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Sissejuhatus 

Looduslike materjalide, sh. dekoratiivse puidu kasutamine erinevates tööstusharudes 

muutub järjest populaarsemaks. Eesti puuliikidest on ilusa puidutekstuuriga mitmed 

puuliigid: harilik saar, harilik tamm, harilik vaher, harilik jalakas, künnapuu ja sanglepp. 

Paraku võib tekkida probleeme nende puude, va. sanglepp, tooraine kättesaadavusega. 

Tooraine kättesaadavus on mõjutatud puude aeglasest kasvutempost, looduskaitselisest 

aspektist ning mingit liiki hävitavast seenhaigusest. Et parandada dekoratiivse puidu 

kättesaadavust, on üheks võimaluseks dekoratiivse puiduga liikide kultiveerimine 

kasutusest välja jäänud põllumaadele. Põllumaade muld on üldjuhul metsamullast viljakam 

ja tagab puittaimedele kiirema kasvu. Paraku tuleb arvestada ka aspekti, et põllumuldade 

omadused on metsamuldadest erinevad, näiteks soodustab põllumuldade suurem 

lämmastikuühendite sisaldus tüve- ja juuremädanike teket, samuti on mullas vähem 

mükoriisat moodustavaid seeneliike (Swedjemark, Stenlid 1993; Hanso, Hanso 1999). 

Sellest tulenevalt on lehtpuude kultiveerimisel mitmeid eeliseid okaspuude ees – nad on 

vähem vastuvõtlikud mädanike põhjustavatele seentele, enamiku lehtpuude kasv on noores 

eas kiirem ja puidu kvaliteet kõrgem (Asi et al. 2004). 

Üheks põllumaal kasvatatavaks puuks võib olla arukase pärilik teisend – karjala kask ehk 

maarjakask (Betula pendula var. carelica (Mercklin, Hämet-Ahti)), mille puitu müüakse, 

sarnaselt teistele väärispuitudele, massiühikutes (Hagqvist, Mikkola 2008). Selle puu 

maailmaturul kõrgelt hinnatud vasutupidav ja salmilise tekstuuriga puit paikneb tüve- ja 

oksapaksendites. 

Maarjakase kasvatamise vastu hakati Eestis suuremat huvi tundma 1990. aastate alguses. 

Karjala kase kasvatamine hoogustus Eestis peale 2001. aastal loodud Maarjakase Seltsi 

asutamist. Seltsi eesmärkideks on edendada maarjakase kasvatamist, kasutamist, uurimist, 

aretustööd ja turgu ning aidata kaasa seemne- ja taimekasvatusele, tegeleda maarjakaske 

puudutava teadus- ja nõuandetegevusega ning tegutseda huviliste ühendajana. Seltsi poolt 

läbiviidud nõustamine ja koolitused on tõstnud rajatud puistute kvaliteeti. Eestis oli 2011. 
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aasta seisuga rajatud hinnanguliselt kokku 250–500 ha maarjakase kultuure (Habicht et al. 

2011), hetkel ületab rajatud kultuuride kogupindala 500 ha. 

Maarjakase looduslik leviala ulatub Kagu-Soomest kuni Valgevene lõunaosani, vähesel 

määral leidub puid ka Slovakkias (Pagan, Paganová 1994). Kuivõrd Soomes on karjala 

kase kasvatamise ja uurimisega tegeletud tunduvalt pikemat aega kui Eestis, siis on 

soomlaste teadmised selle puuliigi bioloogiast paremad. Tänu pikaajalistele kogemustele 

on Soomes selektsioonilise töö tulemusena eristatud mitmeid ilusa võra ja mustriga puid, 

mida paljundatakse koekultuurmeetodil. Sellised taimed kannavad edasi emapuu 

kasvutunnuseid ja mustrit (Ryynänen, Ryynänen 1986; Sibul 2004). Paraku erinevad aga 

Soome ja Eesti klimaatilistelt tingimustelt oluliselt ning seetõttu ei saa kindel olla, et 

Põhjalas hästi kasvav puu ka Eesti tingimustes sarnaselt areneb. Seetõttu tuleb enne teistest 

klimaatilistest tingimustest pärit taimede istutamist veenduda, et need sobivad Eesti 

tingimustes kasvatamiseks. Üheks võimaluseks on geograafiliste katsealade loomine ja 

taimedele siinsete kasvutingimuste sobivuse uurimine. 

Uurimistöö viidi läbi Järvseljal Õppe- ja Katsemetskonnas Agali külas asuval 2012. aasta 

sügisel rajatud maarjakase geograafilisel katsealal. Katsealale istutatud üheaastased 

koekultuurmeetodil paljundatud seitsme erineva klooni potitaimed saadi Soomest (tootja 

Taimityllilä OY) ja üks katsealale istutatud kloon oli aga Eestis toodetud (tootja Plantex 

AS). Eestis toodetud taimed oli 2-aastased. Koekultuurmeetodil paljundamine välistab 

pärilikkusest põhjustatud erisused klooni piires (Sibul 2004). Kuna kasvutingimused 

(mullastik, veerežiim) katsealal olid homogeensed, siis põhjustavad kasvuerinevusi 

peamiselt klimaatilised tingimused.  

Uurimistöö eesmärgid olid: 

 Uurida erinevate Soome päritolu kloontaimede sobivust Eesti kliimas 

kasvatamiseks. 

 Võrrelda vegetatsiooniperioodi jooksul erinevate kloonide kasvu (kõrguse ja 

diameetri juurdekasv) ning kasvuperioodide pikkust. 

 Võrrelda erinevate kloonide ning laasitud ja laasimata kloonitaimede ladva- ja 

külgvõrse lehtede fotosünteesi aktiivsust (netoassimilatsioon, õhulõhede juhtivus ja 

süsihappegaasi kontsentratsiooni muutus). 
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Mõõtmisandmeid koguti ja fenoloogilised vaatlused teostati 2013. ja 2014. aasta 2014. 

aasta kevadel, suvelõpul ja sügisel. 

Töö peamine hüpotees: 

 Taimede kasvu ja lehe anatoomiat enim mõjutavaks teguriks on pärilikkus. 

Alamhüpoteesid:  

 Taimede istutuskõrgus võib mõjutada taimede järgnevate aastate juurdekasvu. 

 Kloonide keskmised fotosünteesi parameetrid (netoassimilatsiooni määr, õhulõhede 

juhtivus ja süsihappegaasi kontsentratsiooni muutus) sõltuvad lehe asukohast ning 

on ladvavõrse lehtedel suuremad kui külgvõrse lehtedel. 

 Kloonide lehtede keskmised fotosünteesi parameetrid (netoassimilatsiooni määr, 

õhulõhede juhtivus ja süsihappegaasi kontsentratsiooni muutus) sõltuvad puu 

laasitusest ja on laasitud puude lehtedel suuremad kui laasimata puude lehtedel.  

 Kloonide keskmine lehepindala, õhulõhede tihedus ja õhulõhede arv lehe kohta 

sõltuvad lehe asukohast, ja on ladvavõrse lehtedel suuremad kui külgvõrse lehtedel. 

Autor on tänulik oma juhendajale dotsent Ivar Sibulale abi eest tööde planeerimisel, 

kirjanduse valikul ja töö koostamisel ning teksti redigeerimisel. Samuti tänab autor 

professor Andres Kivistet statistika konsultatsioonide eest, dotsent Rein Drenkhanit ja 

spetsialist Kalev Adamsoni, kes võimaldasid kasutada EMÜ fütopatoloogia 

laboratooriumis mikroskoopi lehtede õhulõhede pildistamiseks. Tänusõnad kuuluvad ka 

spetsialist Irja Kivimägile, kes aitas gaasianalüsaatori LI-6400 XT seadistamisel. 
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1. Kirjanduse ülevaade 

1. 1 Maarjakase iseloomustus 

1.1.1 Levik 

Maarjakase leviku areaal paikneb geograafiliselt vahemikus 48º 40′ kuni 63º põhjalaiust ja 

10º kuni 39º idapikkust (joonis 1). Puu esineb areaali piires hajusalt. Teadaolevalt esineb 

maarjakaske kõige rohkem Loode-Venemaal, vähem Soomes, Rootsi lõunaosas ja Balti 

riikides. Hajusalt kasvab puud ka Põhja-Ukrainas, Ida-Saksamaal, Poolas ja Slovakkias 

(Etholen 1978; Ljubavskaja 1978; Jevdokimov 1989; Pagan, Paganova 1994). 

Kuivõrd areaali piires on klimaatilised tingimused küllaltki erinevad, siis on eri aladel 

leiduvad taimed erinevate vegetatsiooniperioodi pikkuse ja kasvukiirusega. Samuti leidub 

erinevate kasvuvormide ja puidumustriga puid. Maarjakask kasvab paremini 

põhjapoolsetel aladel, kuna seal on kliima tõttu väiksem konkurents teiste puuliikidega 

(Jevdokimov 1989).  

Maarjakask suudab kasvada väga erinevatel muldadel, kuid vajab seejuures rohkesti 

valgust. Sarnaselt arukasele on maarjakask pioneerpuuliik, mis on mullastiku suhtes 

vähenõudlik ja sobib hästi põllumaade metsastamiseks. Looduses leidub maarjakaske 

üksikute puudena või väikeste gruppidena endistel põllumaadel või muudel inimese poolt 

mõjutatud valgusküllastes kohtades. Kuna maarjakask ei talu varju, siis ei suuda ta põlistel 

metsaaladel kasvada. Valgustingimustega on seotud ka puu puidu muster, mida rohkem on 

valgust, seda dekoratiivsema mustriga on puit (Alla et al. 2005; Bander et al. 1971; 

Jevdokimov 1984; Ljubavskaja 1978; Niemistö et al. 2008; Novitskaya 2012; Paganova 

2004; Pork, Sander 1973; Redko, Jevdokimov 1979; Sibul 2001). 
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Joonis 1.  Maarjakase ligikaudne looduslik leviala. Allikas: (Hagqvist, Mikkola 2008) 

 
Maarjakask suudab kasvada väga erinevatel muldadel, erandina võib tuua kõrge 

põhjaveega liigniisked mullad. Üldiselt sobivad puu kultiveerimiseks keskmise viljakusega 

või viljakad ehk sarnased mullad, mis on sobilikud ka arukase kasvuks (Asi et al. 2004; 

Astover et al. 2012; Laas et al. 2011; Sibul 2005).  

1.1.2 Morfoloogilised tunnused 

Maarjakask on tüve- ja kasvuvormilt väga varieeruv. Karjala kask võib olla nii ühe tüvega 

hästi laasunud kõrge kui ka madal ühe või mitme tüvega jässakas puu. Samuti võib 

maarjakask kasvada põõsakujulisena. Puukujulise maarjakase kõrgus võib ulatuda 10–12, 

harva 20 meetrini. Maarjakase tüvel ja okstel on tavaliselt erineva kuju ja suurusega 

paksendeid. Paksendid on noortel puudel siledakoorelised, hiljem musta ja pikisuunas 

lõhenenud tohu või korbaga. Paksendid võivad olla sõlmjad, piklikud, ovaalsed või 

kerajad. Mõnikord võib tüvi olla ka roideline. Joonisel 2 on esitatud maarjakase tüvel 

esinevad eri liiki paksendid (Alla et al. 2004; Ветчинникова et al. 2013; Kull, Tamm 

1997; Merihein 1970; Ott 1980; Raulo, Siren 1978; Sibul 2000; Sibul 2002; Sibul et al. 

2006). 
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Joonis 2. Maarjakase tüvel võivad  esinevad erineva kujuga paksendid: A – roideline, B – 

muhklik, C – kerajalt ümber tüve ulatuvad paksendid. Allikas: (Ветчинникова et al. 2013) 

 

Esimesed maarjakase tunnused ilmnevad juba 2–3 aastastel taimedel. Paksendid tekivad 

esmalt külgokste kinnituskohtadesse ning juurekaelale. Üheks oluliseks tunnuseks on ka 

maarjakase pungade ebaloogiline asetus võrsetel. Erinevalt arukasest võivad maarjakase 

pungad paikneda võrsel vastakuti, põikvastakuti ning võrse tipus võib olla mitu punga 

(Kärkkäinen 2007;Sibul 2002; Sibul 2004; Sibul et al. 2006). 

1.1.3 Maarjakase kasvuvormid 

Maarjakased jaotatakse tüve kuju järgi erinevateks kasvuvormideks. Vene maarjakase 

uurijate raamatus „Karelskaja beriosa“ (Ветчинникова et al. 2013) jaotatakse maarjakased 

kolmeks kasvuvormiks (joonis 3): 

Kõrgetüveline. Sarnaneb välimuselt arukasele, on hästi laasunud sirge tüve ja kitsa võraga. 

Tüvel on väikesed kühmud ja suuremaid lõhesid tavaliselt ei esine. 

Madalatüveline. Võrreldes kõrgetüvelisega on madalatüvelisel maarjakasel lühike jässaks 

tüvi, mis haruneb üsna madalalt. Võra on sellel vormil lai ja ümbara kujuga. 

Põõsakujuline. Põõsakujuline maarjakask haruneb üsna juurekaela lähedalt ja ei kasva 

tavaliselt väga kõrgeks. Põõsakujuline maarjakask on suhteliselt lühikese elueaga. Taolised 

maarjakased omavad tänu oma huvitavale tüvevormile ka tavaliselt tihedamat puidumustrit 

võrreldes puukujuliste maarjakaskedega ja on seetõttu hinnatud suveniiritööstuses.  
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Joonis 3. Karjala kase erinevad kasvuvormid: A – kõrgetüveline, B – madalatüveline, C – 

põõsakujuline. Allikas: (Ветчинникова et al. 2013) 

 

Vene maarjakase uurija A. J. Ljubavskaja (1978) on väljatöötanud veelgi põhjalikuma puu 

vormijaotuse, eristatades järgmisi maarjakase kasvuvorme: kõrgetüveline, sirgetüveline, 

madalatüveline, lüürakujuline, põõsataoline ja põõsasjas maarjakask. Erinevad 

kasvuvormid on esitatud joonisel 4.  

 

Joonis 4. Maarjakaskede kasvuvormid A. J. Ljubavskaja järgi: A – sirgetüveline, B – 

kõrgetüveline, C – lüürakujuline, D – madalatüveline, E – põõsataoline, F – põõsasjas. 

Allikas: (Sibul 2000) 
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1.1.4 Puukujuliste maarjakaskede tüvevormid 

Soomes kasutatakse maarjakase tüvevormide klassifitseerimiseks välistunnuste põhjal 

Reino Saarnio (1976) jaotust, millega jagatakse puud neljaks erinevaks tüvevormiks 

(Kosonen et al. 2004; Martinsson 1995):   

Paukuravisa. Puu tüvel esineb tihedalt väikeseid kuni 3 cm läbimõõduga kühme. Sellist 

tüvevormi esineb kõikide maarjakase kasvuvormidel. Paukuravisa puit on ilusa ja tiheda 

mustriga. Tänapäeval on enamikud kultuurides kasvatatavad maarjakased selle 

tüvevormiga. 

Kaulavisa. Tüvel esineb kohati suuri ümber tüve ulatuvaid paksendeid. Paksendid on 

erineva suurusega ning neid katab must korp, mis on pealt vertikaalsete lõhedega. 

Paksendite vahele jäävad peenemad ehk nn. kaelakohad on siledakoorelised. Paksendite 

kohalt on puidu muster tihe, kuid kaelakohtades on see hõre või hoopis puudub. 

Juomuvisa. Tüve katavad vertikaalsed ribid, mis võivad olla pisut keerdunud. Ribide 

suurus ja kuju võivad erinevatel puudel olla erinevad. Tavaliselt sellel tüvevormil 

maarjakasele omast kirimustrit ei esine, mistõttu puidu hind võib suuresti varieeruda. 

Joumu- ja paukuravisa tüüpi maarjakased annavad omavahel ka hübriide, mis on 

kaunimustrilise ja salmilise puidusüü tõttu kõrgelt hinnatud. 

Rengasvisa. Puu tüve ümbritsevad horisontaalsed rõngakujulised, kuni 10 sentimeetrise 

läbimõõduga, muhvitaolised muhud. Selle tüvevormipuhul maarjakasele iseloomulikku 

puidumustrit peaaegu ei esine, kuid puidul on ilus läikiv pind, mida nimetatakse 

„jääpuiduks“. Nõudlus sellise puidu järele on aga võrreldes mustrilise puiduga madal. 

1.1.5 Fotosünteesi mehhanism 

Lehed on taimedele olulised osad, kuna nendes toimub fotosüntees ning nad täidavad ka 

transpiratsioonifunktsiooni. Taimelehele langenud valgusest kasutatakse fotosünteesiks ära 

keskmiselt 0,1–2 (8)%. Fotosünteesi aktiivsus määrab ära taimede biomassi juurdekasvu, 

kuna selle käigus sünteesitakse glükoos, millest edasi toodetakse taime elutegevuseks 

vajalikke aineid, sh taimerakkude põhikomponenti – tselluloosi. Seega sõltub puidu 

juurdekasv oluliselt valguse intensiivsusest, vegetatsiooni perioodi pikkusest, lehtede 

pindalast pinnaühiku kohta ja varjutatusest (Laas et al. 2011). Valguse kättesaadavus 

mõjutab lehtede struktuuri, ladvalehed on üldjuhul suuremad ja paksemad ja nende 
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fotosünteesi intensiivsus on suurem kui osaliselt varju jäävatel külgvõrse lehtedel 

(Ellsworth, Reich 1993). Parema valgustatusega taimedel on suuremad lehed ja seda 

suurem on ka nende bioproduktsioon (Laas et al. 2011). 

Õhulõhede kaudu toimub taimelehtede gaasivahetus ja transpiratsioon. Taim on võimeline 

kontrollima CO2 ja veeauru liikumise kiirust, muutes õhulõhede avatust, ning määrama 

sellel moel ära fotosünteesi kiiruse (Raschke 1975; Cardoso et al. 2004). Õhulõhede 

tihedusest ja nende avatusest sõltub õhulõhede juhtivus ja fotosünteesi kiirus (Cowan 

1977).  
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2. Materjal ja metoodika 

2.1 Katseala iseloomustus 

Uuritav karjala kase kloontaimede võrdluskatseala asub Järvselja õppe- ja katsemetskonnas 

Agali külas Meeksi vallas Tartumaal (58° 17’ 9’’ N;  27° 17’ 12’’ E) (joonis 5) . Katsealast 

ida pool paikneb hübriidhaava kloonide, triploidse haava ja arukase võrdluskatseala. 

Põhjast ja läänest on ala ümbritsetud metsaga ja lõunaküljest põlluga. Ristkülikukujulise 

(30 x 120 m) katseala pindala on 0,36 hektarit, mille pikem külg on lääne-ida suunaline. 

Katseala on homogeenne kergelt lääne suunas laskuva reljeefiga. Katseala rajati 2012. 

aasta hilissügisel 1-aastaste (v.a. Eestis toodetud kloon nr E-3648 (tootja Plantex AS), mis 

olid 2-aastased) maarjakase potitaimedega. 

 

Joonis 5. Uurimisala (kaardil tähistatud punasega) paiknemine maastikul. Allikas: (Maa-

ameti kaardiserver 2015) 

Katsealale on istutatud kaheksast erinevast kloonist kokku 360 kloontaime (joonis 6). 

Kloonid on jaotatud põllul pikisuunas kulgevasse üheksasse ritta malelauakujuliselt, igas 

reas on 40 ühelt emapuult pärinevat kloontaime, välja arvatud 2 esimest rida, kuhu on 

istutatud sama klooni taimed.  Ridade vahekaugus on 3,25 meetrit ja taimede vahe reas on 
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3 meetrit. Taimede kaitsmiseks ulukite eest, ümbritseti ala 1,5-m kõrguse võrktaraga. 

Kaitseks näriliste eest on iga taim varustatud juurekaela ümbritseva plastikust koonusega.  

 

Joonis 6. Katseala skeem (T. Laanemäe) 

 

2. 2 Istutusmaterjal ja selle päritolu 

Kaheksast kloonist seitse pärineb Soome tootjalt Taimityllilä OY ning üks kloon on 

toodetud Eestis (Plantex AS):  

1) Kuhmoinen E-8315 (tootja Taimityllilä OY) , edaspidi KL1 

2) Kerimäki E-8306 (tootja Taimityllilä OY), edaspidi KL2 

3) Kerimäki E-10046 (tootja Taimityllilä OY), edaspidi KL3 

4) Pertunmaa E-10524 (tootja Taimityllilä OY), edaspidi KL4 

5) Juhlavisa 2. Padasjoki E-11397 (tootja Taimityllilä OY), edaspidi KL5 

6) Juhlavisa 3. Padasjoki E-11398 (tootja Taimityllilä OY), edaspidi KL6 

7) Sysmä E-10380 (tootja Taimityllilä OY), edaspidi KL7 

8) Hartola Visakuningatar E-3648 (tootja Plantex AS), edaspidi KL8 

Kloonide emapuude kasvukohad on esitatud joonisel 7.  
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Joonis 7. Kloontaimede emapuude kasvukohad ja katseala asukoht. Allikas: (Google maps 

2015) 

Maa-ameti mullakaardi (Maa-ameti Geoportaal 2015) andmete paikapidavust kontrolliti 

kohapeal mullakaevetega, mille järgi esineb katsealal valdavalt gleistunud nõrgalt leetunud 

muld (LkIg), põllu idaservas esineb väikesel alal (u. 36–40 m
2
 ala) ka nõrgalt leetunud 

mulda (LkI).  
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2.3 Puude takseertunnuste mõõtmine 

Katsetööde käigus mõõdeti kõigil puudel takseertunnused. Mõõdetud tunnusteks olid: 

istutuskõrgus, aastane juurdekasv ja juurekaela diameeter. Puude kõrgus ja kõrguse 

juurdekasv määrati alla 1-meetristel taimedel kõrguslati abil, täpsusega 1 cm ja üle 1-

meetristel taimedel mõõdulindi abil, samuti täpsusega 1 cm. Juurekaela diameetri 

mõõtmisel kasutati nihikut, mille mõõtmistäpsuseks on 0,1 mm. Töödega paralleelselt 

täideti ka mõõteleht, kuhu tehti märkused kahjustuste, taimede võra kuju ja muude 

iseärasuste kohta. 

Mõõtetulemused sisestati hiljem tabelitöötlusprogrammi MS Excel, kus toimus ka esmane 

andmete sorteerimine ja analüüs. 

Takseertunnuste mõõtmised toimusid 16. juulil 2013.a. ja 2. septembil 2014 aastal. Selle 

käigus määrati taimede istutuskõrgused ja aastased juurdekasvud. Mõlemal aastal määrati 

ka juurekaela diameetrid, mis mõõdeti igal viiendal taimel, alustades iga rea esimesest 

taimest.  

2.4 Fenoloogilised vaatlused 

Katsealal hinnati ka erinevate kloonide kasvuperioodide pikkust, viies selleks läbi 

fenoloogilised vaatlusted 2014. aasta kevadel ja sügisel. Kasutatud fenoloogiliste vaatluste 

metoodika tugineb osaliselt Helsingi ülikoolis tehtud uuringu metoodikale (Yu et al. 2001). 

Kloonide fenoloogiliste vaatluste läbiviimiseks käidi kevadel iga 2 päeva järel katsealal 

fikseerimas kloonitaimedel kolme põhilist tunnust: 

1) Pung on puhkemas, leht on 5 mm üle pungasoomuse, edaspidi, kui tunnus K1; 

2) Lehed on lahti voltunud, edaspidi, kui tunnus K2; 

3) Lehed on saavutanud täissuuruse, edaspidi, kui tunnus K3. 

Sügisel toimusid vaatlused iga kolme päeva tagant ning siis vaadeldi ühte tunnust – päev, 

mil kõik lehed on varisenud (edaspidi, kui tunnus S3). 

Vaatluste käigus jälgiti iga taime eraldi ja vastava tunnuse esinemisel märgiti see 

vaatluslehele. Kevadised vaatlused algasid 30. märtsil ning esimene tunnuse (K1) 
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avaldumine toimus 14. aprillil. Kevadised vaatlused lõppesid 29. mail, kui enamiku 

taimede lehed olid saavutanud täissuuruse (kõigil taimedel esines tunnus K3). Sügisesed 

vaatlused algasid 24. septembril ja lõppesid 22. oktoobril. 

 

2.5 Mudelpuude valik ja fotosünteesi parameetrite mõõtmine 

Fotosünteesi mõõtmiseks valiti igast reast 4 taime, millest kaks laasiti. Taimede laasimine 

teostati 19. augustil 2014. Mudelpuude valikul lähtuti puude arvust ridades, valikul välditi 

ridade alguse ja lõpu puid. Fotosünteesi parameetrite mõõtmine toimus 22., 26., 28., 30. ja 

31. augustil.  

Mõõdetavatelt puudelt valiti välja neli lehte, millest kaks asusid külgvõrse keskosas ja kaks 

ladvavõrse keskosas, kuna sooviti võrrelda ladvavõrsel ja külgvõrsel asuvate lehtede 

fotosünteesi aktiivsust.  Analüüsiks kasutati portatiivset fotosünteesi mõõtmiseks mõeldud 

gaasianalüsaatorit Li-6400XT (LI-COR Corporate, Nebraska, USA), mille külge oli 

ühendatud mõõtepea 6400-40 (LI-COR Corporate, Nebraska, USA), lehekambri ava oli 

ringikujuline, pindalaga 2 cm
2
. 

Mõõtmisel kasutati järgnevat seadistust: lehekambrisse pumbatava õhu kogus 200 

(ml/min), süsihappegaasi kontsentratsioon 400 (ppm), temperatuur 20 (°C), ja valguse 

intensiivsus 1000 (μmol m
-2

 s
-1

), valguse osakaal jaotus 90% punane- ja 10% sinine- 

spektripiirkond. Selline seadistuse valik põhines Li-6400XT kasutusjuhendile (Li cor 

2012) ja välistemperatuurile mõõtmise hetkel. Igast mõõdetavast lehest tehti 10 salvestust 

ligikaudu 30 sekundilise intervalliga. Lõplik mõõtmistulemuste andmebaas koosnes 1440 

mõõtmiskirjest. 

Ilmastikutingimused olid mõõtmispäevadel väga sarnased,  temperatuur jäi kõigil päevadel 

18–23 °C vahele, sademeid ei esinenud ja pilvisus oli vahelduv. Andmed pilvisuse kohta 

on saadud autori välitööde ajal tehtud märkmetest, välisõhu temperatuuri salvestas Li-

6400XT gaasianalüsaator iga mõõtmise käigus. 
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2.6 Leheandmete kogumine ja töötlemine 

Fotosünteesi parameetrite mõõtmise järel koguti iga klooni laasimata ja laasitud neljalt 

taimelt 6 lehte, millest 3 asuksid ladvavõrsel ja 3 külgvõrsel. Kokku korjati 216 lehte 108 

laasitud ja 108 laasimata puult. Lehed varuti hilisemate uuringute jaoks, millega selgitati 

lehtede pindala ja õhulõhede tihedus. Lehed nummerdati vahetult peale korjamist ja 

paigutati koheselt temperatuurile alla -3°C, et säilitada nende värskus. Hiljem hoiustati 

lehti temperatuuril -18°C juures.  

Lehtede laboratoorsel uurimisel tehti kõikide lehtede alumiselt küljelt 32× suurendusega 

ülesvõte (joonis 8), mille järel loeti kokku pildile jäänud õhulõhed. Teades pildi mõõtmeid 

(452 × 338 μm) arvutati õhulõhede tihedus 1 cm
2
 kohta valemiga:  

 

Õhulõhede pildistamiseks kasutati elektronmikroskoopi Nikon AZ100 (Nikon Corporation, 

Tokio), millele oli lisatud objektiiv AZ Plan Apo 4x. Ülevõte salvestati arvutisse Nikoni 

tarkvaraga NIS-Elements D V.4.12.  

 

Joonis 8. Ülesvõte maarjakase lehe alumisest poolest 32× suurendusega, pildil on näha 

õhulõhed (T. Laanemäe) 



22 

 

 

Lehtede pindala mõõtmiseks skanneeriti lehed arvutisse, kasutades skannerit EPSON 

perfection V 37 (EPSON Corporation, Long Beach, USA). Lehed skanneeriti arvutisse 

eraldusvõimega 2052 dpi ja resolutsiooniga 547 × 830 pikslit (joonis 9). Lehtede 

skanneerimise ajal asetati skanneri vahele täpselt 10 cm küljepikkusega musta värvi 

kalibreerimisruut, et hiljem oleks võimalik selle järgi mõõtkava määrata  ja tulemusi 

kontrollida. Lehe pindalade mõõtmine toimus vabavara programmi imagej (National 

Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA) keskkonnas.  

 

Joonis 9. Arvutisse skanneeritud maarjakase lehed ja kalibreerimisruut (T. Laanemäe) 

2.7 Kloontaimede sobivuse hindamine 

Taimede kasvu, võra kuju, lehe anatoomia ja fotosünteesi aktiivsuse põhjal koostati kaks 

tabelit, mille põhjal hinnati kloonide kasvu skaalal 1-st kuni 8-ni. Mida selgemini esines 

iga analüüsitud klooni puhul soovitud tunnus, seda rohkem punkte see sai. Esimeses tabelis 

(tabel 12) on hinnatud puude 2014. aasta juurdekasvu, juurekaela diameetreid ja võra kuju. 

Võra kuju hindamisel võeti aluseks soovimatute kasvu iseärasuste esinemine, nagu 

konkureeriv latv ja okste soovimatu harunemine jne. Mida vähem esineb soovimatuid 

tunnuseid, seda kõrgema hinde kloon sai.  

Tabelis 13 hinnatakse lisaks veel ka fotosünteesi aktiivsust, keskmist lehtede pindala, 

õhulõhede tihedust ja kasvuperioodi pikkust. Fotosünteesi aktiivsust hinnati kolme põhilise 
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tunnuse alusel (netoassimilatsioon, õhulõhede juhtivus ja süsihappegaasi kontsentratsiooni 

muutus), koondhindega. Kasvuperioodi pikkust hinnati samuti kolme fenoloogiliste 

vaatluste tulemusena saadud kasvuperioodi puhul (K1 kuni S3, K2 kuni S3, K3 kuni S3) 

koondhindena.  

2.8 Andmetöötlus 

Välitöödel kogutud andmed sisestati tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel 2010. MS 

Excel’i keskkonnas rühmitati andmed nii, et neid oleks võimalik CSV (Comma Separated 

Values File) formaadis salvestada ja hiljem vabavara programmi „R“ (R Development 

Core Team) keskkonnas analüüsida.   

Andmete statistiline analüüs toimus vabavara programmi „R“ (versioon 3.1.3) keskkonnas. 

Mõõdetud tunnuste põhjal arvutati välja erinevaid kloone iseloomustavad karakteristikud: 

aritmeetiline keskmine, standardhälve, standardviga, variatsioonikordaja, minimaalne ja 

maksimaalne väärtus. Saadud tulemused on esitatud tabelina lisas (lisa 1). Tekstis 

esitatakse aritmeetilised keskmised koos standardveaga.  

Andmestike sobivust normaaljaotusele kontrolliti Shapiro-Wilki testi abil. 

Klooni mõju olulisust taimede kõrgusele, kõrguse juurdekasvule ja diameetrile kontrolliti 

ühefaktorilise dispersioonanalüüsi abil. Tukey HSD testi abil selgitati välja, millised 

kloonid, keskmise lehepindala, õhulõhede arvu ja tiheduse poolest, mõõtmistulemuste 

põhjal üksteisest usaldusväärselt erinevad.  

Lisaks arvutati ka kloonide keskmised kasvuperioodi pikkused ning võrreldi neid 

omavahel. Erinevate kasvuperioodide mõju hindamiseks taimede kasvule, arvutati 

paarikaupa korrelatsioonikordajad kasvuperioodide ja mõõdetud tunnuste vahel.  

Fotosünteesi aktiivsuse võrdlemiseks leiti keskmine netoassimilatsioonimäär (µmol m
-1

s
-1

), 

õhulõhede juhtivus (mmol m
-1

s
-1

) ja süsihappegaasi kontsentratsiooni muutus (ppm) 

kloonide kaupa. Eraldi võrreldi Wilcoxon-Mann-Whitney testi abil ka ladva ja külgvõrse 

lehti ning laasitud ja laasimata puid. Kõik testide tulemused on esitatud tabelitena lisades 

(lisa 2). 
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Õhulõhede tiheduse ja lehe pindala põhjal leiti keskmine õhulõhede arv lehe kohta 

kloonide kaupa, ning võrreldi ka ladva ja külgvõrse lehti ning laasitud ja laasimata puid 

Wilcoxon-Mann-Whitney testi abil. 

Dispersioonanalüüsi abil kontrolliti, kas õhulõhede tihedus ja lehepindala sõltub 

pärilikkusest ja lehe asukohast. 

Kõik analüüside tulemused kanti joonistele MS Exceli keskkonnas. 

 

 

3. Tulemused ja arutelu 

3.1 Puude kõrgused ja juurdekasv kloonide lõikes 

Mõõtmistulemuste põhjal saadud istutuskõrguse ja kahe järgneva aasta juurdekasvud on 

esitatud joonisel 10. Kõige kõrgemad olid istutamise ajal klooni KL8 taimed, mille 

keskmine kõrgus oli 61,15 ± 0,61 cm. Kuna klooni KL8 taimed olid istutamise ajal kahe 

aastased, siis on ka mõistetav, et nende puude kõrgus oli mõõtmise hetkel kõige suurem. 

Üheaastastest taimedest olid istutamise ajal kõige kõrgemad klooni KL2 taimed, keskmise 

kõrgusega 48,63 ± 1,03 cm. Klooni KL7 keskmine kõrgus oli 45,88 ± 1,38 cm. Kloonid 

KL5, KL6 ja KL1 olid aga keskmise istutuskõrguse poolest küllaltki sarnased, nende 

puude keskmised kõrgused olid vastavalt 34,64 ± 0,87 cm, 33,32 ± 0,99 cm ja 31,78 ± 0,78 

cm. Kõige madalamad olid istutamise hetkel kloonid KL 4 ja KL 3, keskmiste kõrgustega 

vastavalt 28,92 ± 1,06 ja 26,93 ± 0,72 cm. 
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Joonis 10. 2012. aastal istutatud potitaimede kõrgused 

2013. aastal kogutud mõõtmistulemuste põhjal oli kõigi puude keskmiseks kõrguseks 70,3 

± 0,71 cm. Kõige kõrgemad olid KL6 puud, kõrgusega 81,43 ± 2,29 cm. Klooni KL2  

keskmiseks kõrguseks mõõdeti 77 ± 1,71 cm. Neist madalamad oli KL8 puud, keskmise 

kõrgusega 74,38 ± 1,17 cm. Samas oli KL8 2012. aasta sügisel kõige suurema keskmise 

kõrgusega kloon. Kloonid KL7, KL4 ja KL1 olid kõrguse poolest keskmised, vastavalt 

71,94 ± 2,51 cm, 69,33 ± 2,09 ja 68,66 ± 1,48 cm. Kõige madalamad taimed olid KL5 

puud, keskmise kõrgusega 62,89 ± 1,68 cm ja KL3 puud, kõrgusega 62,60 ± 1,45 cm. 

2013. aastal oli kõigi taimede keskmine juurdekasv 32,46 ± 0,79 cm. Kõige suuremat 

kõrguse juurdekasvu näitas kloon KL6, mille keskmine juurdekasv oli 48,11 ± 2,33 cm. 

Üsna hea juurdekasvuga olid ka kloonid KL4, KL1 ja KL3, mille juurdekasvud olid 

vastavalt 40,42 ± 1,68 cm, 36,88 ± 1,44 ja 35,68 ± 1,59 cm. Üldisest veidi madalama 

juurdekasvuga olid kloonid KL2, KL5 ja KL7, mille keskmised juurdekasvud olid 

vastavalt 28,38 ± 1,49 cm, 28,25 ± 1,42 cm ja 26,06 ± 2,24 cm. Kõige väiksema 

juurdekasvuga paistis silma kloon KL8, mille keskmine juurdekasv oli ainult 13,23 ± 1,03 

cm. See võib tuleneda sellest, et klooni KL8 taimed olid istutamisel kõige kõrgemad ja said 

seega kõige suurema istutusjärgse šoki, mis pidurdas ka nende istutusjärgset kasvu. 



26 

 

 

Joonis 11. Kloonide järjestus keskmise kõrguse järgi 2013. aasta sügisel 

2014. aasta sügiseks oli kõikide puude keskmiseks kõrguseks 114,43 ± 1,23 cm. Kõige 

suurema keskmise kõrgusega on kloonid KL6, KL2 ja KL4, mille keskmised kõrgused on 

vastavalt  130,30 ± 3,35 cm, 127,65 ± 3,03 cm ja 126,08 ± 3,46 cm. Klooni KL 8 

keskmiseks kõrguseks on 117,05 ± 2,65 cm. Sellest veidi madalama keskmise kõrgusega 

on kloonid KL1, KL7, KL5 ja KL 3, mille keskmised kõrgused on vastavalt 108,34 ± 2,43 

cm, 105,94 ± 4,29 cm, 102,31 ± 3,1 cm ja 101,35 ± 2,86 cm. Siinkohal võib näha 

mõningaid muutusi võrreldes 2013 aastaga. Kui 2013. aasta sügisel oli kloonide järjestus 

kõrguse järgi, alates kõrgemast, selline: KL6, KL2, KL8, KL7, KL4, KL1, KL5 ja KL3 

(joonis 11), siis 2014. aasta sügisel on kõrguse järjestus: KL6, KL2, KL4, KL8, KL1, KL7, 

KL5 ja KL3 (joonis 12). Kõige kõrgemad puud on endiselt kloonid KL6 ja KL2 ja kõige 

madalamad on kloonid KL5 ja KL3.  
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Joonis 12. Kloonide järjestus keskmise kõrguse järgi 2014. aasta sügisel 

Kõigi taimede keskmine juurdekasv 2014. aastal oli 43,59 ± 0,79 cm. Kõige suurema 

kõrguse juurdekasvuga oli kloon KL4, mille keskmine juurdekasv oli 56,75 ± 2,07 cm. 

Väga hea juurdekasvuga olid ka kloonid KL2 ja KL6, juurdekasvudega vastavalt 50,65 ± 

1,93 cm ja 48,86 ± 2,23 cm. Üle keskmise juurdekasvuga oli ka KL8, mille juurdekasv oli 

42,68 ± 2,22 cm. Alla keskmise juurdekasvuga olid kloonid KL1, KL5 ja KL3, 

juurdekasvudega vastavalt: 39,69 ± 1,41 cm, 39,42 ± 2,15 cm ja 28,70 ± 2,14 cm. Kõige 

väiksema  keskmise juurdekasvuga, 34 ± 2,44 cm, oli kloon  KL7.  

 

Joonis 13.  Kloonide järjestus 2013. aasta kõrguse juurdekasvu järgi 
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Võrreldes 2013. aastaga oli kloonide järjestus keskmise juurdekasvu järgi muutunud, kui 

2013. aastal oli järjestus: KL6, KL4, KL1, KL3, KL2, KL5, KL7, KL8 (joonis 13), siis 

2014. aastal oli aga juurdekasvu järgi kloonide järjestus: KL4, KL2, KL6, KL8, KL1, KL5, 

KL3, KL7 (joonis 14). 

 

Joonis 14. Kloonide järjestus 2014. aasta kõrguse juurdekasvu järgi 

Kõikide kloonide juurdekasvud olid aastaga suurenenud, kõige märkimisväärsemalt 

suurenesid kloonide KL8 ja KL2 juurdekasvud, vastavalt 29,45 cm ja 22,28 cm, kõige 

vähem suurenes klooni KL6 juurdekasv – 0,76 cm. 

 

3.2 Juurekaela diameeter 

Kõikide puude juurekaela diameetrid mõõedeti 2014. aasta sügisel. 2014. aastal oli puude 

keskmiseks juurekaela diameetriks 9,88 ± 0,11 mm. Kõige suuremate juurekaela 

diameetritega olid kloonid KL1, KL2, KL4 ja KL6, mille läbimõõdud olid vastavalt 10,94 

± 0,22 mm, 10,81 ± 0,25 mm, 10,81 ± 0,36 mm ja 10,79 ± 0,28 mm. Keskmisele lähedased 

juurekaela läbimõõdud olid ka kloonitaimedel KL3, vastavalt  9,72 ± 0,24 mm. Kõige 

väiksemate diameetritega olid aga kloonid KL7, KL5 ja KL8, diameetritega vastavalt 8,91 

± 0,36 mm, 8,62 ± 0,3 mm ja 7,63 ± 1,33 mm (joonis 15).  



29 

 

 

Joonis 15. Maarjakase kloontaimede juurekaela diameetrid 2014. aasta sügisel 

 

3.3 Kloontaimede kõrguse juurdekasvu sõltuvus istutuskõrgusest 

Põllumaa metsastamisel on probleemiks mükoriisa seente puudumine põllumullas. Paljude 

taimede kasv taolistes kasvukohtades pärssub, sest mükoriisa seened aitavad taimedel 

omastada vett ja toitaineid (Laas et al. 2011). Sellest võib järeldada, et suurematel taimedel 

on suurem istutusjärgne šokk kui väiksematel. Seega kontrolliti ühefaktorilise 

dispersioonanalüüsiga, kas taimede 2013. ja 2014. aasta juurdekasvud sõltuvad 

istutuskõrgusest 2012. aastal. 

Analüüsi tulemustest selgus, et 2013. aasta juurdekasvu sõltuvus istutuskõrgusest on 

statistiliselt usutav (p<0,05), kuid 2014. aasta juurdekasvu sõltuvus istutuskõrgusest ei ole 

statistiliselt usutav (p>0,05). Seega on ka seletatav, miks kloonid KL2, KL7 ja KL8 olid 

2013. aasta juurdekasvult teistest märgatavalt kehvemad. 
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3.4 Pärilikkuse mõju taimede kasvule 

Kuivõrd katseala oli kogu ulatuses homogeensete kasvutingimustega kõigile 

kloonitaimedele, siis võrreldi antud töös erinevate kloonide mõõdetud kasvuparameetreid 

(kõrguse juurdekasv ja juurekaela diameeter).  

Andmestiku sobivust normaaljaotusele kontrolliti Shapiro-Wilki testiga, mille tulemusena 

selgus, et andmestik ei ole normaaljaotusega. Pärilikkuse mõju hindamiseks kastutati 

ühefaktorilist dispersioonanalüüsi.  

Testi tulemusena selgus, et pärilikkus mõjutab nii kõrguse juurdekasvu kui ka taimede 

juurekaela diameetrit. Pärilikkuse mõju 2014. aasta kõrguse juurdekasvule on 21% ja 

juurekaela diameeter sõltub kloonist 31% ulatuses (olulisusnivool p ≤ 0,01).  

Selleks, et hinnata millised kloonid üksteisest 2014. aasta juurdekasvu ja juurekaela 

diameetri poolest usaldatavalt erinevad, kasutati Tukey HSD testi. Testi tulemused on 

toodud tabelis 1.  

Tabel 1. Kloonide 2014. aasta kõrguse juurdekasvust ja juurekaela diameetrist lähtuv 

omavaheline võrdlus Tukey HSD testi põhjal, üksteisest erinevad need kloonid, mida 

tähistavate tähtede seas ei ole sarnaseid 

Kloon Keskmine 

kõrguse 

juurdekasv  

2014 (cm) 

Keskmiste 

võrdlus 

Kloon Keskmine 

juurekaela 

diameeter 2014 

(mm) 

Keskmiste võrdlus 

KL4 56,75 a KL1 10,94 a 

KL2 50,65 ab KL2 10,81 ab 

KL6 48,86 ab KL4 10,81 ab 

KL8 42,68 bc KL6 10,79 ab 

KL1 39,68 c KL3 9,72 bc 

KL5 39,42 c KL7 8,91 c 

KL3 38,75 c KL5 8,62 cd 

KL7 34,00 c KL8 7,63 d 

 

Testi tulemusena võib öelda, et kloon KL4, mis on kõige suurema juurdekasvuga, ei erine 

usaladatavalt ainult KL2 ja KL6-st. Samas võib väita, et kloonid KL1, KL5, KL3 ja KL7 

erinevad usaldusväärselt kloonidest KL4, KL2 ja KL6, mille 2014. aasta keskmine kõrguse 

juurdekasv on oluliselt suurem.  
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Kloonide võrdlus keskmise juurekaela diameetri põhjal näitab, et kloon KL8, mille 

juurekaela diameeter on kõige väiksem, ei erine statistiliselt usaldusväärselt ainult kloonist 

KL5. Kloon KL8, mille kõrguse juurdekasv oli üle kloonide keskmise, jääb juurekaela 

diameetrilt paraku viimasele kohale. Kloon KL1, mille juurdekasv jäi alla kloonide 

keskmise, on aga keskmise juurekaela diameetri järgi esimesel kohal. Seega ei saa väita, et 

kloon, mille aastane kõrguse juurdekasv on suurim, oleks ka kõige jämedama tüvega. 

 

3.5 Vegetatsiooniperioodide pikkused ja nende mõju taimede kasvule 

Erinevate kloonide kasvuperioodide pikkuseid hinnati fenoloogiliste vaatlustega, tunnuste 

avaldumise kuupäevad ja kasvuperioodi pikkused on esitatud tabelis 2. 

Tabel 2. Erinevate fenoloogiliste tunnuste avaldumise kuupäevad ja nende vaheliste 

vegetatsiooniperioodide pikkused päevades 

Kloon K1 K2 K3 S3 K1– S3 K2 – S3 K3 –  S3 

 

KL1 

 

21. aprill 

 

28. aprill 

 

20. mai 

 

9. okt 

 

171 

 

164 

 

142 

KL2 16. aprill 23. aprill 12. mai 11. okt 178 171 152 

KL3 20. aprill 23. aprill 14. mai 6. okt 169 166 145 

KL4 22. aprill 28. aprill 18. mai 17. okt 178 172 152 

KL5 18. aprill 23. aprill 19. mai 7. ok 172 167 141 

KL6 22. aprill 29. aprill 22. mai 7. okt 168 161 138 

KL7 20. aprill 23. aprill 17. mai 7. okt 170 167 143 

KL8 18. aprill 24. aprill 16. mai 10. okt 175 169 147 

 

Vegetatsiooniperioodi esimene faas ehk pungade puhkemine, algas kõige varem 

kloonitaimedel KL2, see toimus keskmiselt 106. päeval (16. aprillil). Varakult jõudsid 

esimesse faasi ka kloonide KL5 ja KL8 taimed, mille pungade puhkemine toimus 108. 

päeval (18. aprillil). Kõige hiljem hakkasid pungad puhkema kloonitaimedel KL4 ja KL6, 

mõlemal 112. päeva (22. aprillil).  

Vegetatsiooniperioodi teine faas ehk päev, mil lehed olid lahti voltunud, saabus esimesena 

113. päeval (23. aprillil) neljal kloonil: KL2, KL3, KL5 ja KL7.  Kloonidel KL1, KL4 ja 

KL6 toimus sarnaselt esimesele faasile ka lehtede lahti voltumine kõige hiljem.  
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Vegetatsiooniperioodi kolmas faas, kus lehed on saavutanud täissuuruse, jõudis kõige 

varem kätte kloonitaimedele KL2 132. päeval (12. mail). Kõige hiljem saavutasid lehed 

täissuuruse kloonidel KL1 ja KL6, vastavalt 140.(20. mail) ja 142. päeval (22. mail). 

Sügisel, mil taimel olid kõik lehed langenud, jõudis kõikidele kloonide taimedele kätte 

enamvähem üheaegselt, kõige varem langesid lehed kloonil KL3, 279. päeval (6. 

oktoobril). Kõige hiljem varisesid lehed kloonitaimedel KL4, mille lehed langesid 290. 

päeval (17. oktoobril). 

Kui võrrelda aega pungade puhkemisest, kuni lehtede langemiseni (K1 – S3), siis ilmneb, 

et kõige lühem oli see periood kloonil KL6 (168 päeva) ja kõige pikem kloonidel KL2 ja 

KL4, mõlemal 178 päeva.  

Kogutud andmete põhjal uuriti ka, kas ja mil määral sõltuvad erinevate kloonide erinevad 

kasvutunnused kasvuperioodi pikkusest. Selleks leiti Pearsoni korrelatsioonanalüüsi abil 

paari kaupa korrelatsioonikordajad erinevate kasvuperioodide ja kasvutunnuste vahel. 

Korrelatsioonanalüüsi tulemused on esitatud tabelis 3. 

Tabel 3. Erinevate kasvutunnuste ja kasvuperioodide vahelised korrelatsioonikordajad 

Kasvutunnus K1 – S3 K2 – S3 K3 – S3 

Kõrgus 2013 0,063 0,013 -0,002 

Kõrgus 2014 0,113 0,060 0,047 

Juurdekasv 2013 -0,084 -0,114 -0,100 

Juurdekasv 2014 0,119 0,082 0,074 

Juurekaela diameeter 2014 0,058 -0,003 0,001 

 

Korrelatsioonianalüüsist selgub, et tugevat seost kloonide kasvuperioodide ja 

kasvutunnuste vahel ei ole. Kõige suurem seos on siiski 2014. aasta juurdekasvu ja 

erinevate kasvuperioodide vahel. See on ka loogiline, kuna fenoloogilised vaatlused 

toimusid just 2014. aastal. Kõige tugevam seos on 2014. aasta kõrguse juurdekasvu ja 

kasvuperioodi K1–S3 vahel (periood  pungade puhkemisest, kuni lehtede langemiseni). 

Samas tundub see natuke ebaloogiline, kuna pungade puhkemise ajal veel aktiivset kasvu 

ei toimu. Seega peaks kõige tugevam korrelatsioon olema K3–S3 vahel. 

Kindlasti oleks analüüsi tulemus parem, kui oleks mõõdetud ka tunnust S1, kui pooled 

lehed on kuivanud ja aktiivne kasvuperiood on põhimõtteliselt lõppenud. 
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3.6 Erinevate kloonide fotosünteesi aktiivsused 

Fotosünteesi aktiivsuse võrdlemisel vaadati netoassimilatsiooni määra (μmol m
-2

 s
-1

), 

õhulõhede juhtimist (mmol m
-2

 s
-1

) ja süsihappegaasi kontsentratsiooni muutust (ppm) 

kloonide lõikes. Võrreldi nii ladva kui ka külgvõrse lehtede näitajaid eraldi, samuti võrreldi 

laasitud ja laasimata puude vastavaid näitajaid. 

Katsealal olevate puude keskmine netoassimilatsioonimäär oli 16,51 ± 0,08 μmol m
-2

 s
-1

. 

Ladvalehtede keskmine netoassimilatsioonimäär oli 17,31 ± 0,11 μmol m
-2

 s
-1

 ja külgvõrse 

lehtedel 15,70 ± 0,13 μmol m
-2

 s
-1

. Laasitud puude keskmised näitajad olid 17,33 ± 0,12 

μmol m
-2

 s
-1

 ning laasimata puudel oli vastav näitaja 15,68 ± 0,12 μmol m
-2

 s
-1

. Erinevate 

kloonide puhul on vastavad näitajad esitatud tabelis 4.  

Kasutades Wilcoxon-Mann-Whitney testi, selgus, et ladvavõrsel asuvate lehtede keskmine 

netoassimilatsioonimäär on suurem kui külgvõrsel olevate lehtede oma (p=0,0000). Testi 

tulemusena selgus, et vaid klooni KL7 puhul ei saa seda väidet usaldusväärseks pidada 

(p=0,9291).  

Leiti ka, et laasitud ja laasimata puude netoassimilatsiooni määrad on erinevad üksteisest 

usaldusväärselt (p=0,0000). Testi tulemusena võib ka väita, et laasitud puude keskmine 

netoassimilatsioonimäär on kõrgem kui laasimata puudel (p=0,0000). Erandiks on kloonid 

KL3, KL5 ja KL8, mille puhul ei saa kinnitada hüpoteesi, et laasitud puude 

netoassimilatsioon on kõrgem kui laasimata puudel. 

Tabel 4. Erinevate kloonide netoassimilatsiooniväärtused laasitud ja laasimata puude 

(μmol m
-2

 s
-1) ladva- ja külgvõrse lehtedel 

Kloon 

Keskmine, 

 

μmol m
-2

 s
-1

 

Ladvalehtede 

keskmine, 

μmol m
-2

 s
-1

 

Küljelehtede 

keskmine, 

μmol m
-2

 s
-1

 

Laasitud 

puude 

keskmine, 

μmol m
-2

 s
-1

 

Laasimata puude 

keskmine, 

μmol m
-2

 s
-1

 

KL1 16,99 ± 0,18 17,88 ± 0,19 16,12 ± 0,29 17,93 ± 0,20 16,07 ± 0,29 

KL2 18,84 ± 0,23 19,46 ± 0,25 18,22 ± 0,37 21,19 ± 0,12 16,49 ± 0,24 

KL3 17,36 ± 0,20 18,11 ± 0,31 16,61 ± 0,22 17,07 ± 0,32 17,66 ± 0,23 

KL4 18,00 ± 0,21 18,61 ± 0,29 17,40 ± 0,29 19,75 ± 0,24 16,26 ± 0,21 

KL5 14,23 ± 0,25 16,48 ± 0,27 11,99 ± 0,24 14,01 ± 0,35 14,45 ± 0,37 

KL6 15,81 ± 0,23 16,76 ± 0,23 14,87 ± 0,38 16,71 ± 0,29 14,92 ± 0,34 

KL7 13,84 ± 0,27 13,35 ± 0,28 14,34 ± 0,47 14,63 ± 0,24 13,06 ± 0,48 

KL8 16,47 ± 0,22 17,26 ± 0,28 15,68 ± 0,31 16,74 ± 0,27 16,19 ± 0,35 
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Puude keskmine õhulõhede juhtivus oli 341,35 ± 1,96 mmol m
-2

 s
-1

. Külgvõrsel asuvate 

lehtede keskmine õhulõhede juhtivus oli 323,52 ± 2,82 mmol m
-2

 s
-1

 ja ladvalehtedes oli 

vastav näitaja 359,18 ± 2,54 mmol m
-2

 s
-1

. Laasitud puude keskmine oli 344,37 ± 3,01 ja 

laasimata puudel 338,32 ± 2,48. Erinevate kloonide puhul on vastavad näitajad esitatud 

tabelis 5. 

Wilcoxon-Mann-Whitney testi analüüsi tulemusena selgus, et ladvavõrsel asuvate lehtede 

keskmine õhulõhede juhtivus on külgokste lehtede omast erinev (p=0,0000).  Statistiliselt 

usaldusväärselt ei erinenud aga see kloonidel KL1 (p=0,12), KL5 (p=0,11) ja KL6 

(p=0,82). Ladvalehtede keskmine õhulõhede juhtivus oli suurem, kui külgvõrse lehtedel 

(p=0,0000). 

Kuid laasitud ja laasimata puude õhulõhede juhtivuse erinevus ei olnud siiski statistiliselt 

usaldusväärne (p= 0,12). 

Tabel 5. Erinevate kloonide õhulõhede juhtivus (mmol m
-2

 s
-1) laasitud ja laasimata 

puude ladva- ja külgvõrse lehtedel 

Kloon 

Keskmine, 

 

mmol m
-2

 s
-1

 

Ladvalehtede 

keskmine, 

mmol m
-2

 s
-1

 

Küljelehtede 

keskmine, 

mmol m
-2

 s
-1

 

Laasitud 

puude 

keskmine, 

mmol m
-2

 s
-1

 

Laasimata 

puude 

keskmine, 

mmol m
-2

 s
-1

 

KL1 341,47 ± 3,01 345,42 ± 4,30 337,52 ± 4,19 354,84 ± 4,11 328,10 ± 4,14 

KL2 326,99 ± 6,12 362,33 ± 6,64 291,65 ± 8,68 283,02 ± 8,92 370,95 ± 4,74 

KL3 320,17 ± 5,86 342,99 ± 8,78 297,34 ± 6,92 330,02 ± 6,46 310,31 ± 9,70 

KL4 388,77 ± 6,73 409,11 ± 9,67 368,42 ± 8,84 404,19 ± 9,48 373,34 ± 9,28 

KL5 381,25 ± 5,65 396,62 ± 6,21 365,87 ± 9,16 428,35 ± 4,04 334,14 ± 7,48 

KL6 316,46 ± 4,31 316,50 ± 5,93 316,42 ± 6,29 293,15 ± 7,05 339,77 ± 3,36 

KL7 373,98 ± 4,09 393,95 ± 5,36 354,00 ± 5,34 372,90 ± 7,52 375,06 ± 3,28 

KL8 281,59 ± 5,46 320,25 ± 4,69 242,92 ± 7,74 278,04 ± 7,29 285,14 ± 8,15 

 

Süsihappegaasi kontsentratsiooni vähenemine kõigil puudel oli keskmiselt 18,33 ±  0,10 

ppm. Ladvalehtede keskmine oli 19,18 ± 0,12 ppm ja küljelehtede keskmine 17,47 ± 0,15 

ppm. Laasitud puude puhul oli keskmiseks 18,85 ± 0,15 ppm ja laasimata puudel 17,81 ± 

0,11 ppm. Erinevate kloonide puhul on vastavad näitajad esitatud tabels 6. 

Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemusena võib väita, et keskmine CO2 kontsentratsiooni 

muutus on ladvavõrse lehtedel külgvõrse omast erinev (p=0,0000). 

Kloonide KL4 ja KL6 puhul ei ole selline väide aga statistiliselt usaldusväärne (p=0,15 ja 

p=0,2). 
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Ülejäänud kloonide puhul saab aga väita, et ladvalehtede CO2 kontsentratsiooni muutus on 

suurem kui külgvõrse lehtedel. 

Laasitud puude keskmine CO2 kontsentratsiooni muutus erines usaldusväärselt (p=0,0000) 

laasimata puude omast. Seda ei saanud väita aga kloonide KL3 (p=0,1592) ja KL4 

(p=0,06) puhul. Laasitud puude CO2 kontsentratsiooni muutus oli enamiku kloonide puhul 

suurem kui laasimata puudel (p= 0,0000). Erandiks olid kloonid KL2 (p=1,00) ja KL3 

(p=0,07). 

Tabel 6. Erinevate kloonide CO2 kontsentratsiooni muutus (ppm) laasitud ja laasimata 

puudel ladva- ja külgvõrse lehtedel ning  

Kloon 
Keskmine, 

ppm 

Ladvalehtede 

keskmine, 

ppm 

Küljelehtede 

keskmine, 

ppm 

Laasitud puude 

keskmine, 

ppm 

Laasimata puude 

keskmine, 

ppm 

KL1 18,18 ± 0,16 18,58 ± 0,22 17,79 ± 0,22 19,22 ± 0,23 17,14 ± 0,18 

KL2 16,88 ± 0,27 18,33 ± 0,19 15,43 ± 0,45 15,48 ± 0,45 18,28 ± 0,19 

KL3 17,93 ± 0,21 19,34 ± 0,28 16,52 ± 0,24 18,28 ± 0,27 17,58 ± 0,33 

KL4 19,86 ± 0,25 20,28 ± 0,31 19,43 ± 0,38 20,28 ± 0,33 19,44 ± 0,36 

KL5 20,67 ± 0,35 21,90 ± 0,37 19,43 ± 0,55 23,58 ± 0,13 17,76 ± 0,50 

KL6 18,81 ± 0,22 18,35 ± 0,36 19,26 ± 0,23 19,80 ± 0,30 17,82 ± 0,27 

KL7 19,99 ± 0,20 20,96 ± 0,29 19,02 ± 0,23 20,97 ± 0,31 19,01 ± 0,21 

KL8 14,43 ± 0,31 16,33 ± 0,36 12,53 ± 0,41 12,78 ± 0,41 16,08 ± 0,39 

 

3.7 Lehetunnused 

Katseala kõikide puude keskmine lehepindala oli 17,47 ± 0,40 cm
2
, ladvavõrsel asuvate 

lehtede keskmine pindala oli 19,78 ± 0,65 cm
2
 ja külgvõrsel asuvate lehtede keskmine 

pindala oli aga 15,36 ± 0,41 cm
2
. Ladvalehtede keskmine pindala oli statistiliselt 

usaldatavalt suurem kui külgvõrsel asuvate lehtede pind (p=0,0000). Ainult klooni KL5 

puhul ei olnud selline väide statistiliselt usaldusväärne (p=0,23).  Puude keskmised 

lehepindalad kloonide kaupa on esitatud  tabelis 7.   
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Tabel 7.  Erinevate kloonide keskmine lehepindala ladva- ja külgvõrse lehtedel 

Kloon Keskmine lehepindala, 

cm
2
 

Keskmine ladvavõrse 

lehtede pindala, 

cm
2
 

Keskmine külgvõrse 

lehtede pindala, cm
2
 

KL1 13,66 ± 0,58 14,55 ± 0,84 12,79 ± 0,78 

KL2 21,94 ± 1,45 27,41 ± 2,36 18,21 ± 1,28 

KL3 23,14 ± 1,69 27,24 ± 2,75 19,53 ± 1,69 

KL4 16,68 ± 0,53 18,12 ± 0,71 15,34 ± 0,64 

KL5 16,66 ± 0,61 17,41 ± 0,99 15,97 ± 0,73 

KL6 16,03 ± 0,74 18,05 ± 1,18 14,02 ± 0,60 

KL7 16,57 ± 1,20 20,08 ± 1,82 13,29 ± 1,03 

KL8 19,90 ± 1,23 23,55 ± 1,48 16,24 ± 1,46 

 

Puude keskmine õhulõhede tihedus oli 27,2 ±  0,31 tuh. cm
-1

. Wilcoxon-Mann-Whitney 

testi tulemusena ei saa väita, et keskmine õhulõhede tihedus oleks ladvavõrse lehtedel 

külgvõrse omadest erinev (p=0,23). Keskmine õhulõhede tihedus kloonide lõikes on 

esitatud tabelis 8. 

Tabel 8.  Erinevate kloonide keskmine õhulõhede tihedus ladva- ja külgvõrse lehtedel 

Kloon Keskmine õhulõhede 

tihedus, tuh. cm
-1

 

Keskmine õhulõhede 

tihedus ladvavõrse lehtedel, 

tuh. cm
-1

 

Keskmine õhulõhede 

tihedus külgvõrse lehtedel, 

 tuh. cm
-1

 

KL1 31,7 ± 0,67 31,9 ± 0,96 31,7 ± 0,92 

KL2 29,5 ± 0,58 30,3 ± 0,75 28,9 ± 0,83 

KL3 24,4 ± 0,63 24,0 ± 0,96 24,8 ± 0,83 

KL4 26,2 ± 0,70 27,0 ± 1,20 25,5 ± 0,76 

KL5 27,1 ± 0,79 27,0 ± 1,30 27,1 ± 0,99 

KL6 23,4 ± 0,61 24,1 ± 0,94 22,7 ± 0,74 

KL7 23,4 ± 0,85 24,9 ± 0,99 22,1 ± 1,30 

KL8 25,7 ± 0,87 26,4 ± 1,45 25,0 ± 0,96 

 

Arvestades lehtede pindala ja vastavate lehtede õhulõhede tihedust, siis arvutati keskmine 

õhulõhede arv lehe kohta. Keskmine õhulõhede arv lehe kohta oli 471 ± 11 tuhat. 

Ladvavõrse lehtede keskmine (538 ± 18 tuh.) oli suurem kui külgvõrse lehtede keskmine 

(408 ± 12 tuh.). Ladvavõrse lehtede õhulõhede arv oli üldiselt suurem kui külgvõrsel 

asuvate lehtede puhul. Erandiks oli kloon KL5, mille puhul selline väide ei olnud 
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statistiliselt usaldusväärne (p=0,2523). Ladvalehtede suurem õhulõhede arv tuleb otseselt 

sellest, et ladvavõrse lehed on suurema pindalaga kui külgvõrsel asuvad lehed. Keskmine 

õhulõhede arv lehe kohta kloonide lõikes on esitatud tabelis 9. 

Tabel 9.  Erinevate kloonide keskmine õhulõhede arv lehe kohta ladva- ja külgvõrse 

lehtedel 

Kloon Keskmine õhulõhede arv, 

tuhat. 

Keskmine õhulõhede arv 

ladvavõrse lehtedel, 

 tuhat. 

Keskmine õhulõhede arv 

külgvõrse lehtedel, 

 tuhat. 

KL1 429 ± 20 462 ± 30 399 ± 26 

KL2 654 ± 48 832 ± 75 533 ± 47 

KL3 548 ± 36 636 ± 60 471 ± 36 

KL4 433 ± 16 482 ± 21 388 ± 17 

KL5 455 ± 25 482 ± 45 431 ± 25 

KL6 374 ± 19 430 ± 27 318 ± 17 

KL7 404 ± 39 512 ± 58 303 ± 36 

KL8 521 ± 42 629 ± 59 414 ± 46 

 

Dispersioonanalüüsi abil leiti, et nii lehepindala kui ka õhulõhede tihedus sõltub kloonist. 

Enim mõjutas kloon õhulõhede tihedust (34%) ja lehepindala sõltus 22% ulatuses kloonist 

(olulisusnivool p≤0,01).   

Õhulõhede tiheduse sõltuvus lehe asukohast ei olnud statistiliselt usutav (p>0,05), kuid 

lehe pindala ja lehe asukoha vahel esines statistiliselt usaldusväärne seos (p<0,05). 

Kloone võrreldi ka omavahel keskmise lehe pindala, keskmise õhulõhede arvu ja keskmise 

õhulõhede tiheduse põhjal Tukey HSD testiga. Selgitati välja millised kloonid üksteisest 

usaldusväärselt erinevad. Testi tulemused on esitatud tabelis 10. 
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Tabel 10.  Kloonide 2014. aastal mõõdetud leheparameetritest lähtuv omavaheline võrdlus 

Tukey HSD testi põhjal. Üksteisest erinevad usaldusväärselt need kloonid, mida tähistavate 

tähtede seas ei ole sarnaseid 

Kloon 

Kesk- 

mine 

lehe 

pindala, 

cm
2
 

Kesk-

miste 

võrdlus 

Kloon 

Keskmine 

õhulõhede 

arv, tuh. 

cm
2 

Kesk-

miste 

võrdlus 

Kloon 

Keskmine 

õhulõhede 

tihedus, 

tuh. cm
-1

 

Kesk-

miste 

võrdlus 

KL3 23,14 a KL2 655 a KL1 31,8 a 

KL2 21,94 a KL3 549 ab KL2 29, 5 ab 

KL8 19,90 ab KL8 522 abc KL5 27,0 bc 

KL4 16,68 bc KL5 456 bcd KL4 26,2 bcd 

KL5 16,66 bc KL4 434 bcd KL8 25,7 cd 

KL7 16,57 bc KL1 430 bcd KL3 24,4 cd 

KL6 16,03 bc KL7 404 cd KL7 23,4 d 

KL1 13,66 c KL6 374 d KL6 23,4 d 

 

Analüüsist selgub, et keskmise lehe pindala ja õhulõhede arvu poolest erinevad kloonid 

KL2 ja KL3 usaldusväärselt kõikidest teistest kloonidest, va kloonist KL8. Keskmise 

õhulõhede tiheduse poolest erineb kloon KL1 kõikidest kloonidest peale KL2. 

 

3.8 Võra haabitus 

Välitööde käigus tehti üleskirjutisi ka puude võra kuju ehk haabituse kohta. Märkmeid 

tehti peamiselt soovimatute kasvu iseärasuste esinemise kohta, nagu konkureeriv latv ja 

võrsete liiga sage harunemine. Nimetatud kasvu iseärasused nõuavad kultuuri hooldamisel 

rohkem tööd, kuna kvaliteetse sirge tüvega maarjakase saamiseks tuleb taolistel puudel 

oluliselt rohkem tüve ja võra kujundada. Tabelis 11 on esitatud andmestik selle kohta, 

mitmel taimel toimus soovimatute kasvu iseärasuste ilmnemine. 
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Tabel 11. Võras esinevate soovimatute kasvu iseärasuste esinemine erinevatel 

kloonidel, fikseerituna  2014. aasta sügisel 

Kloon Konkureeriv ladvavõrse, korda Võrsete harunemine, korda 

KL1      n=80 20 6 

KL2      n=40 3 8 

KL3      n=40 6 8 

KL4      n=40 1 1 

KL5      n=40 4 0 

KL6      n=40 6 1 

KL7      n=40 7 2 

KL8      n=40 2 0 

 

3.9 Kloontaimede sobivuse hindamine Eesti kliimas kasvatamiseks. 

Mõõtmistulemuste alusel arvutatud karakteristikute baasil hinnati kloone punktiskaalal 1–

8. Erinevate karakteristikute hindamisel liideti punktisumma kokku ja järjestati kloonid 

paremuse järgi. Tabelis 12 on hinnatud kõrguse juurdekasvu, juurekaela diameetrit, võra 

kuju ja muude probleemide esinemist. Muude probleemide esinemise all mõistetakse 

näiteks lehtede langetamist keset suve või põhjendamatult hilist lehtimist, probleemide 

esinemise korral sai kloon vähem punkte. Tabelis 13 võeti arvesse ja hinnati lisaks 

eelnevas tabelis hinnatud näitajatele ka kloonitaimede fotosünteesi aktiivust, kasvuperioodi 

pikkust, lehtede pindala ja õhulõhede tihedust. 
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Tabel 12. Kloontaimede sobivuse hindamine Eesti kliimas kasvatamiseks. Tabelis on 

hinnatud kloone skaalal 1–8, võrdsete tulemustega kloonidele on omistatud sama arv 

punkte 

Kloon Kõrguse 

juurdekasv 

2014 

juurekaela 

diameeter 

2014 

Võra 

kuju 

Muude 

probleemide 

esinemine 

Punktid 

kokku 

Hinnang 

(koht) 

KL1 

(Kuhmoinen 

E-8315) 

KL2 

4 8 2 1 15 V 

(Kerimäki 

E-8306) 

KL3 

7 7 3 8 25 II 

(Kerimäki 

E-10046) 

KL4 

2 4 1 8 15 V 

(Pertunmaa 

E-10524) 

KL5 

8 7 8 6 29 I 

(Juhlavisa 2.                

Padadsjoki 

E-11397) 

KL6 

3 2 6 3 14 VII 

(Juhlavisa 3. 

Padasjoki 

E-11398) 

KL7 

6 5 5 5 21 III 

(Sysmä 

E-10380) 

KL8 

1 3 4 2 10 VIII 

(Hartola 

Visakuningatar 

E-3648) 
5 1 8 5 19 IV 

 

Maarjakase kasvatamise seisukohalt oluliste punktide võrdlemisel hinnati Eesti kliimale 

sobivaimaks klooniks Pertunmaa (E-110524). Pertunmaa oli kõrguse juurdekasvu ja võra 

kuju poolest parim kloon, ning kasvu parameetrite (juurekaela diameeter) võrdluses 

paremuselt teine.  

Eestis kasvatamiseks võiks sobida ka Kerimäki (E-8306), kuid selle klooni puhul tuleb 

kulutada võra kujundamisele rohkem aega, kuna taime võrsed kipuvad hargnema. 

Kerimäki (E-8306) klooni puhul muid probleeme ei esinenud, ning kõrguse juurdekasvult 

ja juurekaela diameetrilt oli see paremuselt teine. 
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Kloon Juhlavisa 3. Padasjoki (E-11398) oli kõikide tulemuste poolest pisut üle keskmise. 

Paremuselt järgmise koha sai kloon Hartola Visakuningatar (E-3648), mille puhul tasub 

esile tuua korrapärast võra kuju. Selle klooni kolme taime puhul esines aga enneaegset 

lehtede varisemist. Kõrguse juurdekasvu poolest oli Visakuningatar neljandal kohal. 

Peamiseks miinuseks selle klooni puhul on aga väike juurekaela diameeter. 

Sobivuselt järgmised on kloonid Kuhmoinen (E-8315) ja Kerimäki (E-10046). Kuhmoinen 

oli kõige suurema keskmise juurekaela diameetriga kloon, kuid klooni võras esines väga 

palju soovimatuid kasvu iseärasusi, samuti langetasid mitu taime keset suve oma lehed.  

Kerimäki puhul on kõige suuremaks miinuseks võra kuju, kuna võras esineb võrsete 

harunemist ja seetõttu tekivad ka konkureerivad ladvavõrsed. 

Kõige ebasobivamaks, kaheksast uuritud kloonist, Eesti kliimas kasvatamiseks võib pidada 

klooni Sysmä (E-10380). Nimetatud kloon oli kõige aeglasema kasvuga ja suhteliselt 

väikese juurekaela diameetriga. Lisaks esines mitme taime puhul ka enneaegset lehtede 

varisemist ja latvade kuivamist.  
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Tabel 13. Kloontaimede sobivuse hindamine Eesti kliimas kasvatamiseks. Tabelis on 

hinnatud kloone skaalal 1–8. Võrdsete tulemustega kloonidele on omistatud sama arv 

punkte 

Kloon 
K

õ
rg

u
se

 j
u

u
rd

ek
a
sv

 

2
0

1
4
 

ju
u

re
k

a
el

a
 d

ia
m

ee
te

r 

2
0

1
4
 

F
o

to
sü

n
te

es
i 

a
k

ti
iv

u
s 

k
a

sv
u

p
er

io
o

d
i 

p
ik

k
u

s 

Õ
h

u
lõ

h
ed

e 
ti

h
ed

u
s 

L
eh

e 
p

in
d

a
la

 

V
õ

ra
 k

u
ju

 

M
u

u
d

e 
p

ro
b

le
em

id
e 

es
in

em
in

e 

P
u

n
k

ti
d

 k
o

k
k

u
 

P
a

re
m

u
sj

ä
rj

es
tu

s 

Kuhmoinen 

E-8315 

 
4 8 4 2 8 1 2 1 30 VI 

Kerimäki 

E-8306 

 
7 7 4 7 7 7 3 8 50 II 

Kerimäki 

E-10046 

 
2 4 3 3 4 8 1 8 33 V 

Pertunmaa 

E-10524 

 
8 7 8 8 5 5 8 6 55 I 

Juhlavisa 2. 

Padadsjoki 

E-11397 

 

3 2 7 5 6 4 6 3 36 III 

Juhlavisa 3. 

Padasjoki 

E-11398 

 

6 5 2 1 1 2 5 5 27 VII 

Sysmä 

E-10380 

 
1 3 4 4 2 3 4 2 23 VIII 

Hartola 

Visakuningatar 

E-3648 
5 1 1 6 3 6 8 5 35 IV 

 

Teises analüüsis hinnati lisaks eelnevale ka lehtede fotosünteesi aktiivsust, kasvuperioodi 

pikkust, lehe pindala ja õhulõhede tihedust. Nende parameetrite hindamisel oleksid Eestis 

kasvatamiseks sobivamad kloonid Kuhmoinen (E-8315), Juhlavisa 2. (E-11397) ja 

Juhlavisa 3. (E-11398).  
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Kokkuvõte 

Maarjakask ehk karjala kask on ilusa puidutekstuuri poolest kõrgelt hinnatud väärispuitu 

andev, Läänemere piirkonnas kasvav, arukase teisend. Tänu kõrgele puiduhinnale, tuntakse 

Eestis üha enam huvi maarjakase kultiveerimise vastu. Maarjakask sobib hästi sööti jäänud 

põllumaade metsastamiseks, kuna suudab kasvada erinevatel muldadel, kuid vajab 

seejuures rohkesti valgust. Kuna Soomes on karjala kase kasvatamise ja uurimisega 

pikemalt tegeletud, siis on sealsetel metsateadlastel rohkem kogemusi ka selle puuliigi 

kasvatamisel. Samuti on toimunud Soomes juba aastakümneid maarjakase põhjalik ja 

süsteemne selektsiooniline tegevus, mille käigus on eraldatud mitmeid plusspuid, mille 

baasil toimub maarjakase paljundamisega koekultuur- ehk meristeemmeetodil. Üha 

rohkem erinevaid Soome maarjakase kloonitaimi jõuab ka Eestisse. Paraku pole meil 

teadmisi, kuidas üks või teine kloon Eesti klimaatilistes tingimustes kasvab.  

Käesoleva töö peamine eesmärk oli hinnata erinevate Soome päritoluga kloonide sobivust 

Eesti kliimas kasvatamiseks. Selleks rajati 2012.a sügisel Järvselja katse- ja 

õppemetskonna territooriumile kaheksast Soome päritolu maarjakase 

meristeemtaimekloonist võrdluskatsekultuur. Katsealalt koguti 2013. ja 2014.a. andmeid 

taimede kasvu, arengu ning fenoloogia kohta, milleks mõõdeti ja analüüsiti erinevate 

kloonide takseertunnuseid (kõrgus, kahe aasta kõrguse juurdekasvud, juurekaela 

diameeter), fotosünteesi aktiivsust iseloomustavad parameetreid (netoassimilatsioon, 

õhulõhede juhtivus ja süsihappegaasi kontsentratsiooni muutus), lehe anatoomiat (pindala 

ja õhulõhede tihedus) ja võra haabitust.  

Töö peamine hüpoteesiks oli, et taimede kasvu ja lehe anatoomiat enim mõjutavaks 

teguriks on pärilikkus. Analüüsi tulemusena selgus, et pärilikkuse mõju 2014. aasta  

kõrguse juurdekasvule on 21% ja juurekaela diameetrile 31%, lehe pindala sõltus kloonist 

22% ulatuses. Enim mõjutas klooni kasvu  õhulõhede tihedust 34%. 

Taimede kõrguse juurdekasvu ja juurekaela diameetrite võrdluse käigus selgus, et 2014. 

aasta juurdekasvu järjestuses olid parima kasvuga: Pertunmaa (E-10524), Kerimäki (E-

8306) ja Juhlavisa 3 (E-11397). Juurekaela diameetri põhjal olid parimad: Kuhmoinen (E-

8315), Kerimäki (E-8306) ja Pertunmaa (E-10524). Analüüsi tulemuste põhjal kinnitati ka 
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hüpoteesi, et taimede istutuskõrgus mõjutab järgneva aasta juurdekasvu, st. kasvult 

suuremad taimed saavad suurema istutusjärgse šoki.  

Vegetatsiooniperiood oli Eesti tingimustes kõige pikem kloonidel: Pertunmaa (E-10524) ja 

Kerimäki (E-8306) ja Visakuningatar (E-3648), vegetatsiooniperioodi pikkuse ja 

kasvutunnuste vahel antud uurimuses statistilist usaldusväärset seost aga ei leitud. 

Fotosünteesi parameetrite võrdlemise osutusid kõige aktiivsema fotosünteesiga kloonideks: 

Pertunmaa (E-10524) ja Kerimäki (E-8306), mis näitasid ka 2014. aastal parimat 

kõrguskasvu. 

Fotosünteesi parameetrite võrdlemisel püstitati hüpotees, et fotosünteesi aktiivsus sõltub 

lehe asukohast puu võras ja on ladvavõrse lehtedel kõrgem kui külgvõrse lehtedel. 

Analüüsi tulemused kinnitasid seda hüpoteesi. Selgus, et ladvavõrse lehtede fotosünteesi 

aktiivsus erines külgvõrse lehtede omast ning ladvalehtede aktiivsus oli suurem. 

Laasitud ja laasimata taimede fotosünteesi parameetrite analüüsimisel selgus, et nii 

netoassimilatsioonimäär kui ka süsihappegaasi kontsentratsiooni muutus on laasitud puude 

lehtedes suurem kui laasimata puude lehtedes. Õhulõhede juhtivuses aga ladvavõrse- ja 

külgvõrse lehtedel erinevusi ei olnud. Seega võib vaid osaliselt kinnitada hüpoteesi, et 

laasitud puude fotosünteesi aktiivsus on laasimata puude omast suurem.  

Kõige suurema lehepindalaga olid kloonid: Kerimäki (E-10046), Kerimäki (E-3806) ja 

Hartola Visakuningatar (E-3648). Õhulõhede tihedus oli aga suurim kloonidel: Kuhmoinen 

(E-8315), Kerimäki (E-3806) ja Juhlavisa 2. (E-11397). 

Töö tulemusena selgus, et ladvalehtede pindala ja õhulõhede arv lehe kohta on suurem kui 

külgvõrse lehtedel. Kinnitust ei leidnud aga hüpotees, et õhulõhede tihedus sõltub lehe 

asukohast ning erineb ladva- ja külgvõrse lehtedel. 

Oluliseks töö eesmärgiks oli hinnata ka kloonide sobivust võra haabitust silmas pidades. 

Kõige sobivamateks kloonideks ostusid selle tunnuse alusel kloonid Pertunmaa (E-10524) 

ja Hartola Visakuningatar (E-3648), Juhlavisa 2. (E-11397). 

Mõõdetud kasvuparameetrite ning hinnatud võra kuju tunnuste järgi saab väita, et 

parimateks kloonideks on Pertunmaa (E-110524) ja Kerimäki (E-8306). Samade tunnuste 

poolest ebasobivamaks võib lugeda klooni Sysmä (E-10380). 
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Mõistmaks paremini erinevate kloonide sobivust Eesti kliimasse, tuleks Järvselja Õppe- ja 

Katsemetskonda rajatud maarjakase võrdluskatsealal läbi viia järgnevatel aastatel 

kordusmõõtmisi, mis aitavad luua erinevate maarjakase kloonide kasvukäiku kirjeldava 

andmestiku. 
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THE GROWTH AND PHENOLOGY OF CURLY BIRCH (BETULA PENDULA 

VAR. CARELICA) CLONES 

Summary 

The research was carried through at a comparative experimental plot of curly birches at 

Järvselja. The comparitive experimental plots area is 0.36 hectars and 360 trees were 

planted there, cloned from 8 different mother trees.  

The purpose of this masters thesis is to compare plants height, diameter photosythesis 

parameters(netassimilation ratio, stomatal conductance and carbon dioxide concentration 

change), leaf anatomy(area and stomatal density) and crown shape are analysed. The 

author gives a recommendation by using the analysis’ results about which curly birch 

clones are suitable for growing in the Estonian climate and which are not.  

The results of the analysis were that heredity has an important influence on the plants 

growth. The growth, photosynthesis parameters, leaf areas and stomatal density of different 

clones were different. The leaves from the treetop shoots had a higher photosynthesis 

activity than the rest of the leaves. The net assimilation ratio and carbon dioxide 

concentration change was bigger for pruned trees than non-pruned trees. The stomatal 

conductance was not different for pruned and non-pruned trees. The leaf area, stomatal 

density and stomatal count per leaf is different for separate clones. It was also found that 

the treetop leaves were bigger and had more their stomatal count per leaf was bigger than 

the leaves from other parts of the tree. The stomatal density didn’t depend on the leaves 

location.  

The author claimes, by different compared parameters, that the clone Pertunmaa (E-10524) 

is the the best for the Estonian climate and the clone Kerimäki (E-8306) has good 

parameters as well.  
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Lisad 

Lisa 1. Maarjakaskede kõrguse, kõrguse juurdekasvu ja 

juurekaeladiameetri mõõtmistulemused 

 

Tabel 14.  Maarjakaskede kõrguse statistilised karakteristikud 2013. aastal 

 

H 2013 (cm) 

Kloon 
Aritm. 

keskmine 
SD SE 

Var.kordaja 

      % 
Hmin Hmax n 

Kuhmoinen 

E-8315 

 

68,66 12,08 1,48 17,6 40 98 67 

Kerimäki 

E-8306 

 

77,00 10,81 1,71 14,0 55 100 40 

Kerimäki 

E-10046 

 

62,60 9,16 1,45 14,6 43 87 40 

Pertunmaa  

E-10524 

 

69,33 12,51 2,09 18,0 47 100 36 

Juhlavisa 2. 

Padasjoki  

E-11397 

 

62,89 10,05 1,68 16,0 45 85 36 

Juhlavisa 3. 

Padasjoki  

E-11398 

 

81,43 13,90 2,29 17,1 56 110 37 

Sysmä  

E-10380 

 

71,94 14,19 2,51 19,7 43 102 32 

 

Hartola 

Visakuningatar 

E-3648 

 

74,38 7,34 1,17 10,0 58 97 40 
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Lisa 1 järg 

Tabel 15. Maarjakaskede kõrguse statistilised karakteristikud 2014. aastal 

 

H 2014 (cm) 

Kloon 
Aritm. 

keskmine 
SD SE 

Var. kordaja 

% 
Hmin Hmax n 

Kuhmoinen 

E-8315 

 

108,34 19,90 2,43 18,3 58 152 67 

Kerimäki 

E-8306 

 

127,65 19,17 3,03 15,0 90 167 40 

Kerimäki 

E-10046 

 

101,35 18,09 2,86 17,8 67 148 40 

Pertunmaa  

E-10524 

 

126,08 20,75 3,46 16,4 80 170 36 

Juhlavisa 2. 

Padasjoki  

E-11397 

 

102,31 18,58 3,10 18,1 57 139 36 

Juhlavisa 3. 

Padasjoki  

E-11398 

 

130,30 20,40 3,35 15,6 90 172 37 
 

Sysmä  

E-10380 

 

105,94 24,25 4,29 22,8 57 159 32 

 

Hartola 

Visakuningat

ar E-3648 

 

117,05 16,73 2,65 14,2 75 149 40 
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Lisa 1 järg 

Tabel 16. Maarjakaskede kõrguse juurdekasvu statistilised karakteristikud 2013. aastal 

 

Hjuurdekasv 2013 (cm) 

Kloon 
Aritm. 

keskmine 
SD SE 

Var.kordaja 

% 

Hjuurdek. 

min 

Hjuurdek. max n 

Kuhmoinen 

E-8315 

 

36,88 11,78 1,44 31,9 11 67 67 

Kerimäki 

E-8306 

 

28,38 9,41 1,49 33,2 12 52 40 

Kerimäki 

E-10046 

 

35,68 10,06 1,59 28,2 15 59 40 

Pertunmaa  

E-10524 

 

40,42 10,05 1,68 24,9 19 64 36 

Juhlavisa 2. 

Padasjoki  

E-11397 

 

28,25 8,54 1,42 30,2 12 50 36 

Juhlavisa 3. 

Padasjoki  

E-11398 

 

48,11 14,15 2,33 29,4 19 82 37 
 

Sysmä  

E-10380 

 

26,06 12,68 2,24 48,6 9 54 32 

 

Hartola 

Visakuningatar 

E-3648 

 

13,23 6,53 1,03 49,4 3 37 40 
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Lisa 1 järg 

Tabel 17. Maarjakaskede kõrguse juurdekasvu statistilised karakteristikud 2014. aastal 

 

Hjuurdekasv 2014 (cm) 

Kloon 
Aritm. 

keskmine 
SD SE 

Var.kordaja 

% 
Hjuurdek. min Hjuurdek. max n 

Kuhmoinen 

E-8315 

 

39,69 11,58 1,41 29,2 10 66 67 

Kerimäki 

E-8306 

 

50,65 12,23 1,93 24,1 20 71 40 

Kerimäki 

E-10046 

 

38,70 13,51 2,14 34,9 7 62 40 

Pertunmaa  

E-10524 

 

56,75 12,40 2,07 21,8 20 74 36 

Juhlavisa 2. 

Padasjoki  

E-11397 

 

39,42 12,92 2,15 32,8 10 70 36 

Juhlavisa 3. 

Padasjoki  

E-11398 

 

48,86 13,59 2,23 27,8 22 80 37 
 

Sysmä  

E-10380 

 

34,00 13,82 2,44 40,7 12 57 32 

 

Hartola 

Visakuningatar 

E-3648 

 

42,68 14,01 2,22 32,8 8 72 40 
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Lisa 1 järg 

Tabel 18. Maarjakaskede juurekaeladiameetri statistilised karakteristikud 2014. aastal 

 

djuurekael 2014 (mm) 

Kloon 
Aritm. 

keskmine 
SD SE 

Var.kordaja 

% 
dmin dmax n 

Kuhmoinen 

E-8315 

 

10,94 1,84 0,22 16,8 7 15,9 67 

Kerimäki 

E-8306 

 

10,81 1,60 0,25 14,8 7,8 14,8 40 

Kerimäki 

E-10046 

 

9,72 1,51 0,24 15,6 4,8 13 40 

Pertunmaa  

E-10524 

 

10,81 2,16 0,36 20,0 6,6 17,4 36 

Juhlavisa 2. 

Padasjoki  

E-11397 

 

8,62 1,81 0,30 21,0 5,9 13,1 36 

Juhlavisa 3. 

Padasjoki  

E-11398 

 

10,79 1,69 0,28 15,6 7 14,1     37 
 

Sysmä  

E-10380 

 

8,91 2,03 0,36 22,8 4,4 12,9 32 

 

Hartola 

Visakuningatar 

E-3648 

 

7,63 1,33 0,21 17,4 5,2 10,7 40 
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Lisa 2. Wilcoxon – Mann – Whitney testi tulemused 

Tabel 19.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas 

ladvavõrse lehtede keskmine netoassimilatsioonimäär on külgvõrse omadest erinev? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 15787 0,0003074 

Kerimäki   E - 8306 3708 0,08329 

Kerimäki   E - 10046 4359 7,701e-05 

Pertunmaa   E - 10524 4111 0,001889 

Juhlavisa 2.  E - 11397 5838 2,2e-16 

Juhlavisa 3.  E - 11398 4080 0,002687 

Sysmä  E - 10380 2770 0,1427 

Visakuningatar  E-3648 4084 0,002569 

Kõik kloonid 193577 2,2e-16 

  

Tabel 20.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas 

ladvavõrse lehtede keskmine netoassimilatsioonimäär on külgvõrse omadest suurem? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 15787 0,0001537 

Kerimäki   E - 8306 3708 0,04165 

Kerimäki   E - 10046 4359 3,851e-05 

Pertunmaa   E- 10524 4111 0,0009444 

Juhlavisa 2. E - 11397 5838 2,2e-16 

Juhlavisa 3.  E - 11398 4080 0,001344 

Sysmä  E - 10380 2770 0,9291 

Visakuningatar  E-3648 4084 0,001285 

Kõik kloonid 324823 2,2e-16 

 

Tabel 21.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas laasitud 

puude lehtede keskmine netoassimilatsioonimäär on laasimata puude lehtede omast erinev? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 16863 9,144e-07 

Kerimäki   E - 8306 6293 2,2e-16 

Kerimäki   E - 10046 2411 0,007127 

Pertunmaa   E- 10524 5624 2,2e-16 

Juhlavisa 2. E - 11397 2614 0,04571 

Juhlavisa 3.  E - 11398 4146 0,001253 

Sysmä  E - 10380 4317 0,0001389 

Visakuningatar  E-3648 3223 0,9388 

Kõik kloonid 324776 2,2e-16 
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Lisa 2 järg 

Tabel 22.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas laasitud 

puude lehtede keskmine netoassimilatsioonimäär on laasimata puude lehtede omast 

suurem? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 16863 4,572e-07 

Kerimäki   E - 8306 6293 2,2e-16 

Kerimäki   E - 10046 2411 0,9965 

Pertunmaa   E- 10524 5624 2,2e-16 

Juhlavisa 2. E - 11397 2614 0,9773 

Juhlavisa 3.  E - 11398 4146 0,0006263 

Sysmä  E - 10380 4317 0,0001389 

Visakuningatar  E-3648 3223 0,4694 

Kõik kloonid 324776 2,2e-16 

 

Tabel 23.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas 

ladvavõrse lehtede keskmine õhulõhede juhtivus on külgvõrse omadest erinev? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 14072 0,1244 

Kerimäki   E - 8306 5013 6,196e-10 

Kerimäki   E - 10046 4239 0,0003941 

Pertunmaa   E- 10524 3923 0,01368 

Juhlavisa 2. E - 11397 3660 0,1169 

Juhlavisa 3.  E - 11398 3265 0,8258 

Sysmä  E - 10380 4396 4,508e-05 

Visakuningatar  E-3648 5212 6,673e-12 

Kõik kloonid 321639 2,499e-15 

  

Tabel 24.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas 

ladvavõrse lehtede keskmine õhulõhedejuhtivus on külgvõrse omadest suurem? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 14072 0,06221 

Kerimäki   E - 8306 5013 3,098e-10 

Kerimäki   E - 10046 4239 0,000197 

Pertunmaa   E- 10524 3923 0,006839 

Juhlavisa 2. E - 11397 3660 0,05843 

Juhlavisa 3.  E - 11398 3265 0,4129 

Sysmä  E - 10380 4396 2,254e-05 

Visakuningatar  E-3648 5212 3,337e-12 

Kõik kloonid 321639 1,249e-15 
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Lisa 2 Järg 

Tabel 25.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas laasitud 

puude lehtede keskmine õhulõhede juhtivus on laasimata puude lehtede omast erinev? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 16342 1,872e-05 

Kerimäki   E - 8306 1405 9,129e-10 

Kerimäki   E - 10046 3903 0,01651 

Pertunmaa   E- 10524 3744 0,06363 

Juhlavisa 2. E - 11397 5800 2,2e-16 

Juhlavisa 3.  E - 11398 1616 6,521e-08 

Sysmä  E - 10380 3116 0,7757 

Visakuningatar  E-3648 2857 0,2425 

Kõik kloonid 271462 0,1202 

  

Tabel 26.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas laasitud 

puude lehtede keskmine õhulõhede juhtivus on laasimata puude lehtede omast suurem? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 16342 9,361e-06 

Kerimäki   E - 8306 1405 1 

Kerimäki   E - 10046 3903 0,008257 

Pertunmaa   E- 10524 3744 0,03182 

Juhlavisa 2. E - 11397 5800 2,2e-16 

Juhlavisa 3.  E - 11398 1616 1 

Sysmä  E - 10380 3116 0,6135 

Visakuningatar  E-3648 2857 0,8794 

Kõik kloonid 271462 0,06008 

 

Tabel 27.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas 

ladvavõrse lehtede keskmine CO2 kontsentratsiooni muutus on külgvõrse omadest erinev? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 14609 0,02886 

Kerimäki   E - 8306 4609 1,535e-06 

Kerimäki   E - 10046 5080 1,417e-10 

Pertunmaa   E- 10524 3615 0,1572 

Juhlavisa 2. E - 11397 3972 0,008468 

Juhlavisa 3.  E - 11398 2829 0,2061 

Sysmä  E - 10380 4586 2,265e-06 

Visakuningatar  E-3648 5104 8,253e-11 

Kõik kloonid 323299,5 4,505e-16 
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Lisa 2 Järg 

Tabel 28.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas 

ladvavõrse lehtede keskmine CO2 kontsentratsiooni muutus on külgvõrse omadest 

suurem? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 14609 0,01443 

Kerimäki   E - 8306 4609 7,673e-07 

Kerimäki   E - 10046 5080 7,087e-11 

Pertunmaa   E- 10524 3615 0,0786 

Juhlavisa 2. E - 11397 3972 0,004234 

Juhlavisa 3.  E - 11398 2829 0,8976 

Sysmä  E - 10380 4586 1,133e-06 

Visakuningatar  E-3648 5104 4,126e-11 

Kõik kloonid 323299,5 2,253e-16 

 

Tabel 29.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas laasitud 

puude lehtede keskmine CO2 kontsentratsiooni muutus on laasimata puude lehtede omast 

erinev? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 18404,5 1,27e-11 

Kerimäki   E - 8306 2034 6,967e-05 

Kerimäki   E - 10046 3613 0,1592 

Pertunmaa   E- 10524 3738 0,06661 

Juhlavisa 2. E - 11397 5589 3,608e-16 

Juhlavisa 3.  E - 11398 4583 2,382e-06 

Sysmä  E - 10380 4487 1,132e-05 

Visakuningatar  E-3648 1700 3,101e-07 

Kõik kloonid 315943 6,397e-13 

  

Tabel 30.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas laasitud 

puude lehtede keskmine CO2 kontsentratsiooni muutus on laasimata puude lehtede omast 

suurem? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 18404,5 6,351e-12 

Kerimäki   E - 8306 2034 1 

Kerimäki   E - 10046 3613 0,07961 

Pertunmaa   E- 10524 3738 0,03331 

Juhlavisa 2. E - 11397 5589 3,608e-16 

Juhlavisa 3.  E - 11398 4583 2,382e-06 

Sysmä  E - 10380 4487 1,132e-05 

Visakuningatar  E-3648 1700 3,101e-07 

Kõik kloonid 315943 3,198e-13 
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Tabel 31.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas 

ladvavõrse lehtede keskmine pindala on külgvõrse lehtede omast erinev? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 787 0,07182 

Kerimäki   E - 8306 201 0,00313 

Kerimäki   E - 10046 185,5 0,02986 

Pertunmaa   E- 10524 204,5 0,01426 

Juhlavisa 2. E - 11397 122 0,4712 

Juhlavisa 3.  E - 11398 219,5 0,01023 

Sysmä  E - 10380 168,5 0,005962 

Visakuningatar  E-3648 181 0,003674 

Kõik kloonid 14547 1,348e-08 

  

Tabel 32.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas 

ladvavõrse lehtede keskmine pindala on külgvõrse lehtede omast suurem? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 787 0,03591 

Kerimäki   E - 8306 201 0,001565 

Kerimäki   E - 10046 185,5 0,01493 

Pertunmaa   E- 10524 204,5 0,007129 

Juhlavisa 2. E - 11397 122 0,2356 

Juhlavisa 3.  E - 11398 219,5 0,005114 

Sysmä  E - 10380 168,5 0,002981 

Visakuningatar  E-3648 181 0,001837 

Kõik kloonid 14547 6,742e-09 

 

Tabel 33.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas 

ladvavõrse lehtede keskmine õhulõhede tihedus on külgvõrse lehtede omast erinev? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 653,5 0,7911 

Kerimäki   E - 8306 155 0,232 

Kerimäki   E - 10046 112,5 0,5818 

Pertunmaa   E- 10524 164 0,3204 

Juhlavisa 2. E - 11397 99,5 0,827 

Juhlavisa 3.  E - 11398 177 0,2685 

Sysmä  E - 10380 141 0,1207 

Visakuningatar  E-3648 122 0,7082 

Kõik kloonid 11341,5 0,235 
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Tabel 34.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas 

ladvavõrse lehtede keskmine õhulõhede tihedus on külgvõrse lehtede omast suurem? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 653,5 0,3955 

Kerimäki   E - 8306 155 0,116 

Kerimäki   E - 10046 112,5 0,722 

Pertunmaa   E- 10524 164 0,1602 

Juhlavisa 2. E - 11397 99,5 0,6034 

Juhlavisa 3.  E - 11398 177 0,1342 

Sysmä  E - 10380 141 0,06035 

Visakuningatar  E-3648 122 0,3541 

Kõik kloonid 11341,5 0,1175 

 

Tabel 35.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas 

ladvavõrse lehtede keskmine õhulõhede arv on külgvõrse lehtede omast erinev? 
Kloon  W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 780 0,08557 

Kerimäki   E - 8306 206 0,001034 

Kerimäki   E - 10046 184 0,03309 

Pertunmaa   E- 10524 221 0,001634 

Juhlavisa 2. E - 11397 121 0,5045 

Juhlavisa 3.  E - 11398 237 0,001001 

Sysmä  E - 10380 164 0,009115 

Visakuningatar  E-3648 171 0,01452 

Kõik kloonid 14586 9,794e-09 

  

Tabel 36.  Wilcoxon-Mann-Whitney testi tulemused kontrollimaks hüpoteesi: Kas 

ladvavõrse lehtede keskmine õhulõhede arv on külgvõrse lehtede omast suurem? 
Kloon W p-väärtus 

Kuhmoinen   E - 8315 780 0,04278 

Kerimäki   E - 8306 206 0,0005171 

Kerimäki   E - 10046 184 0,01655 

Pertunmaa   E- 10524 221 0,0008171 

Juhlavisa 2. E - 11397 121 0,2523 

Juhlavisa 3.  E - 11398 237 0,0005006 

Sysmä  E - 10380 164 0,004557 

Visakuningatar  E-3648 171 0,00726 

Kõik kloonid 14586 4,897e-09 

 

 

 


