic. If forest owners maintained more information 

about their plantations, like the type of plants used and other parameters, then the research 

could be more accurate and efficient.   
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Lisa 1. Andmeanalüüsi programmipaketi R käsud (script) 
 

###################################################### 

# Lõputöö script  

##################################################### 

 

T<-read.csv2("Andmed.csv") 

 

head(T) 

dim(T)  # 1750 puud 

table(T$eraldus) 

length(table(T$eraldus))   # 33 eraldust 

 

#  Tabel ainult eralduse tasemel andmete kohta 

TE<-unique(subset(T,select=c(eraldus,kkt,aasta,tyyp))) 

dim(TE)                    # 33 eraldust, 

with(TE,table(aasta,tyyp)) 

with(TE,table(kkt,tyyp)) 

with(TE,table(aasta,tyyp,kkt)) 

 

# Arvutus prt keskmised kõrgus, puude arv, juurdekasv 

 

TK<-aggregate(korgus~eraldus,data=T,mean) 

TA<-aggregate(puude_arv~eraldus,data=T,mean) 

TJ<-aggregate(kasv~eraldus,data=T,mean) 

head(TA) 

head(TJ) 

 

TKK<-merge(TK,TA) 

TKK<-merge(TKK,TJ) 

TKK<-merge(TKK,TE)  

TKK$A<-factor(TKK$aasta) 

 

TKK14<-subset(TKK,aasta==2014) 

 

# Kõrguste erinevuse mudel 

M01k<-lm(korgus~tyyp+kkt,data=TKK14) 

anova(M01k) 

summary(M01k) 

TukeyHSD(aov(korgus~tyyp+kkt,data=TKK14)) 

 

# Juurdekasvude erinevuse mudel 

M01j<-lm(kasv~tyyp+kkt,data=TKK14) 

anova(M01j) 

summary(M01j) 

TukeyHSD(aov(kasv~tyyp+kkt,data=TKK14)) 

 

# Puude arvu erinevuse mudel 

M01p<-lm(puude_arv~tyyp+kkt,data=TKK14) 
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anova(M01p) 

summary(M01p) 

TukeyHSD(aov(puude_arv~tyyp+kkt,data=TKK14)) 

 

# Andmestikus T aasta faktortunnuseks 

T$A<-factor(T$aasta) 

T$PR<-factor(T$prtk) 

 

#GAM mudel 

library(mgcv) 

MG<-gam(kasv~s(korgus)+tyyp+A,data=T) 

summary(MG) 

 

#Karpdiagrammid 

PRT<-read.csv2("andmed.csv") 

PRT2013<-subset(PRT,aasta==2013) 

PRT2014<-subset(PRT,aasta==2014) 

 

#2013. aastal puudub pott-põld taimede andmed 

PRT2013$tyyp<-droplevels(PRT2013$tyyp) 

 

#2013.aasta taimede kõrgused ja taimetüüp 

boxplot(korgus~tyyp, data=PRT2013, ylab="Taime kõrgus (cm)", xlab="Taime tüüp") 

 

#2014.aasta taimede kõrgused ja taimetüüp 

boxplot(korgus~tyyp, data=PRT2014, ylab="Taime kõrgus (cm)", xlab="Taime tüüp") 

 

#taimede kõrgused ja kasvukohatüüp 

boxplot(korgus~kkt, data=PRT, ylab="Taimede kõrgus (cm)", xlab="Kasvukohatüüp") 

 

#2013. aasta taimede juurdekasv 

boxplot(kasv~tyyp, data=PRT2013, ylab="Taimed juurdekasv (cm)", xlab="Taime tüüp") 

 

#2014. aasta taimede juurdekasv 

boxplot(kasv~tyyp, data=PRT2014, ylab="Taimede juurdekasv (cm)", xlab="Taime tüüp") 

 

#Taimede juurdekasv ja kasvukohatüüp 

boxplot(kasv~kkt, data=PRT, ylab="Taimede juurdekasv (cm)", xlab="Kasvukohatüüp") 

 

#Taimede arv hektaril 2013.aastal  

boxplot(puude_arv*200~tyyp, data=PRT2013, ylab="Taimede arv hektaril (tk/ha)", xlab="Taime 

tüüp") 

 

#Taimede arv hektaril 2014.aastal 

boxplot(puude_arv*200~tyyp, data=PRT2014, ylab="Taimede arv hektaril (tk/ha)", xlab="Taime 

tüüp") 

 

#Taimede arv hektaril ja kasvukohatüüp 

boxplot(puude_arv*200~kkt, data=PRT, ylab="Taimede arv hektaril (tk/ha)", 

xlab="Kasvukohatüüp") 
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