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SISSEJUHATUS 

 

Eesti maismaast on ligikaudu pool kaetud metsaga ehk ligikaudu 2,23 miljonit hektarit. 

Metsade tähtsamate puuliikide hulka kuuluvas harilik kuusk (Picea abies), kask (Betula) ja 

harilik mänd (Pinus sylvestris). Harilik mänd katab riigimetsas 43,9% metsamaast ja 

erametsas 32,3% metsamaast. Kask katab riigimetsas 31,2% metsamaast ja erametsas 

25,7% metsamaast. Hariliku kuusk katab riigimetsas 20,2% metsamaast ja erametsas 

16,9% metsamaast [1]. Tagamaks, et metsamaa pindala ei väheneks metsade majandamise 

käigus, peab metsi majandama jätkusuutlikult.  

Pärast lageraiet uuenevad metsad looduslikult väga aeglaselt ja ei pruugi seda teha ka 

soovitavate puuliikidega. Sama juhtub ka endiste põllumaadega, mis on jäetud hooldamata. 

Hooldamata endised põllumaad võivad metsastuda aeglaselt ja mittesoovitavate 

puuliikidega, mistõttu on hakatud ka selliseid  alasid metsastama. Endistel põllumaadel on 

aga enamasti ka kõrgem rohttaimestik, mistõttu peab seal kindlasti ka kultuuride 

hooldamisega rohkem tegelema kui metsamaal. 

Lõputöö mõõtmisandmed koguti aastatel 2012-2014 , Helme vallast, lõputöö autori poolt.  

Objektile istutati 2012. aasta kevadel paljasjuursed hariliku kuuse istikud, mis kõik on 

ostetud ühest ja samast kohast ning ühel ajal. Pärast taimede istutamist hakati neid 

hooldama erinevalt ning viidi läbi iga aastaseid mõõtmisi. Mõõtmistulemused ning 

andmete analüüs viidud läbi Microsoft Exel-i keskkonnas. 

Uurimistöö eesmärgiks oli võrrelda hooldamise mõju hariliku kuuse kõrguskasvule kolme 

aasta jooksul, endisel põllumaal, ning analüüsida hooldamise tihedusest tingitud 

kõrguskasvu erinevusi nendel taimedel. 
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1.HARILIKU KUUSE ISELOOMUSTUS 

 

Eestis kasvavad okaspuudest harilik jugapuu (Taxus baccata), harilik kadakas (Juniperus 

communis), harilik mänd (Pinus sylvestris) ja harilik kuusk (Picea abies). Harilik kuusk 

kuulub perekonda kuusk (Picea). Perekonna botaaniline nimi Picea tuleneb ladinakeelsest 

sõnast pix, mis tähendab tõrva [2]. 

 Hariliku kuuse areaal ulatub Euraasias alates 6° ip (Bergen-Genfi joonelt) kuni 140° ip 

(Amuuri alamjooksuni) ja samuti on harilik kuusk ka Euraasia taiga levinumaid liike, mis 

kasvab ka väljaspool taigametsi. Selle hiigelareaali piires pole see liik ühetaoline, vaid 

muutub ida ja põhja suunas liikudes oma tunnustelt ja omadustelt. Seetõttu on harilikul 

kuusel eraldatud kaks alamliiki: P. Abies ssp. Abies – Euroopas asuv alamliik ja P. Abies 

ssp. Obovata – Põhja- ja Ida-Euroopas ning siberis asuv alamliik ehk siberi kuusk [3]. 

Eestis kasvab harilik kuusk tavaliselt 22-32 meetri kõrguseks. Kõrgeim kuusk on 44,1 

meetri kõrge ja asub Tartumaal Järvseljal. Eluiga on harilikul kuusel ~250 aastat. Erinevus 

üksikult ja puistus kasvavatel puudel on suhteliselt väike. Võra on pikk ja tihedaoksaline, 

okkaid on rohkest, kuna need püsivad kauem kui männil. Võra kuju võib olla koonusjas, 

kuhikjas või sammasjas.  Heades kasvutingimustes kasvanud kuuse oksad on jämedad ja 

tugevad. Juurestik on maapinnalähedane. Vanemas eason kuusek kõige rohkem juuri 30-50 

cm sügavusel, üskikud juured võivad ulatuda ka kuni 1,5 m sügavusele [4].  

Harilik kuusk on noores eas varjutaluv ja suudab nooruses hästi kasvada rohurinde sees ja 

hõredavõraliste puude (arukask, haab, mänd) all eeluuendusena, kuid järelkasvu 

sirgumiseks vajab head valgust [4]. Valguse vähesusel jääb kuusk aga kasvama 

alusmetsana ja kuuse külgokste juurdekasv ületab ladvakasvu ehk võra kuju hakkab 

sarnanema vihmavarjule [3]. 
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Muldade poolest suudab kuusk kasvada väga mitmesugustel muldadel: mineraalmuldadel 

alates peenliivast, kus sügavamal on liivsavi vahekihid, kuni savideni ning turbamuldadeni, 

mis on keskmiselt ja hästi lagunenud ning mitte väga happelised ja tüsedad. Kuusele ei 

sobi seisva veega mullad ega ka läbikuivavad mullad. Seega sobivad kuusele hästi ajutiselt 

märjad ja parasniisked mullad, lisaks ka niisked mullad liikuva põhjaveega. Viljakatel 

muldadel on ta ka enamasti metsa arengu lõppstaadiumis enamuspuuliigiks [3].   

Võrsed on kollakaspruunid kuni punakaspruunid, olles kas paljad või karvased [3]. Okkad 

on ühekaupa, 1,5-2 cm pikkused [4]. Võra valgustatud ülaosas on okkad naljatahulised, 

tugevad, mitme hästinähtava õhulõhereaga ja astsevad radiaalselt ning püsivad kuni 10 

aastat. Varjus on okkad lamedad, peened, halvasti nähtavate õhulõheribadega, paiknevad 

kaherealiselt peaaegu ühes tasapinnas ja püsivad kuni 7 aastat [3]. 

Harilik kuusk tolmleb harilikult maikuu III dekaadis jänesekapsa ja mustika õitsemise ajal. 

Noored emaskäbid tekivad eelmise aasta võrse tippu. Esimesed kaks nädalat pärast 

tolmlemist asuvad nad püstiselt, siis rippuvalt. Noorena on nende värvus purpurne või 

roheline. Isaskäbid tekivad eelmise aasta võrse okaste vahele.Tolmlemisaasta sügiseks, 

väga kuiva suve ja sügise korral algab seemnete varisemine oktoobris ja kestab terve talve, 

käbide kogumine seemnete varumiseks võib alata novembri alguses [4]. Tava-aastatel 

toimub seemnete varisemine nõrgalt jaanuarist aprillini ja massiliselt märtsi II poolel ja 

aprillis. Seemned on hallikaspruunid, tiib tuhmkollane. Seemnetiib kinnitub oma kumera 

alaosaga seemne külge, tiib eraldub seetõttu suhteliselt raskelt. 1000 seemne mass 5-7g. 

Puhta seemne väljatulek käbidest 2...2,5% [3]. 

Viljakandvus algab kuusel 20-30 aastaselt. Head käbiaastad korduvad (4)5...6(9) aasta 

tagant. Kevadkülvil idanevad käbidest saadud seemned 12-25 päeva jooksul. Noored 

tõusmed ja taimed on päikesekõrvetuse ja külma suhtes tundlikud, mistõttu kuuse 

loodusliku uuenduse saamiseks ja väljakasvatamiseks kasutatakse mitmesuguseid 

turberaieviise. Metsakultuure rajatakse eeskätt 4-aastaste istikutega, istutades neid 

vahekaugustega 3x2;2,5x2 või 2x2 m, st 1600 kuni 2500 taime hektarile. Esimesel 5-6 

aastal on kuuse kasv aeglane, kõrguskasvu maksimumi saavutab kuusk 15-25 aastaselt, 

kuid see järtkub ka vanemas eas, mistõttu on kuuse latv terav [3]. 
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Noori kuuski kahjustavad männikärsakad, kes söövad kuuseistikute koort, hiired söövad 

kulu sees olevate noorte puude koort, metskits kärbib noorte kuuskede võrseid. Põder aga 

sööb 20-40 aastaste puude koort, mille järel tekib puidumädanik vigastuste kohta. Peale 

selle on veel kuuse-kooreüraskid, kes toituvad nõrgestunud ja haigestunud puude 

niineosas, viies massilisel esinemisel  puude hukule. Külmaseen tekitab kuuse juurtes ja 

alaosas mädanikku ning juuurepess tekitab samuti juurtes ja tüve alaosas mädanikku. 

Peamiseks nakkuskohaks on tüve ja koore vigastused ning värsked kännud [3]. 

Harilik kuusk on lülipuiduta, tema sisemuses on maltspuiduga sama värvi kollakasvalge 

küpspuit. Puit on pehme, sirgekiuline ja hästi töödeldav. Tihedus on 440-470 kg/m3 

[4].Kuusepuidul on väga palju kasutusviise, sest  selle puit on hästi töödeldav ja  

viimistletav. Selle puitu kasutatakse ehitus-, taara-, paberi- ja resonantspuiduna, 

kaevandustugipuudena ja sellest tehakse ka katuselaaste ja katusesindleid ning kuuske 

kasutatakse ka küttena [3]. Rahvakommetes on kuusel tänapäevani keskne koht 

jõulupuuna. Tänini on kuusk ka traditsiooniline puu matusetseremooniatel. 

Kuusesaadustest on läbi aegade olnud tähtsal kohal ka kuusevaik, mida kasutati ja 

kasutatakse tõhusa arstimina haavade, paistetuste ja põletuste ravil [5]. Koort on 

kasutatakse peenestatult multšiks või koorekompostiks. Raiejäätmed lähevad aga 

põletmiseks katlamajadesse [4]. 

Harilik kuusk on väga hea tuulekaitserea või –riba ja pöetava hekina. Kunas linna 

saastunud õhk kahjustab teda, pole ta tiheda liiklusega alade ligiduses just kõige parem 

puuliik. Ta sobib rohkem linna- ja metsaparkidesse ning linnaäärsetesse ja asulate 

ligidustes kasutamiseks [3]. Väga palju on näha kuuski just väiksemate maanteede äärsete 

majade müra ja tolmu kaitseks istutatud hekkidena. Samuti on kuusehekk väga hea tiheda 

võraga, et tagada soovijatele võõraste eest privaatsust.  
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2. PÕLLUMAJANDUSMAADE METSASTAMINE 

 

2.1 Põllumajandusmaade looduslik metsastumine 

 

Metsastuvad või metsastumisele jäetud põllumajandusmaad piirnevad harilikult 

metsamaaga ja harilikult on põllumullad oma olemuselt väga sarnased metsamullaga. Kuna 

mullad on sarnased, on nad sobivad ka metsamaal kasvavate puuliikide looduslikule 

uuendusele kui metsamaal kasvavad liigid annavad idanevat seemet. Kui naabermetsas on 

okaspuid ning mulla lõimiseks on liiv või saviliiv, mille tulemusena on taimestik hõre ning 

mikrolaiguti taimestikuta, tekib uuenduseks mänd ja/või kuusk. Okaspuu looduslik 

uuendus tekib rahuldavalt seemneallikast 2-2,5-kordse seenet andva puude kõrguse 

kaugusele [4]. 

Loodusliku uuendamise tekke soodustamiseks võib tihedalt kamardunud metsaäärsed alad 

ülesse künda, randaalida või teha lapilööjaga lapid. Põllumajandusmaa kõrval metsades 

lageraiet tehes tuleks lankidele jätta seemnepuud (arukask, mänd) mitte ainult langi 

uuendamise pärast, vaid ka kõrval asuva põllumajandusmaa metsastamiseks. Seemnepuid 

peaks sellisel juhul kindlasti leiduma ja põllumajandusmaa ja metsa piiril [4]. 

Looduslikuks uuenduseks on enamasti lehtpuu. Ebaühtlase paigutusega lehtpuu-uuendust 

puhul tuleb rajada uuenduseta kohtadesse osaline kultuur. Ebasobiva koosseisuga 

(remmelgas, sookask, hall lepp) lehtpuu-uuenduse korral, mille kõrgus on 1-2m, võib 

varjutaluva või nooruses kaitset vajava liigi kultuuri rajada lehtpuu-uuenduse sisse rajatud 

koridoridesse. Sobiva koosseisuga, kõrgus > 2 m ja lehtpuude all kasvava okaspuu-

uuenduse korral tuleb teostada okaspuude vabastamine selle peal kasvavatest lehtpuudest. 
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Ainult lehtpuu-uuenduse sobiva koosseisu korral tuleb teostada valgustusraie koosseisu 

korrigeerimiseks ja selle üksikpuude kasvuruumi suurendamiseks [4]. 

Looduslikku uuendust esineb kõige sagedamini ja kõige rohkearvulisemalt parasniisketel, 

gleistumistunnustega ja gleistunud muldadel. Nendel muldadel esineb ka kõigeenam 

puuliike, nagu arukask ja sookask, hall lepp ja sanglepp, raagremmelgas, harilik haab ja 

kuusk. Mänd tekib hõredama rohttaimestikuga kuivadel ja parasniisketel ning saviliivastel 

muldadel. Kõige suuremat rolli metsastumisel mängivad kased. Arukask on endistel 

põllumaadel kõige riskivabam ja kiirema kõrguskasvuga, mille tarbepuidu tootlikkus sõltb 

kasvuruumist puistus. Põõsaspajudega kattuvad põllumajandusmaad peamiselt gleistunud, 

glei- ja turvastunud gleimuldadel [4]. 

 

 

2.2 Põllumajandusmaade metsastamine 

 

Põldude metsastamine on metsauuendamisest palju keerulisem, sest muldade füüsikalised 

ja keemilised omadused on küllaltki erinevad. Põllumuldi on väetatud, rohkesti haritud, 

kohati lubjatud ja kuivendatud ja seetõttu on põllumuldadel kasvavate puude juured üpriski 

pindmises kihis. Samuti on põllumuldades suurem lahustuvate lämmastikühendite sisaldus, 

mis soodustab tüve- ja juuremädanikku tekitava juurepessu arenemist ja levikut mullas [4]. 

Metsakultuuride rajamise seisukohast on väga oluline, kui kaua on möödunud 

põllukultuuride kasvatamisest. Palju raskem on metsa kultiveerida vanadele söötidele ja 

kultuurkarjamaadele, kus on suur umbrohtude hulk või kõrreliste kamar, kui vilja alt äsja 

vabanenud põllule. Umbrohtude vastu aitab must kesa meetod või umbrohtude keemiline 

tõrje enne ja pärast metsakultuuri rajamist [4]. 
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Joonis 1. iseloomustab aastatel 2003-2013 üle kogu Eesti põllumajandusmaadele rajatud 

metsakultuuride pindala.  Aastal 2006 oli kultuuride rajamise pindlal suurim, s.o. 816,1 ha 

ning aastatel 2007-2010 ei rajatud statistikaameti järgi põllumajandusmaadele üldse 

kultuure. Järgneval kahel aastal oli see samuti peaaegu olematu ning 2013 aastal oli selleks 

333,7 ha metsakultuure 

Joonis 1. Põllumajandusmaade metsastamine kogu Eestis kokku aastatel 2003-2013. 

Allikas: [6] 

Kultiveerimismeetodeist on seisnud põllumaale parim istutamine suurte paljasjuureliste 

istikutega, lehtpuuheistritega või korralike looduslike mätastaimedega. Kasutades suuri 

istikuid ei ole maapinna ettevalmistamine nii tähtis kui näiteks seemikute puhul. Väikestel 

aladel võib paljasjuursete kuuseistikute istutamine masinaga ettevalmistamata maal 

osutuda parimaks viisiks, sest väikesel alal tihendatakse muld traktoriga muidu liialt [4]. 

Ka põllumajandusmaadel tuleb kultiveeritud taimi hooldada vähemalt kaks korda 

vegetatsiooniperioodil - juunikuus ja sügisel. Sügisel peab taimi hooldama, et suur 

kuluhein taime ümbert eemaldada, et sügava lume korral hiired ei kahjustaks taimi kulu all 

[4]. 
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2.3 Põllumajandusmaade metsastamine hariliku kuusega 

 

Üks raskemaid valikuid põllumajandusmaa metsastamisel on puuliigi valik. Puuliig valik 

sõltub mullastikust ja niiskusest, majanduslikust tasuvusest, maastikust, 

kultiveerimismaterjali saadavusest ja puuliigi sobivusest üldse põllumaale I 

metsapõlvkonna moodustamisest. Põllumaal on võimalik kultiveerida praktiliselt kõiki 

Eestis kasvavaid metsapuid, sest põllumullad, ka kõige kehvemad, on puittaimede kasvuks 

viljakad. Kuusk on üks sobivamaid puuliike hea kasvamamineku ja istutusmaterjali 

rohkuse poolest, kuid probleem on selles, et umbes 30.-40. eluaastast võib põllule rajatud 

kuusikutes hakata neid kahjustama kuuse-juurepess [4]. 

Kuuse kasvamaminek istukutena on teistest puuliikidest parem. Ta kasvab parasniisketest 

saviliivadest kuni niiskete savimaadeni Lk, Lkg (kahel esimesel mullaliigil saviliiva või 

liivsavi korral), LP, LPg, Ko, KI, ka viljakal kuivendatud turbamullal. Kuuse 

kultiveerimistihedus sõltub suuresti riskitegureist. Kultiveerimistihedust tuleks suurendada, 

kui taimed on kehvad, juured on osaliselt kuivanud, istutamine on hiljaks jäänud ja 

kevadised kasvud on pikad, maapind on kuivavõitu, istutamine ei ole eeldatavalt 

kvaliteetne või kultiveeritaval alal on rohttaimede ohtrus ja kõrgus väga suur ning 

hooldamisvõimalused on keskpärased. 

Kuuse istutustihedus hektari kohta võiks endisel põllumaal olla riskitegurite puudumisel 4-

aastaste istikutega 2000 (2,5 x 2 m) kuni 1250 (4 x 2 m). Selline istutustihedus võimaldab 

esimese hooldusraie viia 35-40 a vanusesse [4]. 

 

 

 

  



13 
 

 

 

3. MATERJAL JA METOODIKA 

 

3.1 Uurimisobjekti iseloomustus ja mullastikutingimused 

 

Uurimisobjekt sai valitud lõputöö autori poolt maa-ameti mullastikukaardi järgi LP 

(näivleetunud muld), sest paljud põllumaad, millega ka lõputöö autor ise kokku oli 

puutunud, mida Helme vallas metsastati, asusid näivleetunud muldadel.  

Maaameti mullastikukaardi ja kohapeal käidud väliste vaatluse põhjal valiti uurimisobjekt 

Helme vallas, Ala küla külje all, Vana-Kopli kinnistul. Maaameti mullastikukaardi põhjal 

on mullaks  kahkjad leetunud mullad (LP). Enne kuuskede istutamist oli uurimisobjekt 

olnud puutumatult umbes 10 aastat ning maa-alale oli looduslikult kasvanud juba 

mõningad männid, kuused ja kased.  

Kultiveerimiseks kasutatud materjal valiti uurimisobjektile lähedal asuvast kuuseistikuid 

tootvast talust. Kuuseistikute vanus oli 4 aastat. Uurimisobjektile istutati 320 kuuseistikut, 

kahekümnes reas. Need read jagati proovitükiks 1 ja proovitükiks 2, kus proovitükil 1 loeti 

kokku 150 istutatud taime, mida hakati hooldama kolm korda aastas, ja proovitükil 2 loeti 

kokku 170 istutatud taime, mida hakati hooldama kaks korda aastas. Hooldamisviisiks 

kasutati trimmeriga heina maha niitmist taimede ümbert, umbes 30-40 cm raadiuses. 

Istutamiseks kasutati labidat, millega istutamislapp taimestikust natuke ka haljamaks tehti. 

Istikud istutati ridades vahega 1,5 meetrit ja reavahedega 2 meetrit. Rohttaimestik oli 

eelneva aasta vaatluste põhjal ümbruses väga kõrge ning oodata oli kõrget rohttaimestikku 

ka istutamise aastal. Mõõtmised viidi läbi taimede kasvuaasta lõpul ja tulemused kanti 

Microsoft Exel-i keskonda, kus viidi läbi tulemuste analüüs. Mõõtmiseks kasutati 

mõõdulinti ja taimede kõrgus mõõdeti maapinnast taime tipuni.    
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3.2 Proovitükk 1. Hooldamine 3x 

 

Esimese mõõtmise tulemuseks oli keskmine kõrgus 23,7 cm, maksimum kõrgus 44 cm ja 

miinimum 9 cm. Vahepealne hooldus tehti 30. juunil suure heinakasvu tõttu.  Aasta lõpuks 

oli keskmine kõrgus kasvanud 35,9 cm-ni, maksimum kõrgus oli 56 cm ja miinimum oli 17 

cm. 9. oktoobril 2013 tehtud mõõtmised proovitükil 1 kohta näitasid keskmiseks kõrguseks 

56,9 cm, maksimum kõrguseks 112 cm ja miinimum kõrguseks 21cm. Viimase mõõtmise 

tulemused 30. novembril 2014 näitasid keskmiseks kõrguseks proovitükil 88,4 cm, 

maksimum oli 178 cm ja miinimum kõrguseks oli 30cm. 

Joonis 2. Mõõdetud kõrgused aastate kaupa kolme hoolduskorra korral 

 

 

2012 6.juuni 2012
22.september 2013 2014

Keskmine kõrgus cm 23,7 35,9 56,9 88,4
Maksimum kõrgus cm 44 56 112 178
Miinimum kõrgus cm 9 17 21 30
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3.3 Proovitükk 2. Hooldamine 2x 

 

Esimene mõõtmine tehti 2. juulil 2012. Siis oli keskmiseks kõrguseks proovitükil 2 22,9 

cm, maksimus kõrgus 42 cm ja miinimum kõrgus 12 cm. 2012. 22. septembril tehti 

järgmine mõõtmine, et näha tulemusi esimese aasta lõpuks. Keskmine kõrgus oli selleks 

ajaks kasvanud 34,1cm, maksimum kõrgus 54 cm ja miinimum kõrgus 20 cm. 9. oktoobril 

2013 mõõtmised näitasid keskmise kasvu 47,2 cm-ni, maksimum kõrgus oli 80 cm ja 

miinimum 25 cm. 30. novembril 2014 oli keskmine kasv  70 cm, maksimum kõrgus 140 

cm ja miinimum kõrgus oli 36 cm.  

Joonis 3. Mõõdetud kõrgused aastate kaupa kahe hoolduskorra korral 

 

 

2012 6.juuni 2012
22.september 2013 2014

Keskmine kõrgus cm 22,9 34,1 47,2 70
maksimum kõrgus cm 42 54 80 140
Miinimum kõrgus cm 12 20 25 30
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3.4 Kõrguste erinevus 

 

2. mai 2012 istutati 320 taime, maapinda ettevalmistamata, endisele põllumaale. 2. juunil 

2012 hooldati esimest korda kuused. 30. juunil 2012 hooldati proovitükk 1 teist korda. 

Proovitükil 1 oli selleks ajaks üks kuusk ära kuivanud ning teiselt proovitükilt oli üks 

kuusk metssigade poolt ülesse kaevatud. 15. september 2012 hooldati mõlemat proovitükki 

uuesti. Pandi tähele, et hooldatud osas olid kuused silmnähtavalt heledamad. Järgmine 

trimmerdamine leidis aset 29. mail 2013 aastal mõlemal proovitükilt. Proovitükilt 1 tehti 2. 

juulil teistkordne hooldus. Viimane hooldus leidis aset 25. septembril 2013 mõlemalt 

proovitükilt. Järgmine hooldus toimus 2. juunil 2014 mõlemal proovitükil ning proovitükil 

1 toimus hooldamine 28. juulil 2014 ja viimane hooldus toimus mõlemal proovitükil 29. 

septembril 2014. 

Et võrrelda kõrguskasvu erinevusi, võeti aluseks keskmised kõrgused. Pärast istutamist 

mõõdetud tulemustest on jooniselt 4. lugedes näha, et keskmiste kõrguste erinevuseks on 

vaid 0,8 cm proovitükk 1. kasuks. Esimese kasvuaasta lõpuks on keskmiste kõrguste 

erinevuseks 1,8 cm samuti proovitükk 1. kasuks, mis pole midagi erilist, sest mõõtmine 

toimus tavalise mõõdulindiga. Teisel aastal tehti mõõtmised 9. Oktoobril. Proovitükk 1. 

kasuks on kõrguste erinevus juba 9,7 cm. 30. novembril 2014 tehtud mõõtmised näitavad 

proovitükk 1. kasuks keskmiste kõrguste erinevuse kasvu juba 18,4 cm-ni.   
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Joonis 4. Keskmised kõrgused proovitükil 1 ja proovitükil 2 aastate lõikes. 

 

  

2012 6.juuni 2012 22.september 2013 2014
Proovitükk 1 23,7 35,9 56,9 88,4
Proovitükk 2 22,9 34,1 47,2 70
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4. ARUTELU 

 

Rohttaimestiku ei paistnud suurt mõju tekitavat kuuseistikutele esimesel aastal 

mõõtmistulemuste järgi. Samas proovitükil 1 võis  teise kasvuaasta lõpuks metsa juba 

uuenenuks lugeda, samas kui proovitükil 2 seda veel teha ei saanud. Kolmanda kasvuaasta 

lõpuks oli keskmiste kõrguste erinevus juba 18,4cm. Rohttaimestiku tihedamal 

hooldamisel oli mitu eelist. Esiteks see parandas kuusetaimede kõrguskasvu, sest 

rohttaimestik konkureerib kuusetaimedega päikesevalguse, vee ja toitainete pärast, mis on 

neile selles maaalal kättesaadavad. Samuti väheneb rottaimestikust hooldamise tõttu ka 

putukate kahjustused ja erinevad haigused, sest rohttaimestik tekitab pimeda ja niiske 

keskkonna, mis on ideaalsed mõningatele putukatele ja haigustele. Näiteks suurem 

rohttaimestik hoiab hommikust kastet kauem kinni, tekitades hea keskkonna erinevatele 

seenhaigustele. Rohttaimestik tagab samuti ka varju ning pesa tegemiseks materjali hiirtele 

ja teistele loomakestele, kes võivad istikutele surmavalt mõjuda, või siis neid kahjustada.  

Istikute esimese kasvuaasta keskmised kõrgused peaaegu ei erine. Põhjuseks võib tuua 

esimese aasta aeglase juurdekasvu ja ka selle, et istutamisel sai istiku ümbruses olev 

maalapp labiga haljamaks tehtud ning esimesel aastal ei olnud rohttaimestiku mõju nii 

suurt konkurentsi pakkuv. Järgmisel aastal hakkas rohttaimestik nendel haljaks tehtud 

aladel samuti kiiremini kasvama ning siis hakkas mõjuma juba rohttaimestikust 

hooldamise tihedus.  

Juba esimese kasvuaasta lõpuks, kui hakkasin tegema sügisest hooldust, oli näha, et 

proovitükki mida hooldati esimesel kasvuaastal juba kaks korda, oli taimi palju lihtsam 

ülesse leida, kui proovitükilt, mida hooldati vaid kevadel, seda hoolimata märkimiseks 

kasutatud lippidest. Ka järgnevatel hooldustel oli samamoodi tunda hooldamise tihedusest 

sõltuvat järgmise hoolduse kiirust. Tihedam hooldamine vähendas hooldamisele kuluvat 
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aega oluliselt, sest polnud vaja taimi nii palju otsida ning trimmerdamine läks samuti 

kiiremini seoses rohttaimestiku väiksema kasvuga.  
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KOKKUVÕTE 

 

Metsastamisel on omanike valida mida ta soovib istutada ning kas ta üldse soovib oma 

põllumajandusmaad metsastada. Aga kui juba metsastada siis tasub mõelda mis liigiga 

metsastada ning mida soovitakse metsast pärast saada ja kui palju aega on soov panustada 

uue koosluse kasvatamiseks. 

Senised põllumajandus maa metsastamise mahud pole olnud väga suured. Eestis metsastati 

põllumajanduslikke maid statistikaameti andmete järgi 2013 aastal 333,7 hektarit, 2012 

aastal vaid 3,6 hektarit ja 2011 aastal vaid 4,3 hektarit ning 2007-2010 ei istutatud üldse 

midagi. Loomulikult on ka eraisikuid, kes kõik pole põllumajandusmaa metsastamisest ka 

teada andnud.  

Kui on midagi juba istutatud peab seda ka hooldama. Lõputöö eesmärgiks oli jälgida 

hooldamise tiheduse mõju kuuseistikute kõrguskasvule kolme kasvuaasta jooksul endisel 

põllumaal. Istutamine toimus 2012 aasta kevadel ja mõõtmised viidi läbi kolme kasvuaasta 

lõpul.  Proovitükke hooldati vastavalt kaks korda aastas ja kolm korda aastas.  

Kuigi esimese aasta lõpuks olulist erinevust kuusetaimede kõrguskasvus polnud, oli vahe 

juba oluliselt märgata teise kasvuaasta lõpuks.  Taimed mida hooldati kaks korda, olid teise 

kasvuaasta lõpuks 47,2 cm pikad, ning alles järmisel aastal saavutati kesmine kõrgus üle 

50cm ja alles siis sai lugeda maa metsaga uuenenuks. Kolm korda hooldatud taimed 

saavutasid juba teise kasvuaasta lõpus keskmise kõrguse 56,9 cm ja ala võis lugeda juba 

siis metsaga uuenenuks. Kuigi teise kasvuaasta lõpuks oli keskmine kõrgus juba esimesel 

proovitükil üle 50 cm-i sai jätkatud ka kolmandal aastal hooldamist.  
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MAINTENANCE IMPACT FOR 3-YEAR OLD NORWAY 

SPRUCE HEIGHT GROWTH ON FORMER 

AGRICULTURAL LAND 

 

It is an owner’s choice what to plant and weather to afforestate agricultural land at all. 

When the decision to afforestate is made, then is needed to consider what species to plant, 

what the purpose of afforestating is and how much time are willing to invest to crow new 

forest. 

 Current volume of afforestating agricultural land has not been massive. According to 

national statistics in year 2013 333,7 ha of agricultural land was afforestated, in 2012 only 

3,6 ha and in 2011 just 4,3ha. In years 2007 to 2010 the amount was zero. Of course the 

statistics may not include info about all private owners. 

When trees are planted, there is a need to take care of them. The purpose of bachelor thesis 

was to observe the influence of maintenance frequency of height growth of Norway spurce 

in the first 3 years of growing in former agricultural land. Planting took place in spring 

2012 and observation and measurement was made at the end of every year of growth. 

There was two subject fields, one was maintained twice a year and other was maintained 

three times a year. 

Although at the end of the first year there was no substantial difference in the height 

growth, at the end of the second year the difference was remarkable. Plants that were 

maintained twice had average height of 47,2 cm and the needed 50 cm was reached at the 

end of third year. Then the former agricultural land was considered as new forest by the 

terms. The plants at the second subject field that were maintained three times got the 

average height of 56,9 cm by the end of second year, so already new afforested land. 
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Although the needed height was reached by the end of second year, the subject field was 

also maintained in the third year to gather data for comparison at the end of third year of 

growth.   

Resume. 
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