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Paju (Salix) on oma suure bioproduktsiooni tõttu osutunud sobivaks energialiigiks. Pro-

duktsiooni suurendamiseks kasutatakse väetisi; mõned agrotööstuses järgi jäävad materja-

lid - läga või kääritusjääk - on kergesti kättesaadavad materjalid.  

Käesoleva töö eesmärk oli hinnata, kui hästi sobivad erinevad väetiseks kasutatavad mater-

jalid bioproduktsiooni suurendamiseks energiapaju liigi Salix viminalis kloonile 78183 ja 

hübriidliigi Salix schwerinii x S. viminalis kloonile TORA. Selleks väetati kahte erinevat 

klooni viiel erineval väetusel, mõõdeti bioproduktsiooniga seotud parameetrite – lehe foto-

sünteesi maksimum, lehe fotosünteesi efektiivsus ja lehe eripinda - ning võrreldi tulemusi 

üksteisega. Katse kestus oli kolm aastat. 

Kõige kõrgemate uuritud parameetrite tulemustega olid mõlemate paju kloonide lehed, kui 

taimi oli väetatud mineraalväetise ja lägaga. Läga sisaldas aga poole vähem lämmastikku 

võrreldes mineraalväetisega. Antud uurimuse tulemusena võib energiapaju bioprodukt-

siooni suurendamiseks soovitada mineraalväetise asemel läga. Järgnevateks uurimusteks 

võib olla huvipakkuv, et klooni 83 uuritud parameetrid olid mõnel aastal kõrged ka siis, kui 

taimi oli väetatud väikese koguse kääritusjäägiga. Võib-olla tasub kääritusjäägi koguseid 

natuke muuta või nendes olevate keemiliste ühendite proportsiooni täiustada, et ka kääri-

tusjääk oleks väetisena energiapajule sobilik. 

Märksõnad: bioenergia, Salix, assimilatsiooni maksimum, lehe eripind, fotosünteesi efek-

tiivsus  
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Willow (Salix), due to their large productivity is proven to be suitable for energy crop. To 

increase the production, fertilisers are used; some of the agro-industrial residual materials – 

slurry or digestate are easily available.   

The aim of the present work was to evaluate how well the different materials used for ferti-

lizer, suited to increase the energy willow species (Salix viminalis clone78183 and – hybrid 

species Salix schwerinii x S. viminalis clone TORA) productivity. For this purpose, two 

different clones were fertilized in five different modes, measured with bioproduction relat-

ed parameters – leaf maximum assimilation, leaf photosynthesis efficiency and specific 

leaf area. Results were compared with each other. The duration of the experiment was 

three years.  

The highest in the results of the studied parameters were both willow clone leafs, if the 

plants were fertilized with mineral fertilizer and slurry. Slurry contained half the nitrogen 

compared to mineral fertilizer. As a result of the study, in order to increase the short rota-

tion productivity, it is recommended to use slurry instead of the mineral fertilzer. It might 

be of interest to the subsequent studies, that in some of the years the studied parameters of 

clone 83 were high, even though the amount of digestate used to fertilize the plants was 

small. May be changing the quantities of the digestate, or the proportion of its chemical 

compounds can improve the digestate to be appropriate for the short rotation willow ferti-

liser. 

Keywords: bioenergy, Salix, assimilation maximum, photosynthesis efficiency, specific 

leaf area 
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LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU 

 

A – netoassimilatsioon (see hulk CO₂, mis läheb kasutusele fotosünteesiprotsesside käigus 

miinus hingamiseks vajaminev CO₂). 

Amax e. A₂₀₀₀ - netoassimilatsioon  valguskiirgustihedusel 2000 μmol m-2 s-1. 

C – väetus, kus ei kasutata väetisi, ainult kastetakse veega. 

Dig0,5 – väetus, kus väetisena on kasutatud kääritusjääki, mille N kogus vastab poolele 

paju N vajadusele (ca. 5 g N vegetatsiooniperioodi jooksul). 

Dig1 – väetus, kus väetisena on kasutatud kääritusjääki, mille N kogus vastab paju N vaja-

dusele (ca. 10 g N vegetatsiooniperioodi jooksul). 

Kloon TORA – Sheveriini paju ja vitspaju hübriidkloon Salix schwerinii x S. viminalis, mis 

on aretatud Rootsi paju aretusprogrammi Willow Breeding Programme of Agrobränsle AB 

poolt (Heinsoo, Dimitriou 2014). 

Kloon 83 – vitspaju Salix viminalis L. kloon 78183, mille number on tulnud Rootsi klooni-

de numeratsioonist. 

Läga0,5 – väetus, kus väetisena on kasutatud läga, mille N kogus vastab poolele paju N 

vajadusele (ca. 5 g N vegetatsiooniperioodi jooksul). 

LEP – lehe eripind ehk lehe pinna ja lehe kuivmassi suhe (cm2 g -1 või m2 kg-1). 

LMA – lehe pindtihedus, lehe kuivmassi ja pindala suhe (g cm-2  või kg m-2). 

Min – väetus, kus väetisena on kasutatud mineraalväetist, mille N kogus vastab paju N va-

jadusele (ca. 10 g N vegetatsiooniperioodi jooksul). 

PAR 2000 – fotosünteetiliselt aktiivne valguskiirgus (lainepikkuste vahemikus 400 – 700 

nm) intensiivsuse e. tihedusega 2000 μmol m-2 s-1. 

PAR– fotosünteetiliselt aktiivne valgus, taimede poolt fotosünteesiprotsessis kasutatav 

päikesekiirgus lainepikkuste vahemikus 400 – 700 nm. 
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SISSEJUHATUS 

 

Seoses maailmas valitseva olukorraga, kus riigid püüavad leida alternatiivi fossiilsetele 

kütustele, on bioenergiaks sobiva toorme leidmine väga aktuaalne. Eelkõige põhjustas sel-

lise olukorra peale nafta kriisi 1979. a. tekkinud tõsine hirm fossiilsete kütuste otsasaamise 

pärast.  

Praegu, püüeldes jätkusuutlikuma majandamise poole, teevad riigid suuri kulutusi ning rii-

kidevahelisi leppeid (alates UNCED, tuntud kui Rio De Janeiro deklaratsioon 1992, Eu-

roopa Komisjoni deklaratsioonid, näiteks COM(96)576, Energy for the Future, Kyōto pro-

tokoll 1997 jt.), et suurendada taastuvenergiaallikatest saadava energia osakaalu ning vä-

hendada fossiilsete kütuste osatähtsust oma majanduses. Aina enam pööratakse tähelepanu 

ka pinnase, õhu, vee jm. reostuse vähendamisele. Aastaks 2030 soovitakse vähendada kas-

vuhoonegaaside emissiooni 40% võrreldes 1990. aastaga ning suurendada taastuva energia 

osakaalu 27 %-ni (Eurostat, 2015).  

Erinevatel riikidel on välja kujunemas oma strateegia, millistele taastuvenergia toormetele 

nad panustavad, olevalt oma võimalustele. EL-s on erinevatest energiaallikatest kõige kii-

rema kasvuga olnud biomassist ja biojäätmetest saadava taastuvenergia tootmine (Eurostat, 

2015).  

Eestis, nagu ka paljudes põhjamaades, on olemas piisav maaressurss, et arendada energia-

võsa tootmist ning seoses biogaasijaamadest järelejääva - materjali kääritusjäägi olema-

soluga on tekkinud võimalus ja vajadus seda materjali kasutada, näiteks väetisena. Praegu-

se töö eesmärk on hinnata erinevate väetiste ja agrotööstuses järgijäävate materjalide po-

tentsiaali energiavõsa bioproduktsiooni suurendamiseks. Selleks kasutatakse praeguses 

uurimuses taime produktsioonivõimega seotud parameetrite – lehe eripind, lehe fotosün-

teesi efektiivsus ja lehe fotosünteesi maksimum mõõtmist ja nende väärtuste omavahelist 

võrdlemist.  

Töö eesmärk on leida vastused kolmele küsimusele:  

Kas väetamine mõjutab paju lehtede fotosünteesi teoreetilist maksimumi? 

Kas väetamine mõjutab paju lehtede fotosünteesi efektiivsust? 

Kas väetamine mõjutab paju lehtede eripinda? 

On tõendeid, et väetamine suurendab energiapaju bioproduktsiooni võimet, kuid kas ka 

kõigis antud parameetrites sarnaselt? Kas väetised erinevad üksteisest antud parameetrites? 
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Millised on väetised, mis mõjutavad antud parameetreid kõige positiivsemas suunas, pro-

duktsiooni suurendavalt, sellele püüabki antud töö vastuse leida.  
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

1.1. Energiavõsa Eestis ja maailmas 
 

Kuigi kiirekasvulisi taimi on mitmeid, sh. rohttaimi (Gissén et al., 2014) on majanduslikult 

efektiivseteks energiataimedeks hinnatud just puittaimed, sest nad suudavad konkureerida 

tasuvuse mõttes ka toiduks kasvatavate taimedega. Olulisemateks puidu eelisteks rohtse 

biokütuse ees on väiksem tuhasisaldus ning energiatihedus. 

Kiirekasvulisteks puittaimede liikideks Euroopas ja Põhja-Ameerikas on hinnatud pajud 

(Salix spp.),( Dimitriou, Aronsson 2005; Baum et al., 2002; Hangs, 2013), lõunapoolsetes 

kliimatingimustes paplid (Populus spp.) ning eukalüptid (Eucalyptus spp.). Need liigid 

suudavad peale maha lõikamist võrsuda kändudelt uuesti (Dimitriou, Aronsson 2005). 

 

Eukalüptid on Austraalia päritolu taimed ning maailmas kõige enam kasvatatud lehtpuud. 

Eukalüptid ei talu alla -5 °C külma, mis seab piirid selle liigi kasvatamisele. Eukalüptide 

looduslik produktsioon erinevate uuringute andmetel on aastas 3‒17 t ha-1 (kuivmass, siin 

ja edaspidi) (Forrester et al., 2004). Tootmisistandustes on saavutatud saagikus 20‒30 t ha-

1 isegi toitainetevaestel muldadel (Gonçalves et al., 2004). 80 % maailma eukalüptide kas-

vandustest kasvatab nelja eukalüpti liiki - Eucalyptus grandis, E. urophylla, E. camaldu-

lensis, ja E. globulusning või nende hübriide. Suurimaid produktsiooninäitajaid on euka-

lüptiliikidest saavutanud suur eukalüpt (Eucalyptus grandis) (Rockwood et al., 2008).  

 

Sugukond pajulised (Salicaceae) on laialt levinud pea kogu maailmas (Kuzovkina 2009). 

Pajulised on fakultatiivsed mükoriisamoodustajad. Kui enamus taimeliike spetsialiseerub 

vaid ühele mükoriisatüübile, siis pajulised on võimelised moodustama nii ekto-, arbusku-

laarset- (Smith ja Read 2002) ja harva ka ektendomükoriisat (Wang ja Qiu 2006; Püttsepp 

et al., 2004). Perekonnad paju (Salix) ja pappel (Populus) on ainukesed perekonnad paju-

liste sugukonnast kes moodustavad ektomükoriisat. Antud mükoriisatüübid võivad esineda 

pajulistel nii koos kui ükshaaval (Wang ja Qiu 2006; Püttsepp et al., 2004). Pajude kasu-

tamine nii bioenergiaks kui ka bioremediatsiooniks on seotud mükoriisaseente olemasolu-

ga. Mükoriisa soodustab raskmetallide omastatavust, mis tähendab omakorda paremaid 

raua ja mikroelementide varusid, ühtlasi saab mükoriisaseen siduda endasse üleliigsed me-

tallivarud (Larcher 1995; Finlay, 2008). Erinevad mükoriisaseente liigid ja taime liigid ta-

luvad reostust erinevalt (Larcher, 1995). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112707008419#bib14
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Eesti paplite perekonda kuuluv liik on harilik haab (Populus tremula L.). Hea produktsioo-

nivõimega haava liigiks on osutunud külmakindel hübriidhaab (Populus x wettsteinii Hä-

met-Ahti), hariliku haava (Populus tremula L.) ja ameerika haava (Populus tremuloides 

Michx) ristand (Tullus et al., 2007). Eestis on hübriidhaava biomassiks mõõdetud 8 t ha-1  

a-1 (Tullus et al., 2009). Põhjamaades ja Balti riikides on hübriidhaava aastane potentsiaal-

ne bioproduktsioon > 7 t ha-1. Hübriidhaava istanduste raieringi pikkus peaks aga olema 

vähemalt 20 aastat, et saavutada selline bioproduktsioon (Tullus et al., 2012). Scarascia-

Mugnozza et al. (1997) katsetulemustel paplite nelja erineva klooniga leiti, et kõige pro-

duktiivsem kloon oli karvaseviljalise papli ja kallaspapli hübriid P. trichocarpa × P. del-

toides. Teise aasta kogu biomassi maksimummääraks saadi karvaseviljalise papli ja kallas-

papli hübriidil 21 t ha-1 ja neljanda aasta lõpus oli suurim maapealne biomass 35 t ha-1.  

 

Lisaks pajude ja paplite perekonnale on Eestis kasvatatud kiirekasvuliste energiakultuuri-

dena ka kaseliste sugukonda kuuluvat lepa perekonda (Tullus et al., 2007). Lepp elab süm-

bioosis nii kiirikbakterite kui ka arbuskulaar- ja ektomükoriissete seentega. Kiirikbakterid 

seovad lepa juuremügarates õhulämmastikku, mistõttu suudab lepp kasvada toitainetevae-

sel pinnasel ning tema limiteerivaks toitaineks jääb pigem fosfor (Smith, Read, 1997). 

Energiakultuurina on kasutatud halli leppa (Alnus incana L. Moench.) (Aosaar et al., 

2012). Eestis on väetamata halli lepa istanduses saadud bioproduktsiooniks 5,2 t ha-1 (Uri 

et al., 2009). 

 

Perekond paju (Salix) levinuimaks energiapaju liigiks Euroopas on vitspaju (Salix vimina-

lis, L.), seda tänu kiirele kasvule ja vastupanuvõimele haiguste suhtes (Rosén et al., 2011), 

samuti Salix dasyclados Ameerikas (Volk et al., 2006). Lisaks kiirele kasvule on pajude 

energiatarbe potentsiaal väike võrreldes teiste kiirekasvuliste liikidega sh. paplitega. Võr-

reldes paplitega on hinnatud pajukasvatuse energiatarbeks 11,3‒17,4 MJ ha-1aastas-1, sa-

mas kui paplid vajavad 12,8‒15,5 MJ ha-1aastas-1 (Mola-Yudego et al., 2014). 

Kuigi paju on hea produktsioonivõimega, ei ole kõik paju liigid, nende hübriidid ning isegi 

kloonid (vegetatiivsel paljunemisel saadud geneetiliselt ühesugused taimed) võrdsete oma-

dustega energiatootmiseks. 

Baum et al. (2009) leidsid, et just paju kloonide selektsioon ning aretamine on võtmeks, et 

leida parimaid energiapaju isendeid. Ka Paajanen et al (2011) tõdesid, et pajude kloonide 

vahel on tihti isegi suurem erinevus kui paju liikide vahel. Uurimuses hinnati kõrgendatud 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953411001553
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CO₂, temperatuuri ja UV-B koosmõju mustjas paju (Salix myrsinifolia) neljale erinevale 

kloonile. 

Pajude aretusprogramme bioenergia tootmiseks sobivate kloonide leidmiseks on olnud 

mitmeid. Mõned näited: paju aretusprogrammi “College of Environmental Science and Fo-

restry of the State University of New York” kaudu on arhiveeritud aastast 1994 üle 

730 Salix spp., enamik liike on kogutud nende looduslikest kasvupiirkondadest ja tuntu-

mad liigid antud kollektsioonis on  S. eriocephala, S. purpurea ja S. nigra (Smart et al., 

2005). 

Euroopa Paju Aretusprogramm (The European Willow Breeding Programme) kutsuti ellu 

aastal 1996, kus kasutati Suurbritannia Paju Kollektsiooni (Long Ashton Uuringute Kesku-

se Resaearsh Station egiidi all). Seal toimus 750 ristamist, uuriti üle 40 000 ainulaadse ge-

notüübi ning valiti välja 50 genotüüpi, millega toimub edasine uurimine (Lindegaard, 

2000). Euroopa Paju Aretusprogrammi sortiment (kloonid “Resolution” ja “Endeavour”) 

jääb Eesti oludes külmaõrnaks, kuid on suurema maapealse biomassiga võrreldes Rootsi 

aretusprogrammide sortimendiga (Swedish State Willow Selection Programme) -  paju 

kloonide (kloonid 78021, 78183 jne.) ja Agrobränsle AB paju aretusprogrammi (Willow 

Breeding Programme of Agrobränsle AB) paju kloonidega (kloonid „Tora“ ja „Inger”) 

(Heinsoo, Dimitriou, 2014). 

Eesti tingimustes on parimateks kloonideks hinnatud vitspaju Salix viminalis kloonid 

78021, 78112, 78183 ja 82007, pikalehise paju, Salix dasyclados Wimm. kloonid 79097, 

81090 (Rootsi kloonide numeratsiooni järgi), vitspaju ja pikalehise paju Salix burjatica _ 

S. dasyclados kloon “Gudrun” ja Sheverini paju ja vitspaju, Salix schwerinii _ S. viminalis 

kloon “Tora” (Aasamaa et al., 2010). 

Vitspaju on märgatud ka juba varem, Eesti oludes on korvipaju tootmiseks kõige sobiliku-

maks sordiks peetud vitspaju (Salix viminalis), lisaks ka vesipaju (S. triandra) ning puna-

paju ning vesipaju hübriid i(S. purpurea L. x S. triandra) (Kasesalu, 2006). 

Paju erinevate kloonide produktsioon on keskmiselt 8‒10 t ha-1 a-1 (Koppel, 2006). Ka kat-

setused reoveega väetamisel said sarnase produktsiooni, kus peale viit aastat väetamist oli 

vitspaju klooni 78 183 biomass üle 40 t ha-1 (Aasamaa et al., 2010). 

Kui keskmine aastane saak liivasel pinnasel kasvavas pajuistanduses jäi Heinsoo et al. 

(2002) uurimuses 5,2 t ha-1 a-1, siis mineraalväetisega väetades tõusis produktsioon 11,0 t 

ha-1 a-1. Keskmised paju erinevate kloonide saagid väetamata, toitainetevaese pinnase ja 

väetatud pinnase vahel jäävad 5,2 ja 11 t ha-1 a-1 piiresse (Heinsoo et al., 2002; Tahva-

nainen et al., 1999; Sevel et al., 2012). 
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1.2. Energiavõsa produktsiooni suurendamise võimalused. Erinevate 

väetiste keemilised omadused.  

 

Üldiselt täheldatakse väetamise mõjul energiapaju bioproduktsiooni suurenemist, kuid ole-

nevalt väetamise hulgast võib väetamise mõju olla erinev. Alljärgnevalt on toodud mõnede 

katsete kirjeldused, kus uuriti väetamise mõju energiapaju produktsiooni suurendamisele. 

Rootsi katses, kus hinnati lämmastikväetamise mõju energiapaju produktsioonile (Rootsi 

mullad on P- ja K-rikkad, mistõttu väetatakse pajuistandusi vaid N-väetistega) leiti, et 21- 

ja 22-aastase pajuistanduse kogusaak võib väetades tõusta u. 40% võrreldes väetamata pa-

juistanduse saagiga. Rootsi energiapaju istanduste soovituslik tihedus on 10000-13000 

taime ha-1. Raietsüklid olid 4.,5. ja 6. aasta järel ning biomass väetatud põllult 21 aasta 

jooksul oli kokku 140 t ha-1, väetamata põllul 22 aasta jooksul 86 t ha-1. 21 aasta jooksul 

oli 5 raietsüklit, iga raietsükli jooksul väetati 2 korda. Esimese raietsükli jooksul väetati 

kummalgi korral u 60‒80 kg N ha-1 aastas-1, järgnevatel raietsüklitel olid väetise kogused 

suuremad, igal raietsüklil kaks korda: 125 ja 100 kg N ha-1 aastas-1 (González-García et al., 

2012).  

Rootsis korraldatud kolmeaastases katses, kus uuriti erinevate väetamisrežiimide mõju 

energiapajule, leiti, et kui väetada taimi üks kord kolme aasta jooksul kohe peale istutamist 

160 kg N ha-1, siis 1 kg N suurendas bomassi 65 kg. Kui väetati igal aastal üks kord, väe-

tiskogusega vastavalt 100‒60‒100 kg N ha-1, siis 1 kg N suurendas biomassi 67 kg. Väeta-

des kolmel aastal iga kord 160 kg N ha-1, siis 1 kg N suurendas biomaasi vähem võrreldes 

vähesema väetamisega, 46 kg (Aronsson et al., 2014).  

Katses, kus kasutati vitspaju S. viminalis kuut erinevat klooni ning S. dasyclados klooni 

91090, oli väetiseks reoveesete, toitainete vahekorraga 300 kg N ha-1, 220 kg P ha-1 ja 45 

kg K ha-1 (Holm ja Heinsoo, 2013). Erinevad kloonid reageerisid reoveemudaga väetamise-

le erinevalt. Väetatud taimede biomass oli kaks korda suurem võrreldes kontrolltaimedega, 

mille alusel võib teha järelduse, et reoveemuda segatuna saepuruga sobib pajuistandustes 

väetisena kasutamiseks (Holm ja Heinsoo, 2013).  

Liivasel mullal tehtud kaheaastases katses väetati energiapaju klooni Tordis kolme erineva 

väetisega ‒ mineraalväetisega, reoveesette ja sõnnikuga. Kasutati ka erinevaid väetise 

norme (kuni 360 kg N ha-1). Suurim energiapaju produktsioon  11, 9 t ha-1 a -1 saadi siis, 

kui kasutati normi 60 kg N ha-1 ja seda kõigi erinevate väetiste korral. Suurema hulga väe-

tise lisamine ei suurendanud enam produktsiooni (Sevel et al., 2014).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712000848
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On siiski ka tulemusi, mis näitavad, et väetamine ei mõjuta üldse energiapaju produktsioo-

ni. Kolmeaastase katse tulemused USAs energiapajude Miyabe paju Salix miyabeana ja 

punapaju Salix purpurea kloonidega näitasid, et ei erinevad väetised ega ka erinevad kogu-

sed ei mõjuta pajude produktsiooni. Väetistena kasutati tööstuslikku väetist karbamiidi, 

komposti, veisesõnniku kääritusjääki, ning lisaks olid ka kontrolltaimed, kus väetisi ei ka-

sutatud.  Väetiste kogused valiti vastavalt nende N sisaldusele: 0, 150 ja 200 kg N ha-1. 

Esimese aasta bioproduktsioon punapaju kloonil SX64 jäi vahemikku 9‒11,6 t ha-1 a -1 

Delhis, 3,4‒8,8 t ha-1 a -1 Middleburys  ja 3,5–7,7 t ha-1 a -1 Fredonias.  Miyabe paju pro-

duktsioonid olid 13,2‒19,0 t ha-1 a -1 Delhis, 9,0‒15,0 t ha-1 a -1 Middleburys ja 5,5‒9,3 t ha-

1 a -1 Fredonias (Quaye ja Volk, 2013).  

Rootsi kui energiapaju pikaajaline kasvataja on paju kasvatamise strateegiaid muutnud.  

Kui 1990. aastatel oli keskmine raietsükkel 8 aastat, siis 2000. aastatel 5,4 aastat. Samuti 

on muutunud soovitused väetamise osas: 1996. aastal soovitati 60, 100 ja 60 kg N ha-1 esi-

mesel, teisel ja kolmandal aastal vastavalt peale istutamist,  2007. a.  on soovitus 100‒150, 

100 ja 0 kg N ha-1, vastavalt. Esimese raietsükli aastane paju bioproduktsioon on väiksem 

kui järgnevate aastate oma: 2,63, 4,19 ja 4,47 t ha-1 esimesel, teisel ja kolmandal aastal vas-

tavalt. Esimese raietsükli aastane bioproduktsioon tõusis perioodil 1986‒2000 madala toot-

likkusega maal 1‒2,5 t ha-1 aastas-1 ning kõrgema tootlikkusega maal 1,3-5,4 t ha-1 aastas-1. 

Keskmiselt on bioproduktsioon tõusnud 0,2 t ha-1 aastas-1. Aastatega on ka istutamise mak-

sumus vähenenud ning kui 2009. aastal oli kasumlik  paju tootlus produktsiooniga 9 t ha-1 

aastas-1, siis oletatakse, et reovee kasutuselevõtt väetiseks muudab tootmise kasumlikuks 

juba siis, kui paju bioproduktsioon on 8 t ha-1 aastas-1 (Mola-Yudego et al., 2014). 

Erinevad orgaanilised jäätmed sisaldavad taimedele vajalikke toitaineid – N, P, K, Ca, Mg. 

Seetõttu on uuritud jäätmete, näiteks sõnniku, reoveesette või biogaasijaama kääritusjäägi 

kasutusvõimalusi väetistena. Selline kasutusvõimalus vähendaks vajadust mineraalväetise 

järele ning võimaldaks kulude kokkuhoidu. Erinevad jäätmed sisaldavad taimedele vaja-

likke toitaineid erinevas koguses, vahekorras ja erinevates keemilistes ühendites, nende pH 

on erinev. Kõigest sellest sõltub, kuidas need materjalid sobivad taimedele väetiseks. Eriti 

oluline on N-ühendite vahekord, mis mõjutab oluliselt, kas taimed suudavad lämmastikku  

omastada või mitte.  

 

Nii nagu teiste lämmastikväetiste puhul toob ka kääritusjäägi mulda viimine kaasa mitmeid 

keemilisi protsesse. Paralleelselt orgaaniliste lämmastikühendite mineraliseerumisega toi-

mub mullas N sidumine orgaanilistesse ühenditesse (Möller ja Müller, 2012). Tekkiv am-
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moniaak jääb osaliselt mullalahusesse. Osa ammoniaagist lendub (eelkõige mulla pindmi-

ses kihis). Ammoniaagi lendumine leiab aset kõrge pH tasemega muldades (pH üle 7), sa-

muti on ammoniaagi lendumine intensiivsem kõrgemal temperatuuril. Mineraliseerumis-

protsesside järel toimuvad kiiresti (2-3 nädala jooksul) nitrifitseerumisprotsessid, olenevalt 

keskkonnatingimustest (kas aeroobne või anaeroobne, süsinikurikka orgaanilise aine ole-

masolu või puudumine) nitritioonideks, nitraatioonideks või hoopis kergesti lenduvateks 

lämmastikoksiidideks ja molekulaarseks lämmastikuks (Möller ja Müller, 2012). 

Möller ja Müller (2012) leidsid, et orgaanilise sõnnikuga väetamise juures on taimedele 

aasta jooksul kättesaadava N koguse suurus sõltuv NH4+ sisaldusest sõnnikus. On tähelda-

tud, et sama hulga kogu N juures on mineraalväetiste taimedele kättesaadav N kogus suu-

rem kui kääritusjäägil. Kui aga NH4+ sisaldus on nendes sarnane, siis on kummagi väetise 

N omastatavus omavahel võrreldav.  

Kuigi taimedele kättesaadava N kogust seostatakse NH4 -N sisaldusega väetises, sõltub see 

ka kergesti laguneva orgaanilise C ja N vahekorrast. Seega suurenenud NH4 -N sisaldus 

kääritusjäägis ei garanteeri suuremat N sidumist ja N väetise kokkuhoidu (Svoboda et al., 

2013). Kui mullas on võrreldes mineraalse lämmastikuga rohkelt kergesti lagunevat sü-

sinikurikast materjali, soodustab see süsinikuühendeid lagundavate mikroorganismide kas-

vu ning selleks vajamineva mineraalse N kasutamist. Mulla orgaanilise materjali C/N suhe 

koos mikroorganismide elutegevust reguleerivate keskkonnatingimustega määrab olulisel 

määral ära mulla mineraalse lämmastiku koguse. Ainult C/N suhe ei kajasta aga C ja N 

omastatavust mikroorganismide poolt. Seetõttu ei saa ainult selle näitaja põhjal otsustada 

mulla N kättesaadavuse üle. Orgaaniline lagunemine sõltub lisaks välistele teguritele (niis-

kus, temperatuur, pH jne) ka algse materjali koostisest (Möller ja Müller, 2012). Pärast 

anaeroobse kääritusprotsessi tagajärjel tekkinud metaani tootmist C/N suhe käärtitusjäägis 

väheneb ning NH4-N suhteline hulk  üld-N kohta suureneb, väheneb viskoossus võrreldes 

kääritamata algmaterjaliga (Svensson et al., 2004). 

Reovee N-P-K vahekorda on peetud pajude jaoks optimaalseks erinevalt reovee mudast, 

kuid ka reoveemuda segamisel puu tuhaga on võimalik odavalt toitainete tasakaal sobivaks 

muuta (Mirck et al., 2005).   

Holm ja Heinsoo (2014) oma katses sealäga anaeroobse kääritusjäägi kasutamise võimalu-

sest energiapajule leidsid, et võrreldes mineraalväetisega on kääritusjäägist saadav K ja P 

taimedele paremini kättesaadavad kui mineraalväetisest ning toitainete kättesaadavus on 

seotud kääritusjäägi kogusega. Kui energiapajule sobilik N hulk aastas on 200‒250kg ha-1 

(Heinsoo et al., 2012), siis optimaalseks üld-N sisalduseks kääritusjäägis jäi 100kg ha-1. 



15 

 

200‒250 N kg ha-1 saanud taimede bioproduktsioon oli natuke väiksem kontrolltaimede 

omast. 500 kg ha-1 juures aga taimed hukkusid. Mineraalväetisega (milles sisaldus opti-

maalne pajudele sobilik N kogus) väetatud pajude bioproduktsioon jäi madalamaks pajude 

produktsioonist, mida väetati kääritusjäägiga, kus N sisaldus oli ca 100 kg ha-1.  

On tehtud uurimus, milles selgub, et kääritusprotsessi tagajärjel jääb taimedele kättesaada-

vaid aineid (Ca, Mn, Zn, Cu, Mg, Mn) vähemaks (Möller ja Müller, 2012). Fosfori kätte-

saadavus anaeroobse kääritamise tagajärjel seoses pH tõusuga väheneb, erinevate tööde 

hinnangul on P kadu 10‒36% (Möller ja Müller, 2012). Holm ja Heinsoo (2014) uurimuses 

leiti, et olenevalt kääritusjäägi kogustest, mida väetiseks kasutatakse, muutub ka mullas 

sisalduva P kogus. Katses kääritusjäägiga energiapajule leiti, et P sisaldus mullas (peale 

kahte aastat sealäga kääritusjäägiga väetamist) oli suurim potis, kus väetismaterjaliks oli 

olnud kääritusjääk, mille kogus arvestati temas sisaldunud ja pajule vajaliku N koguse (ca 

200 kg ha-1) järgi. P sisalduselt järgmine muld oli mineraalväetisel kasvanud taimede muld 

(peale üht aastat) ja väikseima P sisaldusega oli kääritusjäägiga väetatud muld mille kogus 

vastas poolele N vajadusele (ca 100 kg ha-1) (peale kaheaastast väetamist). K kontsentrats-

ioon pottide mullas, mida väetati  kääritusjäägiga ja kus N kogus oli ca 200 kg ha-1, oli ai-

nult 10% kõrgem võrreldes mullaga, mis oli üks aasta mineraalväetist saanud (Holm, Hein-

soo, 2014). 

Väävli (S) sisaldust kääritusjäägis on vähe uuritud. Peale anaeroobset kääritusprotsessi 

jääb kääritusjääki vähem kui 50% väävlit võrreldes algse kogusega. Mida madalam on 

temperatuur ja pH, seda suurem on S kontsentratsioon kääritusjäägis. Lägas oleva väävli 

uurimisel on leitud, et kipsist saadav S on taimedele 45% paremini omastatav võrreldes 

veise lägas oleva väävliga. Kuna lägast saadav taimedele omastatav S hulk on väga väike, 

soodustab see ka S lendumist (Möller, Müller, 2012). 

Keskkonna reostumist võib seostada eelkõige N keemiliste protsessidega mullas, mis on 

tingitud väetisteks kasutatavate materjalide lämmastiku sellest osast, mida taimed ei suuda 

omastada. Jäätmete kasutamine väetistena on seotud keskkonnasaastamise riskiga ning va-

jab seetõttu põhjalikku uurimist. 

N leostumine mullast sõltub kasutatud väetise kogustest. Katses energiapaju klooniga Tor-

dis leiti, et N leostumine oli väike (1‒7 kg N ha-1 a -1), kui väetise N doos oli väiksem kui 

120 kg N ha-1 a -1. Suuremad doosid (240 ja 360 kg N ha-1 a -1) põhjustasid leostumist vas-

tavalt 66 ja 99 kg N ha-1 a -1 (Sevel et al., 2014). Svoboda et al. (2013) uurisid N leostumist 

peale maisi väetamist erinevate materjalidega. Selleks väetati maisi mineraalväetise, veise- 

ja sealägaga ning veise ja sealäga mono- ja koensüümidega kääritusjäägiga. Samuti kasuta-
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ti erinevaid väetise koguseid (0, 120, 240, 360 kg N ha-1). N-sisaldus oli kõigi väetisena 

kasutatavate materjalide juures sama. Tulemusena leiti, et väetise hulga lisamisel tõusis 

leostumine eksponentsiaalselt kõigi väetiste juures. Kõige suurem NO₃-N leostumine oli 

mineraalväetisega väetades, kus N hulk ületas juba väikseima (120kg N ha-1) kogusega 

väetades EL joogivee piirnormi. Läga ja kääritusjäägi leostumise potentsiaal hinnati antud 

töös ühesuguseks. 

 

Kuna kääritusjäägi pH on kõrge, siis tuleb tema väetisena kasutamisel ka seda arvestada. 

Kõrge pH juures on toitainete lendumise võimalus suurem. Samuti on täheldatud, et pH 

väärtuse suurenemine juba 0,5 ühiku võrra ja NH4
+-N kontsentratsiooni suurenemine võib 

tekitada riski suuremale N-leostumisele (Svoboda et al., 2013). Katses kääritusjäägiga aga 

jäi pinnase pH peale kahte aastat väetamist madalamaks kui kontroll-pottidel, kuigi kääri-

tusjäägi pH oli kõrge (8,7). Ka NH4
+-N  sisaldus oli madalam kääritusjäägiga väetatud pot-

tides võrrelduna kontoll- ja mineraalväetisega väetatud pottidega (Holm, Heinsoo, 2014). 

Väetamisega kaasneb ka mikroorganismide muutus mullas. Teadlased Saksamaalt ja Root-

sist uurisid erineva kontsentratsiooniga N-väetamise mõju lühikese raieringi Salix vimina-

lis-e ektomükoriisa koosseisule, ning leidsid tulemusena, et N lisamine mõjutas erineva 

pinnase, erineva tekstuuri, pH ja N-sisaldusega proovitükke erinevalt, kuid ektomükoriisa 

liikide hulk, massiivsus ning spooride esinemishulk muutus seoses väetamisega igal korral 

(Baum et al., 2002). 

Ka toitainete osakaal kogu väetisena kasutatavast materjalist on oluline, eriti, kui tuleb väe-

tist transportida. Kuna kääritusjäägi veesisaldus on 95%, on uuritud veesisalduse vähendamise 

võimalusi ning tehtud ka uurimus Saksamaal, mille tulemusel leiti, et päikesekuivatamine, kompos-

timine ning füüsikalis-keemiline töötlemine on kolm potentsiaalset võimalust, mida võiks kaaluda 

veesisalduse vähendamiseks kääritusjäägist. Siiski, kõigi nende kolme meetodi rakendamine toob 

kaasa lisakulutusi, mida ainult soojuse tootmisega tagasi ei teenita. 2003. aasta andmetel nõuaks 

päikesekuivatushalli tootmine Saksamaal u 300000€, et kuivatada 500kW elektrit tootva biogaasi-

jaama kääritusjääk (Rehl, Müller, 2011). Samuti tõuseb kuivatusprotsesside käigus lenduvate ainete 

(N₂O, NH₃, CH₄) sisaldus, mida saaks vähendada keemiliste filtrite abil. Samuti leiti kõikide kui-

vatusmeetodite puhul, et vähendades mõne aine lendumist (näiteks NH₃ lendumist) töötlemisprot-

sessi ajal, suurendab see selle sama aine lendumist hilisemas eluringietapis (Rehl, Müller, 2011). 

 

1.3.  Fotosünteesi maksimum  
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Fotosüntees taimes on keskne protsesside süsteem, mille käigus toimub valguse energia 

muutumine keemiliste sidemete energiaks orgaanilises aines. Fotosünteesi protsesse hinna-

tes võib ennustada taime kogu talitlust ja võimekust toota biomassi ning hinnata taime ter-

vist. Kogu süsiniku hulka, mis fikseeritakse fotosünteesi kaudu, nimetatakse primaarproduktsioo-

niks (GPP) ( Gitelson et al., 2014). Fotosünteesi maksimumi (Amax-i) võib defineerida kui netop-

roduktsiooni või netotootlikkust valgusküllastuspunktis (Yoshiko, 2005).  

Uurimuses, kus mõõdeti energiapaju produktsiooni, vee kasutamise võimet ja fotosünteesi, 

leiti kõige tugevam seos energiapaju maapealse biomassi ja fotosünteesiprotsesside vahel. 

Fotosünteesiprotsesside – valguse efektiivne kasutuselevõtt, valguskõver, elektrontrans-

pordi tase ja assimilatsiooni maksimum (Amax) võimaldavad kõige paremini prognoosida 

energiapaju maapealset biomassi suurust (Aasamaa et al., 2010). Suurima bioproduktsioo-

niga papli kloonidel leiti nii kõrge Amax, kuid ka suur lehepinna indeks (Merilo et al., 

2006).  On leitud, et primaarproduktsiooni ennustamiseks sobib mudel, milles Amax (mak-

simaalne fotosünteesi tase valguskõvera küllastuspunktis) ja fotosünteesi valguskõvera 

tõusu nurk  valguskõvera alguses on peamised fotosünteesi võime indikaatorid (Ide et al., 

2010). Positiivne lineaarne seos Amax ja kogu biomassi vahel leiti ka eksperimendi tule-

mustes viie üheaastase papli klooniga. Siiski üks kloon (Robusta) neljast ei kinnitanud seda 

seost, tal oli küll suur Amax näitaja, kuid kogu biomass oli väiksem kui kahel teisel, kelle 

Amax näitajad olid kloon Robusta omast väiksemad. Robusta massi allokatsioon jagunes 

suuremal määral juurtesse võrreldes teiste papli kloonidega, ning varasemate uurimuste 

tulemusel on arvatud, et suur juurte pindala põhjustab ka suurt juurehingamist (Barigah et 

al., 1994).  

Fotosünteesi aktiivsuse mõõtmise kaudu on hinnatud erinevate kloonide sobivust energia-

kultuurides juba 1970.‒80. aastatel (Nelson et al., 1982).  Bassman ja Zwier (1990) uurisid 

viie papli kloon produktsioonivõimet, ning selleks mõõtsid nad nende fotosünteesi valgus-

küllastuspunkti. Tulemuseks oli, et valguskõvera küllastuspunkt saavutati neljal kloonil 

valgusintensiivsusel 800  µmol valguskvanti m-2 s-1 ja ühel juba 600 µmol valguskvanti m-2 

s-1. Mida madalamal on valgusküllastuspunkt, seda tõenäosem on, et Amax näitaja on suh-

teliselt madal. Kõige madalama Amax-iga kloon oli ka paljude teiste fotosünteesi para-

meetrite suhtes kõige tagasihoidlikumate tulemustega, samuti oletati, et ka bioproduktsioo-

ni poolest. 

 

1.3.1 Maksimaalset netofotosünteesi mõjutavad tegurid 
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Maksimaalse netofotosünteesi (Amax) võimekus on seotud geneetiliste erinevustega.  

Maksimaalne CO₂ omastatavus e. maksimaalne netofotosüntees  normaaltingimustel eri-

nevate liikide vahel on suur (bambustel 4‒6 µmol CO₂ m-2 s-1 ja C₄ taimedel 30‒70 µmol 

CO₂ m-2 s-1). Seoses efektiivse hingamisega on ka C₃ taimede CO₂ omastatavus paljudel 

põllumajanduskultuuridel märkimisväärne (20‒40 µmol CO₂ m-2 s-1) (Larcher, 1995).  

Samuti liigi siseselt võivad geneetiliselt erinevad aretatud sordid fotosünteesi võime poo-

lest suuresti erineda. Amax näitaja erinevate papli kloonide vahel varieerub 3,8–12,0 µmol 

CO₂ m-2 s-1 vahel (Ceulemans et al., 1980). Erinevate paju liikide ja kloonide võrdlemisel 

mõõdeti Long–Ashton uurimuskeskuses (IACR-Long Ashton Research Station) aastal 2000 

ja 2001  vitspaju S. viminalis kloonil 78 assimilatsiooni maksimumiks keskmiselt 13,29 

µmol CO₂ m-2 s-1, S.Schewerinii x S. viminali hübriidkloonil “Tora”  16,27  µmol CO₂ m-2 

s-1 (Robinson et al., 2004). 

Netoassimilatsiooni aktiivsus lehtede kasvamisest kuni langemiseni oleneb liigist. Heitle-

histe puude netoassimilatsiooni aktiivsus saavutab oma maksimumi umbes 20 päeva pärast 

lehtede puhkemist. Pioneerliikide (kaskede, leppade ja pajuliste) lehed puhkevad terve su-

ve jooksul ja lehed saavutavad väga suure fotosünteesiaktiivsuse, kuid lehtede eluiga on 

lühike. 

Amax-i määrab eelkõige valguse kättesaadavus. Biokeemilised protsessid on seotud CO₂ 

kättesaadavuse, temperatuuri, vee ja mineraalainete kättesaadavusega (Larcher, 1995). 

Tavaliselt on valguslehtede kuivmass, N sisaldus ja fotosünteesi maksimaalne intensiivsus 

lehe pindala ühiku kohta suuremad võrreldes varjulehtedega (Niinemets, 1997).  

 

1.3.2. Väetamise mõju assimilatsiooni maksimumile.  

 

Mitmed taimefüsioloogiauuringud on välja toonud Amax-i korreleerumise lehe N sisaldu-

sega (Ide et al., 2010; Niinemets, 1995). Amax korreleerub selgelt massi põhise N sisaldu-

sega lehes kõigi C₃ taimede liikidel, kuid see korrelatsioon erineb vahel liigiti (Reich et al., 

1995; Knops ja Reinhart, 2000). Samuti oli Amax-i ja N sisalduse vaheline korrelatsiooni 

tõus kolm korda suurem heitlehistel puudel võrrelduna igihaljaste puudega (Reich et al, 

1995). Nii leiavad ka Ripullone et al,. (2003) oma katses, et puude ammooniumnitraadiga 

väetamisel tõusis hariliku ebatsuuga (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) ning euroa-

meerika papli (Populus × euramericana (Dode) Guin.) lehtede lämmastikusisaldus lehe-

pinna ühiku kohta. N lisamine tõstis ka taimede netofotosünteesi maksimumi, fotosünteeti-
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lise N efektiivsust ja elektronide transporditaset, samas lehtede tihedusele see mõju ei 

avaldanud. Siiski uurimuses energiapajudega Salix viminalis ja S. dasyclados ei leitud väe-

tamisel positiivset mõju Amax-ile. Väetamine mõjutas aga lehtede eripinda ning selle kau-

du suurenes süsiniku omastamine väetatud taimedel. Samuti oli Amaxi ja lehe N sisalduse 

(nii massi- kui pindalapõhise) vahel positiivne lineaarne seos (Merilo et al., 2006). 

 

1.4. Fotosünteesi efektiivsus ja selle mõõtmine 

 

Fotosünteesi efektiivsuse mõistet kasutatakse fotosünteesi vaguskõvera tõusu kirjeldami-

sel. Fotosünteesi valguskõvera alguse peale tõmmatud sirge tõus, mis kirjeldab valguse 

kasutamise efektiivsuse muutumist valguse lisamisel, nimetatakse fotosünteesi efektiivsu-

seks. Sirge tõusu mõõtmise tehnika on selgelt kirjeldamata, mistõttu erinevaid tehnikaid 

kasutades võidakse saada suhteliselt võrreldamatud andmed. Siiski on mõistetav, kui ühe 

uurimustöö sees võrreldakse omavahel mõnda liiki või väetamist sama tehnika alusel (Ro-

sati ja Dejong, 2003). Valguskõvera tõusu mõõdetakse seotud CO₂ suhtena valguskvanti-

desse. Järsk tõus näitab head valguse kasutamise efektiivsust (Larcher, 1995).  

 

1.4.1. Väetamise mõju fotosünteesi efektiivsusele 

 

Kui lehe tasandil on valguskõver kumer ning saadakse määrata ka valgusküllastuspunkt, 

siis taime tasandil täheldatakse valguse intensiivsuse ja fotosünteesi aktiivsuse vahel li-

neaarset seost. Seda ei osata täpselt seletada, kuid oletatakse, et põhjus on lehtede N sisal-

duse ebaühtlases jaotuses taime tasandil sõltuvalt lehe asukohast taimel (Rosati ja Dejong, 

2003). Harilikult täheldatakse  tugevat korrelatsiooni lehe N-sisalduse ja fotosünteesi efek-

tiivsuse vahel. Põhjuseks on see, et vähemalt 75‒80% lehe lämmastikust on investeeritud 

kloroplastide kasutusse (Dijkstra,1990 ). Fotosünteesi efektiivsust e valguskõvera tõusu 

seostatakse ka klorofülli kontsentratsiooniga lehtedes (Ide et al., 2010).  

Fotosünteesi efektiivsus sõltub aga ka lehe lämmastiku ja klorofülli jaotusest. Kui varjule-

hed suunavad rohkem N-i klorofülli, tõstabki see valguse kinnipüüdmise efektiivsust (Koi-

ke et al., 1990; Koike et al., 2001). On uurimusi, mis näitavad, et lämmastikuga väetamine 

tõstab taime lehtede üldpindala ning selle kaudu ka kogu fotosünteesi hulka, kuid fotosün-

teesi efektiivsus jääb samaks (Koike et al., 1990). Rosati ja Dejongi (2003) töö tulemustel 

lämmastikuga (335 kg ha-1) väetatud hariliku baklažaani Solanum melongena L. üksiku 
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lehe N sisaldus ning lehe fotosünteesi efektiivsus aga tõusis ning ka kogu taime fotosün-

teesi efektiivsus tõusis. Samuti on märgatud, et madalamal valgusintensiivsusel üksiku lehe 

valguse kasutamise efektiivsus kasvab (seda seostatakse N ümberpaigutamisega lehtedes), 

kuid samuti oletatakse, et terve taime ulatuses jääb fotosünteesi efektiivsus olenemata val-

guse intensiivsusest terve päeva jooksul ühesuguseks (Rosati ja Dejong, 2003).  

 

Campoe et al., (2013) Põhja‒Carolinas uurisid üheksa aastase tõrvikumänni (Pinus Taeda 

L.) istanduses väetamise mõju valguse kasutamise efektiivsusele kogu taime ulatuses. Sel-

gus, et väetamise tulemusel kogu taime valguse kasutamise efektiivsus tõusis. Katse toi-

mus kaks aastat ja neljal väetamise skeemil (kontroll,  ainult väetamine, ainult kastmine 

ning väetamine ja kastmine). Väetis sisaldas karbamiidi , booriga rikastatud karbamiidi, 

ammooniumsulfaati, diammooniumfosfaati, trisuperfosfaati, KCl, dolomiitlupja, Epsom 

soolasid, Sulpomagi (K, S ja Mg) ja booraksit. Kahe väetamise skeemi tulemusel (kus ka-

sutati ainult väetist ja kus taimi ka kasteti lisaks väetamisele) primaarproduktsioon ja val-

guse kasutamise efektiivsus kasvasid võrreldes kontrolltaimedega. Ainult kastetud mändi-

dele oli mõju tühine. Suuremate puude primaarproduktsioon oli 3,4 korda, PAR  66% ja 

valguse kasutamise efektiivsus 34% suurem võrreldes väiksemate puudega. Samamoodi 

hinnati valguse kasutamise efektiivsust nelja aastases katses paju kahel kloonil ‒  Salix vi-

minalis L., kloon 78183 ja Salix dasyclados Wimm., kloon 81090, kus kasutati kahte väe-

tamise taset – kontroll ja väetamine (väetis sisaldas 160 kg N ha-1, 37 kg P ha-1 ja 70 kg K 

ha-1). Väetatud taimede lehtede N-sisaldus oli suurem väetamata taimede lehtedega võrrel-

des. Samuti leiti, et kogu taime valguse kasutamise efektiivsus oli väetatud taimedel kõr-

gem ning biomassi kasv oli samuti nõrgalt positiivses korrelatsioonis valguse kasutamise 

efektiivsusega (Merilo et al., 2006).  

 

1.5. Lehtede anatoomia (lehe paksus, SLA) 

1.5.1. Lehe anatoomia mõju taime kasvule 

 

Mida suuremad on lehed, seda suurem potentsiaal on neil valguse neelamiseks ja taime 

kasvukiiruse suurendamiseks. Paksud lehed küll lubavad sisaldada hulga fotosünteesiks 

vajalikke rakke, samas kui õhukesed, aga suure pinnaga lehed võimaldavad rohkem val-

gust kinni püüda (Wuytack et al., 2011). Lehe tihedust või paksust on küllaltki raske mõõ-

ta, seetõttu kasutatakse üksiku lehe anatoomia kirjeldamiseks lehe pindtihedust, lehe kuiv-
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massi pinna ühiku kohta (g cm-2) (LMA) või selle pöördväärtust ehk lehe eripinda (cm2 g-1) 

(LEP) (Larcher, 1995; Castro-Díez et al, 2000).  

Barigah et al., (1994) uurides paplite erinevaid kloone on jõudnud mitmete uurimuste käi-

gus tulemusele, et paplite lehe pindala on otseses ja tugevas positiivses korrelatsioonis 

primaarproduktsiooni võimega ning suurema pindalaga lehtede assimilatsiooni maksimu-

mid on samuti kõrged. Kogu taime seisukohalt lehe pinna suurenedes valguse kasutamise 

efektiivsus mingil hetkel väheneb, seega on tõenäoliselt igal liigil oma optimaalne lehtede 

suurus, millest suuremad ei anna enam positiivset efekti kogu taime produktsioonile 

(Sampson et al., 1997). Eksperimendis viie papli klooniga leiti viiel kloonil neljast esime-

sel aastal positiivne lineaarne seos kogu biomassi tootlikkuse, netofotosünteesi  ja üksiku 

lehe pindala vahel. Ainult ühe klooni – Robusta puhul oli küll netofotosüntees suur, kuid 

maapealne biomass väike. Et prognoosida puu produktsioonivõimet, on eelnevatest uuri-

mustest samade kloonidega leitud, et individuaalse lehe pindala on olulisem näitaja kui 

lehtede arv puul (Barigah et al., 1994). 

 

1.5.2. Lehe anatoomiat mõjutavad tegurid 

 

Lehe eripinna (LEP) väärtust mõjutavad genotüübi erinevused, valguse hulk ja kvaliteet, 

toitainete kättesaadavus, temperatuur või vee kättesaadavus (Dijkstra, 1990). Näiteks vee 

puuduses taimede transpiratsioon väheneb ning kujunevad välja väiksemad, kuid tiheda-

malt harunenud lehed. See on kohastumine, kus pind, millelt aurumine toimuks, väheneb, 

väheneb ka lehe eripind, lehtede suhteline paksus suureneb (Larcher, 1995).  

Geneetilised uuringud on näidanud, et rohttaimedel on suurem LEP kui puittaimedel, 

okaspuude LEP on väiksem kui heitlehistel puudel. Kiirekasvuliste puude LEP on palju 

suurem aeglasekasvuliste puudega võrreldes. Madalamal temperatuuril kasvanud taimede 

LEP on väiksem võrreldes kõrgemal temperatuuril kasvanud taimedega (Poorter et al., 

2009). Uurimuses, kus võrreldi 52 Euroopa erineva liigi lehtpuid leiti, et kõige suurem 

LEP oli raagremmelgal (Salix caprea) ning kõige väiksem iilekstammel (Quercus ilex). 

Kõige õhemate lehtedega oli harilik pöök (Fagus sylvatica) (95µm) ning kõige paksemate 

lehtedega harilik loorberkirsipuu (Prunus laurocerasus) (308µm). Kõige väiksem lehe ti-

hedus oli Davidi budlejal (Buddleja davidii) (101 g dm-3) ning kõige suurem iilekstammel 

(603 g dm-3) (Castro-Díez et al., 2000). Kolmeaastase kasvutsükliga uurimuses 30 erineva 

paju klooniga leiti, et kõrge produktsiooniga pajud võib jaotada kahte erineva kasvustra-
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teegiaga rühmadesse, kus ühes on pajud, mida iseloomustab palju väikese diameetriga tü-

vesid, suhteliselt madal LEP ja LAI (lehepinna indeks), aga kõrge lehe N-sisaldus ja puidu 

suhteline tihedus. Teise rühma kuuluvad aga pajud, mida iseloomustab väike kogus suure 

diameetriga tüvesid, kõrge LEP ja LAI, aga madal lehe N-sisaldus ja väike suhteline puidu 

tihedus. See uurimus näitab, et pajude aretuses tuleks hinnata erinevaid näitajaid, et valida 

välja parimad paju kloonid suurema bioproduktsiooni saamiseks. Suhteliselt väike LEP 

näitaja oli 125,6 cm²  g -1 ning suur 131, 2 cm²  g -1 (Tharakan et al., 2005).  

Ka valguse intensiivsuse ja LEP vahel on täheldatud seos, kus LEP võib väheneda valguse 

intensiivsuse suurenedes (Kimura et al., 1998). On täheldatud, et osade liikide varjus kas-

vanud taimede lehtede eripind (LEP) suureneb. Hariliku pöögi (Fagus sylvatica L.) valgus-

lehtede paksus oli samuti suurem kui varjulehtedel, mis on põhjustatud suuremast hulgast 

või paksematest rakkude kihtidest lehes. Lehe võime reageerida valguse intensiivsusele 

oma paksus muutmisega on seotud geneetiliste erinevustega. On leitud ka seoseid, et lehe 

paksuse muutmise võime väheneb toitainete puuduses (Dijkstra, 1990).  

Kuigi lehed on fotosünteesi organid, ei ole lehe pindala muutused aga alati seotud ainult 

fotosünteesi funktsioonidega. Lehed on seotud ka valguse ning toitainete konkurentsiga, 

toitainete talletamise funktsiooni, kaitsefunktsiooniga herbivooride vastu jms. (Dijkstra, 

1990). 

1.5.3. Väetamise mõju lehe anatoomiale. 

 

Lehe eripinna (LEP) seost N hulgaga lehes on uuritud palju. LEP-i, lehe N ja P (Niinemets 

ja Kull, 2003) vaheline seos on väga selge ja positiivses korrelatsioonis (Knops ja Rein-

hart, 2000). Kui puisniitudel ja rabas on LEP positiivses korrelatsioonis P sisaldusega leh-

tedes, siis luhtadel korreleerub LEP nii N- kui P-sisaldusega lehtedes (Niinemets ja Kull, 

2003). Lehe vee- ja massipõhine N sisaldus korreleerub tugevalt ja negatiivselt lehe tihe-

dusega ning vähem tugevalt aga positiivselt LEP-ga. Kõikide 52 puu puhul lehe LEP kor-

releerus lehe tihedusega, kuid mitte lehe paksusega (Castro-Díez et al., 2000). Mitmed 

uurimused kinnitavad, et LEP on oluline parameeter, mis viitab taimede konkurentsivõime-

le kätte saada mullast vaba lämmastikku (Knops ja Reinhart, 2000). Üldised trendid, kuigi 

siin võib olla erandeid mõne liigi puhul, on pigem, et mida produktiivsemad on kooslused, 

seda suurem on nende liikide LEP (Poorter ja Jong, 1999). On täheldatud, et suure LEP-iga 

(suhteliselt suurema pindalaga aga õhemate lehtedega) taimed on kõrge N-omastavusega, 

sellest tuleneb ka kõrge N-sisaldus lehtede massi ühiku kohta ja kõrge fotosünteesi aktiiv-
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sus lehe N ühiku kohta. Need liigid on spetsialiseerunud suure hulga ressursside omastami-

sele. Ja vastupidi, väikese LEP-ga (paksemate lehtedega) liigid on suure kuivmassiga 

(kuivmass /märgmass), neil on pikk rakkude ja juurte eluiga, suur rakuseinte kontsentrats-

ioon ning nad on kohastunud pigem oma ressursside hoidmisele kui omastamisele, suuda-

vad elada toitainete vaesel pinnal (Poorter ja Jong, 1999; Castro-Díez et al., 2000). Uuri-

muses, kus võrreldi looduslikku paju klooni S. viminalis (78) hübriidklooniga S.scheverinii 

E.Wolf. x S. viminalis L. (TORA) täheldati samuti, et aeglasema kasvuga looduslik kloon, 

millel on väiksem LEP, on vähem vastuvõtlik vee ning toitainete stressile. Hübriidklooni 

LEP oli alati suurem võrreldes loodusliku klooniga S. viminalis (78). Looduslik kloon kas-

vas kiiremini veepuuduses ning hübriidkloon TORA kasvas kiiremini ainult niiskemas 

mullas ja toitainete lisamisel. Uurimus näitas ka, et kohalik aeglasema kasvuga kloon oli 

parema veekasutuse efektiivsusega, kuid mitte parema N kasutamise efektiivsusega. Kui 

taimi väetati ja kasteti, siis hübriidkloon TORA tootis kuni 25% rohkem biomassi, tema 

lehtede N sisaldus oli suurem ning oli ka suurema LEP-ga (Weih, 2001). Ka Knops ja 

Reinharti (2000) eksperiment N lisamisega mitmeaastastele kõrrelistele näitas, et lehtede 

LEP muutumise võime N lisamisel on eri liikide vahel suure varieeruvusega. Hariliku 

orasheina (Agropyron repens) puhul oli suurenemine 82%. Seos LEP muutumise ja bio-

massi muutumise vahel oli nõrgalt positiivne. Kui LAI tõusis kõikide liikide peale kokku 

202%, oli lehtede LEP suurenemine sellest 2/3 ja liikide vaheldumisega seotud kadu 1/3. 

Biomass tõusis siiski vaid 57%. Warning et al., (1985) uurimuses täheldati, et toitainete 

sisalduse muutused põhjustavad pajudel LEP-i muutuseid. Toitainete defitsiit vähendas 

Salix aquatica LEP-i ning muutis ka lehe keemilist proportsiooni tugevalt (Dijkstra, 1990). 

On tulemusi, kus N-defitsiit või sellega väetamine ei põhjusta LEP muutuseid. Kui valge 

hanemaltsa (Chenopodium album) LEP vähenes N puuduses, siis tähk-rebsheina (Ama-

ranthus retroflexus)  LEP ei muutunud üldse, kuigi isegi orgaanilise lämmastiku sisaldus 

lehtedes vähenes mõlemal liigil samas ulatuses. Rebasheinal (Amaranthus buwellii) LEP 

väärtus N defitisiidis hoopis tõusis (Sage ja Pearcy 1987; Dijkstra, 1990). Samuti leiab Ri-

pullone et al. (2003) oma katses, et ühe okaspuu hariliku ebatsuuga (Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.) Franco) ning ühe laialehise euroameerika papli (Populus × euramericana (Dode) 

Guin.) ammooniumnitraadiga väetamisel lehtede lämmastikusisaldus lehepinna ühiku koh-

ta tõusis, kuid mõju ei avaldanud see lehtede tihedusele ja LEP-le kummagi liigi puhul.  

Lehe LEP-i seost teiste keskkonnatingimustega on uurinud Wuytack et al. (2011), kus 

saasteainete (O₃ ja NOx) mõju valge paju (Salix alba L) LEP-ile ei leidnud kinnitust, küll 

aga leiti, et mida varjulisemas kohas leht asus, seda suurem oli LEP.  
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2.1. Katsetaimed ja nende kasvatamine 

2.1.1. Aasta 2012 

 

Katsematerjaliks olid Kambja pajuistandusest pärit pajukloonide TORA ja 83 oksad, mil-

lest saadi iga väetamisrežiimi kohta 8 taime kummastki uuritavast kloonist. Katse viidi läbi 

Eesti Maaülikooli botaanikaosakonna kasvuhoones Tartus aadressil Riia 181. Katsekohaks 

valiti kasvuhoone, et vältida potentsiaalseid negatiivseid keskkonnamõjusid. 

Kõik pistoksad olid 20 cm pikkused, diameetritega 11‒16 mm ja nad istutati 16. mail 2012. 

aastal substraadiga täidetud pottidesse selliselt, et 2 cm pistoksast jäi substraadist välja. 

Taimi kasteti väetamise alguseni 26. juunil 2012. aastal kraaniveega vastavalt vajadusele. 

Kui lisandus väetamine, lisati vastavalt väetusele Tabelis 2. märgitud kogus väetist 1l 

kraaniveele, mis valati iga taime kõrval olevasse kannu. Ühe kannutäie väetusainega kaste-

ti nädal aega ja kui see sai varem otsa, kasteti kraaniveega kuni järgmiste väetussegude 

väljavalamiseni. Juhul, kui taim ei suutnud väljavalatud väetussegu nädalaga omastada, 

märgiti see kasvuhoonekatse märkmetesse ning väetusperioodi pikendati – selline olukord 

esines ainult 1Dig töötlusega taimedel. Väetamine lõpetati 17. septembril 2012. a ning ala-

tes sellest kuupäevast kasteti külmemate ilmade saabumiseni ainult veega. Kokku väetati 

taimi 10 nädala jooksul. Talvitumiseks viidi taimed Tammjärvele, kus sisemised potid 

eemaldati välistest pottidest. Ning taimed istutati sisemise poti sügavuselt kraavi maa sisse, 

et imiteerida talviseid Eesti kliimatingimusi  

 

2.1.2. Aasta 2013 

 

Kevadel 2013, enne lehte minekut kaevati potid jälle maa seest välja ning hakati kastma 

vastavalt vajadusele. Väetamisega alustati 13. juunil, mis toimus igal neljapäeval vastavalt 

väetuse skeemile (Tabel 2) ning kestis kuni 15. augustini. Selleks aastaks oli igast katse-

seeriast järele jäänud neli taime. Fotosünteesi mõõdeti 30 taimelt. Iga taime juures mõõdeti 

fotosünteesi parameetreid kolmelt lehelt.  

 

 

2.1.3. Aasta 2014 
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2014. aasta andmete saamiseks korraldati eelnevate aastatega võrreldes analoogne katse, et 

andmed oleksid võrreldavad.  

2014 aasta katse korraldati Tartumaal, Kambja vallas. Katses vajaminevad paju oksad lõi-

gati nii nagu eelnevatel aastatel Kambja pajuistandusest. Okste lõikamine ja pistokste istu-

tamine toimus 6. mail 2014. Kõik pistoksad olid 20 cm pikkused. Taimed istutati viieliitri-

listesse pottidesse, vajaminev substraat nendesse koguti AS Ropka Liiv Krüüdneri liivakar-

jäärist. Substraadiks valiti liiv, kuna see on toitainete poolest vaene ning seega võis oleta-

da, et väetamise mõju on võimalikult selgelt hinnatav. Lehepungad puhkesid 2014. aastal 

ajavahemikus 18–22 mai ning kõikides pottides läksid pajud kasvama. 

 

2.1.4. Ilmastik katseperioodi jooksul 

 

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ja Keskkonnaagentuuri andmete alusel teh-

tud arvutuste tulemused on toodud  Tabel 1. Aasta  2012 keskmine õhutemperatuur oli 1‒

2°C madalam 2013‒2014 aasta keskmisest, samuti päikesepaiste tunde oli sel aastal 120 

tundi vähem kui 2013. aastal ja 61 tundi vähem kui 2014. aastal. Sademeid oli kõige vä-

hem aastal 2013.  

 

Tabel 1. Katseaastate ilmastikunäitajad Tartu Tõravere observatooriumi piirkonnas. Sul-

gudes on toodud Eesti keskmine (Kallis jt. 2013, 2014, 2015). 

Aasta Sademed (mm) 

mai-august sum-

ma 

Päikesepaiste 

(tundides) mai-

august, summa 

Keskmine õhutempera-

tuur (°C) mai-august 

keskmine (summa) 

2012  

(Eesti keskmine) 

337  

(325) 

975  

(1038) 

14,825 (59,3) 

(14,45 (57,8)) 

2013 

(Eesti keskmine) 

246,1  

(215) 

1080 

(1135) 

17,05 (68,2) 

(16,3 (65,3)) 

2014  

(Eesti keskmine) 

427,8  

(312) 

1034 

 (1038) 

15,57 (62,3) 

15,35 (61,4) 

   

2.2. Väetised 

 

Väetisteks kasutati kolme materjali. Biogaasi kääritusjääki (2012. aastal oli see pärit Eesti 

Maaülikooli katseseadmest. Aastatel 2013 ja 2014 kasutati 2013. a. 13. juunil Oisu biogaa-

sijaamast toodud kääritusjääki). Mineraalväetist (kaubamärk Substral© toode) ja veise- või 

sealäga (2012. a. saadi veiseläga AS Tartu Agro Rahinge veisefarmist, aastatel 2013 ja 

2014 kasutati 2013 a. 13. juunil Oisu biogaasijaamast toodud sealäga) (Tabel 2). Kääritus-
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jääki ja veiseläga säilitati kogu katseperioodi jooksul keldris, kus õhutemperatuur jäi val-

davalt vahemikku +5..+10 °C.  

Tabel 2. Läga, kääritusjäägi ja mineraalväetise põhinäitajad. * Andmed puuduvad. 

Aine Kuivaine 

(%) 

pH NH4-N 

mg kg-1 

N (%) P (%) K (%) 

Veiseläga 

2012 a. 

9,15 6,50 2300 0,46 * * 

Sealäga  

2013 ja 2014 a. 

6,77 7,10 1376,3 0,298 0,048  

Kääritusjääk 2012 

a.  

3,57 7,88 3200 0,44 * * 

Kääritusjääk  2013 

ja 2014 a. 

6,68 8,21 2550,7 0,397 0,061 * 

Mineraalväetis  

2012 a. 

* * * 7 1,3 5,0 

Mineraalväetis 2013 

ja 2014a. 

* * 2000 7 3 

(P₂O₅) 

6  

(K₂O) 

 

Kui väetisi oli kolm, siis väetusskeeme ehk väetuseid oli viis: 0,5Dig, 1Dig, Min, 0,5Läga 

ja C. Väetuse C puhul taimedele toitaineid ei lisatud, siiski nimetatakse seda lihtsuse mõt-

tes siin ja ülejäänud töös väetuseks. Väetused erinesid üksteisest väetamise plaani poolest, 

kastmisskeem oli kõigi väetuste puhul ühesugune. Väetamise skeem kujundati vastavalt 

katse planeerijate teadmistele pajude toitainenõudlusest ja tugines eelnevalt pajutaimedega 

läbiviidud katsete tulemustel. Väetise kogus, mis lahustati vees, arvutati selle lämmastiku-

sisalduse põhjal. Erinevate aastate väetamise skeemid erinesid üksteisest natuke, aastal 

2012 sai taim kääritusjääki ja läga poole suurema koguse nädalas võrreldes aastaga  2014 

(Tabel 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Väetuste kirjeldused koos ühele taimele lisatud N kogustega aastal 2012 
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Väetus 

Väetamise plaan 

(ühe taime kohta nädalas) 

 

N (g näda-

las) 

 

N (g 10. 

nädalaga) 

2012 2013 2014 2012-2014 

 

0,5Dig 

 

115 ml kääritus-

jääki 1 l vee 

kohta 

100 ml kääri-

tusjääki 1 l vee 

kohta 

ca 100 ml kääri-

tusjääki 100 -

200ml vee kohta 

 

0,5 

 

5 

 

1Dig 

230 ml kääritus-

jääki 1 l vee 

kohta 

200 ml kääri-

tusjääki 1 l vee 

kohta 

ca 200 ml kääri-

tusjääki 100 -

200ml vee kohta 

 

1 

 

10 

 

Min 

6,2 ml mine-

raalväetist 1 l 

vee kohta 

7 ml mineraal-

väetist 1 l vee 

kohta 

7 ml vedelvätist 

100 -200ml vee 

kohta 

 

1 

 

10 

 

0,5Läga 

110 ml veiselä-

ga 1 l vee kohta 

100 ml veise-

läga 1 l vee 

kohta 

100 ml läga 100 

-200ml vee koh-

ta 

 

0,5 

 

5 

 

C 

Väetist kastmis-

vette ei lisatud 

Väetist kast-

misvette ei 

lisatud 

Väetist kastmis-

vette ei lisatud 

 

- 

 

- 

 

2.3. Assimilatsiooni mõõtmine 

 

Katses olevate taimede assimilatsiooni mõõdeti iga aasta augusti lõpus ja septembri algu-

ses WALZ portatiivse gaasianalüsaatori Portable Gas Exchange. Fluorescence System 

GFS-300 abil.  

Antud mõõteseade on gaasivahetussüsteem, kus mõõtekambris (küvetis) arvutatakse CO₂ 

ja H₂O  sisse- ja väljavoolude hulga kaudu uuritava taime uuritava lehe omastatud CO₂ 

hulk miinus hingamine ehk netoassimilatsioon. Katses arvutati netoassimilatsioon viiel eri-

neval valgustihedusel – 0, 250, 500, 1000 ja 2000 µmol m-2 s-1 .  

Netoassimilatsiooni arvutamiseks oli vaja anda arvutile ette valemid, ning taime lehtede 

pindalade väärtused, mille alusel toimus arvutamine. Kasutati Caemmerer and Farquhar 

(1981) väljatöötatud meetodit, kus netoassimilatsioon arvutati järgneva valemiga: 

A=ue*(ce-co)/LA-E*co   

Kus A = netoassimilatsioon (µmol m-2 s-1 ),  

ue = molaarne voolukiirus (µmol s-1), 

co = CO2 molaarne kontsentratsioon küvetist väljaminevas õhus (ppm),  

ce = CO2 molaarne kontsentratsioon küvetti sisse tulevas õhus (ppm).  

LA = lehe pindala (cm2 ), 

E = transpiratsioon (mmol m-2 s-1), 
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2.4. Fotosünteesi efektiivsuse mõõtmine 

 

Fotosünteesi efektiivsus (𝜱) ehk valguskõvera tõus madala valgusintensiivsuse juures 

mõõdeti antud töös valgusintensiivsuse PAR 250 ja PAR 500 vahel. Ehk (µmol CO₂ µmol 

-1 valguskvanti) = ∆A (µmol CO₂ m-2 s-1)  ∆PAR-1 ( µmol valguskvanti m-2 s-1). Selguse 

mõttes esitatakse antud töös fotosünteesi efektiivsust kirjeldavad suurused assimilatsiooni 

juurdekasvuna - ∆A (µmol CO₂ m-2 s-1) , valgusintensiivsusega (250 µmol valguskvanti m-

2 s-1) läbi jagamata. 

 

2.5. Lehe eripinna (LEP) mõõtmine 

 

Lehe eripinna (LEP) mõõtmiseks eemaldati katses uuritud leht pärast assimilatsiooni 

mõõtmist taimelt, selle küvetis olnud osa eraldati ettevaatlikult žileti abil ning skaneeriti 

arvutisse. Selleks, et arvutada lehe pindala skaneeritud pildilt, kalibreeriti skanner 8 cm² 

musta paberitükiga. Skaneeritud leht kuivatati kuivatuskapis temperatuuril 75 °C vähemalt 

48 tunni jooksul ning kaaluti täpsusega 0,01 g. Saadud tulemustest arvutati lehe eripind 

(lehe pindala ja lehe kuivmassi suhe (cm2 g-1)).  

 

2.6. Statistika 

 

Andmete analüüsimisel kasutati statistika tarkvara SAS 9.2. Kasutati lineaarsete mudelite 

protseduure, Least Squares Means, mitmefaktorilist ANOVA testi et leida kas andmerüh-

mad erinevad üksteisest statistiliselt oluliselt. Usaldusväärsuse tase arvutustes määrati alati 

95%. Kasutati ka mitmese võrdluse Ryan-Einot-Gabriel-Welsch testi, et leida statistilisel 

hinnangul ühesugused andmerühmad , mida tulemustes tähistatakse sama tähega. Graafi-

kud koostati programmides Excel. 

 

 

 

3. UURIMUSTÖÖ TULEMUS 
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3.1. Väetuse mõju maksimaalsele assimilatsioonile  

3.1.1. Erinevused uuritud kloonide vahel 

 

Hinnates paju lehtede assimilatsiooni teoreetilist maksimumi (Amax) kolmefaktorilise dis-

persioonanalüüsi kaasabil (kui faktortunnusteks olid aasta, väetus ja kloon), ei tuvastatud 

kahe klooni – TORA ja 83 CO₂ Amax väärtustes statistiliselt olulisi erinevusi (ANOVA) 

(p>0,05) (Tabel 3). Uurides aastat 2012 eraldi, ilmnes siiski, et väetusel Min erinesid 

Amax väärused kloonide vahel oluliselt (ANOVA ja TUKEY test).  

Antud töös edaspidi esitatakse kahe klooni andmed koos. 

 

 

Joonis 1. CO₂ Amax varieeruvus kloonide vahel väetuste kaupa aastal 2013. Graafik esitab 

keskmised +/- standardviga. Erinevad tähed tähistavad usutavaid erinevusi. 

 

3.1.2. Erinevused aastate vahel 

 

Katsest selgus, et aastate ilmastiku mõju CO₂ Amax-i näitajatele oli statistiliselt oluline 

(ANOVA) (p<0,05). Mitmese võrdluse tulemused väetuste ja aastate kaupa on esitatud Ta-

belis 4 ja usutavad erinevused aastate vahel on esitatud erinevate tähtedega (p<0,05) (Tabel 

4).  

 

 

Tabel 4. Amax sarnasused/erinevused aastate vahel väetuste kaupa. Sama tähega Amax 

keskmised ühe väetuse lõikes ei erine teistest aastatest statistiliselt oluliselt. 

A A
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Väetus/ 

Aasta 

0,5Dig  

Amax (µmol 

CO₂ m-2 s-1)  

0,5Läga 

Amax (µmol 

CO₂ m-2 s-1)  

1Dig 

Amax (µmol 

CO₂ m-2 s-1)  

C 

Amax (µmol 

CO₂ m-2 s-1)  

Min  

Amax (µmol 

CO₂ m-2 s-1)  

2012 23,8+/-0,6 A 21,5+/-0,7 A 10,9+/-0,8 A 12,6+/-0,4 A 25,1+/-0,9 A 

2013 11,2+/-0,8 B 11,0+/-1,0 B 5,4+/-1,1 B 9,4+/-0,5 B 9,9+/-1,1 B 

2014 6,6+/-0,8 C 12,3+/-1,0 B 6,3+/-1,1 AB 7,8+/-0,5 B 9,2+/-1,3 B 

 

Kõigi väetusvariantide Amax väärtused oli aastal 2012 kõrgemad kui järgnevate aastate 

samad näitajad. Kui väetuse Min Amaxi keskmine oli aastal 2012 25 µmol CO₂ m-2 s-1, siis 

aastatel 2013‒2014 oli see isegi 2/3 võrra väiksem. Põhjuseks võis olla see, et 2012. a. olid 

mõned väetised erinevad võrreldes aastatega 2013 ja 2014. Kuna osade väetiste keemiline 

koostis erines aastate lõikes ja kõrvutades väetamata taimede (väetus C) Amax andmeid 

erinevatel katseaastatel, siis eristub ka selle väetuse puhul aasta 2012 kõige suuremate 

Amax väärtustega (Joonis 2).  

 

 
Joonis 2. Lehtede Amax keskmised aastate kaupa väetusel C. Graafik esitab keskmised +/- 

standardviga. Erineva tähega tähistatud aastate Amax erineb üksteisest statistiliselt oluliselt 

väetuse lõikes (p<0,05). 

 

Kuna aasta mõju osutus oluliseks, siis edaspidi uuritakse andmeid aasta kaupa. 
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3.1.3. Erinevused uuritud väetuste vahel. 

 

Leiti, et erinevalt väetatud taimede Amax-id erinesid üksteisest statistiliselt oluliselt 

(ANOVA) (p<0,05). Väetuse 0,5Läga Amax näitajad olid kõigil kolmel katseaastal teiste 

väetuste samadest näitajatest kõrgemad. Ka väetuse Min ja 0,5 Dig Amax oli alati aastate 

lõikes keskmisest kõrgem. Kõige väiksemad Amax näitajad kõigil kolmel aastal saadi väe-

tusvariandilt 1Dig (Tabel 5). 

 

Tabel 5.  Amax väetuste sarnasused-erinevused aastate kaupa. Sama tähega väetuse Amax 

keskmised ühe aasta lõikes ei erine teistest väetustest statistiliselt oluliselt. 

Väetus 2012 Amax 

µmol CO₂ m-2 s-1 

2013 Amax 

µmol CO₂ m-2 s-1 

2014 Amax 

µmol CO₂ m-2 s-1 

0,5Dig 23,8+/-1,3 A 11,2+/-0,9 A 6,6+/-0,9 B 

0,5Läga 21,5+/-1,9 A 11,0+/-1,2 A 12,3+/-1,3 A 

1Dig 10,9+/-1,9 B 5,4+/-1,2 B 6,3+/-1,5 B 

C 12,6+/-1,9 B 9,4+/-1,2 A 7,8+/-1,3 B 

Min 25,1+/-1,9 A 9,9+/-1,3 A 9,2+/-1,3 AB 

 

Väetuse 0,5 Dig taimede Amax väärtused olid võrreldes teistel väetustel kasvanud taimede 

Amax väärtustega üldiselt kõrgemad, kuid aastal 2014 olid nii 0,5 Dig, 1 Dig kui ka C väe-

tuste Amax väärtused taimedel väikesed (Joonis 3).  

 

 

Joonis 3. Amax väärtused väetusete kaupa aastal 2014. Samade tähtedega tähistatud väe-

tuste Amax väärtused ei erine statistiliselt oluliselt üksteisest. Graafik esitab keskmised +/- 

standardviga. 
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3.2. Väetamise mõju fotosünteesi efektiivsusele 

3.2.1 Erinevused kloonide vahel. 

 

Erinevate kloonide fotosünteesi efektiivsuse näitajad ei olnud statistiliselt usutaval määral 

erinevad ei katseaastate ega ka väetusvariantide lõikes (ANOVA) (p>0,05) (Tabel 6).  

 

Tabel 6. Fotosünteesi efektiivsuse (netoassimilatsiooni juurdekasvu, PAR 500-PAR 250, 

∆A (µmol CO₂ m-2 s-1)) erinevused paju kloonide TORA ja 83 vahel väetuste ja aastate 

kaupa. Sama tähega tähistatud kloonid ei erine statistiliselt oluliselt üksteisest.  

Väetus 2012 

∆A (µmol CO₂ m-2 s-1) 

LEP   2013 

∆A (µmol CO₂ m-2 s-1) 

LEP 2014 

∆A (µmol CO₂ m-2 s-1) 

TORA 83 TORA 83 TORA 83 

0,5Dig 6,6+/-1,1 A 6,5+/-0,8 A 3,5+/-0,9A 4,3+/-0,6 A 1,8+/-0,6 A 1,4+/-0,5 A 

0,5Läga 4,9+/-0,7 A 5,4+/-0,5 A 3,2+/-0,8 A 3,2+/-0,6 A 3,4+/-0,8 A 3,4+/-0,5 A 

1Dig 6,9+/-1,8 A 3+/-1,3 A 1,9+/-0,9 A 1,8+/-0,7 A 2,4+/-1,2 A 0,8+/-1 A 

C 4,3+/-0,7 A 3,1+/-0,5 A 2+/-0,6 A 2,9+/-0,4 A 1,9+/-0,4 A 1,8+/-0,3 A 

Min 5,4+/-1,6 A 7+/-0,5 A 3+/-0,9 A 3,2+/-0,7 A 4,1+/-1 A 2,4+/-0,8 A 

 

3.2.2. Erinevused aastate vahel. 

 

Katseaastad erinesid fotosünteesi efektiivsuse poolest statistiliselt oluliselt (MANOVA) 

(p<0,05). Aastal 2012 oli taimede fotosünteesi efektiivsus iga väetuse puhul suurem kui 

teistel katseaastatel (Tabel 7).  

 

Tabel 7. Fotosünteesi efektiivsuse (netoassimilatsiooni juurdekasvu) erinevused aastate 

vahel väetuste kaupa. Sama tähega tähistatud aastad ei erine statistiliselt oluliselt üksteisest 

ning tähestikus eesolev täht tähistab numbriliselt suuremat juurdekasvu väärtust.  

Väetus 2012 

∆A (µmol CO₂ m-2 s-1) 

2013 

∆A (µmol CO₂ m-2 s-1) 

2014 

∆A (µmol CO₂ m-2 s-1) 

0,5Dig A 6,6 +/-0,5 B 4 +/-0,6 C 1,6 +/-0,6 

0,5Läga A 5,2 +/-0,4 B 3,7 +/-0,5 B 3,2 +/-0,5 

1Dig A 5,1 +/-0,7 B 1,8 +/-0,9 B  2 +/- 1 

C A 3,7+/-0,3 B 2,5+/-0,4 B 1,9+/-0,04 

Min A 6,1+/-0,5 B 3,1 +/-0,7 B 3,3 +/-0,7 

  

3.2.3. Erinevused väetuseti. 

 

Erinevate väetuste mõju fotosünteesi efektiivsusele hinnati statistiliselt oluliseks (ANO-

VA)(p<0,05). Mitmese võrdluse tulemusel leiti väetused, mis üksteisest erinevad statistili-
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selt oluliselt (p<0,05). Esimese aasta taimede (aastatel 2012 ja 2014) netoassimilatsiooni 

tõus varieerus väetuseti rohkem kui teise aasta taimedel. Kõige suurema netoassimilatsioo-

ni tõusuga olid neil aastatel Min ja 0,5 Läga väetusel kasvanud taimede lehed. Väikseimate 

tõusudega aastal 2014 olid 0,5Dig ja C ning 2012. aastal C ja 1Dig (Tabel 8). Aastal 2013, 

kus taimed olid juba kaheaastased, ei eristunud erinevate väetuste tõusud nii palju, kõige 

suurem tõus avaldus väetusel 0,5Dig kasvanud taimede lehtedel, väetusel C oli netoassimi-

latsioonitõus samas suurusjärgus mis väetustel Min ja 0,5 Läga ning kõige väiksema tõu-

suga oli 1Dig (Tabel 8). Väetusvariantide Min ja 0,5Läga kasvanud taimede fotosünteesi 

efektiivsus jäi suhteliselt samaväärseks. 

 

Tabel 8. Fotosünteesi efektiivsuse (netoassimilatsiooni juurdekasvu) võrdlus aastate kaupa 

erinevatel väetustel (GLM protseduur, REGW Mitmese võrdluse test). (Tähed tähistavad 

statistiliselt erinevaid rühmi ja tähestikus eespool olev täht omab suuremat numbrilist väär-

tust järgmisest: A->BA->CBA->BC->C).  

Väetus 2012 

∆A (µmol CO₂ m-2 s-1) 

2013 

∆A (µmol CO₂ m-2 s-1) 

2014 

∆A (µmol CO₂ m-2 s-1) 

0,5Dig A     6,6 +/-0,6 A      3,96 +/- 0,4 C      1,6 +/-0,4 

0,5Läga BA   5,2 +/-0,8 BA    3,18 +/- 0,6 A       3,7 +/-0,5 

1Dig BA   5,1 +/-0,8 B      1,8 +/- 0,6 CBA    2 +/-0,6 

C B     3,7 +/-0,8 BA   2,48 +/- 0,6 BC    1,9 +/-0,5 

Min A     6,1 +/-0,8 BA   3,08 +/- 0,7 BA    3,3 +/-0,5 

  

Aastatel 2012 ja 2013 oli kõige suurem fotosünteesi assimilatsiooni juurdekasv väetusel 

0,5Dig kasvanud paju lehtedel, aastal 2014 aga 0,5Läga väetusel kasvanud paju lehtedel. 

Väikseimad fotosünteesi efektiivsused katseaastatel 2012, 2013 ja 2014 olid vastavalt väe-

tustel C, 1Dig ja 0,5 Dig kasvanud pajude lehtedel.  

  

3.3. Väetamise mõju lehe eripinnale 

3.3.1. Klooni mõju 

 

Lehe eripindade erinevused kahe klooni vahel hinnati statistiliselt oluliseks (ANOVA) 

(p<0,05). Aastate lõikes kloonidevaheline erinevus ei olnud ühesugune. Aastatel 2013 ja 

2014 oli kloon TORA neljal väetusel viiest suurema lehe eripinnaga kui kloon 83. Aastal 

2012 aga oli lehe eripind kloonil 83 suurem kui  kloonil TORA kahel väetusel ja kloonide 

omavaheline erinevus ei olnud nii suur kui aastatel 2013 või 2014. Kui kloonide lehe eri-

pinna kõikumised väetuse lõikes olid aastatel 2013‒2014 1‒30 cm²  g -1 (Joonis 4), siis aas-

tal 2012 olid need 20‒50 cm²  g-1. 
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Joonis 4. Paju lehe eripind kloonidel TORA ja 83 erinevatel väetustel aastal 2013. Sama 

tähekombinatsiooniga kloonid ei erine üksteisest statistiliselt oluliselt aasta lõikes. Graafik 

esitab keskmised +/- standardviga. 

 

Kuna klooni mõju lehe eripinna suurusele on statistiliselt oluline, siis edaspidi uuritakse 

kloone eraldi. 

 

3.3.2. Aasta mõju  

 

Katseaasta ilmastiku mõju LEP-i näitajatele hinnati statistiliselt oluliseks (ANOVA) 

(p<0,05). Aasta mõju ei tulnud välja väetustel C ja 1Dig. Kõigi teiste väetuste puhul oli 

aasta 2012 teistest aastatest suurema lehe eripinnaga välja arvatud väetusel Min, kus kesk-

mine väärtus oli sama mis aastal 2013, kuid varieeruvus oli väiksem (Tabel 10). Aastal 

2013, kus taimed olid kahe aastased, jäi kloonil TORA lehe pindala eelmise aastaga võr-

reldes samaks ainult väetusel Min, tõusis natuke C väetusel kasvanud taimede puhul.  
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Tabel 10. LEP erinevused aastati kloonil TORA väetuste kaupa. Sama tähega tähistatud 

aastad ei erine statistiliselt oluliselt üksteisest. Tulemused esitatakse LEP keskmised +/- 

standardviga.  

Väetus/ 

Aasta 

0,5Dig 

LEP  (cm2g-1) 

0,5Läga 

LEP  (cm2g-1) 

1Dig 

LEP  (cm2g-1) 

C 

LEP  (cm2g-1) 

Min 

LEP  (cm2g-1) 

2012 164,4+/-7,8  A 182,5+/-7,0  A 151,8+/-5,9  A 129,7+/-7,8  A 223+/-8, 2   AB 

2013 137,8+/-12,1AB 154+/-10,5 B 146,8+/-8,7  A 130,5+/-11,9A 223+/- 13, 9  A 

2014 134,2+/-11,4 B 150+/-10,5 B 164,9+/-9,4  A 144,7+/-11,9A 173, 9 +/- 12,8B 

 

3.3.3. Väetuste erinevused 

 

Lehtede eripindade erinevused väetuste lõikes leiti olevat statistiliselt olulised (ANOVA) 

(p<0,05). Kloon 83  LEP on reageerinud väetustele aastati küllaltki erinevalt, kuid üheaas-

taste taimede puhul (aastatel 2012 ja 2014) on hästi mõjunud väetus 0,5Läga, aastal 2012 

ka 0,5Dig ja Min. Kaheaastaste taimede puhul (aasta 2013) on teistest suurema LEP-iga 

lehed väetusel Min kasvanud taimedel. Kõigil aastatel on väetustel C ja 1 Dig kasvanud 

taimede lehed teistest väiksema LEP-iga (Tabel 11).   

 

Tabel 11. LEP väetuste vahelised erinevused aastate kaupa kloonil 83. Sama tähega tähis-

tatud väetused ei erine üksteisest statistiliselt oluliselt. Tulemused esitatakse LEP keskmi-

sed +/- standardviga.  

Väetus LEP  (cm2g-1) 

 2012 

 

LEP  (cm2g-1) 

2013 

LEP  (cm2g-1) 

2014 

0,5Dig. 181,5+/-  6,8      A 149,1+/- 4,2          B 94,6+/- 7,5             B 

0,5Läga 200,4 +/- 9,4      A 126,8+/- 8,4          B 189,1+/- 10,6         A 

1Dig. 134,9+/- 9,6       B 114,0+/- 8,4          B 117,8+/- 15,1         B 

C 152, 5+/-9,8       B 130,6+/-7,8           B 124,9+/- 10,6         B 

Min 188,4+/- 9,4       A 198,70+/-8,1         A 124, 2+/- 10,6        B 

 

Olenemata aastast olid kloon TORA taimede lehed suurimate LEP väärtustega väetusel 

Min kasvanud taimedel. Kloon TORA väikseimad LEP väärtused olid aastal 2012 väetusel 

C kasvanud taimedel (Joonis 5), 2014 väetusel 0,5Dig kasvanud taimedel ja aastal 2013 

olid kõigi väetuste (va. väetusel Min kasvanud taimede LEP näitajad) statistiliselt võrdselt 

Min väetusest madalamate väärtustega. 
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Joonis 5. Lehe eripind viiel erineval väetusel aastal 2012 kloonil TORA. Sama tähekombi-

natsiooniga väetused ei erine üksteisest statistiliselt oluliselt. Graafik esitab keskmised +/- 

standardviga. 
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4. ARUTELU 

4.1. Väetamise mõju maksimaalsele assimilatsioonile 

 

Maksimaalse assimilatsiooni väärtused erinesid aastate lõikes ja väetuste kaupa, kuid kloo-

nide vahel erinevusi ei olnud. Aasta 2012 Amax väärtused olid järgnevatest aastatest kõr-

gemad. Väetamata taimede Amax oli aastal 2012 12,6+/-0,4 µmol CO₂ m-2 s-1, aastal 2013 

9,4+/-0,5 µmol CO₂ m-2 s-1 ning aastal 2014 7,8+/-0,5 µmol CO₂ m-2 s-1. Aastate 2012 ja 2013 

vahel varieerus erinevus väetuste kaupa (Tabel 3). Uurimusest tuli välja, et väetamine mõ-

jutas Amax-i, kuid aastati erinevalt. Ainult väetus 0,5Läga oli võrreldes teiste väetustega 

igal aastal statistiliselt kõrgeimate Amax väärtustega – aastal 2012 21,5+/-1,9 µmol CO₂ m-2 

s-1, 2013 11,0+/-1,2 µmol CO₂ m-2 s-1 ja 2014 12,3+/-1,3 µmol CO₂ m-2 s-1. Aastal 2013 oli suu-

rimate Amax väärtusega kõik väetused va. väetus C, ning Amax varieerus 9,4 - 11,2 +/-1,3 µmol 

CO₂ m-2 s-1 vahel, väikseima Amax väärtusega oli väetus C – 5,4+/-1,2 µmol CO₂ m-2 s-1. 

Aastal 2014 oli suurima Amax väärtusega väetus 0,5 Läga 12,3+/-1,3 µmol CO₂ m-2 s-1. 

Väikseimad 0,5Dig, 1Dig ja C, vahemikus 6,3 -7,8 µmol CO₂ m-2 s-1 (Tabel 5).  

Kui mitmed tööd toovad välja, et väetamine liias vähendab väetamise efektiivsust (Sevel et 

al., 2014; Aronsson et al., 2014, Heinsoo et al., 2014), siis antut töö näitab, et mitte niivõrd 

N kogukulk ega ka NH₄-N hulk väetises ei mõjuta Amax tulemusi vaid väetise materjal. 

Sevel et al. (2014) on välja toonud, et olenemata väetise materjalist saadi sama N koguse 

juures sarnased tulemused. Kahjuks ei ole antud töös kõigi väetise materjalide kohta and-

meid, millised olid P- või K-kogused. Väetusreziimil 0,5Läga oli N koguhulk poole väik-

sem ning NH₄-N hulk rohkem kui poole väiksem kui Min režiimil (Tabel 3) aga Amax oli 

sarnane. Nii 0,5Läga kui Min väetusel kasvanud taime lehed olid teistest väetustest ena-

masti kõrgemate Amax väärtustega (Tabel 5). Aastatel 2012 ja 2013 oli peale 0,5Läga ja 

Min väetuse ka väetusel 0,5Dig Amaxid kõrged. Aastal 2012 oli väetusel 0,5Dig Amax 

keskmine 23,8+/-1,3 µmol CO₂ m-2 s-1,  0,5Läga keskmine Amax 21,5+/-1,9 µmol CO₂ 

m-2 s-1ja Min väetusel  25,1+/-1,9 µmol CO₂ m-2 s-1.  

Hinnates lämmastikväetise ja kääritusjäägi kui väetise mõju energiapaju biomassi produkt-

sioonile, leidsid Heinsoo et al. (2014), et kuigi kääritusjääk liias mõjub destruktiivselt, siis 

väheses koguses sobib see väetiseks paremini kui mineraalväetis. Ka antud töö puhul andis 

väikeses koguses kääritusjääk positiivse tulemuse, Amax on biomassi produktsioonivõi-

mega otseses seoses (Barigah et al., 1994). Kääritusjäägi mineraalväetisest paremaid Amax 
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väärtusi antud töö ei näita (Tabel 5). Küll aga võib esile tuua läga selge paremuse antud 

töös võrreldud teise väetistega.  

Võrreldes ühe- (aasta 2012) ja kaheaastasi taimi (aasta 2013) on näha, et kui esimesel aas-

tal väetus C kuulus REGW mitmese võrdluse testi tulemustel rühma B, siis teisel aastal 

kõigi teiste väetustega va 1Dig, samuti rühma A (Tabel 5). 

 

4.2. Väetamise mõju fotosünteesi efektiivsusele 

 

Assimilatsiooni tõus on oluline parameeter  hindamaks taime bioproduktiooni võimet.  Le-

he pindalaühikul olevast lämmastikusisaldusest sõltub, kui efektiivne on fotosüntees (Di-

jkstra,1990). Samuti sõltub pindalaühikul olevast lämmastikusisaldusest, kui efektiivne on 

fotosüntees. Lämmastiku omastamine sõltub tihti geneetikast ning toitainete kättesaadavus 

võimaldab rohkem lämmastikku siduda (Poorter et al., 2009; Dijkstra,1990).  Praeguses 

uurimuses lehtede fotosünteesi efektiivsused ei erinenud kloonide vahel statistiliselt oluli-

selt, küll aga aastate ja väetuste vahel. Väetamine mõjutas fotosünteesi efektiivsust. Ena-

masti on fotosünteesi efektiivsust hinnatud kogu taime tasandil (Koike et al., 1990, 2003; 

Campoe et al., 2013; Merilo et al., 2006) ja siis väetamine tõstab fotosünteesi efektiivsust, 

ning oletatakse, et lehe tasandil väetamine seda ei mõjuta (Koike et al., 1990), kuid prae-

gune uurimus näitab ka lehe tasandil fotosünteesi efektiivsuse tõusu. Samale tulemusele 

jõudis ka Rosati ja Dejong (2003) oma uurimuses, kus lämmastikuga väetamine tõstis ük-

siku lehe fotosünteesi efektiivsust. Aastatel 2012 ja 2013 olid kõige suurema fotosünteesi 

efektiivsusega 0,5Dig väetusel kasvanud taimede lehed (2012 aastal ka Min väetusel kas-

vanud taimede lehed). Aastal 2014 aga väetusel 0,5Läga kasvanud taimede lehed. Väik-

seim lehtede fotosünteesi efektiivsus oli kõigil aastatel väetusel C ja 1Dig kasvanud taime-

del. Holm ja Heinsoo (2014) tööde põhjal oli bioproduktsioon suurim 0,5Dig väetusel kas-

vanud taimedel. Holm ja Heinsoo (2014) uurimusest selgus, et 0,5 Dig kasutades biomass 

suureneb võrreldes kontrolliga poole võrra (üheaastastel taimedel) ja ajaga see vahe suure-

neb. Praeguses uurimustöös oli aastatel 2012-2013 samuti 0,5Dig väetusel kasvanud tai-

mede lehtede fotosünteesi efektiivsus suurim, teise aasta fotosünteesi efektiivsus on küll 

madalam esimese aasta omast, kuid kas vahe teiste väetustega kasvab, antud töös ei võrrel-

dud (Tabel 8). 
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4.3. Väetamise mõju LEP-le 

 

Mida suurem on lehe pindala, seda suurem on võimalus valgusenergiat omastada. Barigah 

et al. (1994) uurimustes paplite erinevate kloonidega on jõudnud järeldusele, et paplite lehe pinda-

la on otseses ja positiivses korrelatsioonis taime primaarproduktsioonivõimega. Samas on leitud, et 

olenevalt paju liigi kasvustrateegiast, võib suure bioproduktsiooniga olla nii väikese kui ka suure 

LEP väärtusega pajud (Tharakan et al., 2005). Antud töös erinesid kahe paju klooni (78 ja 

TORA) lehtede eripinnad statistiliselt oluliselt. Kloon TORA lehtede LEP oli enamasti 

suurem võrreldes klooniga 83 (Joonis 7). Väetusel C oli kloon 83 LEP  125 +/- 10,5 cm²g-1  

kloon TORA LEP 145+/-10,6 cm²g-1 (Tabel 11). 

Väetamine mõjutas kloonide lehtede eripinda erinevalt (Table 12). Kloon TORA puhul on 

väetusel Min kasvanud taimede lehtede LEP suurim, kloonil 83 aga on suurimad lehe eri-

pinnad olenevalt aastast nii väetusel Min kui 0,5Läga kasvanud taimedel. Kõige väiksemad 

LEP väärtused on kloonil TORA väetusel C ja 0,5Dig, kloonil 83 C ja 1Dig (Tabel 12).  

 

Tabel 12. LEP väetuste vahelised erinevused aastate ja kloonide 83 ja TORA kaupa. Sama 

tähega tähistatud väetused ei erine üksteisest statistiliselt oluliselt. 

Väetus LEP  2012 LEP   2013 LEP 2014 

TORA 83 TORA 83 TORA 83 

0,5Dig BC A C B B B 

0,5Läga BA A B B BA A 

1Dig BC B BC B A B 

C C B C B AB B 

Min A A A A A B 

 

Heinsoo, Dimitriou (2014) on hinnanud klooni 83 väga hea ellujäämisvõimega klooniks 

samas, kui bioproduktsioon pikema aja vältel on sel väiksem kui kloonil TORA. Esimesel 

aastal oli aga just kloon 83 nende töös kiirema bioproduktsioonivõimega. Praeguse töö 

põhjal saab välja tuua, et kui esimesel aastal oli kloonil 83 suurem LEP kolmel väetusel- 

0,5Dig, 0,5Läga ja Min, siis teisel aastal oli teistest väetustest suurem ainult Min väetusel 

kasvanud taimede LEP (Tabel 12).  

 

4.4. Amax, A tõus ja LEP võrdlevalt 

 
Selleks, et taimede bioproduktsioon oleks suur, peaksid olema nii Amax, fotosünteesi efek-

tiivsus ja soovitavalt ka LEP väärtused kõrged. Ka Barigah et al., 1994 leidis, et papli 
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kloonid, millel oli nii Amax kui lehe pindala suur, oli ka bioproduktsiooni võime poolest 

parem teistest kloonidest. Aasamaa et al. 2010, märgib, et fotosünteesiprotsessid sh. Amax, 

valguse efektiivne kasutuselevõtt võimaldavad kõige paremini prognoosida energiapaju 

maapealset  biomassi.  

Praeguses uurimustöös LEP, Amax, ega fotosüntees ei korreleerunud üksteisega statistili-

selt oluliselt. Toon siiski välja oma tähelepanekud: kui klooni 83 kasvas 0,5Läga  mõni-

kord ka Min väetusel (olenevalt aastast), siis tõusid nii Amax, fotosünteesi efektiivsuse kui 

LEP väärtused ühte moodi. Kloon TORA  reageerib igal aastal nii Amax, fotosünteesi 

efektiivsuse kui LEP väärtusi suurendavalt kasvades väetusel Min ning olenevalt aastast, 

mõnikord ka väetusele 0,5Läga. Kui väetusel 0,5Läga kasvanud taimede kõik kolm uuritud 

parameetrit ei olnud samaväärsete tulemustega võrreldes Min väetusega, siiski oli 0,5Läga 

ka siis kohe järgmine, peale Min väetust. Näitena toon aasta 2012 kõik uuritud parameetrid 

võrdlevalt (Tabel 13). 

 

 Tabel 13. Kolme erineva parameetri (fotosünteesi efektiivsus, Amax ja LEP) REGW 

mitmese võrdluse testi tulemused aastal 2012 võrdlevalt 

Väetus Assimilatsiooni 

tõus 

Amax LEP 

Kloon TORA 

LEP 

Kloon 83 

0,5Dig A A BC A 

0,5Läga AB A AB A 

1Dig AB B BC B 

C B B C B 

Min A A A A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

KOKKUVÕTE 

 

Praeguses uurimuses võrreldi väetamise mõju kahele paju kloonile - aeglasema kasvuga 

looduslikule paju kloonile S. viminalis (78) ja hübriidkloonile S.scheverinii E.Wolf. x S. 

viminalis L. (TORA). Uurimus oli potikatse, mis kestis kolm aastat – 2012-2014. Kahel 

aastal olid uuritavateks taimedeks üheaastased pajud, aastal 2013 uuriti kaheaastaseid, 

2012 kasvama pandud pajusid. Uuriti, kas väetamine mõjutab lehe eripinda (LEP), foto-

sünteesi parameetreid- lehe assimilatsiooni maksimum (Amax) ja lehe fotosünteesi efek-

tiivsus. Väetati viiel erineval režiimil: väetiseks oli kääritusjääk, mille kogus arvestati N 

sisalduse järgi ja üks taim sai vegetatsiooni perioodi jooksul 5g lämmastikku (0,5Dig), kää-

ritusjääk, mille kogusega sai taim 10 g lämmastikku vegetatsiooniperioodi jooksul (1Dig), 

läga (esimesel aastal veiseläga, teisel ja kolmandal aastal sealäga), hulgas, mille lämmastik 

kogus oli 5g taime kohta vegetatsiooniperioodi jooksul (0,5Läga), mineraalväetis, mille 

lämmastik kogus andis 10g lämmastikku ühele taimele vegetatsiooniperioodi jooksul 

(Min) ning kontrolltaimed, kus väetisi ei kasutatud (C). Leiti, et väetamine mõjutab kõiki 

kolme uuritud parameetrit. Kui Amax ja fotosünteesi efektiivsus ei erinenud kahe paju 

klooni vahel, siis LEP erines ka kloonide vahel ning LEP oli enamikel väetustel suurem 

kloonil TORA.  Kõige suuremad Amax väärtused saadi aastal 2012 väetustel Min (25,1+/-

0,9 µmol CO₂ m-2 s-1), väetusel 0,5Dig (23,8+/-0,6 µmol CO₂ m-2 s-1) ja väetusel 0,5Läga 

(21,5+/-0,7 µmol CO₂ m-2 s-1). Väikseimad Amax väärtused said kõigil aastail ühtemoodi 

väetusel 1Dig kasvanud taimede lehed, varieerudes 5,4-10,9 µmol CO₂ m-2 s-1.  

Lehtede fotosünteesi efektiivsus oli suurim taimedel, mis kasvasid aastal 2012 ning väetus-

tel 0,5Dig ja Min. Aastal 2013 oli suurim lehtede fotosünteesi efektiivsus taimedel, mis 

kasvasid väetusel 0,5Dig ning aastal 2014 0,5Läga väetust saanud taimede lehtedel. Väik-

seimad fotosünteesi efektiivsused olid kas väetusel C või 1Dig kasvanud taimede lehtedel, 

olenevalt aastast.  

Suurimad LEP väärtused olid aastal 2013 kloonil TORA, väetusel Min kasvanud taimede 

lehtedel 223+/-13,9 cm2g-1.  Väikseimad LEP väärtused saadi kloonil 83 väetustel C ja 

1Dig kasvanud taimede lehtedel, varieerudes 114-152,5 cm2g-1. Kokkuvõttes, võrreldes 

kõiki kolme uuritud parameetrit ning kõiki kolme aastat, osutusid kõige paremateks väetus-

teks 0,5Läga ja Min. Kõik aastad ei olnud üksteisele sarnased ja kahel aastal kolmest saadi 

kõrged uuritud parameetrite tulemused ka väetusel 0,5Dig kloonil 83 kasvanud taime leh-

tedele. Tasuks uurida põhjusi, millest selline erinevus on tingitud ning kas teatud tingimus-
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tel, näiteks veel väiksema kääritusjäägi kogusega võiks tulemus olla positiivne kõigil aasta-

tel, võib olla ka mõlemale paju kloonile. Esialgu soovitaks mineraalväetisele alternatiiv-

seks väetiseks pigem läga, seda enam, et kõrge N kontsentratsiooni juures mineraalväetiste 

kasutamisel võib tekkida lämmastiku leostumise oht ning antud töös saavutasid nii poole 

väiksema lämmastiku kogusega väetus 0,5Läga ja täis lämmastiku kogusega väetus Min 

sarnased tulemused. 
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EFFECTS OF DIFFERENT FERTILIZERS ON PHYSIO-

LOGY OF ENERGY WILLOW LEAVES 

Summary 

 

In the current study we compared the effects of fertilization on the slower growth natural-

willow speicie S. viminalis clone (78), and the hybrid clone S.scheverinii E.Wolf. x S. vi-

minalis L. (TORA). The study was not a field study but a pot experiment which took three 

years. In two years the analyzed plants were one-year old willows. In the year 2013 they 

were two-year-old trees, potted at 2012. It was examined whether the fertilization will af-

fect the specific leaf area (SLA), the photosynthesis parameters – leaf asaimilation maxi-

mum (Amax) and leaf photosynthesis efficiency. Fertilized in five different modes: the fer-

tilizer was digestate, and the quantity of the digestate  was considered by the content of N, 

and one plant got 5g of nitrogen during the vegetation period (0,5Dig); fertilizer was diges-

tate with the quantity where plant got 10 g of nitrogen during the vegetatsion period 

(1Dig); fertilizer was a slurry (first year was cattle slurry and the second and third year pig 

slurry), among which the quantity of nitrogen during the growing season to the plant was 5 

g (0,5Läga); fertilizer was a mineral fertiliser, where the quantity of nitrogen was 10 g to 

the plant for one vegetatsion period (Min); and the control group where fertilizers were not 

used (C). It was found that fertilization will affect all three of the studied parameters. If 

Amax and photosynthesis efficiency did not differ between the two willow clones, then it  

differed between SLA and SLA was larger in clone TORA.  The largest leaf Amax values 

were obtained in the year 2012, on fertilization mode Min (25,1+/-0, 9 µmoles of CO₂ m-2 

s-1), on fertilization mode 0,5Dig (23,8+/-0,6 µmoles of CO₂ m-2 s-1), and on fertilization 

mode Läga0,5 (21,5+/- 0,7 µmoles of CO₂ m-2 s-1). The lowest values of Amax got in all of 

the years on the plant leaves on fertilization mode 1Dig, varying from 5,4 to 10,9 µmoles 

of CO₂ m-2 s-1. 

Leaf photosynthesis efficiency was the largest in the plants that grew in the year 2012 and 

on fertilization modes 0,5Dig and Min. On 2013 the largest leaf photosynthesis efficiency 

was in the plants, which grew on fertilization mode 0,5Dig and in the year 2014 it was 

0,5Läga. The smallest leaf photosynthesis efficiency was got on fertilization mode C, or 

1Dig, depending on the year. 

The largest SLA values were subjected to the year 2013, on willow clone TORA, which 

grew on fertilization mode Min, 223+/-13,9 cm2g-1.  The lowest SLA values were obtained 
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to willow clone 83, on fertilization mode C and 1Dig, varying from 114-152, 5 cm2g-1. In 

conclusion, compared within all three of the investigated parameters, and all three years, 

the most perfected fertilization modes were 0, 5Läga and Min. Not all of the years were  

similar, and in two years of three high results of the parameters were obtained with fertili-

zation mode 0,5Dig on willlow clone 83. In future, it is possible to examine the reasons to 

these  differences of years, maybe under certain conditions, for example, even less quantity 

of digestate, could give positive results in all years, maybe also to both willows clones. 

Initially, the slurry must be recommended as an alternative fertilizer to mineral fertilizer,  

high N concentrations of mineral fertilizers rise the risk of nitrogen leaching. The work 

achieved similar results with half of the nitrogen quantity – fertiliszation mode 0,5Läga 

and full nitrogen quantity fertilization mode Min. 
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