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SISSEJUHATUS 

 

Kõrrelised (Poaceae Barnhart, sün. Gramineae Juss) on üheiduleheliste õistaimede 

sugukond, kuhu kuulub umbes 11 000 liiki (Erhardt et al. 2008: 1092). Sellesse sugukonda 

kuuluvad valdavalt taimed, mis on olnud juba pika ajaloo vältel suure majandusliku 

tähtsusega (Darke 1999: 30). Kõrreliste kasutamine dekoratiivsuse eesmärgil on olnud 

ajalooliselt väga pikaajaline traditsioon. Näiteks juba muistsed egiptlased kasutasid oma 

templite kaunistamiseks papüürust (Cyperus papyrus L.) ja pilliroogu (Phragmites Adans.) 

(Кильмакаев 2012). Suurte maadeavastuste perioodil toodi Euroopasse koos teiste uute 

taimeliikidega ka kõrrelisi. Tänapäeval kasutatakse kõrrelisi üha enam aedade, parkide ja 

veekogude ümbruste taimestamiseks. Nad on tänuväärsed taimed iluaianduses eriti 

seetõttu, et säilitavad pikalt oma dekoratiivsuse, peaaegu läbi nelja aastaaja. 

Kõrreliste populaarsuse kasv iluaianduses annab uut hoogu juurde nende 

sordiaretusse. Tänapäeval on aretatud palju erinevaid sorte, nii erineva lehevärvuse, 

kasvukõrguse kui -vormiga ja sortiment rikastub üha enam. Ka Eestis on aretatud 

ilukõrreliste sorte. Näiteks võib tuua Arnold Hannusti aretatud sinihalli aruheina (Festuca 

cinerea Vill.) sordi ’Sinilai’ ja halli aruheina (F. glauca Vill.) sordi ’Poku’ (Tammet 2012: 

96). 

Kõrrelisi võib kasvatada nii avamaal kui ka konteineris, nii gruppidena kui ka  

soolotaimena või kujundada neist rohelisi elavtarasid ehk hekke (Darke 1999: 73). 

Külmaõrnu kõrrelisi nagu neegri-hiidhirssi (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.), kanaari 

paelrohtu (Phalaris canariensis L.), itaalia kukeleiba (Panicum italicum L.), roosakat 

hõberohtu (Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.) jt. saab Eesti tingimustes kasvatada kui 

üheaastaseid taimi. Üheaastased kõrrelised on tänuväärsed konteinerhaljastuses. Nende abil 

on võimalik kaunistada väliterrasse, rõdusid, vanu ja inetu väljanägemisega maja seinu jne. 

Kõige sobivamateks konteinertaimedeks on need, millel on dekoratiivsed õisikud ja lehed 

ning kompaktne kasvukuju. Isegi kui üheaastane kõrreline ei jõua õit moodustada, pakub 

silmailu dekoratiivne lehestik. 

Võrreldes teiste dekoratiivtaimedega on uute kõrreliste liikide ja sortide valik Eestis 

väike. Kuid vaatamata selle on arusaam ilukõrrelistest, kui tänuväärsetest 

http://et.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cheidulehelised
http://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95istaimed
http://et.wikipedia.org/wiki/Sugukond_(bioloogia)
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dekoratiivtaimedest, hakanud levima ja üha sagedamini kohtame neid taimi aedades. Eriti 

hinnatakse kõrrelisi, millel on kirjud või huvitava värvusega lehed või õisikud. Aastal 2005 

propageeriti iga-aastasel Londonis toimuval aiandusnäitusel ’Chelsea Flower Show’ 

tumeda värvusega taimede kasutamist: tumepunased, tumevioletsed ja isegi peaaegu 

mustja värvusega taimed. Maailmakuulus puukool ’Thompson & Morgan’ sai 

pronksmedali kompositsiooni ’The Garden of Night’ eest, kus esimest korda kasutati 

neegri-hiidhirsi (P.glaucum (L.) R. Br.) sorti ’Purple Majesty F1 Hybrid’ (Aнглийская 

2005). 

Käesoleva magistritöö raames uuriti viimasel ajal trendikaks muutunud neegri-

hiidhirsi (P. glaucum) sorte, mis on iluaianduses hinnatud värviliste lehtede ja omapärase 

õisiku poolest. Katsesse valitud sorte ühendab ebatavaline tumepurpurjas lehestiku värvus 

ja tihedad violetjad õisikud, mis muudavad taimed eriti kauniks ja huvitavaks. 

Dekoratiivsus on aga oluliselt mõjutatud kasvukoha tingimustest ja seda eriti värviliste 

lehtedega taimede puhul. Ilutaimede valik varjulisele kasvukohale on väike, kuid kui 

päikeselise kasvukoha eelistusega taimedele on tagatud piisav toitainete sisaldus 

kasvusubstraadis, on nad dekoratiivsed ka varjulisel alal. Eriti kehtib see lehtdekoratiivsete 

liikide puhul nagu näiteks kõrrelised. Seetõttu on piisava valguse ja toitainete tagamine 

kasvuks sordiomaste tunnuste täielikuks avaldamiseks väga oluline. Sellest tulenevalt on 

töö hüpotees: kuigi neegri-hiidhirss eelistab kasvada päikeselisel kasvukohal, näevad 

taimed lisaväetamisel dekoratiivsed välja ka poolvarjulisel ja varjulisel kasvukohal. Töö 

eesmärk oli välja selgitada kasvukoha valgustingimuste ja väetamise mõju hiidhirsi sortide 

haljastusväärtusele üheaastase dekoratiivtaimena Eesti tingimustes.  

Uurimistöö põhineb Tartu Ülikooli botaanikaaia paljundusosakonnas 2015. aastal 

neegri-hiidhirsi taimedega tehtud katsetel. 

Tänan väga käesoleva magistritöö valmimisele kaasa aitamise eest Ph.D. Ele 

Voolu, Tartu Ülikooli botaanikaaia administraatorit Vilma Veldret, Tartu Ülikooli 

botaanikaaia vanemaednikku Tiiu Tõnsonit ja Tartu Ülikooli botaanikaaia juhatajat Jüri 

Silda toetuse ning usalduse eest. 
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1. KÕRRELISTE BIOLOOGIA, KASVUNÕUDED JA KASUTAMINE 

 

Sugukond kõrrelised (Poaceae sün. Gramineae) kuulub kõrreliselaadsete seltsi (Poales 

sün. Graminales) (Erhardt et al. 2014: 61). Sugukonna nimi Poaceae on tulnud 

perekonnanimest Poa. Gramineae on selle perekonna vana nimetus, mis on säilinud 

alternatiivnimetusena. Mõlemad eelpool nimetatud nimed on õiged, mida tõendab 

Rahvusvaheline Botaanilise Nomenklatuuri Koodeks (International Code of Botanical 

Nomenclature) (International Association for Plant Taxonomy 2012). 

Sugukonda kuulub umbes 11000 liiki (Erhardt et al. 2008: 1092), mis kasvavad kogu 

maailmas, välja arvatud Antarktikas. Troopilistes maades on see sugukond liigirikas, nagu 

ka parasvöötme piirkonnas. Kõrrelised on üks väheseid taimerühmi, mis võimelised 

kasvama ka kõrgmägede tingimustes (Darke 1999: 30). Paljusid kõrrelisi kultiveeritakse 

juba muinasajast alates, kuna nad on olnud olulisteks inimeste ja loomade toidu- ning 

söödakultuurideks. Paljud neist on praegu kasutusel dekoratiivtaimedena. Ilutaimede 

sordiaretuse kiire areng toob turule üha uusi liike ja sorte, mida praegu laialdases kasutuses 

veel ei näe . 

Kõrrelised on kergesti ära tuntava välimusega ühe- või mitmeaastased rohttaimed [v.a. 

bambuselised (Bambuseae)]. Kõrreliste silindrilised varred (kõrred) on tavaliselt 0,3-0,5 

cm läbimõõduga. Varrel vahelduvalt paiknevad lehed koosnevad pikast vart ümbritsevast 

tupest ja pikast enamasti kitsaslineaalsest lehelabast. Kõrreliste õisik on tavaliselt liitpea 

(rukis, nisu, oder) või pööris (kaer, nurmikad). Kõrrelistel, nagu enamikul teistel 

üheidulehelistel taimedel, koosneb juurestik 3-5 kohe peale idanemist tekkivatest esmastest 

juurest ehk idujuurtest ja viimastest arenevatest narmasjuurtest.Vili on teris (v.a. mõnedel 

bambuselistel, mille vili on pähklike või mari). Terise värv varieerub kollasest punaseni. 

Looduslikud kõrrelised on tuultolmlejad (Eichwald et al. 1970: 642). 

Suurtes kogustes kõrrelised kujundavad maastiku ilmet (näiteks stepid). Steppide, 

preeriate, savannide looduslik taimestik moodustub peamiselt mitmeaastastest 

rohttaimedest, mis on hästi kohanenud kuiva kliimaga. Sellised liigid on näiteks: stepirohi 

(Stipa L.), stepi-aruhein (F. rupicola Heuff.), sale haguhein [Koeleria macrantha (Ledeb.) 

Schult.], kammhein (Agropyron Gaertn.) jt. Ekstreemsetes kasvukohtades kasvamiseks 
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kohastunud liikidest võiks välja tuua kõrbes kasvavad harilik müürluste (Bromus tectorum 

L.), Danthoni luste (Bromus danthoniae Trin.), hatune odrik [Taeniatherum crinitum 

(Schreb.) Nevski] ja teised. Mere kaldal kasvavad liiv-vareskaer [Leymus arenarius (L.) 

Hochst.], mustjas rebasesaba (Alopecurus arundinaceus Poir.), harilik orashein [Elymus 

repens (L.) Gould], päideroog (Phalaris arundinacea L.) ja teised liigid (Алексеев et al. 

1971). 

Enamus ilukõrreliste liike ja sorte kasvab hästi tavalisel aiamullal, eelistades valgusrikkaid 

kasvukohti. Kuid on liike, kes on kenama väljanägemisega varjus puude all või isegi vees. 

Ilukõrreliste käsitlemist aitab lihtsustada tabel 1, kus nad on jagatud gruppideks lähtuvalt 

kasvukoha nõudlusest. 

 

Tabel 1. Ilukõrreliste liigitus lähtuvalt kasvukohast  

Kasvukoht Kõrreliste näited 

päikeseline kasvukoht siidpöörised (Miscanthus spp. Andersson);  

stepirohud (Stipa spp.L.); 

aruheinad (Festuca spp. L.); 

haguheinad (Koeleria spp. Pers.); 

hispaania ribihein [Wangenheimia lima (L.) Trin.]; 

austraalia hiidhirss [P.alopecuroides(L.) Spreng.]; 

harilik hirss (Panicum miliaceum L.)  

varjuline kasvukoht harilik saluhein (Milium effusum L.);  

päideroog (Phalaris arundinacea L.); 

lühikarvane kastik (Calamagrostis brachytricha Steud.); 

vaip-aruhein [Festuca gautieri (Hack.) K. Richt.]; 

läiklubikas (Sesleria nitida Ten.); 

mõned hiina siidpöörise (Miscanthus sinensis Andersson) sordid 

niiske kasvukoht siidpöörised (Miscanthus spp. Andersson); 

keskmine värihein (Briza media L.); 

kamm-soohein (Spartina pectinata Link); 

suur parthein [Glyceria maxima (Hartm.) Holmerg]; 

lühikarvane kastik (C. brachytricha Steud.) 

kuiv kasvukoht sale preeriarohi [Bouteloua gracilis (Kunth) Lag ex Griffiths]; 

teravaõiene kastik [Calamagrostis x acutiflora (Schrad.) Rchb.]; 

haguheinad (Koeleria spp. Pers.); 

stepirohud (Stipa spp. L.); 

ida-hiidhirss (P.orientale L.C.Rich.) 

aluseline kasvupinnas lubikad (Sesleria spp. Scop.); 

haruline luste (Bromus ramosus Huds.); 

hall haguhein [Koeleria glauca (Spreng.) DC. ]; 

ripshelmikas (Melica ciliata L) 

happelisem substraat harilik sinihelmikas [Molinia caerulea (L.) Moench]; 

võnk-kastevars [Deschampsia flexuosa (L.) Trin.]; 

luht-kastevars [D. cespitosa (L.) P.Beauv.] 
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Tabeli 1 järg 

 

konteinerissesobivad 

(enamus kõrrelisi) 

aruheinad (Festuca spp. L.); 

siidpöörise (Miscanthus spp. Andersson) sordid;  

hiidhirsi (Pennisetum spp. Rich.) sordid; 

saasabambused (Sasa spp. Makino et Shibata);  

harilik alang  [Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. ]; 

ainuroog [Hakonechloa macra(Munro) Mak. ex Honda]; 

läikiv kuningbambus [Sinarundinaria nitida (Mitf.) Nakai]; 

liiv-vareskaer [Leymus arenarius (L.) Hochst] 

 

Ilukõrrelised on teistele taimedele ideaalsed partnerid. Nad sobituvad hästi roosidega, 

päevaliiliatega, raudrohtudega, sõnajalgadega, okaspuudega. Ilukõrrelised on ilusad ja 

dekoratiivsed aastaringselt: talvel on nad kaetud lumega, tekitades aeda väikeseid ajutisi 

skulptuure. Mõned liigid sobituvad kevadel hästi sibullilledega, suvel köidavad tähelepanu 

nende huvitavad vormid ja ilusad õisikud. Sügisel aga muudavad paljud kõrrelised lehtede 

värvi, mille tõttu on nad dekoratiivsed kuni külmade saabumiseni. Lehtede hõbedased kuni 

pronksjad värvitoonid loovad erilise mulje, nende foonidel on teised taimed värvikamad. 

Ilusa ja huvitava peenra saaks kujundada ainult kõrrelisi kasutades, kui valida neid värvuse 

ja suuruse järgi. Suured puhtakujulised kõrreliste peenrad on Inglismaal Kew, Wisley ja 

isegi Tallinna botaanikaaedades. Tabelis 2 toodud ilukõrreliste jagamine gruppidesse 

lähtuvalt lehtede värvusest näitab, et valik on suur ja kõrrelisi haljastuses kasutades ei pea 

kartma üksluise välimusega taimestust. 
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Tabel 2. Ilukõrreliste liigitus lehtede värvuste järgi 

valgetriibuliste lehtedega hiina siidpöörise (Miscanthus sinensis Andersson) sordid ’Morning 

Light’, ‘Malepartus’; 

päideroog (Phalaris arundinacea L.) ’Picta’; 

kõrge raikaerik [Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl 

et C.Presl]; 

pehme mesihein (Holcus mollis L.) ‘Albovariegatus’ ; 

metshelmikas (Melica uniflora Retz.) ‘Variegata’; 

harilik kerahein (Dactylis glomerata L.) ‘Variegatus’ 

kollasetriibuliste lehtedega harilik sinihelmikas [Molinia caerulea (L.) Moench] ’Variegata’; 

harilik pilliroog [Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.] 

’Variegatus’; 

aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis L.) ‘Variegatus’; 

ainuroog [Hakonechloa macra (Munro) Mak. ex Honda] ‘Aureola’; 

harilik saluhein (M. effusum L.) ‘Aureum’; 

võnk-kastevars (Deschampsia flexuosa (L.) Trin.) ‘Tatra Gold’; 

kamm-soohein (Spartina pectinata Link) 

hallid lehed patagoonia sardhein [Elymus  magellanicus (Desvaux) A. Löve]; 

vitshirss (Panicum virgatum L.) ’Heavy Metal’; 

liiv-vareskaer [Leymus arenarius (L.) Hochst.]; 

hall aruhein (Festuca glauca Vill.) ja tema sordid; 

sinihall nurmikas (Poa glauca Vahl); 

vesihaljas haguhein [Koeleria glauca (Spreng.) DC. ]; 

alpi haguhein [Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin]; 

harilik lubikas [Sesleria caerulea (L.) Ard. ] 

punaste ja pruunide lehtedega päideroog (Phalaris arundinacea L.) ’Feesey’; 

alang-alang [Imperata cylindrica (L.) P.Beauv.]; 

neegri-hiidhirss [Pennisetum glaucum (L.) R.Br.] ’Purple Baron’, 

’Purple Majestry’, ’Jester’ 

 

 

1.2. ILUAIANDUSES LEVINUD HIIDHIRSID (Pennisetum Rich.) 

 

Hiidhirsi nimi Pennisetum tuleb kahest ladinakeelsest sõnast – penni (sulg) ja seta (harjas). 

Perekonda kuulub umbes 150 liiki. Suurem osa neist on mitmeaastased taimed, mis 

kasvavad  troopilises ja lähistroopilises kliimavöötmes nii metsas kui ka niidul (Darke 

1999: 253).  

Globaalse Invasiivsete Liikide Andmebaasi põhjal loetakse väga invasiivseteks (oma 

kodumaal) järgmiseid kuut hiidhirsi liiki: harjas-hiidhirss (P. setaceum (Forssk.) Chiov.), 

keenia hiidhirss (P. clandestinum Hochst.ex Chiov), ripsmeline haakhein (Cenchrus 

ciliaris L., sün. P. ciliare (L.) Link), P. verticillatum [(L.) R.Br. ] (puudub eestikeelne 
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nimetus), händ-hiidhirss (P. macrourum Trin.) ja P. polystachion (L.) Schult (puudub 

eestikeelne nimetus) (Global Invasive Species Database 2008). 

Iluaianduses kasutatakse laialt järgmiseid hiidhirsi liike: 

- ida-hiidhirss (P. orientale L.C.Rich.), mille päritolumaa on Kesk-Aasiast Loode-

Indiani. Tegemist on madalakasvulise kompaktse püsikuga, mis sobib hästi nii 

soolotaimeks kui ka gruppidesse (Huxley et al. 1999: 509). Alates 1992. aastast 

kasvab ida-hiidhirss Tartu Ülikooli botaanikaaia kollektsioonis (TÜBA Index 

Plantarum 2013). 

- harjas-hiidhirss [P. setaceum (Forssk.) Chiov. ] on Araabia ja Loode-Aasia päritolu 

taim. Liiki kultiveeritakse alates 1895. aastast. Ta sobib nii peenral kui ka pottides 

kasvatamiseks. Tuntumad sordid on ’Rubrum’ ja ’Eaton Canyon’. Tema pähikud 

sobivad hästi kuivatamiseks (Grounds 1998: 81; Darke 1999: 259). 

- villane hiidhirss (P. villosum Fresen) on Kirde-Aafrika ja Araabia päritolu 

kõrreline, mis moodustab dekoratiivse hallikasrohelise puhmiku. Kultiveeritakse 

alates 1891. aastast. Täisküpsed pöörised on valged ja väga efektsed. Kasvatatakse 

nii peenral kui ka pottides. Sobib hästi lõike- ja kuivlilleks (Widlundh 2006: 65). 

- austraalia hiidhirss [P. alopecuroides (L.) Spreng.] on Austraalia ja Aasia päritolu 

taim, mida on kultiveeritud alates 1820. aastast. Teda kasvatatakse aedades väga 

pilkupüüdvate kohevate punakaspruunide õisikute tõttu. Tuntumad sordid on 

’Cassian’, ’Hameln’, ’Little Honey’, ’Moundry’ ja teised (Darke 1999: 254). Alates 

2009. aastast. kasvab Tartu Ülikooli botaanikaaia kollektsioonis austraalia hiidhirsi 

sort ’Hameln’ (TÜBA Index Plantarum 2013). 

- neegri-hiidhirssi (P. glaucum) kasvatatakse üheaastana ilutaimena, mis sobib hästi 

nii suvelillepeenardesse kui ka konteinerhaljastusse. Laialdaselt hinnatud sordid on 

tume 

violetja lehestikuga ja tumedate õisikutega ’Purple Majestry’, ’Purple Baron’ ja 

’Jester’, vähem tuntud ’Candlestick’ on roheliste lehtedega sort (Visnapuu 2015: 

26). 

 

Neegri-hiidhirsi ’Purple Majestry’ sordiaretus sai alguse Nebraska Ülikoolis (USA), kus 

sordiaretaja Dr. David Andrews püüdis aretada uusi produktiivseid neegri-hiidhirsi 
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hübriide, mille käigus saadi juhuslikult violetsete lehtedega taim (Naeve 2003: 30). 

Agronoomilist tähtsust sel eriti ei olnud, kuid tähelepanu köitis taime dekoratiivsus. Harlan 

ja Shirley Hamernik, kes on tuntud aednikud ja puukooli ’Blue Bird’ omanikud Clarkson’i 

linnas, märkasid seda unikaalset neegri-hiidhirssi ja palusid, et Dr. Andrews paneks uue 

seemiku All-America Selections (AAS) uuringusse. 2003. aastal anti sordile ’Purple 

Majestry’ kuldmedal (Gold Medal AAS). AAS Gold Medal’it antakse välja alates 1932. a., 

1-2 korda kümne aasta kohta. Otsustati, et sorti ’Purple Majestry’ kasutatakse edaspidi 

standardina uute neegri-hiidhirsi sortide aretamisel. Seega uute dekoratiivsortide omadusi 

ja kvaliteeti hinnatakse nüüd ’Purple Majestry’ sordi alusel. 

 

 

1.2.1. Neegri-hiidhirsi päritolu ja bioloogia 

Neegri-hiidhirss (P. glaucum) on pärit Aafrikast, kuid liik on oluline ka mujal maailmas, 

kuna moodustab umbes ½ (46%) kogu maailma hirsi toodangust (Shahidi et al. 2013: 571). 

Populaarteaduslikus kirjanduses kasutatakse tihti P. glaucum tähistamiseks sünonüüme P. 

americanum (L.) Leeke subsp. americanum ja Panicum americanum L. (Eestikeelsete 

taimenimede andmebaas, 2015). India rahvakeeles nimetatakse neegri-hiidhirssi ’bajra’ 

ehk ’pärl’, Sudanis aga ’dukn’, Brasiilia linnas Natalis ’babala’ ning Austraalias ’bulrush 

millet’ ehk ’kõrkjas hirss’. (FAO 2015). Eesti keeles kasutatakse sünonüümina ka 

neegrihirssi (Eestikeelsete taimenimede andmebaas 2015).  

Traditsiooniliselt kasvatatakse neegri-hiidhirssi Aafrikas, Indias, Pakistanis, samuti on ta 

introdutseeritud USA edelaossa. Külmades regioonides kasvatatakse neegri-hiidhirssi 

üheaastase taimena. Hea kuivuse ja kuumuse taluvuse tõttu sobib ta hästi ka konteineris 

dekoratiivtaimena kasvatamiseks. 

Neegri-hiidhirss on jõuline rohttaim püstiste varte ja silindriliste tihedate õisikutega. 

Taimede kõrgus sõltub sordist jäädes vahemikku 50 cm … 4 m. Taimel on silindrilised 

püstised õõnsate sõlmevahedega varred (kõrred) ja pikad ning lineaalsed lehed. 

Silindrilises pöörisõisikus on 870…3000 õit. Seemned on väikesed (3…4 mm), munajad 

või kerajad ja nende värvus sõltub sordist: valged, kollased, pruunid, hallid, violetjad 

(FAO: Sorghum and millets in human nutrition… ). Nagu teistel üheidulehelistel 

kultuuridel, on ka neegri-hiidhirsil narmasjuurestik, kus peajuur on nõrgalt arenenud, 
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mistõttu juurte põhimassi moodustavad lisajuured. Neegri-hiidhirsi pikad juured aitavad 

taimel lämmastikku omastada. See omab suurt tähtsust eriti siis, kui taim on 

stressitingimustes, näiteks vee- ja toitainete vaeguses (Thivierge et al. 2016: 468). 

Hiidhirsi taim on rikkaliku valgu, kaltsiumi, fosfori ja teise mineraalainete sisaldusega 

(Avadh et al. 2013). Hiidhirsi terade koostisest annab ülevaate tabel 3, mis näitab, et terad 

on küllaltki kõrge energeetilise väärtusega ja sisaldavad inimese tervisele olulisi 

toiteelemente nagu Fe ja Ca.  

 

Tabel 3. Hiidhirssi terade koostis Shahidi et al. ( 2013) järgi 

Koostis Sisaldus 100 g kohta 

süsivesinikud 67 g 

valgud 11,8 g 

rasvad 4,8 g 

toorkiud 2,3 g 

Fe 11 mg 

Ca 42 mg 

energeetiline väärtus 363 kcal 

 

On tõestatud, et hiidhirsi terad sisaldavad fenoolseid ühendeid ja on looduslikud 

antioksüdandid ning neegri-hiidhirsi söömine mõjub hästi inimese tervisele (Shahidi et al. 

2013: 576). Paljud traditsioonilised joogid ja söögid tehakse Aasia ning Araabia maades 

hiidhirsist: kuskus, pudrud, koogid, pannkoogid, leib, mittealkohoolsed joogid ja õlu. 

Neegri-hiidhirsist toodetakse ka bioloogiliselt aktiivset toidulisandit, mis sisaldab rauda ja 

tsinki (Taylor 2016). Suure tärklisesisalduse tõttu (62,8…70,5%) on neegri-hiidhirssi 

võimalik kasutada ka bioetanooli tootmiseks. Uuringud näitavad, et neegri-hiidhirsi 

kasutamine etanooli tootmiseks on sama efektiivne, kui sorgo ja maisi kasutamine 

(efektiivsus on 94,2%) (Taylor et al. 2006: 264). 

 

1.2.2. Neegri-hiidhirsi kasvatamine ja kasvunõuded 

Neegri-hiidhirss on põuakindel ja võimeline kasvama väheste sademetega piirkondades, 

kus keskmine aastaringne sademete hulk on 200…600 mm (Legesse et al. 2014). Ta saab 

kasvada kõrge soolakontsentratsiooni ja madala pH reaktsiooniga mullas. Oma tolerantsuse 
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tõttu võib teda kasvatada kohas, kus ei kasva ei mais (Zea sp. L.) ega sorgo (Sorghum sp. 

Moench ) (Magdum 2013: 100). 

Mulla suhtes on neegri-hiidhirss vähenõudlik. Kasvab hästi nii liivmuldadel kui ka 

savimuldadel. Kõige paremini sobivad vett hästi läbilaskvad viljakad mullad (FAO 2004). 

Liik eelistab päikeselist ja tuulte eest kaitstud kasvukohta õitsedes seal juunist oktoobrini. 

Eesti kliimas kasvatatakse liiki üheaastase ilutaimena, vajades ettekasvatamist (külvamine 

kasvuhoones märtsi lõpus – aprilli alguses) (Väärsi 2007: 144). Külvid kasvavad aeglaselt, 

optimaalne temperatuur on 20… 22 
o
C juures. Miinimumtemperatuur kasvamisel on 7 

o
C, 

kuid juba 10 
o
C juures fotosüntees praktiliselt peatub. 0 

o
C juures on piir, mis tähendab 

taimele hukku (FAO 2015). Kodumaal Aafrikas külvatakse taimed üksteisest 45…90 cm 

pikivahega, et iga taim oleks tagatud piisava hulga veega mullas.  

 

 

1.3. KÕRRELISTE VÄETAMINE 

 

Enamik ilukõrreliste liike ja sorte kasvab hästi tavalisel aiamullal, säilitades dekoratiivsuse 

ka ebasoodsamates tingimustes, kuna ei vaja regulaarset kastmist ja väetamist. Seega on 

nad tõestanud oma suurt vastupidavust ja kõrget ellujäämismäära ka kehvemates 

tingimustes. Näiteks, Andropogon virginicus L. (eesti k. nimetus puudub) on spetsiaalselt 

adapteeritud kasvama viljatul pinnasel (Darke 1999: 139). Kui toiteelemendi kogus mullas 

on suur, siis kaotab see kõrreline oma konkurentsieelise teiste taimede ees.  

Mitmeaastastele kõrgekasvulistele ilukõrrelistele mõjub hästi mõne aasta tagant antav 

kompostmuld. Eriti oluline on mitte ületada väetiste normi ja hoida kastmist mõistlikul 

tasemel, kui tegu on kõrgekasvuliste kõrrelistega (Darke 1999: 117). Toiteelemendid 

peavad olema tasakaalus. Liigne N-sisaldus mullas soodustab taimedel kiiret ja lopsakat 

kasvu, mis nõrgestab aga nende talvekindlust ja vähendab vastupanuvõimet haigustele ning 

kahjuritele (Стефанович et al.  2013: 11). 

Konteinerhaljastuses tihti kasutatavad kõrrelised, kuhu kuuluvad nii üheaastased kui ka 

mitmed püsikkõrrelised, millest viimaseid kasvatatakse vaid ühe vegetatsiooniperioodi, 

vajavad enam lisaväetamist. Konteinerhaljastuses kasutatakse tihti aeglaselt toimivaid 
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membraanväetiseid nagu näiteks Osmocote. Need väetised sisaldavad membraaniga 

ümbritsetud graanulites taimele kõiki vajalikke toiteelemente ja seda sobivas 

kontsentratsioonis ja vahekorras. Kolm peamist toitainest on lämmastik, fosfor ja kaalium. 

Põhitoiteelementidest mõjub lämmastik hästi taimede maapealsete osade kasvule, 

suurendades lehtede massi. Fosfor on oluline komponent taimerakkudes, osaledes 

süsivesikute ainevahetuses ja fotosünteesis, aidates areneda tugeval juurestikul, 

soodustades generatiivorganite arengut ja tõstes taimede haiguskindlust (Kangor 2014). 

Uuringud näitavad, et kaalium suurendab kõrreliste puhmiku läbimõõtu (Henschke et al. 

2015: 609). Lisaks suurendab ta taimede põuakindlust. Kõige suurem kaaliumi vajadus on 

kõrre moodustamisest kuni õitsemiseni (Kangor 2014). 

Uuringud näitavad, et kastmine ei mõjuta hiidhirsi taimede kõrgust, küll aga mõjutab seda 

väetamine (Thetford et al. 2011: 449). 1 supilusikatäie Osmocote väetise lisamine või 1 

supilusikatäie  5:0,9:3,3 (Ecosential) orgaanilise väetise lisamine on suurendanud 

austraalia hiidhirsi taimede kõrgust (Thetford et al. 2011: 450). Samuti on leitud, et 

membraanväetis Osmocote 16:11:11, kus domineerib lämmastik, suurendab uusmeremaa 

tuuleheina [Anemanthele lessoniana (Steud.) Veldkamp] biomassi ja taimedel on pikemad 

lehed (Henschke et al. 2015: 610 ). Ka sale preeriarohul [Bouteloua gracilis (Kunth) Lag 

ex Griffiths] täheldati membraanväetise kasutamisel suurenenud biomassi ja lisaks õisikute 

arvu taime kohta. Osmocote 11:11:19, kus on rohkem kaaliumi, suurendas uusmeremaa 

tuuleheina ja sale preeriarohu puhmiku läbimõõtu ja lisaks viimasena nimetatud liigi 

lehtede arvu taime kohta (Henschke et al. 2015: 609). 

Kokkuvõtteks võib öelda, et väetiste kasutamine tuleks kasuks, aga on vaja jälgida normi 

ja kasutamise aega. Kõrrelised reageerivad hästi väetise andmisele, mille tulemusel 

suureneb lehtede mass, puhmiku läbimõõt ja õisikute arvu. Lisaks tõstavad toitained 

haigus- ja põuakindlust. 



16 

 

 

 

2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Katse läbiviimise aeg, koht, sordid, variandid ja agrotehnilised tööd 

 

Töö eksperimentaalne osa teostati ajavahemikus 08.04. … 25.08.2015. Katse viidi läbi 

Tartu Ülikooli botaanikaaia paljundusosakonnas kolme üheaastase neegri-hiidhirsi sordiga: 

’Purple Majestry’, ’Jester’ ja ’Purple Baron’. Katsesse valitud sorte ühendab ebatavaline 

tume lehestiku värvus ja tihedad violetjad õisikud, mis muudavad taimed eriti 

dekoratiivseks, kuid igal sordil on ka oma eripära. 

Sordi ’Purple Majestry’ noored taimed on esialgu rohelised, kuid kasvamisel muutub 

lehestiku värvus tumepronksjaks (joonis 1; George Didden Greenhouses 2016). Taim 

saavutab parima värvuse päikeselisel kasvukohal. Sordil on püstised silindrilised juulist 

septembrini kestvad õisikud (Jelitto 2016: Artikel 1 Von 11). Taime kõrgus koos 

õisikutega on 150 cm.   

 

 

Joonis 1. Neegri-hiidhirsi sort ’Purple Majestry’ (Foto: Ž. Politsinski) 
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Sordile ’Jester’ on iseloomulik, et taime arenemisel lehestiku värvus muutub – noored 

lehed on rohelised tumepunase triibuga (joonis 2; George Didden Greenhouses 2016). 

Taime vananedes muutub lehestik valdavalt burgundia (veinipunane) värvi, eriti kui taim 

kasvab päikeselisel kasvukohal. Hooaja lõpul omandab taim pronksja värvuse nagu sort 

’Purple Majestry’. Taime kohale kerkivad juulist septembrini silindrilised õisikud (Jelitto 

2016: Artikel 3 Von 11). Taime kõrgus koos õisikutega on 120 cm. 

 

 

Joonis 2. Neegri-hiidhirsi sort ’Jester’ (Foto: Ž. Politsinski) 
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Sordi ’Purple Baron’ noored taimed on rohelised, kuid vegetatsiooniperioodi jooksul 

muutuvad tumepronksjaks (joonis 3; George Didden Greenhouses 2016). Lehestiku värvus 

on eriti tume päikeselisel kasvukohal. Juulist septembrini ilmuvad õisikud on silindrilised 

(Jelitto 2016: Artikel 4 Von 11). Taime kõrgus koos õisikutega on 100 cm. 

 

 

Joonis 3. Neegri-hiidhirsi sort ’Purple Baron’ (Foto: Ž. Politsinski) 

Iga sordi 100 seemet külvati 8. aprillil. Külvamine toimus kasvuhoones, kus ööpäevane 

temperatuur on 20 
o
C. Külvisubstraadina kasutati BIOLAN külvi- ja pikeerimismulda 

(tabel 4).  

 

Tabel 4. BIOLAN külvi- ja pikeerimismulla. Allikas: Biolan Baltic OÜ 

Turbasegu hele ja tume kasvuturvas, liiv 

Lupjamisaine 6 kg/m
3
 

Väetisaine multimix (12-6-20); 0,6 kg/m
3
 

pH 6 

N, vesilahustuv 75 mg/l (340 mg/kg kuivaines) 

P, lahustuv 35 mg/l (160 mg/kg kuivaines) 

K, lahustuv 120 mg/l (550 mg/kg kuivaines) 
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Esimesed idulehed ilmusid 11.04. Pikeerimine tehti samas kasvuhoones 15.04. 29.04. 

istutati taimed ümber pottidesse mahuga 500 ml (9x9x9,5) ja kasutati BIOLAN mulda 

suvelilledele (tabel 5). See on õhulise ja kerge struktuuriga väetatud ning lubjatud 

mullasegu, mis on mõeldud suvelillede kasvu ergutamiseks. 02.06 toimus taimede 

ümberistutamine suurematesse pottidesse mahuga 2 liitrit ja seejärel viidi nad 

kasvuhoonest välistingimustesse. Kastmine toimus vastavalt vajadusele ja taimedele tagati 

piisav ning ühtlane niiskus kogu kasvuperioodi jooksul kõigis katsevariantides. 

 

Tabel 5. BIOLAN suvelillede mulla koostis. Allikas: Biolan Baltic OÜ 

Kompostitud toorained puupuru, kanasõnnik, puukoorehake, 

hele kasvuturvas 

Muud toorained must ja tume kasvuturvas, purustatud 

kergkruus 

Lupjamisaine magneesiumi sisaldusega lubjakivijahu, 

4kg/m
3
 

Väetisaine ultimix (12-6-20) 0,5 kg/m
3
 

pH 5,5 

N, vesilahustuv 150 mg/l (1000 mg/kg kuivaines) 

P, lahustuv 130 mg/l (900 mg/kg kuivaines) 

K, lahustuv 400 mg/l (2800 mg/kg kuivaines) 

 

Katse viidi läbi 3. väetus- ja 3. kasvukoha variandis. Väetuskatsevariandid olid: 

 kontroll, millele väetiseid ei lisatud (K); 

 kontrollitud lahustuvusega membraanväetist (Osmocote) 14:8:11(+2) saanud 

variant (igasse potti lisati 29.04 1,5 g väetist) (O); 

 kontrollitud lahustuvusega membraanväetist (Osmocote) 14:8:11(+2) ja 

granuleeritud väetist 11:11:21 (+2,6) (Cropcare, tabel 7) saanud variant (igasse 

potti lisati 29.04 1,5 g Osmocote ja 15.06 2 g Cropcare väetist) (OC). 
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Kontrollitud lahustuvusega membraanväetis Osmocote Exacton 14:8:11(+2) on madala 

kloorisisaldusega ning pikaajalise toimega, mis tagab taimedele vajalike põhitoitainete ja 

mikroelementidega varustatuse kogu kasvuperioodi jooksul (tabelis 6). 

 

Tabel 6. Kontrollitud lahustuvusega membraanväetise (Osmocote Exact) 14:8:11(+2) 

koostis. Allikas: Osmocote Exact 

Toitaine Sisaldus massiprotsentides 

% 

Üldlämmastik (N), millest 

nitraatlämmastik 

ammooniumlämmastik 

14 

6,2 

7,8 

Fosforpentaoksiid (P2O5) 8 

Kaaliumoksiid (K2O) 11 

Magneesiumoksiid (MgO) 2 

Boor (B) 0,03 

Vask (Cu) 0,045 

Raud (Fe) 0,42 

Mangaan (Mn) 0,06 

Molübdeen (Mo) 0,020 

Tsink (Zn) 0,015 

 

YaraMila Cropcare 11:11:21(+2,6) on granuleeritud kompleksväetis (tabelis 7). Igas 

graanulis sisalduvad kõik vajalikud makro- ja mikroelemendid taimele, mis on õiges 

vahekorras taimedele kättesaadaval kujul. Väetises sisalduv fosfor lahustub täielikult vees 

ja see ei sisalda kloori. 

 

Tabel 7. Granuleeritud väetise (Cropcare) 11:11:21(+2,6) koostis. Allikas: YaraMila 

Cropcare 11:11:21 

Toitaine Sisaldus massiprotsentides % 

Üldlämmastik (N), millest 

nitraatlämmastik 

ammoniumlämmastik 

11,0 

4,4 

6,6 

Fosforpentaoksiid (P2O5) 10,5 

Kaaliumoksiid (K2O) 21,2 

Magneesiumoksiid (MgO) 2,6 

Vääveltrioksiid (SO3) 25,0 

Boor (B) 0,05 
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Tabeli 7 järg 

Vask (Cu) 0,03 

Raud (Fe) 0,08 

Mangaan (Mn) 0,25 

Molübdeen (Mo) 0,002 

Tsink (Zn) 0,04 

 

Kasvukoha variandid olid järgmised:  

1. päikeseline, kus taimed olid kogu päeva päikesele avatud kohas; 

2. poolvarjuline, kus oli tagatud 7 tundi päikesevalgust päevas; 

3. varjuline, kus oli tagatud 3 tundi päikesevalgust päevas. 

 

 

2.2 Katses teostatud vaatlused 

 

Katses mõõdeti vegetatiivsetest kasvunäitajatest puhmiku läbimõõt (cm) ja kõrgust (cm). 

Puhmiku läbimõõtu mõõdeti selle kõige laiemast kohast; kõrgust mõõdeti maapinnast kuni 

taime tipuni. Lisaks loendati varte arv taime kohta. Vegetatiivsete kasvunäitajate mõõtmist 

teostati kokku 6. korral. Esimene kord viidi mõõtmine läbi üks nädal peale taimede 

kasvuhoonest väljaviimist (09.06). Järgmised vaatlused viidi läbi iga kahe nädala tagant 

ehk 22.06 , 06.07, 21.07, 04.08 ja 18.08. 

Vegetatiivsetest kasvunäitajatest ühekordselt mõõdeti 10.08 lehtede suhteline 

lämmastikusisaldus. Suhtelist lämmastikusisaldust mõõdeti N-testriga ehk 

klorofüllmeetriga (Minolta), mis väljendub töös SPAD-näiduna. Iga variandi kohta 

mõõdeti näit 5. korduses ja igas korduses mõõdeti 15 lehte. Ühekordselt mõõdeti ka 

lehtede värvuse intensiivsus (14.08) kolorimeetriga (värvusmõõtja Minolta, model CR-

400). Lehevärvust väljendatakse töös tähtede C* ja a*, kus C* tähistab värvust ja +a* lehe 

punase värvi intensiivsust. Lisa 1 on toodud kolorimeetriga mõõdetud värvusi 

iseloomustavate näitajate graafiline paiknemine. Katse lõpus (22-28 sept.) mõõdeti kõigi 

taimede kuivmassid (g). 
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Generatiivsetest kasvunäitajatest mõõdeti ühekordselt õisikute pikkus (cm) ja laius (cm). 

Õisikute laiust mõõdeti kõige laiemast kohast ja pikkust õierao tipust õisiku tipuni. Lisaks 

sellel loendati päevade arv katse algusest esimese õienupu moodustamiseni, õisikute hulk 

taime kohta ja  kaaluti õisikute kuivmass. 

 

 

2.3 Meteoroloogilised tingimused 

 

Katseaasta (2015) on viimase poole sajandi kõige soojem (Riigi Ilmateenistus 2016). 

Vaatluse alla võeti kuud juunist augustini.  

Juuni 2015 keskmine õhutemperatuur oli 13,9 °C, mis on 0,5 °C madalam paljude aastate 

keskmisest (joonis 4). Juuni keskmine sademete hulk oli 45 mm, mis on 65 % paljude 

aastate keskmisest (joonis 5). Eesti keskmisena oli juunis päikesepaistet 280 tundi, mis on 

104 % paljude aastate keskmisest (268 tundi). 

Juuli 2015 keskmine õhutemperatuur oli 16,1 °C, mis on 1,3 °C madalam paljude aastate 

keskmisest (17,4 °C) (joonis 4). Juuli keskmine sademete hulk oli kokku 81 mm, mis on 

112 % paljude aastate keskmisest (72 mm, joonis 5). Keskmiselt oli juulis päikesepaistet 

246 tundi, mis on 85% madalam paljude aastate keskmisest (288 tundi).  

August 2015 keskmine õhutemperatuur oli 17,1 °C, mis on 0,8 °C kõrgem paljude aastate 

keskmisest (16,3 °C) (joonis 4). August oli kolmest kuust kõige soojem ja päikeselisem. 

Augusti keskmine sademete hulk oli 37 mm, mis on 44 % madalam paljude aastate 

keskmisest (83 mm; joonis 5). Keskmiselt oli augustis päikesepaistet 335 tundi, mis on 

143% kõrgem paljude aastate keskmisest (234 tundi).  
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Joonis 4. Õhutemperatuur (
o 
C) katseaastal (2015) ja paljude aastate (1981…2010) keskmisena (Riigi 

Ilmateenistus 2016). 

 

 

Joonis 5. Sademete hulk (mm) katseaastal (2015) ja paljude aastate (1981…2010) keskmisena (Riigi 

Ilmateenistus 2016). 

 

 

2.4. Andmetöötlus 

 

Andmetöötlus programmina kasutati Microsoft Excel 2010. Statistilise analüüsina kasutati 

ühe- ja kahefaktorilist dispersioonanalüüsi. Kahefaktorilises dispersioonanalüüsis olid 

faktoriteks väetusvariant ja katsekoht. Variantide vahelise erinevuse hindamiseks kasutati 

piirdiferentsi 95% usutavuse juures (PD 95%). Usutavad erinevused toodi välja P≤0,05 

juures. Taime kõrguse ja laiuse dünaamika hindamiseks kasutati aritmeetilist keskmist. 
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3. UURIMUSTÖÖ TULEMUSED  

 

3.1. Idanevuse protsent 

 

15. aprilliks andis parima seemnete idanemise protsendi sort ’Purple Majestry’, kus 100 

seemnest idanes 86 (joonis 6, A). Sordil ’Jester’ idanesid 100 seemnest 61 (joonis 6, B). 

Kõige madalam idanevus oli sordil ’Purple Baron’, kus idanesid 100 seemnest 54 (joonis 

6, C). Kõigil kolme sordi taimel oli hästi arenenud juurestik ja idud vastasid sordi 

omadustele. 

 

A. ’Jester’ B. ’Purple Majestry’ C. ’Purple Baron’ 

 

 

 

   

Joonis 6. Seemikute arv neegri-hiidhirsi sortide ’Jester’ (A), ’Purple Majestry’ (B) ja ’Purple Baron’ (C) 

pikeerimisel (15.04.2015). 
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3.2. Vegetatiivsed kasvunäitajad 

 

3.2.1. Taimede kõrgus 

Sordi ’Purple Majestry’ taimede intensiivne kasv kõrgusesse jäi valdavalt ajavahemikku 

6…21. juulini (joonis 7). Sordi ’Purple Majestry’ taimed olid mõõtmisperioodi 

(09.06…18.08) lõpus kõige kõrgemad poolvarjulisel kasvukohal. O-väetise lisamine ei 

soodustanud taimede kõrguskasvu võrreldes K-variandiga. OC lisamine soodustas võrreldes 

K-variandiga taimede kõrguskasvu varjulisel, kuid pärssis poolvarjulisel kasvukohal.  

 

 

Joonis 7. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Majestry’ kõrguse (cm) muutusele 

perioodil 09.06…18.08.2015. K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

Sordi ’Jester’ taimede intensiivne kõrguse juurdekasvu jäi ajavahemikku 4…18. augustini, 

välja arvatud varjulise kasvukoha OC variandis (lisa 2). Taimede olid 18. augustiks kasvanud 

33…48 cm kõrguseks. Kasvukoht ja väetamine ei avaldanud mõju sordi ’Jester’ taimede 

kõrgusele, kuid võib väita, et päikeselisel kasvukohal on taimedel tendents kasvada 

kõrgemaks (lisa 2). 
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Sordi ’Purple Baron’ taimede intensiivne kõrguse juurdekasvu jäi valdavalt ajavahemikku 6… 21. 

juulini (joonis 8). Taimed kõrgus jäi mõõtmisperioodi lõpus kõigis variantides vahemikku 

51…77 cm. Usutav erinevus ilmnes vaid poolvarjulise kasvukoha K ja varjulise kasvukoha 

O-variantide vahel, sealjuures oluliselt kõrgemad olid taimed esimeses nimetatud variandis.  

 

 

Joonis 8. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Baron’ kõrguse (cm) muutusele 

perioodil 09.06…18.08.2015. K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

 

3.2.2. Taimede laius 

Sordi ’Purple Majestry’ taimede intensiivne kasv laiusesse jäi valdavalt ajavahemikku 9…22. 

juuni (joonis 9). Sordi ’Purple Majestry’ taimed olid mõõtmisperioodi (09.06…18.08) lõpus 

oluliselt laiemad poolvarjulisel kasvukohal K- ja O-variantides võrreldes päikeselise 

kasvukoha variantidega. O- ja OC lisamine ei soodustanud taimede kasvu laiusesse.  
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Joonis 9. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Majestry’ laiuse (cm) muutusele 

perioodil 09.06…08.08.2015. K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

Sordi ’Jester’ taimede intensiivsem laiuse juurdekasv jäi ajavahemikku 9…22. juuni (joonis 

10). Taimede laiused jäid 18. augustiks vahemikku 40…54 cm. Päikeselisel ja poolvarjulisel 

kasvukohal ei avaldanud väetamine mõju taimede laiusele. Väga ebasoodsas kasvukohas, 

nagu varjus, vähendas OC taimede laiuskasvu võrreldes sama kasvukoha teiste variantidega.  

 

 

Joonis 10. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Jester’ laiuse (cm) muutusele perioodil 

09.06…18.08.2015.  K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 
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Sordi ’Purple Baron’ taimede kõige intensiivsem laiuse juurdekasv jäi ajavahemikku 9…22. 

juuni (joonis 11). Taimede laius jäi mõõtmisperioodi lõpus kõigil variantidel vahemikku 

48…63 cm. Kasvukoht ja väetamine ei avaldanud mõju taimede laiusele. Usutavalt 

väiksemad olid vaid taimed varjulise kasvukoha K-variandis.  

 

 

Joonis 11. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Baron’ laiuse (cm) muutusele 

perioodil 09.06…18.08.2015. K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

 

3.2.3. Varte arv taime kohta 

Sordi ’Purple Majestry’ varte arv taime kohta oli kõige suurem päikeselisel kasvukohal OC-

variandis (joonis 12). Membraanväetise kasutamine näitas tendentsi saada suurema varte 

arvuga taimi võrreldes K-variandiga, kuid olulist erinevust ei esinenud. Varjus suurendas 

võrreldes K-variandiga OC varte arvu. Sordi ’Purple Majestry’ varte arv taime kohta oli 

kasvukoha mõjust lähtudes kõige suurem päikeselisel kasvukohal. Väetamise mõju näitas, et 

OC lisamine suurendas taime varte arvu kõikides kasvukohtades.  
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Joonis 12. Kasvukoha ja väetamise mõju  neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Majestry’ varte arvule taime kohta 

19.08.2015. K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare  

 

Kasvukoha mõju näitas, et sordi ’Jester’ taimede varte arv oli kõige suurem päikeselisel 

kasvukohal (joonis 13). Poolvarjulisel ja varjulisel kasvukohal variantide vahel erinevused 

puudusid. Katse keskmisena väetamine varte arvule mõju ei avaldanud.  

 

 

Joonis 13. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Jester’ varte arvule taime kohta 19.08.2015. 

K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 
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Sordi ’Purple Baron’ varte arvus taime kohta ei esinenud ustavaid erinevusi kasvukoha piires 

väetusvariantide vahel (joonis 14). Sordi ’Purple Baron’ varte arv taime kohta oli kasvukoha 

mõjust lähtudes kõige suurem päikeselisel kasvukohal. Väetamise üldmõjust selgus, et K-

variandis on varte arvukus võrreldes väetatud variantidega väiksem.  

 

 

Joonis 14. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Baron’ varte arvule taime kohta 

19.08.2015. K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

 

3.2.4. Lehtede värvuse intensiivsus (C*) 

Päikeselisel kasvukohal oli sordi ’Purple Majestry’ lehtede värvuse intensiivsus kõrgeim K-

variandis (joonis 15). Ka katse keskmisena oli kasvukoha mõjust tulenevalt kõrgem lehtede 

värvuse intensiivsus päikeselisel kasvukohal. Väetamine värvusele mõju ei avaldanud.  
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Joonis 15. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Majestry’ lehtede värvuse 

intensiivsusele (14.08.2015). K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

Sordil ’Jester’ päikeselise ja varjulise kasvukoha variantide vahel erinevused puudusid, kuid 

poolvarjus on lehtede värvus intensiivsem OC kasutamisel võrreldes ühekordse väetamisega 

(joonis 16). Ka väetamise üldmõju näitas, et OC-ga väetamine suurendab varte arvu taime 

kohta.  

 

 

Joonis 16. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Jester’ lehtede värvuse intensiivsusele 

(14.08.2015). K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 
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Päikeselisel kasvukohal oli sordil ’Purple Baron’ lehtede värvus intensiivsem K-variandis 

(joonis 17). Kasvukoha üldmõju andis intensiivsema lehevärviga taimed päikeseliselt 

kasvukohalt. Samas väetamise üldmõju näitas, et väetamata variandis oli lehtede värvuse 

intensiivsus suurem, kui väetatud variantides. 

 

 

Joonis 17. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Baron’ lehtede värvuse 

intensiivsusele (14.08.2015). K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

 

3.2.5. Lehtede punasus (a*) 

Päikeselisel kasvukohal mõjus OC lisamine positiivselt sordi ’Purple Majestry’ lehtede 

punasusele võrreldes K-variandiga (joonis 18). Poolvarjus ja varjus olulised erinevused 

variantide vahel puudusid. Katse keskmisena kasvukoht ja väetamine lehtede punasusele 

mõju ei avaldanud.  
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Joonis 18. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Majestry’ lehtede punasusele 

(14.08.2015). K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

Poolvarjulisel ja varjulisel kasvukohtadel olid sordi ’Jester’ lehed intensiivsemalt punaseks 

värvunud vastavalt O- ja K-variantides võrreldes OC-ga (joonis 19). Katse keskmisena 

kasvukohta mõju ei avaldanud. Väetamise üldmõju näitas, et OC alandas oluliselt lehtede 

punasust.  
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Joonis 19. Kasvukoha ja väetamise mõju  neegri-hiidhirsi sordi ’Jester’ lehtede punasusele (14.08.2015). K – 

kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

Päikeselisel kasvukohal mõjus sordi ’Purple Baron’ lehtede punasusele kõige rohkem 

membraanväetise kasutamine, kuid usutavaid erinevusi variantide vahel ei olnud (joonis 20). 

Varjulisel kasvukohal oli oluliselt madalam lehtede punasus K-variandis võrreldes O-

variandiga. Kasvukoha üldmõju näitas, et päikeselisel kasvukohal olid lehed intensiivsema 

punase tooniga kui poolvarjus. Väetamine ei avaldanud mõju selle sordi lehtede punasusele. 
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Joonis 20. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Baron’ lehtede punasusele 

(14.08.2015).  K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

 

3.2.6. Lehte SPAD-näit 

Lehtede SPAD-näit oli sordi ’Purple Majestry’ päikeselisel ja poolvarjulisel kõrgeim OC-

variandis (joonis 21). Varjulisel kasvukohal oli oluline erinevus O- ja OC-variantide vahel, 

sealjuures viimases oli näit kõrgem. SPAD-näit oli kõrgeim kasvukoha mõjust lähtuvalt 

poolvarjulisel alal ja väetamise mõjust lähtuval OC-variandis.   
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Joonis 21. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Majestry’ lehtede SPAD-näidule 

(10.08.2015). K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

Tulemused näitasid, et sordil ’Jester’ erinesid lehtede SPAD-näidud oluliselt vaid varjulise 

kasvukoha O- ja OC-variantide vahel, sealjuures kõrgem oli see viimases (joonis 22). 

Kasvukoha mõjust lähtudes suurenes lehtede SPAD-näit vaid varjulises kasvukohas.  

 

 

Joonis 22. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Jester’ lehtede SPAD-näidule (10.08.2015). K 

– kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 



37 

 

Tulemused näitasid, et sordi ’Purple Baron’ lehtede SPAD-näidud olid oluliselt kõrgemad 

päikeselisel ja varjulisel kasvukohal OC kasutamisel (joonis 23). Sealjuures ilmes erinevus 

päikeselisel kasvukohal K-variandiga, kuid varjulisel O-variandiga. Kasvukoha mõjust 

lähtudes tõstis lehtede SPAD-näitu vaid poolvarjuline kasvukoht. OC kasutamine suurendas 

katse keskmisena lehtede SPAD-näitu.  

 

 

Joonis 23. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Baron’ lehtede SPAD-näidule 

(10.08.2015). K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

 

3.2.7. Taime kuivmass 

Päikeselise kasvukohal oli suurima taime kuivmassiga OC-variandi taimed (joonis 24). Ka 

katse keskmisena olid päikeselisel kasvukohal taimede kuivmassid suurimad. OC kasutamine 

tõstis sordi ’Purple Majestry’ taimede kuivmassi.  
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Joonis 24. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Majestry’ taimede kuivmassile (g, 

22…28.09.2015). K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

Sordi ’Jester’ taimede kuivmassides olulisi erinevusi kasvukoha piires väetusvariantide vahel 

ei esinenud (joonis 25). Küll aga suurendas päikeseline kasvukoht katse keskmisena taimede 

kuivmassi. Väetise lisamine ei andnud usutavaid erinevusi variantide vahel. 

 

 

Joonis 25. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Jester’ taimede kuivmassile (g, 

22…28.09.2015). K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 
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Nii O-väetise, kui ka OC-väetiste kasutamine suurendasid sordi ’Purple Baron’ taimede 

kuivmassi kõigis kolmes kasvukohas võrreldes K-variandiga (joonis 26). Päikeseline 

kasvukoht soodustas suurema kuivmassiga taimede kasvu. Väetamine mõjus katse 

keskmisena positiivselt sordi ’Purple Baron’ taimede kuivmassile, kuid oluliselt suurem oli 

see OC-variandis.  

 

 

Joonis 26. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Baron’ taimede kuivmassile (g, 

22…28.09.2015). K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

 

3.3. Generatiivsed kasvunäitajad 

 

3.3.1. Õisikupungade ilmumiseni kulunud päevade arv 

Sordil ’Purple Majestry’ kulus esimesete õisikupungade ilmumiseni 40-72 päeva, kuid olulisi 

erinevusi päevade arvus kasvukoha piires väetusvariantide vahel ei esinenud (joonis 27). 

Kasvukoha mõjust lähtudes ilmusid esimesed õisikupungad päikeselise kasvukoha taimedel. 

Väetamine õisikupungade ilmumiseni kulunud päevade arvule mõju ei avaldanud.  
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Joonis 27. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Majestry’ õisikupungade ilmumiseni 

kulunud päevade arvule. K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

Sordil ’Jester’ puhul ilmnes kasvukoha variantide vahel oluline erinevus vaid poolvarjus, kus 

K-variandis kulus taimedel õisikupungade moodustumiseni oluliselt rohkem (67 päeva) aega 

kui OC-variandis (40 päeva) (joonis 28). Kasvukoha üldmõju näitas, et poolvarjus ilmusid 

esimesed õisikupungad kõige esimesena. Väetamine mõju ei avaldanud. 

 

 

Joonis 28. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Jester’ õisikupungade ilmumiseni kulunud 

päevade arvule. K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 
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Sordil ’Purple Baron’ puhul ei ilmenud olulist erinevust õitsemiseni kulunud päevade arvus 

(37…51) kasvukoha piires variantide vahel ja samuti katse keskmisena kasvukoha ning 

väetamise mõju (lisa 3). 

 

3.3.2. Õisikute arv taime kohta 

Päikeselisel kasvukohal oli 19.08 seisuga kõige suurem õisikute arv sordil ’Purple Majestry’ 

OC-variandis võrreldes O-variandiga (joonis 29). Samuti suurendas varjus OC õisikute arvu 

taime kohta. Päikeseline kasvukoht suurendas katse keskmisena õisikute arvu ainult võrreldes 

poolvarjulise kasvukohaga. Väetamise üldmõjust selgus, et õisikute arvu suurendas vaid OC-

variant. 

 

 

Joonis 29. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Majestry’ õisikute arvu taime kohta 

(19.08.2015). K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

Sordil ’Purple Baron’ andis päikeselisel kasvukohal OC suurima õisikute arvu võrreldes K- ja 

O-variantidega (joonis 30). Poolvarjus suurendas samuti OC õisikute arvu. Katse keskmisena 

suurendades päikeseline kasvukoht ja OC-väetiste kasutamine sordil ’Purple Baron’ õisikute 

arvu taime kohta.  
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Joonis 30. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Baron’ õisikute arvu taime kohta 

(19.08.2015). K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

Sordile ’Jester’ õisikute arv taime kohta jäi vahemikku 0,6…1,8. Õisikute arvule ei avaldanud 

mõju ei kasvukoht ega väetamine. Samas oli märgata tendentsi, et päikeselisel kasvukohal 

moodustub rohkem õisikuid taime kohta (lisa 4). 

 

3.3.3. Õisikute pikkus 

Sordi ’Purple Majestry’ õisikute pikkuses esines 19.08 seisuga oluline erinevus vaid 

poolvarjulise kasvukoha variantide vahel, kus K-variandiga võrreldes mõõdeti pikemad 

õisikud OC-variandis (joonis 31). Kõigis kasvukoha väetusvariantides oli märgata tendentsi, 

et OC-väetise kasutamine soodustab pikemate õisikute kasvu. Katse keskmisena mõõdeti 

pikimad õisikud päikeselisel ja lühemad varjulisel kasvukohal kasvanud taimedelt. OC-ga 

väetamine suurendas võrreldes K-variandiga katse keskmisena õisikute pikkust.  
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Joonis 31. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Majestry’ õisikute pikkusele (cm, 

19.08.2015). K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

Sordi ’Jester’ õisikute pikkuses kasvukohtade lõikes väetusvarinatide vahel olulisi erinevusi ei 

olnud (joonis 32). Samas kasvukoha mõjust lähtudes soodustas pikimate õisikute kasvu 

päikeseline kasvukoht. Väetamine katse keskmisena sordil ’Jester’ õisikute pikkustele mõju ei 

avaldanud.  

 

 

Joonis 32. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Jester’ õisikute pikkusele (cm, 19.08.2015). K 

– kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 
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Ka sordi ’Purple Baron’ puhul puudusid usutavad erinevused õisikute pikkuses kasvukohtade 

lõikes väetusvarinatide vahel (joonis 33). Samas oli päikeselise kasvukoha O-variandis 

õisikud pikimad võrredes teiste kasvukohade samade variantidega. Katse keskmisena 

kasvasid pikemad õisikud päikeselise kasvukoha taimedel. Väetamine õisikute pikkusele 

mõju ei avaldanud. 

 

  

Joonis 33. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Baron’ õisikute pikkusele (cm, 

19.08.2015). K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

 

3.3.4. Õisikute laius 

Õisikute laiuses ilmes sordil ’Purple Majestry’ seisuga 19.08 oluline erinevus vaid 

poolvarjulise kasvukoha OC-variandi ja varjulise kasvukoha K- ning O-variantide vahel, 

sealjuures suurim oli see esimesena nimetud variandis (joonis 34). Samas oli märgata 

tendentsi, et varjus mõjub väetamine õisiku laiusele positiivselt. Kasvukoha mõjust lähtuvalt 

suurendasid päikeseline ja poolvarjuline kasvukohad õisikute laiust. Väetamine õisikute 

laiusele mõju ei avaldanud. 
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Joonis 34. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Majestry’ õisikute laiusele (cm, 

19.08.2015). K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

Sordi ’Jester’ puhul puudusid usutavad erinevused õisikute laiuses kasvukohtade lõikes 

väetusvarinatide vahel (joonis 35). Kasvukoha mõjust ilmnes, et päikeseline ja poolvarjuline 

kasvukoht suurendavad õisikute laiust. Väetamine õisikute laiusele mõju ei avaldanud.  

 

 

Joonis 35. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Jester’ õisikute laiusele (cm, 19.08.2015). K – 

kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 
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Sordil ’Purple Baron’ oli oluline õisikute laiuse erinevus kasvukoha variantide vahel vaid 

varjus, kus K-variandis olid võrreldes O-variandiga oluliselt väiksemad õisikud (joonis 36). 

Päikeseline ja poolvarjuline kasvukoht mõjusid katse keskmisena positiivselt õisikute laiusele 

suurendades seda. Ka O- ja OC- väetiste kasutamine suurendasid katse keskmisena õisikute 

laiust. 

 

 

Joonis 36. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Baron’ õisikute laiusele (cm, 

19.08.2015). K – kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

 

3.3.5. Õisikute kuivmass 

Sordil ’Purple Majestry’ oli õisikute kuivmass päikeselisel kasvukohal kõige suurem O-

variandis (joonis 37). Kasvukoha üldmõjus näitas, et päikeseline kasvukoht suurendas 

õisikute kuivmassi. Väetamine õisikute kuivmassile mõju ei avaldanud. 
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Joonis 37. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Majestry’ õisikute kuivmassile (g). K 

– kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 

 

Sordil ’Jester’ erinesid õisikute kuivmassi oluliselt vaid päikeselisel kasvukohal, kus O-

variandis oli see oluliselt suurem võrreldes OC-variandiga (joonis 38). Kasvukoha üldmõju 

näitas, et päikeselisel kasvukohal kasvasid suurima õisikute kuivmassiga taimed. O-väetise 

kasutamine suurendas samuti õisikute kuivmassi katse keskmisena.  

 

 

Joonis 38. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Jester’ õisikute kuivmassile (g). K – kontroll, 

O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 
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Päikeselisel kasvukohal suurendas sordil ’Purple Baron’ O-väetise kasutamine võrreldes OC-

variandiga õisikute kuivmassi (joonis 39). Kasvukoht ja väetamine katse keskmisena õisikute 

kuivmassile mõju ei avaldanud. 

 

 

Joonis 39. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi sordi ’Purple Baron’ õisikute kuivmassile (g). K – 

kontroll, O – Osmocote, OC – Ocmocote + Cropcare 
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4. ARUTELU 

 

4.1. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi vegetatiivsele kasvule 

 

Neegri-hiidhirsi sortidele avaldas antud katses olulist mõju päikeseline kasvukoht, mis on ka 

looduslik eeldus antud liigi edukaks kasvatamiseks. Päikeselisel kasvukohal saadi paremad 

tulemused taimede kõrguse, varte arvu, lehtede värvuse intensiivsuse ja kuivmassi osas (lisa 

5). 

Suur osa ilukõrrelistest, mida kasutatakse iluaianduses, linnaaianduses ja muru rajamisel on 

valguslembesed. Petrozavodski linnas läbi viidud katses oli 100%-st katsekõrrelistest 63% 

heliofüüdid ehk valguslembesed ja teised 37% kuulusid semiheliofüütide (poolvarjulembesed) 

hulka (Морозова 2006). Ka Uraali Botaanikaaias läbi viidud uurimuses eelistavad suurem 

osa kõrrelistest päikeselist kasvukohta (Стефанович et al. 2013: 9). Seda kinnitab ka antud 

katse, et kõrreliste edukaks kasvatamiseks on väga oluline valgus. Nad võivad küll taluda 

poolvarju, aga sellisel juhul ei pruugi avalduda täielikult liikide dekoratiivsed omadused. 

Vaatamata eelnevale näitas antud uuring, et neegri-hiidhirsi taimed kasvavad ja ka õitsevad 

ebasoodsates valgustingimustes (poolvari ja vari), kuid taimede dekoratiivsuse tõstmiseks 

vajavad nad korralikult väetamist. Selleks soovitatakse lisada 2-3 g/l 14:8:11 

membraanväetist (Osmocote), et tagastada taimedele vajalikud toiteelemendid (ICL Specialty 

Fertilizers 2015). Väetise kasutamine annab võimaluse ka aia varjutatud piirkonnas kasvatada 

ilusa välimusega õitsvaid valguslembeseid taimi.  

Membraan- ja granuleeritud väetise kooskasutamine ebasoodsates valgustingimustes 

(poolvari ja vari) suurendasid neegri-hiidhirsi sortide ’Purple Baron’ ja ’Purple Majestry’ 

taime varte arvu. Uuring hariliku hirsiga (Panicum miliaceum L.) ja talinisuga (Triticum L.) 

näitas sama tendentsi, nimelt kompleksväetise lisamine suurendas taime varte arvu 

(Абдрашитов et al. 2006: 246; Плечов et al. 2015: 39). Uuring hariliku riisi (Oryza sativa 

L.) sordiga ‘Дружный’ näitas, et ka see reageerib hästi kompleksväetise andmisele. 

Sealjuures madala väetise kontsentratsiooniga saadi varte arvuks 2,9, kõrgema korral aga 3,8 
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(Дзюба et al. 2012: 47). Seega võib väita, et väetise lisamine suurendab kõrreliste varte arvu 

ja taimed on dekoratiivsema välimusega.  

Antud uuringus membraan- ja granuleeritud väetiste kooskasutamine varjulises kasvukohas 

suurendas taime kõrgust sordil ’Purple Majestry’ 14,3% võrreldes kontrollvariandiga. Ka 

uuringus hariliku hirsiga mõjus väetise lisamine positiivselt taimede kõrgusele, suurendades 

taimede kõrgust väetatud variandis isegi kuni 36,5% (Абдрашитов et al. 2006: 246). Kuna 

katsetes hariliku hirsiga oli kasutatud kompleksväetis, kus olid lämmastik ja fosfor (ilma 

kaaliumita), võib eeldada, et kaalium ei suurenda taimede kõrgust. Lämmastik mõjub hästi 

taimede maapealsete osade kasvule, mistõttu võib eeldada, et ka antud katses lämmastiku 

sisaldus kompleksväetises andis positiivse mõju ja suurendades taimede kõrgust. Ka 

uusmeremaa tuuleheinaga [Anemanthele lessoniana (Steud.) Veldkamp] tehtud uuringus 

suurendas membraanväetise Osmocote 16:11:11 lisamine lehtede pikkust (Henschke et al. 

2015: 610). Võib öelda, et väetamine avaldab positiivset mõju kõrreliste kõrgusele. Eriti on 

see tähtis ebasoodsates valgustingimustes, kus väetamisega on võimalik parandada taimede 

kõrgust ja seega ka välimust. 

Membraan- ja granuleeritud väetiste kooskasutamine suurendas antud uurimuses neegri-

hiidhirsi sortide ’Purple Majestry’ ja ’Jester’ ning varjus ja poolvarjus sordi ’Purple Baron’ 

lehtede SPAD-näitu. Uuring talinisu (Triticum L.) sordiga ’Nota’ näitas, et mulla viljakuse ja 

mineraaltoitumise suurendamine mõjus positiivselt klorofülli kontsentratsioonile lehtedes 

(Федулов et al. 2009: 6). Seega on fotosüntees ja mineraalne toitumine tihedalt seotud ja 

vastastikku sõltuvad protsessid. Kui mineraaltoitumine stimuleerub fotosünteesiaparaadi 

moodustumist, siis intensiivne fotosüntees omakorda on tingimus, mis aitab effektiivselt 

kasutada mineraalained (Магомедова et al. 2008: 52). Teise uuringu tulemus näitas, et 

ammooniumnitraadi (NH4NO3) ja kaaliumnitraadi (KNO3) kasutamisel suurenes mõnedel 

kultuuridel klorofülli sisaldus, kuid mõnedel ka vähenes (Кононов et al. 2012: 3). Sealjuures 

suurendas ammooniumnitraadi koostises olev lämmastik (N60) lupiinil (Lupinus L.) klorofülli 

kontsentratsiooni 10%, sojal (Glycine Willd.) 52,3% ja hernel (Pisum L.) 17,6%. 

Kaaliumnitraadis olev lämmastik (N60) vähendas lupiini (28,6%) ja herne (1,5%) klorofülli 

sisaldust, kuid suurendas soja (32,6%) ja odra (27,2%) klorofülli sisaldust lehtedes, võrreldes 

kontrollvariandiga. Seega uuring näitas, et kõige soodsam lämmastiku vorm klorofülli 

kogunemisel kaunviljade näitel , on ammooniumnitraatsetel väetistel. Odrale (Hordeum L.) 

aga mõjusid kaaliumnitraatsed väetised. Seega võib väita, et lämmastik suurendab klorofülli 

sisaldust taimede lehtedes. 
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Antud uurimuses suurendas 2-kordne väetamine varjulises kasvukohas sordi ’Purple 

Majestry’ taime kuivmassi. Membraanväetis ja 2-kordne väetamine membraan- ning 

granuleeritud väetistega suurendasid sordi ’Purple Baron’ poolvarjus ja varjus taimede 

kuivmasse. Ka sale preeriarohu [Bouteloua gracilis (Kunth) Lag ex Griffiths] ja uusmeremaa 

tuuleheina puhul on saadud suurem kuivmass membraanväetise 16:11:11 (Osmocote) 

kasutamisel (Henschke et al. 2015: 610). Mineraalväetise kasutamine suurendas 43% ka maisi 

(Zea L.) kuivmassi (Мингалев et al. 2014: 25). Võib väita, et väetamine mõjub positiivse 

kõrrelistele ja suurendab taimede kuivmassi. Ebasoodsates valgustingimustes on see väga 

tähtis. Mida suurem on taime mass, seda effektsem ja dekoratiivsem ta ka välja näeb.  

 

4.2. Kasvukoha ja väetamise mõju neegri-hiidhirsi generatiivsele kasvule 

 

Membraanväetise kasutamine poolvarjus ja varjus suurendas antud katses sordi ’Jester’ 

õisikute kuivmassi. Membraan- ja granuleeritud väetiste kooskasutamine suurendasid sordi 

’Purple Majestry’ poolvarjulisel ja varjulisel kasvukohal õisikute pikkust, varjulisel 

kasvukohal aga õisikute arvu. Samas poolvarjulisel kasvukohal suurendas 2-kordne väetamine 

sortidel ’Purple Majestry’ ja ’Jester’ õisikute laiust ning sordil ’Purple Baron’ õisikute arvu 

taime kohta. Ka uuringus hariliku hirsiga oli leitud sama tendents, kuna väetise lisamine 

suurendas õisikute pikkust väetamata taimedega võrreldes 15,9 cm-lt 18,4 cm-ni 

(Абдрашитов et al. 2006: 246). Kompleksväetise koostisega 2:1:2,5 lisamine suurendas riisi 

õisikute arvu, kus väetatud variandis oli nende arv 18 tükki taime kohta suurem kui 

kontrollvariandis (Максименко et al. 2014: 9). Positiivse mõju andis sama väetise 

kasutamine ka riisi õisikute pikkusele: väetatud variandis oli õisikute pikkus keskmiselt 0,7 

cm suurem kui kontrollvariandis. Kõrreliste õisiku suurusel, näiteks pöörise pikkusel ja 

tihedusel, on määrav tähtsus, kuna see tagab üldjuhul ka taimede suurema saagikuse ja on 

aluseks teraviljade tootmisse rakendamisel (Костылев et al. 2013: 63), kuid teiselt poolt ka 

ilukõrreliste dekoratiivsuse. 

Uuringud näitavad, et toitainete suurendamisega mullas on ka kõrrelised tervemad, paraneb 

nende üldine füüsiline seisund ja õisikud on pikemad ning tihedamad. Seega võib väita, et 

väetamine soodustab taimede kasvu- ja õite moodustumist, mida kinnitab ka antud katse, kuna 

ebasoodsates valgustingimustes oli väetiste kasutamisel taime generatiivorganitele positiivne 

mõju. 
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KOKKUVÕTTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada  kasvukoha ja väetamise mõju neegri-

hiidhirsi [Pennisetum glaucum (L.) R. Br. ] sortide dekoratiivsusele. Vaatluse all oli kolm 

sorti: 'Jester', 'Purple Majestry' ja 'Purple Baron'. Katse tulemused on toodud tabelis 8. 

Tabel 8. Neegri-hiidhirsiga läbi viidud katse tulemused (võrreldes sama kasvukoha 

kontrollvariandigas). O(p) – Osmocote, päike; OC (p) – Osmocote + Cropcare, päike; O(pv) – Osmocote, 

poolvari; OC(pv) – Osmocote+Cropcare, poolvari; O (v) – Osmocote (vari), OC (v) – Osmocote + Cropcare, 

vari; J – ’Jester’, PM – ’Purple Majestry’, PB – ’Purple Baron’ 

 

Taime kasvu 

ja arengu 

näitajad 

 

Katsevariandid 

O(p) OC(p) O(pv) OC(pv) O(v) OC(v) 

Taime kõrgus - - - 

Vähendas 

PM 

Vähendas 

PB 

Suurendas 

PM 

Taime laius 

Vähendas 

PM - - - 

Suurendas 

PB 

Suurendas  

PB 

Vähendas J 

Varte arv 

taime kohta - 

Suurendas 

PM - - - 

Suurendas 

PM 

Lehtede 

värvuse 

intensiivsus 

Vähendas 

PB 

Vähendas 

PM - - - - 

Lehtede 

punasus (a*) 

Suurendas 

PM, PB jaJ 

Suurendas 

PM 

Vähendas 

PB 

Suurendas 

J Vähendas J - Vähendas J 

Lehtede 

SPAD-näit 

 

Suurendas 

PM ja PB 

Suurendas 

PM - - 

Suurendas 

PM, J ja PB 

Taime 

kuivmass 

Suurendas 

PB 

Suurendas 

PM, PB - 

Suurendas 

PB 

 

Suurendas 

PB 

Õitsemiseni 

kulunud 

päevade arv - - 

Suurendas 

PM Vähendas J - 

Suurendas 

PM ja PB 

Õisikute arv 

taime kohta Suurendas J 

Suurendas 

PM ja PB - 

Suurendas 

PB - 

Suurendas 

PM 

Vähendas J 

Õisikute 

pikkus 

Suurendas 

PB 

Suurendas 

PM ja J - 

Suurendas 

PM 

Vähendas 

J Vähendas J 

Õisikute laius Suurendas Suurendas - Suurendas Suurendas - 
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Taime kasvu 

ja arengu 

näitajad 

 

Katsevariandid 

O(p) OC(p) O(pv) OC(pv) O(v) OC(v) 

PB PB PM ja J PB 

Õisikute 

kuivmass 

Suurendas 

PM, PB ja J 

 

- - - - 

 

 

Kõige enam mõjutas neegri-hiidhirsi kasvu ja arengut päikeseline kasvukoht, mis on ka 

looduslik eeldus selle liigi edukaks kasvatamiseks. Seal oli ka taimede vegetatiivne kasv 

parem ja lehtede värvus intensiivsem. Samas peab märkima, et taime välimus sõltub ka sordi 

omadusest. Nii sordid ’Purple Majestry’ ja ’Purple Baron’ on sarnased – nad on 

kõrgekasvulised ja neil on tume violetjad lehed ning õisikupöörised. Kui sordid ’Purple 

Majestry’ ja ’Purple Baron’ on sarnase välimuse tõttu kergesti segi aetavad, siis sort ’Jester’ 

on märgatavalt erinev. Ta on madalam, lopsakam, lehtede värvus ei ole nii intensiivselt 

violetjas. Uurimustöö käigus selgus, et sort ’Jester’ reageeris võrreldes teiste sortidega 

väetamisele halvasti. Nii membraan- kui ka granuleeritud väetise kasutamine poolvarjus ja 

varjus vähendas tema lehtede punasust ningvarjus ka , taimede laiust, lehtede SPAD-näitu, 

õisikute pikkust ja õisikute arv taime kohta. Väetamine ei aita suurendada tema dekoratiivsust 

ebasoodsates kasvukoha valgusoludes. Samuti peab märkima, et varjulises kasvukohas 

kahjustavad teda teod, mis rikub samuti taimede dekoratiivset välimust. 

Töö hüpoteesiks oli, et kuigi neegri-hiidhirss eelistab kasvada päikeselisel kasvukohal, näevad 

taimed lisaväetamisel dekoratiivsed välja ka poolvarjulisel ja varjulisel kasvukohal. 

Uurimustöö kokkuvõtteks võib öelda, et hüpotees leidis osaliselt kinnitust. Katse näitas, et 

üldiselt eelistavad neegri-hiidhirsi sordid päikeselist kasvukohta, kuid väetamine võib 

avaldada positiivset mõju taimede haljastusväärtusele. Samas näitas katse, et sordi omadused 

on erinevad ja need käituvad vastavalt väetamisele erinevalt ning seetõttu ei saa anda ühtseid 

soovitusi kõigile neegri-hiidhirsi sortidele kasvukoha valgusolude ja väetamise osas. 

Uurimustöö tulemused on kasuks suvelillede kasvatajatele, et laiendada varjulise kasvukoha 

liikide valikut ja näha aias elujõulisi ning rikkalikult õitsevaid neegri-hiidhirsi taimi. 
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SUMMARY 

 

The aim of the M.Sc. thesis was to determine the effect of fertilizers and  habitat light 

condition on pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) plants decorativeness. Three pearl 

millet cultivars were under investigation: ’Purple Majestry’, ’Purple Baron’ and ’Jester’. The 

experiment was carried out in the Tartu University Botanical Gardens in the year of 2015. 

During the experiment following parameters were measured: plant height and width, number 

of stalks, content of chlorophyll in leaves, leaf colour intensity, number of flower buds, flower 

height and width, dry weight of plants and flowers. 

The results showed that the sun affected the most the growth and development of pearl 

millets. The best results were achieved when plants were grownin the sunny place: plant 

vegetative growth was better and the colour of leaves were intensive. It should be noted that 

the appearance of plants also depends on the characteristics of the cultivars. The cultivars 

’Purple Majestry’ and ’Purple Baron’ are long and have dark purple leaves and flowers. The 

cultivar ’Jester’ is low, lush, the intensity of the leaves purple colour is lower. During the 

experiment, it was found that fertilizers did not affect the cultivar ’Jester’growth. Fertilization 

did not increase the decorativeness of the plants grown in the shade. Also, snails damaged the 

cultivar ’Jester’ plants in the shade. 

The hypothesis of the study was that pearl millet plants look decorative in the shaded place 

with additional fertilization. Based on the research it can be concluded that the hypothesis was 

partly confirmed. The experiment showed that pearl millet plants prefer the sunny habitat, but 

fertilization could have positive impact on the decorativeness of plants. The experiment 

showed also that the characteristics of the cultivars were different, therefore light conditions 

and fertilization cannot be recommended for all pearl millet cultivars. 
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