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Eestis on 1,2 miljonit ha´d turbaalsid, millest 1% on mahajäetud. Mahajäetud 

freesturbaväljad suurendavad aga kasvuhoonegaaside emmisiooni, mille tõttu on tarvilik 

antud alad taimestada. Marjakultuuride kasvatamisvõimalusi mahajäetud freesturbaväljadel 

hakkati Eestis uurima 1999. aastal. Antud töös selgus, et väetamine sellistel aladel on 

vajalik. Poolkõrge mustika (Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) sort `Northblue` on 

Eestis hinnatud oma hea külmakindluse, saagikuse ja suurte marjade tõttu. Tänapäevaks on 

jõutud tõdemisele, et taimekasvatus peaks muutuma loodushoidlikumaks. Seetõttu 

uuritakse töös 4 erineva mahekasvatusse sobiva väetise (Compost Kanakaka, Biolan 3-1-7, 

Biolan 4-1-2, Monterra 9-1-4) mõju mustikasordi `Northblue` produktiivsusele ja viljade 

kvaliteedile. Uuriti erinevate maheväetiste mõju põõsa mõõtmetele (läbimõõt, kõrgus, 

pikkvõrsete arv), saagikusele, marja massile ja mõõtmetele (pikkus, laius), toitainete 

omastamisele ning lehe mõõtmetele (pikkus, laius, pindala). Viljade keemilisest koostisest 

hinnati väetiste mõju orgaaniliste hapete sisaldusele, rakumahla kuivainele, rakumahla 

kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtele, fenoolsete ühendite, sealhulgas antotsüaanide 

sisaldusele, viljamassi pH´le, askorbiinhape ning vee ja kuivaine sisaldusele. Erinevad 

väetised avaldasid vastavatele parameetritele erinevaid mõjusid. Positiivne mõju marja 

parameetritele mass, pikkus ja laius esines Compost kanakakaga väetades. Antud väetisega 

väetades ületas marja mass optimaalset (optimaalne = 1,8 g; Compost Kanakakaga 

väetades = 2,17 g). Monterra 9-1-4 avaldas positiivset mõju antotsüaanide sisaldusele. 

Biolan 4-1-2 osutus väetiseks, millel oli ainsana positiivne mõju saagile. Teine Biolani 

väetis, Biolan 3-1-7, mõjutas positiivselt taime vegetatiivkasvu, mille puhul ületas taime 

läbimõõt optimaalset (optimaalne = 112 cm; Biolan 3-1-7´ga väetades = 117,3 cm). Katses 

selgus, et edaspidiselt tuleks täpsemalt uurida lämmastiku erinevate vormide mõju 

mustikale freesturbaväljal kasvatades, samuti kaltsiumi ja alumiiniumi suhte mõju 

antotsüaanide sisaldusele ning kuivendamise ja kastmise vajalikust freesturbaväljal. 

Märksõnad: looduslikku päritolu väetised, poolkõrge mustikas (Vaccinium x atlanticum 

E.P. Bicknell), mustikasort `Northblue`, freesturbaväli 
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In Estonia there is about 1,2 million hectares peat areas and 1% of them are disused. Such 

disused peat fields increase emission of greenhouse gases and because of that fact is 

necessary to plant them. Possibilities to cultivate berry cultures on peat field started to 

examine in Estonia in 1999. In this work appeared that fertilizing in such areas is 

necessary. Sort of half-high blueberry (Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) called 

„Northblue“ is in Estonia valued because of its good cold endurance, high-yield and big 

berries. Nowadays is well known that plant growing has to change more to preservation of 

nature. Because of that fact in this work will be explored 4 different fertilizers (Compost 

Kanakaka, Biolan 3-1-7, Biolan 4-1-2, Monterra 9-1-4) wich are suitable to    organic 

farming, their effect to productivity and quality of berries of the variety `Nothblue`. There 

was examined different mild fertilizers effect to the measures of bush (diameter, height, 

number of high-shoots), yield, mass and measures (lenght, width) of berry, uptake of 

nutrients and also measures of leaf (lenght, width, surface area). From chemical 

components of berries was examined the effect of ferilizers to the content of organic acids, 

dry matter of cell juice, to the ratio of dry matter of cell juice and organic acids, phenol 

compound – including to content of antocyanins, pH of mass of berry, ascorbic acid and 

content of water and dry matter. Different fertilizers influenced different effect to 

respective parameters. The positive effect to parameters of berry (mass, lenght, width) was 

using fertilizer Compost Kanakaka. Using this mentioned fertilizer mass of berry 

outperformed the optimal mass (optimal = 1,8 g; using Compost Kanakaka = 2,17 g). 

Monterra 9-1-4 was showing postive effect to content of antocyanins Biolan 4-1-2 turned 

out to be the fertilizer which only had a positive effect to the yield. The other fertilizer of 

Biolan, Biolan 3-1-7, had positive effect to the vegetative growth of plant – the diameter of 

plant outperfomed the opimal diameter (optimal = 112 cm; using Biolan 3-1-7 = 117,3 

cm). In test transpired that in the future has to be specifically examined the effect of 

different forms of nitrogen cultivating in peat fields, also the effect of ratio of calcium and 

aluminum to the content of antocyanins and the need of drainage and watering on peat 

field. 

 

Keywords: natural origin fertilizers, half-high blueberry (Vaccinium x atlanticum E.P. 

Bicknell), blueberry variety `Northblue`, milled peat field 
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SISSEJUHATUS 
 

Mustika kasvatamine muutub järjest enam populaarseks, kuna tarbijate nõudlus tervisliku 

toidu vastu kasvab, nii kasvab ka nõudlus antsotsüaanide rikka mustika järele (Prodorutti jt 

2007). Eestis võib mustikate populaarsuse tõusu näiteks tuua istandike suurenemise. 2014. 

aastal kasvatati maheviljeluses mustikat 63,26 ha´l (Mahepõllumajanduslik taimekasvatus 

2014), 2015. aastaks oli mahemustika alune maa kasvanud 97,04 ha´le 

(Mahepõllumajanduslik taimekasvatus 2015). 

Eestis on 1,2 miljonit hektarit ehk üle    maismaast turbaalasid, neist 1% mahajäetud 

freesturbaväljad (Mahajäetud turbatootmisalad 2016). Eestis on kasvuhoonegaaside 

emissioon pindalaühiku kohta üsna suur, millele lisavad oma osa ammendunud 

freesturbaväljad. Seetõttu otsitakse loodust säästvaid võimalusi, et anda mahajäetud alad 

kasutusse ning need taimestada. Kuna taimed kasutavad oma elutegevuseks 

süsihappegaasi, siis taimestatud turbaaladelt väheneb oluliselt selle gaasilise aine 

eraldumine atmosfääri. Samuti soodustab taimestik loomaliikide mitmekesisuse taastumist 

nendel aladel (Tasa jt 2015). Freesturbaväljade mulla pH võib jääda tugevalt happelisse 

vahemiku 2,8 – 3,5 (Noormets jt. 2003), seetõttu tuleks taimestamiseks valida 

happelembelised kultuurid. Esimesed katsetused freesurbaväljade taimestamiseks 

marjakultuuridega tehti Eestis 1999. aastal hariliku jõhvika (Oxycoccus palustris Pers.) ja 

ahtalehise mustikaga (Vaccinium angustifolium Ait.). Sellised alad on aga toitainete 

vaesed, eeskätt jääb taimedele väheseks peamistest toiteelementides nagu lämmastik, 

fosfor, kaalium, kuid ka teiste makroelementide ning mikroelementide puudus võib olla 

tõsiseks probleemiks happelisel turvasmullal. Esimestest väetuskatsetest selgus, et 

väetamine turbaaladel on hädavajalik, et tagada mustikataimedele omane kasv ja saagikus 

(Noormets jt 2003; Paal jt2011). Nüüdseks ajaks on jõutud arusaamale, et järjest enam 

peaks taimekasvatus muutuma loodushoidlikumaks, seetõttu keskendub antud töö 

mahekasvatusse sobivatele väetistele. Poolkõrge mustikas (Vaccinium×atlanticum 

E.P.Bicknell) `Northblue` on aga üks vastupidavamaid mustikasorte kasvatamiseks 

põhjamaades. `Northblue` talub külmakraade -34 kuni -37´ni, samuti peab Minnesota 
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Ülikooli aiandusuuringute osakond parimaks kasutada marjakasvatus taludel süsteemis 

„korja oma mari ise“ just sorti `Northblue` (Wildung jt. 1983).  

Töö eesmärgiks oli välja selgitada erinevate looduslikku päritolu väetiste mõju poolkõrge 

mustikasordi ´Northblue´ kasvule ja saagikusele ning viljade keemilisele koostisele 

kasvatades taimi mahajäetud freesturbaväljal, mahetingimustes. Uuriti erinevate 

maheväetiste mõju põõsa mõõtmetele (läbimõõt, kõrgus, pikkvõrsete arv), saagikusele, 

marja massile ja mõõtmetele (pikkus, laius), toitainete omastamisele ning lehe mõõtmetele 

(pikkus, laius, pindala). Viljade keemilisest koostisest hinnati väetiste mõju orgaaniliste 

hapete sisaldusele, rakumahla kuivainele, rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete 

suhtele, fenoolsete ühendite, sealhulgas antotsüaanide sisaldusele, viljamassi pH´le, 

askorbiinhape ning vee ja kuivaine sisaldusele.  

Hüpoteesiks püstitati, et maheviljelusse lubatud väetiste kasutamine turvasmullal tagab 

poolkõrge mustika ´Northblue´ sordiomase kasvu, produktiivsuse ning kõrge viljade 

kvaliteedi. 

Tänan koostöö eest OÜ Hiie talu. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1. Kultuuris kasvatatavad mustikaliigid 

 

Mustikad kuuluvad perekonda mustikas (Vaccinium) ning neid on üle 200 liigi 

poolpõõsastest suurte puudeni (Rihiinen jt. 2008). Peamised kultiveeritavad liigid on: 

kõrgekasvuliste mustikate rühma kuuluvad kännasmustikas (V. corymbosum L.) ja silm-

mustikas (V. virgatum Ait.; sün.V. ashei Read.) ning madalakasvuliste mustikate rühma 

kuuluv ahtalehine mustikas (V. angustifolium Ait.) (Retamales ja Hancock 2012).  

Marja toodangu mahu poolest on kõige tähtsamal kohal kõrgekasvulised mustikad (Strik 

2005; Prodorutti jt 2007). Peamiselt kasvatatakse kõrgekasvulist mustikat Ühendriikides ja 

Kanadas, kuid kasvatamine toimub ka Euroopas, Austraalias, Tšiilis, Uus–Meremaal ja 

Hiinas. Euroopas alustati kõrgekasvulise mustika kasvatamist 1920. aastal Hollandis. 

Tänaseks päevaks on Euroopas suurimaks mustikatootjaks Poola (Poland: One of the 

largest… 2013) ning seal kasvatatakse eelkõige kõrge kasvuga kännasmustika sorte 

(Smolarz, Pluta 2014). Silmmustika peamine kasvuala jääb Põhja–Ameerika kagu ossa, 

Vaikse ookeani loode ossa ja Lõuna-Ameerikasse, kuna silmmustikas on soojalembesem ja 

pika kasvuperioodiga (Hancock jt 2008). 

Põhja–Ameerikas USA-s ja Kanadas kasvatatakse ka madala kasvuga ahtalehelist mustikat 

(Strik 2005). Selle liigi viljelemise eripära on see, et hooldatakse looduslikke kasvualasid, 

kus taimi väetatakse, lõigatakse ning tehakse taimekaitsetöid. Kuid istandikke pole rajatud 

vaid kasutatakse ära looduslikult kasvavaid taimi. Peamine mustika toodang pärineb küll 

kõrge- ja madalakasvulistelt mustikatelt, on siiski tähtsal kohal ka poolkõrge mustika 

sordid (Hancock jt 2008). Suurimad poolkõrge mustika kasvualad jäävad Põhja–Ameerika 

lääne ossa. Poolkõrge mustikasortide aretamisel on kasutatud kännasmustikat, mis annab 

taimedele jõulisema kasvu ja suured marjad ning ahtalehist mustikat, millelt pärineb hea 

külmakindlus (Luby jt 1989). Tänu viimati nimetatud omadusele on seda mustikaliiki 

hakatud kasutama ka külmema kliimaga piirkondades Hiinas (Lin jt 2003), Skandinaavia 

riikides (Kasurinen jt 2001; Hjalmarsson, 2006; Røen jt 2010) ja Baltimaades (Starast jt 
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2002, Šterne jt 2011; Tasa jt 2012). Eestis on poolkõrge mustika sortidest populaarsem 

’Northblue’ tänu suurtele ja ahvatlevatele marjadele (Starast jt 2002; Starast jt 2007) ning 

see sort sobib kasvatamiseks nii mineraalmullal kui ka turvasmullal (Tasa jt 2012). 

 

1.2. Mahetootmise eelised ja puudused mustikate viljelemisel 

 

Mahetootmise kolmeks põhiliseks eeliseks peetakse seda, et mahedalt toodetud toit on 

tervislikum, kuna see ei sisalda sünteetiliste pestitsiidide jääke (Trewavas 2004). Samuti 

arvatakse, et mahetaludes on mulla struktuuri olukord parem kui tavakasvatuse puhul. 

Mahetootmise eeliseks peetakse ka vähesemat keskkonna saastet. Näiteks peetakse 

mahetootmises kasutatavaid väetisi vähem leostuvateks ning seetõttu kulub neid vähem kui 

sünteetilisi väetisi (Krewer ja Walker 2006). Mahedalt kasvatatud toit on aga üldiselt 

kallim kui tavatootmises kasvatatud toodang, kuna arvatakse, et mahedalt kasvatades ei 

suudeda ära kasutada kogu maa ressurssi efektiivselt ning saagikus on madalam (Trewavas 

2004). Mustikate puhul võib mahekasvatuses toodetud mustika hind olla tavatootmisega 

võrreldes kõrgem lausa 20% (Krewer ja Walker 2006). 

Mahekasvatuses või taim jääda stressi, mis on tingitud mõnest haigusest või toiteelemendi 

puudusest (Trewavas 2004). Eestis on kultuurmustikaid kasvatatud vähest aega ning 

kahjurid ja haigused ei ole veel nii laialdaselt levinud kui muus maailmas. Ameerika 

Ühendriikide Georgia Ülikooli teadurid on tõdenud, et sealsetes oludes on 

kultuurmustikate mahekasvatuses suurimaks probleemiks umbrohtumus, kahjuritest 

Rhagoletis mendax Curran ning ripslased (Catinathrips kainos O'Neill) ja seenhaigus 

(Monilinia vaccinii-corymbosi), mis põhjustab nn. muumiamarjade teket (Krewe ja Walker 

2006).  

Viljade kvaliteedi osas on leitud ka mustikate kohta, et bioaktiivsete ühendite sisaldust 

soodustab mahetehnoloogia rakendamine. Rutgers´i Ülikooli teadlased võrdlesid 

kõrgekasvulise mustika sordi `Bluecrop` mahe- ja tavaviljelus tingimustes kasvatatud 

taimedelt korjatud viljade kvaliteeti (Wang jt 2008). Katsest selgus, et mahetingimustes 

kasvatatud marjade suhkrute, fenoolsete ühendite, sealhulgas antotsüaanide sisaldus osutus 

kõrgemaks kui tavatingimuste puhul. Mahekasvatuse puhul oli keskmiselt antotsüaanide 

sisaldus – 131,2 mg/100g ning fenoolide sisaldus – 319,3 mg/100g. Tavatingimustel 

kasvatades olid vastavad näitajad 82,4 mg/100g ja 190,3 mg/100g. Samuti on täheldanud 
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Trewavas (2004), et askorbiinhappe sisaldus võib tõusta mahekasvatuse tingimustes 

kõrgemaks kui tavaviljeluse puhul.  

 

1.3. Mustikate mahetootmises kasutatavad väetised  

 

Mustikate väetamine baseerub peamiselt iga-aastasel lämmastikuga väetamisel, teisi 

toitaineid lisatakse vastavalt vajadusele (Korcak 1988; Prodorutti 2007). Mustikad 

eelistavad lämmastiku ammooniumvormis, eriti taimed, mis kasvavad kõrge pH-ga mullal 

(pH kõrgem kui 5,0). Seepärast tavaviljeluses eelistataks väetistest näiteks 

ammooniumsulfaati. Mustikad on tundlikud kiiresti lahustuvatele väetistele nagu näiteks 

nitraate, eriti nitraatlämmastiku sisaldavatele väetistele (Plattner 2008). Samuti tõstab 

ammooniumnitraat mulla pH-d. Seetõttu võivad mõnedel muldadel, eelkõige kõrge pH´ga 

muldadel, taimedele väga negatiivselt mõjuda väetised, mis sisaldavad lämmastikku 

nitraadina ning kaaliumväetisena kasutatakse kaaliumkloriidi (Wildung jt. 1983). Seetõttu 

tuleks selliste väetiste kasutamisega olla ettevaatlik. Mustikatel on õrn ja pinnalähedane 

ning seetõttu põuakartlik juurestik, mis suurendab tundlikust veelgi (Vander Kloet 1988). 

Higashikawa jt. (2010) võrdlesid erinevaid orgaanilisi materjale ning leidsid, et 

ammooniumioonide sisaldus linnusõnnikus on kordades kõrgem võrreldes veisesõnnikuga. 

Samas nitraatlämmastiku osas oli olukord vastupidine: veisesõnnik sisaldas rohkem 

nitraatioone, kui kanasõnnik. Selle uurimuse kohaselt oli väga kõrge nitraadi sisaldus 

reoveesettes. Montalba jt. (2010) on leidnud, et mustikate väetamine looduslike 

lämmastikväetistega tõstab taimede haiguskindlust, mullaelustiku ning mükoriisa 

moodustamise aktiivsust.  

Peamised toorained, millest saab mahetootmiseks valmistada vastavaid väetisi on: loomset 

päritolu luud ja verejahu; adru, mis on rikastatud hapete või alustega (Trewavas 2004). 

Samuti kasutatakse puuvilla seemnete jahu, kanade allapanu, sulejahu, sojajahu ning 

kalajahu (Krewe ja Walker 2006). On leitud, et puuvilla seemnest valmistatud jahu, on 

neist üks sobilikemaid mustikate väetamiseks. Verejahu, kanade allapanu, sulejahu, 

sojajahu, kalajahu ja orgaanilise puuvilla seemne jahu on peamiselt lämmatiku allikad. 

Jälgima peaks ka seda, et munevate lindude allapanu sisaldab lisaks suurel määral 

kaltsiumi ning seetõttu võib tõsta mulla pH taimede jaoks liialt kõrgeks. Sama on 

täheldatud lehmade ja hobuste sõnniku rohkel kasutamisel. Looduslikku päritolu väetiste 
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toorainest enim fosforit sisaldavad kanade allapanu ja verejahu. Kaaliumi leidub enim 

kanade allapanus ja merevetikate pulbris. 

Sõnniku kasutamise puhul peab see kindlasti olema komposteeritud (Trewavas 2004). 

Komposteerimine tapab kahjulikke mikroorganisme ning komposteerimine peaks toimuma 

vähemalt 90 päeva 60 °C juures. Kanasõnniku puhul peaks arvestama sellega, et esimesel 

aastal saab taim käte 70% sõnnikus olevast lämmastikust ning 30% muutub käte saadavaks 

teiseks aastaks (Krewe ja Walker 2006).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1. Katse asukoht ja tingimused 

 

Poolkõrge mustika (Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) sordi ´Northblue´ väetuskatse 

rajati 2006. aastal. Katse asub Tartu maakonnas Tähtvere vallas Ilmatsalu külas OÜ Hiie 

talu maadel, mahajäetud freesturbaväljal. Istutamiseks kasutati ühe aastaseid pistoksast 

paljundatud taimi. Katse rajati istutusskeemiga 1x1,5m. 

 Katsekoha mullastikutüüp on tüse rabamuld (R´´´). Selliste muldade turbakihi tüsedus on 

üle 100 cm ning pH jääb tugevalt happelisse vahemikku 2,5–3,5 (Astover jt 2012). 

Istandiku mullastiku pH enne rajamist oli 3,0 (Starast 2010). Rabamuldade kuivendamise 

tagajärjel võib pealmine turbakiht muutuda värskeks või niiskeks hästi lagunenud 

eutroofseks kõduturbaks. Kuivendatud rabamullad sarnanevad gleistunud leetunud 

mineraalmuldadele, mille alustaimestiku kasvukohatüüp sarnaneb mustika 

kasvukohatüübile. Rabamuld on aga sajuveetoiteline (Astover jt 2012) ning kuivendamise 

tõttu, olenemata kõrgest põhjavee seisust, võivad pindmised kihid põua ajal kiirelt läbi 

kuivada (Rochefort jt 2003).  

Katse oli 3 korduses, igas korduses 10 taime. Algselt oli katses 6 väetusvarianti. Lähtuvalt 

eelnevate uurimustööde tulemustest (Hannus 2013; Ambos 2014; Lokk 2015) jäeti 

praeguses töös vaatluse alla 4 maheviljelusse paremini sobivat väetist: 

 Monterra 9-1-4,  

 Biolan 3-1-7,  

 Biolan 4-1-2  

 Compost Kanakaka 5-3-16. 

Väetamise normiks oli lämmastiku 70 kg/ha ning kõigile katsevariantidele anti lisaks 

karvajahu lämmastikunormiga 50 kg/ha. Karvajahu tõstab toitainete hulgas lämmastiku 
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osakaalu. Kõiki kasutatud väetisi nimetatakse looduslikku päritolu väetisteks, mis lisaks 

orgaanilistele komponentidele sisaldavad ka looduslikke anorgaanilisi koostisosasid. 

Katses kasutatud väetised on tööstuslikult toodetud, sealjuures granuleeritud. Taimi väetati 

ühe korra kevadel, 7. mail 2015.a. Põhiväetiste kogused on toodud tabelis 1, lisaks anti 

karvajahu 36g/m
2
.   

 

Tabel 1. Väetsistekogused (g/m
2
) katses 2015.a. 

Väetis Kogus g/m
2
 

Monterra 9-1-4 78 

Biolan 4-1-2 175 

Biolan 3-1-7 233 

Compost Kanakaka 140 

 

2.2. Katses kasutatavate väetiste kirjeldused 

 

Tabelis 2 on katses kasutatud väetiste kohta toodud füüikalis-keemilised parameetrid, mis 

on esitatud väetiste tootjate poolt toote etiketil ning väetisi tutvustavatel kodulehtedel. 

Monterra 9-1-4 on 100% looduslik väetis, mis on toodetud loomsest ja taimsest toorainest 

(Product description 2016). Monterra 9-1-4 väetis kuulub Malt toodete tootesarja ning 

sisaldab vähemalt 30% ulatuses linnaseidusid (Monterra maheväetised 2015). Linnaseidu 

soodustab juurte kasvu ja toitainete omastamist (Monterra maheväetised 2015).  

Biolani looduslikku pärtiolu väetistest on kasutusel kaks toodet: Loodusväetis Kartulile ja 

Juurviljadele ning Loodusväetis Kanasõnnik + Mereadru (Väetised). Esimesel väetistest on 

suurendatud kaaliumi sisaldust, mis parandab saagi kvaliteeti (Biolani Looduväetis 

Kartulile ja Juurviljadele 2016). Suurendatud kaaliumi sisaldus on mustikatele kasulik ka 

külmakindluse suurendamiseks. Eesti ilmastikuolude tõttu võib mustika  taim saada 

kergesti külmakahjutusi, pikk sügis, millele järgneb äkki tulnud talv või heitlike ilmadega 

talv, mis mõjutab mustikate kasvu negatiivselt. Biolani Loodusväetis Kartulile ja 

Juurviljadele (2016) on toodetud kompostitud broilerisõnnikust ja vinassist (9%). Biolani 

Loodusväetis Kanasõnnik + Mereadru (2016) on toodetud kanasõnnikust ja adrupulbrist.  

Compost Kanakaka on valmistatud puhtast kanasõnnikust ja orgaanikast (Kanakaka 

Compost). 
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Tabel 2. Katses kasutatud väetistes erinevate koostisosade sisaldused, elektrijuhtivuse ja 

pH näidud 

Koostisosad Monterre 

9-1-4 

Biolan 

3-1-7 

Biolan 

4-1-2 

Compost 

Kanakaka 

  % kogu 

tootest 

  

Kuivaine 90   90 

Orgaaniline aine 75 70 70 65 

Niiskus  10 10  

Makroelemendid     

Üldlämmastik 9,0 3,0 4,0 5,0 

Orgaaniline lämmastik 8,1   4,6 

Ammooniumlämmastik 0,9    

Vees lahustuv lämmastik  1,0 2,0  

Nitraatlämmastik    0,004– 0,009  

Üldfosfor (P2O5) 1,0 1,0 1,2 3,0 

Vees lahustuv fosfor 0,7 0,3 1,0  

Kaalium (K2O) 4,0 7,0 2,0 8,0 

Magneesium (MgO) 0,3   0,8 

Väävel (S) 3,0    

Kaltsium (CaO) 2,0   6,5 

Mikroelemendid  mg/kg 

kuivaines 

  

Raud (Fe) 380    

Mangaan (Mn) 40    

Boor (B) 15    

Molübdeen (Mo) 1    

Koobalt (Co) 0,2    

Raskmetallid     

Arseen (As) <3    

Kaadmium (Cd) <0,3    

Kroom (Cr) <10    

Vask (Cu) 10    

Elavhõbe (Hg) <0,05    

Nikkel (Ni) <5    

Plii (Pb) <5    

Tsink (Zn) 75    

Teised näitajad     

Naatriumoksiid (Na2O) 0,1% kogu 
tootest 

   

Kloor (Cl) 0,2% kogu 

tootest 
   

Elektrijuhtivus (EC) 4,0 mS/cm    

pH ca.6    

C/N ca.5    
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2.3. Katseaasta ilmastik 

 

Katseaasta ilmastiku iseloomustamiseks on kasutatud Keskkonnaagentuuri Tartu–Tõravere 

ilmavaatlusjaama andmeid, sest see vaatluspunkt asub katsealale kõige lähemal. 

2015.a. talvekuud (jaanuar- märts) olid paljude aastate keskmisest soojemad, sademeid oli 

rohkem jaanuaris, kuid veebruaris ja märtsis jäi see alla paljude aastate keskmise näitaja 

(tabel 3). Kõige külmem talvekuu oli jaanuar, mil madalaimaks temperatuuriks Tartu–

Tõravere ilmavaatlusjaamas mõõdeti -16,9 °C (Eesti meteoroloogia… 2015).  

Aprill oli veidi soojem, kuid mai ja juuni olid jahedamad normiga võrreldes (tabel 3). Väga 

rikkalikult esines sademeid aprillis, samuti mais, kuid juuni oli sademetevaene. 

Suvekuudest juuli oli ebatavaliselt jahe ja väheste sademetega. Seevastu august oli soojem, 

kuid väga põuane. Rohkelt sadas septembris ning õhutemperatuur oli paljude aastate 

keskmisest kõrgem. Oktoober oli jahedam ning väga väheste sademetega. 

 

Tabel 3. Katseaastal kuude (jaanuar- oktoober 2015) keskmised õhutemperatuurid, 

sademete summad, vastavad paljude aastate normnäitajad Tartu–Tõravere 

ilmavaatlusjaama andmetel (Eesti meteoroloogia… 2015) 

Kuu Õhutemperatuur, °C Sademete summa, 

mm 

Sademete 

% normist 

Kuu 

keskmine 

Norm Kuu Norm 

Jaanuar -1,5 -4,6 55,4 48 115 

Veebruar -0,8 -5,3 28,1 35 80 

Märts 3,1 -1,0 25,2 35 65 

Aprill 5,8 5,5 79,8 30 266 

Mai 10,6 11,5 60,3 56 108 

Juuni 14,6 15,0 65,9 84 78 

Juuli 16,1 17,6 68,4 72 95 

August 17,0 16,2 47,4 86 55 

September 12,8 11,0 67,3 61 110 

Oktoober 4,9 6,1 8,4 69 12 
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2.4. Katsetööd 

 

Mõõtmised katsel algasid SPAD näidu võtmisega 16. juunil. Esimene SPAD näit võeti 

õitsemis aegselt ning teine 30. juulil, millal algas saagikoristus. SPAD näit iseloomustab, 

kui hästi on taim toitaineid omastanud. Eelkõige näitab tulemus taimede lämmastikuga 

varustatust. Mõõtmiseks kasutati seadeldist klorofüllmõõtur SPAD-502 (Minolta). Näidu 

võtmiseks valiti täiskasvanud lehed, võrse keskmisest osast. 3 kordusest mõõdeti 20 lehte 

kokku 60 lehte.  

Saagikoristus 2015.a. algas 30 juulil ning korjed toimusid ka 10. ja 26. augustil. Kõigil 

korje päevadel kaaluti igast katsevariandist saadud saak 3 korduses. Saagi kaalumiseks 

kasutati elektroonilist kaalu firmalt Philips. Töös on toodud saagi andmed grammides 

taime kohta (g/taim).  

Samuti määrati kõikidel korjepäevadel keskmine marja mass (g). Selleks võeti igal 

korjepäeval 3 x 10 vilja igast kordusest, kaaluti 10 vilja mass ja arvutati keskmine ühe vilja 

mass. Lõpuks arvutati kolme korjepäeva keskmine vilja mass. Saagikoristuse puhul 

peetakse olulisimaks korjeks teist korjet, kui saak on suurim ning viljad on saavutanud 

keskmise optimaalse kasvu. Seetõttu hinnati eraldi teisest korjest korjatud marjade 

keskmist massi. Kaalumiseks kasutati firma Kern kaalu EMB 600-2 (maksimum mass 600 

g, täpsus 0,01 g). 

Marja pikkus ja laius (mm) mõõdeti 11. augustil, teisest korjest (põhikorje) saadud 

viljadel. Mõõtmiseks valiti välja igast katsevariandist juhuslikult, keskmised 10 marja, 3 

korduses (kokku 30 marja). Pikkus ja laius mõõdeti firma ProsKit elektroonilise 

nihkkaliiberiga (joonis 1). 
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Joonis 1. Marja pikkuse mõõtmine firma ProsKit elektroonilise nihkkaliiberiga. Foto autor: 

Marge Starast. 

Lehe parameetritest olid vaatluse all lehe pikkus, laius (mm) ja pindala (mm
2
), mis 

mõõdeti 30. juulil kõigis katsevariantides. Taime lehed võeti 3 korduses 10 lehte (kokku 

30). Mõõtmine viidi läbi firma ADC Bioscientific LTD lehepinnamõõturiga Area Meter 

AM 100 (joonis 2).  

 

Joonis 2. Lehepinnamõõtur Area Meter AM 100 firma ADC Bioscientific LTD. Foto autor: 

Kristine Volens 
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Taime kõrgus, läbimõõt (cm) ja võrsete arv (tk) mõõdeti 14. septembril, 

vegetatsiooniperioodi lõpus, sealjuures iga katsevariandi 3 korduses mõõdeti 5 taime, 

millest arvutati keskmised näitajad. Iga põõsa läbimõõt mõõdeti piki ja risti rida ning 

arvutati keskmine. Põõsa kõrgus mõõdeti joonlauaga maapinnast taime kõrgeima kohani. 

Võrsete puhul loetleti ära võrsed, mis olid pikemad kui 15 cm ja lähtusid maapinnast 

(potentsiaalsed uued põhioksad põõsas).  

Marjade biokeemilist koostist analüüsiti 11. ja 12. augustil. Peamiselt kasutatakse 

mustika marju värskelt söömiseks, näiteks 50% kogu kõrgekasvulise mustika saagist läheb 

toodanguks värske marjana (Hancok jt 2008). Seetõttu huvitab tootjaid ja tarbijaid 

peamiselt värske mustika biokeemiline koostis ning biokeemiliste näitajate analüüsid 

tehakse värsketest marjadest. Proovide ettevalmistamiseks purustati 250 g marju 

saumikseriga ühtlaseks, homogeenseks massiks, millest võeti vajalik kogus iga konkreetse 

analüüsi tarbeks. Kõik analüüsid teostati kolmes korduses.  

Viljamassi pH määramiseks kasutati seadet HD 2156.1 firmalt Delta OHM. pH-meetri 

sensor asetati homogeensesse marjamassi, seda hoiti uuritavas materjalis 3 minutit ning 

seejärel loeti näit. 

Vilja kuivaine ja vee sisalduste (%) määramiseks pandi alumiiniumtopsi (mis oli 

eelnevalt kaalutud) ¾ mahust uuritavat materjali. Seejärel topsi mass kaaluti ning asetati 

termostaati (firma Memmert). Mustika marju kuivatati termokapis temperatuuril 105 ºC 

kuni püsiva massi saamiseni. Pärast kuivatamist materjal kaaluti ning arvutati kuivaine ja 

vee osakaal viljades.  

Antotsüaanide sisalduse määramiseks kasutati spektrofotomeetrit UV–Mini 1240 

(Shimadzu) (joonis 3). Eelnevalt lisati purustatud marjamassile (ca 10 g) 100 ml 

ekstraheerivat lahust koostisega HCl (0,1M): C2H2OH (96%) ꞊ 15:85. Kolvid lahustega 

asetati kaheks tunniks loksutile (Elpan, vesivanniga loksuti, tüüp 375) ja seejärel 24 

tunniks jahekappi. Pärast seda lahused filtreeriti, soojendati toatemperatuurini (22 ºC). 

Marjalahuste valguse neelduvus mõõdeti lainepikkustel 510 ja 700 nm, kasutades kahte 

erineva pH-ga (pH 1,0 ja pH 4,5) puhverlahust. Antotsüaanide üldsisaldus on väljendatud 

tsüanidiin-3-glükosiidina (mg/100g). 
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Joonis 3. Antotsüaanide sisalduse määramine seadmega UV–mini 1240. Foto autor: Marge 

Starast 

Fenoolide sisalduse (mg/100g, väljendatud gallushappena) määramiseks kaaluti 5 g 

homogeenset taimmaterjali kolbi ning lisati 50 ml ekstraheerimislahust (etanool + atsetoon, 

vahekorras 7:3). Lahust töödeldi loksutil (Elpan, vesivanniga loksuti, tüüp 375) 1 tund ning 

seejärel asetati see 24 tunniks jahekappi. Pärast seda lahus filtreeriti ja soojendati 

toatemperatuurini (22 ºC). Fenoolsete ühendite sisalduse määramiseks mõõdeti lahuses 

valguse neeldumist lainepikkusel 765 nm. Selleks kasutati spektrofotomeetrit UV– mini 

1240 (Shimadzu). Kalibreerimisgraafiku saamiseks kasutati erineva kontsentratsiooniga 

gallushappe lahuseid. 

Askorbiinhappe sisaldust (mg/100g) määrati tiitrimise teel (joonis 4). Töö teostamiseks 

kasutati titraatorit EasyPlus Titration (Mettler Toledo). Ekstraheerimiseks lisati ca 10 g-le 

homogeensele taimemassile 10 ml 1% HCl lahust ning seejärel tsitraatpuhvrit 40 ml. 

Saadud lahus tsentrifuugiti (2-16PK,t Sigma) 20 minutit pööretel 4000 rpm. Pärast 

tsentrifuugimist pipeteeri 20 ml selget lahust tiitrimistopsi, lisati 20 ml tsitraatpuhvrit ning 

tiitriti 0,01 M 2,6-dikloorfenool-indofenooli lahusega. 
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Joonis 4. Askorbiinhape sisalduse määramine tritatoor EasyPlus Titration´iga. Foto autor: 

Marge Starast. 

Rakumahla kuivaine sisaldus (%) mõõdeti refraktomeetriga Pocket Pal (Atago) (joonis 

5). Seadeldise kalibreerimiseks kasutati destilleeritud vett. Viljamassist eraldati puhas mahl 

tsentrifuugimise teel (20 minutit, 4000 pööret minutis), kasutati tsentrifuugi 2-16PK firmalt 

Sigma. Selge mahl tilgutati refaktomeetri õõnsusele selliselt, et kogu ava oli mahlaga 

kaetud.  

 

Joonis 5. Rakumahla kuivaine sisalduse mõõtmine refraktomeeter Pocket Pal´iga. Foto 

autor: Marge Starast.  



 
20 

 

Orgaaniliste hapete sisalduse (%) määramiseks kaaluti 10 g homogeenset marjamassi 

koonilisse kolbi ning lisati destilleeritud vett (80 ºC) kuni 200 ml tähiseni. Kolbe 

kuumutati 30 minutit vesivannil (80 ºC), seejärel jahutati toatemperatuurini (22 ºC) ning 

filtreeriti. Orgaaniliste hapete sisaldust määrati tiitrimise teel kasutades titraatorit EasyPlus 

Titration (Mettler Toledo). Tiitrimislahusena kasutati 0,1 N NaOH. Orgaaniliste hapete 

üldsisaldust väljendati sidrunhappes. 

Samuti arvutati suhkrute (rakumahla kuivaine) ja orgaaniliste hapete suhe, hindamaks 

marja magusust või hapusust. 

Andmete analüüsiks kasutati programmi Rstudio, millega tehti andmete 

korrelatsioonanalüüs ja ühe-faktoriline dispersioonanalüüs (Fisheri LSD test). Joonistel 

näitavad erinevad tähed olulist erinevust 95% tõenäosuse juures, lähtuvalt 

dispersioonanalüüsi tulemustest. Hindamaks uuritavate näitajate omavahelist seost koostati 

korrelatsiooni maatriks.  
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3. TULEMUSED 

3.1. Saagikus ja marja parameetrid  

 

Saagikus on üks peamisi omadusi, mis tootjat huvitab. Suurimat keskmist saagikust taime 

kohta (g/taim) andsid 2015. aastal Biolan 4-1-2 väetatud taimed (858,6 g/taim) (joonis 6). 

Biolani teine väetis – Biolan 3-1-7, andis saagikuselt teise tulemuse – 796,1 g/taim; kuid 

erineb siiski statistiliselt Biolan 4-1-2´st (PD95%=42,2; p<0,05). Statistiliselt sarnaseid, 

kuid teistega võrreldes madalaid tulemusi andsid nii Monterra 9-1-4 kui ka Compost 

Kanakakaga väetatud taimed, vastavalt 740,9 g/taim ja 723,1 g/taim (PD95%=42,2; 

p<0,05).  

 

Joonis 6. Poolkõrge mustikasordi ´Nortblue` saak (g/taim) sõltuvalt väetamisest. p<0,05; 

PD95%=42,2. 

Saagikuse osas andis parimaid tulemusi väetis Biolan 4-1-2 ning ühe madalama Compost 

Kanakaka, teisest korjest korjatud viljade keskmise marja massi osas vahetasid antud 

väetised aga kohad. Põhjuseks võib lugeda seda, et mida suurem on saagikus, seda 

väiksemaid marju taim suudab kasvatada ja vastupidi. Sealjuures kõrgeim marja keskmine 

mass väetades Compost Kanakakaga, ulatus 2,17 grammini (joonis 7). Biolan 3-1-7 ja 

Monterra 9-1-4 väetatud taimede marja keskmine mass ei erinenud statistiliselt Compost 
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Kanakaka ja Biolan 4-1-2’ga väetatud variantidest; marja keskmine mass vastavalt 1,87 ja 

1,71 g (PD95%=0,49; p<0,05). Compost Kanakakaga väetatud variandist erines 

statistiliselt vaid Biolan 4-1-2 väetatud taimede marja keskmine mass (1,67 g). Samas ei 

erinenud kõikide korjapäevade keskmine viljade mass üksteisest statistiliselt (joonis 8). 

Kõikide väetisvariantide puhul oli 10 marja keskmine mass 1,5 g (p>0,05; PD95%=0,2).  

 

Joonis 7. Poolkõrge mustika sordi ´Nortblue` teise korje marjade keskmine mass (g) 

sõltuvalt väetamisest. p<0,05; PD95%=0,49. 

 

 

Joonis 8. Poolkõrge mustikasordi `Northblue` kõikide korjete keskmine marja mass (g) 

sõltuvalt väetamisest. p>0,05; PD95%=0,2.  
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Marja pikkus- ja laiuskasvule erinevad väetised mõju ei avaldanud ning tulemused ei 

erinenud üksteisest statistiliselt (joonis 9 ja 10). Marja pikkus jäi kõigi katsevariantide 

puhul keskmiselt ca 0,4 cm juurde (p>0,05; PD95%=0,03) ning marja laius keskmiselt ca 

0,6 cm juurde (p>0,05; PD95%=0,05). 

 

 

Joonis 9. Poolkõrge mustikasordi `Northblue` marja pikkus (cm) sõltuvalt väetamisest. 

p>0,05; PD95%=0,03. 

 

 

 

Joonis 10. Poolkõrge mustikasordi ´Nortblue`  marja laius  (cm)  sõltuvalt väetamisest. 

p>0,05; PD95%=0,1. 
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3.2. Taime vegetatiivkasv 

 

Lehe pikkus on statistiliselt sarnane kolmel väetusvariandil (joonis 11): Biolan 3-1-7 (74,5 

mm), Compost Kanakaka (74,1 mm) ja Monterra 9-1-4 (71,4 mm) (PD95%=7,4; p<0,05). 

Väikseima ning teistest statistiliselt usutavalt erineva lehe pikkuse andis Biolan 4-1-2 

väetamine (62,9 mm).  

 

 

Joonis11. Poolkõrge mustikasordi ´Nortblue` lehe pikkus (mm) sõltuvalt väetamisest. 

p<0,05; PD95%=7,4. 

Lehe pikkuse ja laiuse kohta tuleb välja dentents, mida pikem on leht, seda laiem ta ka on. 

Statistiliselt sarnased laiemad lehed on taimedel katsevariantides, mis väetati Compost 

Kanakaka ja Biolan 3-1-7´ga (joonis 12); vastavalt 30,3 ja 30,1 mm (PD95%=1,1; p<0,05). 

Omavahel sarnaseid, kuid kahest eelmisest väiksemad lehe laiused olid Monterra 9-1-4 ja 

Biolan 4-1-2 väetades´ga; vastavalt 28,8 ja 28,6 mm.  
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Joonis 12. Poolkõrge mustikasordi ´Nortblue` lehe laius (mm) sõltuvalt väetamisest. 

p<0,05; PD95%=1,1. 

Lehe pindala tulpdiagramm näitab oodatuid tulemusi, pikemad ja laiemad lehed on ka 

suurema pindalaga (joonis 13). Suurem lehe pindala on taimedel, mis on väetatud Biolan 

3-1-7 ja Compost Kanakaka väetistega; vastavalt 1341,2 ja 1325,7 mm
2 

(PD95%=77,3; 

p<0,05). Eelnimetatutest statistiliselt usutavalt väiksema, kuid omavahel sarnase lehe 

pindalaga on katsevariantide Biolan 4-1-2 ja Monterra 9-1-4 taimed; vastavalt 1185,1 ja 

1167,7 mm
2
. 

 

 

Joonis 13. Poolkõrge mustika sordi ´Nortblue`  lehe pindala (mm
2
) sõltuvalt väetamisest. 

p<0,05; PD95%=77,3. 
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Pikkvõrsete arvule (tk/põõsas) erinevad väetised erinevat mõju ei avaldanud (p>0,05; 

PD95%=1) (joonis 14). Compost Kanakakaga väetades oli tekkinud pikkvõrsete keskmine 

arv 2,5 tükki põõsa kohta, Monterra 9-1-4´ga väetades 1,9, Biolan 4-1-4´ga 1,8 ja Biolan 3-

1-7´ga 1,7.  

 

Joonis 14. Poolkõrge mustikasordi ´Nortblue`  pikkvõrsete arv (tk/põõsas) sõltuvalt 

väetamisest. p>0,05; PD95%=1,0. 

Samuti ei mõjutanud väetised erinevalt põõsa kõrgust ja põõsa läbimõõtu (joonised 15 ja 

16). Põõsa kõrgused olid vastavalt: Biolan 3-1-7´ga väetades 104,5 cm, Monterra 9-1-4´ga 

väetades 100,3 cm, Biolan 4-1-2´ga väetades 100,1 cm ning Compost Kanakakaga 

väetades 97,9 cm (p>0,05; PD95%=9,6). Põõsa läbimõõdud olid vastavalt: Biolan 3-1-7´ga 

väetades 117,3 cm, Biolan 4-1-2´ga väetades 110,7 cm, Monterra 9-1-4´ga väetades 108,7 

cm ning Compost Kanakakaga väetades 107,7 cm (p>0,05; PD95%=10,1). 
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Joonis 15. Poolkõrge mustikasordi ´Nortblue`  põõsa kõrgus (cm) sõltuvalt väetamisest. 

p<0,05; PD95%=9,6. 

 

 

Joonis 16. Poolkõrge mustikasordi `Northblue` põõsa läbimõõt (cm) sõltuvalt väetamisest. 

p>0,05; PD95%=10,1.  

Taime toitainete omastamisele, SPAD näidu alusel,  polnud samuti erinevaid mõjusid 

lähtuvalt väetistest (joonis 17 ja 18). Õitsemise ajal jäi SPAD näit vahemiku 32,2–32,8: 

Biolan 4-1-2 = 32,8; Monterra 9-1-4 = 32,3; Compost Kanakaka = 32,3; Biolan 3-1-7 = 

32,2 (p>0,05; PD95%=2,2). Saagiaegne SPAD näit jäi vahemiku 31,9–34,2: Compost 

Kanakaka = 34,2; Biolan 3-1-7 = 33,5; Monterra 9-1-4 = 32,6; Biolan 4-1-2 = 31,9 

(p>0,05; PD95%=3,8).  
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Joonis 17. Poolkõrge mustikasordi `Northblue` õitsemise aegne SPAD näit. p>0,05; 

PD95%=2,2. 

 

Joonis 18. Poolkõrge mustikasordi ´Nortblue`  saagiaegne SPAD näit sõltuvalt 

väetamisest. p>0,05; PD95%=3,8. 
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3.3. Marja biokeemilised näitajad 

 

Fenoolsete ühendite sisalduse poolest viljas (mg/100g) olid rikamad Compost Kanakakaga 

ja Monterra 9-1-4´ga väetatud katsevariantide marjad (p<0,05; PD95%=1), vastavalt 159,0 

mg/100g ja 158,9 mg/100g (joonis 19). Järgnesid Biolani väetistega väetatud variandid – 

Biolan 3-1-7 = 146,6 mg/100g; Biolan 4-1-2 = 134,7 mg/100g.  

 

 

Joonis 19. Poolkõrge mustikasordi `Northblue` fenoolide sisaldus (mg/100g). p<0,05; 

PD95%=1,0. 

Antotsüaanide sisalduse poolest, mis on peamine mustika tervislikkuse näitaja, olid 

rikkamad viljad, mis korjati katsevariantidest, kus taimi väetati Monterra 9-1-4 ja Biolan 4-

1-2´ga (joonis 20). Monterra 9-1-4 puhul oli  antotsüaanide sisaldus 134,8 mg/100g ning 

Biolan 4-1-2 puhul 131,1 mg/100g  (PD95%=6,1; p<0,05). Kõige madalama antotsüaanide 

sisaldusega olid Biolan 3-1-7´ga väetatud katsevariandi marjad (108,5 mg/100g). 

Keskmise antotsüaanide sisaldusega marjad korjati Compost Kanakakaga väetatud 

katsevariandist (116,2 mg/100g).  
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Joonis 20. Poolkõrge mustikasordi ´Nortblue` antotsüaanide sisaldus (mg/100g) sõltuvalt 

väetamisest. p<0,05; PD95%=6,1. 

Askorbiinhape sisalduse poolest sarnaseid tulemusi teiste väetistega näitasid kaks 

katsevarianti (PD95%=1,5; p<0,05). Biolan 3-1-7 (14,4 mg/100g) ja Biolan 4-1-2 (14,1 

mg/100g) (joonis 21) sarnanesid nii Copmost Kanakaka (14,8 mg/100g) kui ka Monterra 

9-1-4´ga (13,3 mg/100g). Viimati nimetatud katsevariandid erinesid statistiliselt aga 

teineteisest. 

 

 

Joonis 21. Poolkõrge mustikasordi ´Nortblue`  askorbiinhape sisaldus (mg/100g) sõltuvalt 

väetamisest. p<0,05; PD95%=1,5. 
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Viljamassi pH’d katsevarianditi ei erinenud, olenemata väetisest oli keskmine viljamassi 

pH ca. 3 (p>0,05; PD95%=0,03) (joonis 22). Orgaaniliste hapete sisaldusi võrreldes oli 

teistest statistiliselt kõrgema näiduga Monterra 9-1-4 väetatud taimede marjad (0,92%) 

(p<0,05; PD95%=0,03) (joonis 23). Teiste väetistega väetatud variandid üksteisest 

statistiliselt ei erinenud, jäädes vahemikku 0,86–0,88 (Biolan 4-1-2 = 0,88%; Compost 

Kanakaka = 0,87%; Biolan 3-1-7 = 0,86%). Samuti ei erinenud üksteisest erinevate 

väetistega väetatud taimedelt saadud marjade rakumahala kuivaine sisaldused (%) (p>0,05; 

PD95%=0,03), jäädes vahemikku 11,6–11,9 % (joonis 24); Compost Kanakaka = 11,9%; 

Monterra 9-1-4 = 11,8%; Biolan 4-1-2 = 11,7%; Biolan 3-1-7 = 11,6%.  

 

Joonis 22. Poolkõrge mustikasordi `Northble` viljamassi pH sõltuvalt väetamisest. p>0,05; 

PD95%=0,03.  
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Joonis 23. Poolkõrge mustikasordi `Northblue` marja orgaaniliste hapete sisaldus sõltuvalt 

väetamisest. p<0,05; PD95%=0,03. 

 

Joonis 24. Poolkõrge mustikasordi rakumahla kuivaine (%) sõltuvalt väetamisest. p>0,05; 

PD95%=0,3. 

Tarbijad hindavad marja peamiselt tema maitse omaduste poolest. Marja magusust ja 

hapusust on võimalik hinnata rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhte põhjal – 

mida kõrgem on suhte väärtus, seda magusam mari on. Kuna rakumahla kuivaine koosneb 

peamiselt suhkrutest ning haped muudavad marja hapumaks. Rakumahla kuivaine ja 

orgaaniliste hapete suhe marjas oli kõrgem Compost Kanakakaga (13,73) ja Biolan 3-1-7 

(13,48) väetatud katsevariantides (p<0,05; PD95%=0,47) (joonis 25). Küll aga ei erinenud 

Biolan 3-1-7 väetatud variant Biolan 4-1-2 (13,25) väetatud variandi rakumahla kuivaine ja 

orgaaniliste hapet suhtest. Madalam suhe ehk hapumad marjad olid Monterra 9-1-4 (12,88) 
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väetatud variandis, mis samas ei erinenud väetisvariandist Biolan 4-1-2. Kuigi rakumahla 

kuivainete sisaldused üksteisest statistiliselt ei erinenud, tekkisid erinevused orgaaniliste 

hapete sisalduste osas, kus kõrgeim sisaldus oli Monterra 9-1-4´ga väetatud variandis. 

Kuna haped muudavad marja hapumaks, langeb oodatult rakumahla kuivaine ja 

orgaaniliste hapete suhte osas Monterra 9-1-4´ väetatud variant madalaks.  

 

Joonis 25. Poolkõrge mustikasordi `Northblue` vilja rakumahla kuivaine ja orgaaniliste 

hapete suhe sõltuvalt väetamisest. p<0,05; PD95%=0,47. 

Vee sisaldus oli kõrge Biolan 3-1-7´ga, kuid see sarnanes Compost Kanakakaga väetatud 

variantiga, vastavalt 87,2 ja 86,9% (p<0,05; PD95%=0,3) (joonis 26). Compost 

Kanakakaga väetatud variandi viljade vee sisaldus ei erine statistiliselt aga ka Monterra 9-

1-4 ja Biolan 4-1-2 väetatud variantidest, mõlema variandi vee sisaldus ca.86,7%.  
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Joonis 26. Poolkõrge mustikasordi `Northblue` vilja vee sisaldus (%) sõltuvalt 

väetamisest. p<0,05; PD95%=0,3).  

 

3.4. Uuritavate parameetrite omavaheline seos 

 

Uuritavate näitajate omavahelisi seoseid näitab korrelatsiooni maatriks joonisel 27  

Väetistest valdavalt positiivset seost andis Compost Kanakaka, millest statistiliselt usutav 

negatiivne seos esines vaid saagi puhul. Järelikult mida rohkem Compost Kanakaka väetist 

anda, seda väiksemaks jääb saagikus. Samas tekis Compost Kanakakaga väetades 

statistiliselt usutavalt positiivne seos marja laiuse, marja massi, rakumahla kuivaine, 

rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtarvu vahel. Järelikult saadakse Compost 

Kanakakaga väetades küll väiksemat saaki, kuid mari ise on suurem ning magusam ehk 

väiksema kogusaagi puhul kasvatab taim vähem aga suuremaid marju. Kõige tugevam 

statistiliselt usutav negatiivne mõju tekis Biolan 4-1-2 väetades lehe pindalale ning 

fenoolide sisaldusele. Samas on Biolan 4-1-2 ainukene väetis, millel oli positiivne mõju 

saagile. Biolan 3-1-7 aga mõjus võrdselt osadele uuritavatele parameetritele positiivselt 

teistele negatiivselt. Statistiliselt usutavalt positiivne mõju Biolan 3-1-7 väetades oli põõsa 

läbimõõdule, lehe pindalale ja marja vee sisaldusele. Negatiivne mõju Biolan 3-1-7 oli aga 

vilja rakumahla kuivainele ehk suhkrute sisaldusele ning antotsüaanide sisaldusele. Samuti 

oli Monterra 9-1-4 väetisel omad positiivsed ja negatiivsed küljed. Statistiliselt usutavalt 

positiivne mõju Monterra 9-1-4 vätisel olion orgaaniliste hapete ja antotsüaanide 
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sisaldusele. Statistiliselt usutav negatiivne mõju antud väetisel oli aga lehe pindalale, 

rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtele ning askorbiinhape sisaldusele.  

Vaadeldes uuritavaid parameetreid omavahel,  leiti, et marja pikkusel oli statistiliselt 

usutavalt positiivne mõju lehe pindalale ning rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete 

suhtarvule. Statistiliselt usutavalt negatiivne mõju marja pikkusel oli aga orgaaniliste 

hapete sisaldusele. Marja massil oli positiivne mõju rakumahla kuivaaine ja orgaaniliste 

hapet suhtarvule. Pikkvõrsete arvul oli usutav negatiivne mõju õitsemisaegsele SPAD 

näidule. Lehe pikkusel oli aga statistiliselt usutav positiivne mõju fenoolide sisaldusele 

marjas, negatiivne mõju aga õitsemisaegsele SPAD näidule ja saagile. Lehe laius mõjutab 

positiivselt rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtarvu, viljamassi pH´d ja vee 

sisaldust marjas. Tugevalt negatiivne mõju lehe laiusel oli antotsüaanide sisaldusele 

marjas. Orgaaniliste hapete sisaldusel oli statistiliselt usutavalt positiivses seoses 

antotsüaanide sisaldusega marjas. Rakumahla kuivaine sisaldus eeldab väiksemat saagikust 

ehk suuremat marja, kuna antud parameetrid olid omavahel usutavas negatiivses seoses. 

Samasugune tendents aga tugevamalt esines ka fenoolide sisalduse marjas ja saagi vahel. 

Viljamassi pH puhul esines usutav positiivne seos marja keskmise massiga.  
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Joonis 27. Uuritavate parameetrite omavaheline seos (korrelatsioonanalüüsi maatriks).  

Sinised täpid näitavad positiivset seost, mida tugevam sinine täpi värvus on, seda tugevam seos esineb. 

Punased täpid tähistavad negatiivset seost, intensiivsem punane värvus tähistab tugevamat negatiivset seost. 

Tärnid sinistel või punastel täppidel tähistavad statistiliselt usutavat seost uuritavate näitajate vahel.  

M.pikkus=Marja pikkus; M.laius=Marja laius; M.mass=Marja mass; P.labimoot=Põõsa läbimõõt; 

P.korgus=Põõsa kõrgus; L.pikkus=Lehe pikkus; L.laius=Lehe laius; L.pindala=Lehe pindala; 

R.O=Rakumahla kuivaine ja Orgaaniliste hapete suhtarv; SPADo=SPAD näit õitsemise ajal; SPADv=SPAD 

näit saagi ajal; M.keskmine.mass=Marja keskmine mass.   
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ARUTELU  
 

Tootjaid huvitab eelkõige taimede saagi potentsiaal, on leitud, et sort `Northblue` võib 

anda saaki ühelt põõsalt 1,4 – 3,2 kg (Wildung jt. 1983). Aasta 2015 saagikus jäi antud 

vahemikust väiksemaks, suurimaks saagikuseks osutus Biolan 4-1-2´ga väetatud variant 

(858,6 g). Tulemused näitasid, et Biolan 4-1-2 osutus ainukeseks väetiseks, millel on 

positiivsem mõju saagikusele võrreldes teiste väetistega. Samuti tuleb välja dentents, mida 

suurem saak, seda väiksem mari, kuna Compost Kanakaka osutus ainsaks väetiseks, millel 

on otseselt negatiivne mõju saagile, kuid marja mass põhikorjel (teine korjepäev) oli üks 

suurimaid - 2,2 g. Samas oleneb saagikus suurel määral ilmastikust. 2015. aasta juunis ja 

juulis oli vähe sademeid, samuti oli juuli tavapärasest jahedam. Eelnevatel aastatel on 

katses kasutatud väetistega saadud `Northblue`le optimaalseid saagikusi (Hannus 2013). 

2012. aastal varieerusid antud väetistega saadud saagikused 1145 g´st kuni 2103 g´ni 

(Biolan 3-1-7 = 2130 g; Biolan 4-1-2 = 2001 g; Compost Kanakaka = 1763; Monterra 9-1-

4 = 1145 g). Ainsana jäi optimaalsest saagikusest madalamaks Monterra 9-1-4´ga väetatud 

variant.   

On leitud, et `Northblue` optimaalne marja mass peaks olema 1,8 g (Luby jt. 1986). 

Kõikide katsevariantide puhul 2015. aastal, olid marja massid optimaalsest kõrgemad või 

ligilähedased (Compost Kanakaka = 2,17 g; Biolan 3-1-7 = 1,87 g; Monterra 9-1-4 = 1,71 

g; Biolan 4-1-2 = 1,67 g), kui vaadelda teise e. põhikorje päeva näitajaid. Eelnevatest 

katsetest on selgunud, et suuremate marjad moodustamiseks kasutab taim rohkem 

magneesiumi, kaltsiumi ja mangaani (Embree 1968). Kõige suurem magneesiumoksiidi 

sisaldus võrreldes teiste väetistega on märgitud just Compost Kanakakal (0,8%), millega 

väetamine andis ühtesid suurimaid marja masse. Samuti on antud väetise puhul märgitud 

suurim kaltsiumoksiidi sisaldus (6,5%). Statistiliselt sarnaseid tulemusi marja massi osas 

Compost Kanakakaga näitas ka väetis Monterra 9-1-4, mille magneesiumoksiidi sisaldus 

oli 0,3% ja kaltsiumoksiidi sisaldus 2,0%. Monterra 9-1-4 puhul on märgitud ka mangaani 

sisaldus 40 mg/kg. Võrreldes antud väetisi võiks öelda, et suuremate marjade 

moodustamiseks on vajalikud kõrgemad magneesiumi, kaltsiumi ja mangaani sisaldused. 
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Kolme korjepäevade keskmisena oli vilja mass aga 1,5 g kõikides väetusvariantides ning 

see oli väiksem optimaalsest massist (1,8 g). Samas marja parameetritele, nagu marja 

pikkus ja laius, väetised statistiliselt usutavat mõju ei avaldanud. Sarnaselt saagiga, 

mõjutab ilmastik ka marja massi. Antud aastal jaheda suve tõttu jäid pärast teist korjet 

marjad väikeseks.  

Optimaalsel taime vegetatiivselkasvul on samuti oluline mõju teistele sorti 

iseloomustavatele parameetritele. Wildung jt. (1983) on leidnud, et sordi `Northblue` taime 

kõrgus jääb keskmiselt vahemiku 50,8 – 63,5 cm. 2015. aasta tulemused on isegi 

kõrgemad, kui eeldatav optimaalne kasv, jäädes vahemiku 97,9–104,5 cm. Sellise tulemuse 

põhjal võiks tuua välja, et taim kulutab suurema osa toiteaineid vegetatiivorganite kasvuks, 

kui saagi moodustamiseks. Antud väidet toetab ka korrelatsioonanalüüs, millest võib näha, 

et lehe pikkuskasvul on statistiliselt tugev negatiivne mõju saagile.Kultuurmustika sordi 

`Northblue` optimaalseks taime läbimõõduks loetakse 112 cm (Luby jt. 1986). 2015. aasta 

vaatlusteks saavutas optimaalsest suurema taime läbimõõdu Biolan 3-1-7´ga väetatud 

variandi taimed (117,3 cm). Teiste väetistega väetamine andis optimaalsele taime 

läbimõõdule pisut madalamaid, kuid ligilähedasi tulemusi (Biolan 4-1-2 = 110,7 cm; 

Monterra 9-1-4 = 108,7 cm; Compost Kanakaka = 107,7 cm). Pikkvõrsete arv (tk/põõsas) 

jäi vahemiku 1,7 – 2,5. Taime kasvu parameetrite osas (põõsa kõrgus ja läbimõõt ning 

pikkvõrsete arv) kasutatud väetised üksteisest statistiliselt ei erinenud.  

Bryla ja Machado (2011) on leidnud, et taimede SPAD näidule ehk taimetoiteelementidega 

varustatusele mõjuvad paremini väetised, mis lagunevad aeglasemalt ja ühtlasemalt. Antud 

katses kasutati ainult granuleeritud väetis, mille mõju ei ole kohene vaid toiteelemendid 

vabanevad järk – järgult. Peamiselt näitab SPAD näit taimede varustatust lämmastikuga, 

nagu on märkinud Bryla ja Machado (2011), kuid samas rõhutavad nad, et liiga kõrgetel 

lämmastiku sisaldusega väetistel ei ole positiivset mõju taimede toitainete omastamisele. 

Pigem on lämmastikuga paremini varustatud need taimed, mille puhul kasutatakse väetisi, 

kus lämmastik vabaneb järk – järgult ning kontsentratsioon ei ole väga kõrge. Antud katses 

kasutatud väetiste puhul SPAD näidud üksteisest usutavalt ei erinenud. Õitsemise aegne 

SPAD näit varieerus vahemikus 32,3–32,8 ning saagiajal vahemikus 31,9–34,2. Võrreldes 

õitsemise aegset ja saagiaegset SPAD näitu, selgus, et ainukesena langes näit Biolan 4-1-

2´ga väetades (32,8´lt 31,9´le). Antud väetises oli märgitud suurim vees lahustuva 

lämmastiku sisaldus – 2,0%. Vees lahustuva lämmastiku sisaldus oli märgitud ka Biolan 3-

1-7´le, milles sisaldus jäi 1,0% juurde. Kuna pärast väetamist 7. mail algas pikk 
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sajuperiood võiks arvata, et Biolan 4-1-2 puhul võib osa lämmastikust leostuda ning taim 

ei saa seda käte. Samas ei tule sellist tendentsi välja Biolan 3-1-7´ga väetades. Kuna 

liigniiskus freesturbaväljadel võib olla probleemiks, tasuks lämmastiku leostumist väetades 

põhjalikumalt uurida.  

Samuti on lämmastikul oluline mõju taime vegetatiivorganite, sealhulgas lehtede kasvule 

(Krewer ja NeSmith 2016). Väetise Biolan 4-1-2 puhul võis SPAD näitu uurides arvata, et 

vees lahustuva lämmastiku osa leostub ning taim ei saa seda omastada. Antud väidet võ iks 

toedata ka lehe parameetrid uurides saadud tulemused. Biolan 4-1-2 oli üks väetistes, mis 

andis võrreldes teiste väetistega ühtesid madalamaid tulemusi nii lehe pikkuse, laiuse kui 

ka pindala osas. Lehe pikkus Biolan 4-1-2´ga väetades oli 62,9 cm, mis erines teistest 

väetistest statistiliselt. Teiste väetiste puhul jäi antud näitaja vahemikku 71,4 – 74,5 cm, 

mis ei erinenud üksteisest statistiliselt. Compost Kanakaka ja Monterra 9-1-4, millega 

väetamine andis suuremaid lehe pikkusi, sisaldasid mõlemad väheses koguses lämmastiku 

sellises vormis, mida mustikas happelisel mullal paremini omastab. Compost Kanakaka 

sisaldas 0,004–0,009% nitraatlämmastiku ning Monterra 9-1-4 0,9% 

ammooniumlämmastiku. Lehe laiuse osas annab aga Monterra 9-1-4 väetatud variant 

ühtesid statistiliselt madalamaid tulemusi. Samuti lehele laius statistiliselt sarnaselt 

madalaks Biolan 4-1-2´ga väetades. Vastavad näitajad: Monterra 9-1-4 = 28,6 cm ja Biolan 

4-1-2 = 28,8 cm.  Biolan 4-1-2 puhul võib see olla vees lahustuva lämmastiku leostumisest, 

kuid väetis Monterra 9-1-4 sisaldab 8,1 % orgaanilist lämmastiku, mis muutub taimele käte 

saadavaks liialt aeglaselt (Broadbent ja Norman 2016). Orgaanilise lämmastiku sisaldus on 

märgitud ära ka Compost Kanakaka puhu (4,6%), kuid antud väetis näitas statistiliselt 

ühtesid suurimaid lehe laiusi (30,3 cm). Siinkohal tuleks uurida, kas orgaanilise 

lämmastiku osa, mida on nii Monterra 9-1-4´s (üldlämmastik = 9,0%; orgaaniline 

lämmastik = 8,1 %) ning Compost Kanakakas (üldlämmastik = 5,0%; orgaaniline 

lämmastik = 4,6%) suurel määral, mõjutab otseselt lehe parameetrite kasvu.  

Antotsüaanide sisaldus, kui peamine mustika tervislike omaduste näitajaid, huvitab nii 

tootjaid kui tarbijaid. Muldadel, mille pH jääb alla 5,5 võib alumiiniumi sisaldus ulatuda 

taime jaoks liiga kõrgeks (Gergichevich 2012). Alumiinium on peamine element, mis 

põhjustab taimedel stressi. Kaltsium on aga elemendiks, mis vähendab alumiiniumi poolt 

põhjustatavat stressi. Seetõttu tuleks reguleerida mullas oleva kaltsiumi/ alumiiniumi suhet, 

suurema kaltsiumi sisalduse juures, ei ole alumiiniumi mõju nii suur. Mustikad saavad aga 

hästi hakkama tingimustes, kus on kõrge mulla happesus ning madal Ca/Al suhe. Samas on 

https://www.researchgate.net/profile/Cristian_Merino-Gergichevich
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aga antotsüaanide sisaldus kõrgem neis marjades, mille kasvuala mullastiku Ca/Al suhe on 

madalam. Väetis Monterra 9-1-4 sisaldab kaltsiumi oksiidina 2,0% kogu tootest ning 

Compost Kanakaka 6,5%. Tulemustes selgub, et Monterra 9-1-4´ga väetades oli marjade 

antotsüaanide sisaldus 134,8 mg/ 100g ja Compost Kanakaka puhul 116,2 mg/ 100g, 

tulemused erinesid üksteisest ka statistiliselt. Võib eeldada, et antotsüaanide sisaldus 

marjas on kõrgem juhul, kui väetis sisaldab vähem kaltsiumi ning taimel esineb väiksel 

määral stress.  

Samas üldfenoolide sisaldusele mõjub soodustavalt kõrgem Ca/Al suhe (Gergichevich 

2012). Tulemustest võib näha, et Compost Kanakaka, mis antotsüaanide sisalduse poolest 

näitas keskmisi tulemusi, tõusis fenoolide sisalduse poolest üheks kõrgeimaks (159 mg/ 

100g). Samas ei erinenud temast statistiliselt Monterra 9-1-4, mis antotsüaanide sisalduse 

poolest andis ühtesid kõrgemaid tulemusi. Vaadeldes nii antotsüaanide kui ka üldfenoolide 

sisaldust võib eeldada, et mõlemale mõjub Ca/Al suhe. Suhe võiks tulemuste põhjal 

mõjuda rohkem antotsüaanide sisaldusele, kui fenoolide sisaldusele.  

Võrreldes tulemusi eelnevate uurimustöödega, siis on leitud (Wang jt 2008), et 

mahekasvatuses peaks antotsüaanide sisaldus olema keskmiselt 131,2 mg/ 100g ning 

tavakasvatus tingimustes 82,4 mg/ 100g. Antud katse tingimustes oli kahe väetisega 

väetatud taimedelt saadud marjade antotsüaanide sisaldus kõrgem või sama väärne vastava 

keskmise mahekasvatus näitajaga – Monterra 9-1-4 = 134,8 mg/ 100g ning Biolan 4-1-2 = 

131,1 mg/ 100g. Teiste väetiste puhul jäi vastav näitaja küll madalamaks mahekasvatusest 

toodud näitajaga, kuid oli siiski kõrgem tavatingimustest saadud näitajaga – Compost 

Kanakaka = 116,2 mg/ 100g; Biolan 3-1-7 = 108,5 mg/ 100g. Samas on leitud, et 

fenoolsete ühendite sisaldus keskmiselt mustika marjas mahekasvatus tingimustes on 313,3 

mg/ 100g ning tavatingimuste puhul 190,3 mg/ 100g. Antud katse puhul jäid saadud 

näitajad nii mahe- kui ka tavatingimustest varasemalt leitud tulemustele alla – vahemik 

134,7 – 159 mg/ 100g.  

Fenoolsetel ühenditel, eelkõige antotsüaanidel, on negatiivne mõju askorbiinhapele, mis 

tuleb välja ka korrelatsioonianalüüsist. Nimelt askorbiinhape annab marjale heledaid, 

punaseid ja kollaseid toone (Rababah jt 2005) ning antotsüaanid punaseid, lillasid ning 

siniseid toone (Wrolstad 2006). Siinkohal võib öelda, mida tumedam sinine on mustika 

mari, seda väiksem on askorbiinhape sisaldus. Inimeste jaoks on askorbiinhape oluline 

vitamiin C allikas, kuid mustikaid ei hinnata mitte vitamiin C vaid antotsüaanide sisalduse 

https://www.researchgate.net/profile/Cristian_Merino-Gergichevich
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poolest.  Dispersioonanalüüsist saadud tulemustes võis näha, et antotsüaanide sisaldus oli 

suurem Monterra 9-1-4 ning Biolan 4-1-2´ga väetades, kuid Monterra 9-1-4 langes 

askorbiinhape sisalduse poolest (13,3 mg/ 100g) madalamate hulka. Samas Biolan 4-1-2´ga 

väetatud taimedelt korjatud marjade askorbiinhape sisaldus (14,1 mg/ 100g) ei erinenud 

statistiliselt suurematest (Compost Kanakaka = 14,8 mg/ 100g; Biolan 3-1-7 = 14,4 mg/ 

100g) ega väiksemast askorbiinhape sisaldusest (Monterra 9-1-4).  

Orgaaniliste hapete sisaldust mõjutab positiivselt antotsüüanide sisaldus ning negatiivselt 

askorbiinhape sisaldus. Tulemused näitavad, et orgaanilis hapeid on rohkem just Monterra 

9-1-4´ga (0,92%) väetatud taimedelt korjatud marjades, mille puhul oli ka antotsüaanide 

sisaldus üks kõrgemaid. Samas jäid orgaaniliste hapete sisaldused madalamaks just 

viljades, kus on askorbiinhape sisaldus oli suurem – näiteks Compost Kanakakaga (0,87%) 

väetades. Rakumahla kuivainele erinevad väetus variandid mõju ei avaldanud ning sisaldus 

jäi vahemiku 11,6 – 11,9%. Rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete puhul leiab 

kinnitust teadmine, et väiksema askorbiinhape sisaldusega marjad on magusamad. Kuigi 

rakumahla kuivaine sisaldused, mis näitab peamiselt suhkrute sisaldust, ei erinenud, 

erinesid siiski orgaaniliste hapete sisaldused, mis marja hapumaks muudavad. Compost 

Kanakakaga väetatud taimedelt korjatud marjade orgaaniliste hapete sisaldus oli üks 

madalamaid, samas rakumahla kuivaine osas tõusis antud väetis kõrgeimaks.  
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KOKKUVÕTE 
 

Töö eesmärgiks oli välja selgitada erinevate looduslikku päritolu väetiste mõju poolkõrge 

mustikasordi ´Northblue´ kasvule ja saagikusele ning viljade keemilisele koostisele 

kasvatades taimi mahajäetud freesturbaväljal, mahetingimustes. Uuriti erinevate 

maheväetiste mõju põõsa mõõtmetele (läbimõõt, kõrgus, pikkvõrsete arv), saagikusele, 

marja massile ja mõõtmetele (pikkus, laius), toitainete omastamisele ning lehe mõõtmetele 

(pikkus, laius, pindala). Viljade keemilisest koostisest hinnati väetiste mõju orgaaniliste 

hapete sisaldusele, rakumahla kuivainele, rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete 

suhtele, fenoolsete ühendite, sealhulgas antotsüaanide sisaldusele, viljamassi pH´le, 

askorbiinhape ning vee ja kuivaine sisaldusele.  

Uurimuse hüpotees sõnastati järgnevalt: maheviljelusse lubatud väetiste kasutamine 

turvasmullal tagab poolkõrge mustika ´Northblue` sordiomase kasvu, produktiivsuse ning 

kõrge viljade kvaliteedi.  

Töö tulemustest selgus, et erinevate väetiste toime mustikataimedele ei olnud alati 

ühesugune ning mitte alati ei ilmnenud taimede ning viljade juures sordile iseloomulikud 

parameetrid -  seega püstitatud hüpotees leidis osalist kinnitust 

Compost Kanakaka, mis näitas neljast väetisest, enim positiivseid mõjusid erinevatele 

parameetritele, andis aga ühe madalama saagikuse. Samuti kinnitas statistiline 

andmetöötlus (korrelatsioonanalüüs) selle väetise puhul negatiivset mõju saagikusele. 

Antud väetisel on aga ainsana otsene positiivne mõju marja massile ning teistele marja 

parameetritele (pikkus, laius). Compost Kanakakaga väetatud taimede põhikorje marjad 

(2,17 g) ületasid optimaalset `Northblue` marja massi (1,8 g). Samuti on Compost 

Kanakakaga väetatud taimede marjad ühed kõige magusamad, kuna antud väetisel on 

positiivne mõju rakumahla kuivainele ehk peamiselt suhkrute sisaldusele. Seetõtu jääb 

Compost Kanakakaga väetades rakumahlakuivaine ja orgaaniliste hapete suhe üheks 

kõrgemaks.  
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Sarnaselt Compost Kanakakaga jäi ka Monterra 9-1-4 puhul saagikus madalaks. 

Vastupidiselt eelkirjeldatud väetisele antud väetise kasutamisel olid taimede marjad kõige 

hapumad kuna Monterra 9-1-4´l ilmnes oluline positiivne mõju marjade orgaaniliste hapet 

sisaldusele. Seetõttu jääb tema puhul rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhe üheks 

madalamaks ning marjad tunduvad hapumad. Monterra 9-1-4´l on positiivne mõju 

antotsüaanide sisaldusele, mis võib tuleneda kaltsiumi ja alumiiniumi madalast suhtest 

mullas selle väetise kasutamise tagajärjel. Väetis Monterra 9-1-4 kohta oli märgitud 

madalam kaltsiumoksiidi sisaldus, kui Compost Kanakakale ning koheselt tekisid 

erinevused ka antotsüaanide sisalduse osas.  

Biolan 3-1-7 oli ainus väetis, millel esines tugev positiivne mõju taime vegetatiivkasvule. 

Eelkõige on Biolan 3-1-7´l positiivne mõju põõsa läbimõõdule ning lehe pindalale. Väetis 

Biolan 3-1-7 oli ainuke väetis, millega väetatud taimede põõsa läbimõõt ületas optimaalset, 

sordile ’Nothblue’ (Biolan 3-1-7 = 117,3 cm; optimaalne = 112 cm). Samas on Biolan 3-1-

7 väetisel negatiivne mõju marja maitse- ja tervislikkuse omadustele. Väetis mõjutab 

negatiivselt rakumahla kuivainet ehk antud väetisega väetades moodustub vähem suhkruid. 

Samuti on negatiivne mõju antotsüaanide sisaldusel, antud väetisega väetades jääbki 

antotsüaanide sisaldus kõige madalamaks.  

Teine Biolani väetis – Biolan 4-1-2 – mõjutas ainsana positiivselt saagikust. Samas on 

antud väetisel ainsana tugev negatiivne mõju taime vegetatiivorganite kasvule, eelkõige 

lehe pindalale. Samuti on antud väetisel tugev negatiivne mõju fenoolsete ühendite 

sisaldusele marjas. Võrrelda taimede toitainete omastamist erivevate väetiste osas oli 

Biolan 4-1-2 ainus väetis, mille SPAD näit langes võrreldes õitsemise aegset ja saagiagset 

SPAD näitu. Biolan 4-1-2 oli aga väetis, mis teistega võrreldes sisaldas kõige rohkem vees 

lahustuvat lämmastiku – 2,0%. Kuna pärast väetamist algas pikem sajuperiood võib 

oletada, et vees lahustuv lämmastik leostus ning taim ei suutnud seda omastada, eriti 

kinnitab antud väidet see, et mustikast eelistab väetisi, mis avalduvad aeglasemalt.  

Üldiselt jäi kõikide väetiste puhul saagikused poolkõrge mustika ’Northblue’ keskmisest, 

sordiomasest näitajast madalamaks (optimaalne = 1,4 – 3,2 kg; katsest saadud saakide 

vahemik = 723,1 – 858,6 g). Samuti jäid kolme korjepäeva keskmised marja massi 

tulemused alla optimaalsest (1,8 g), olles kõigi variantide puhul ca. 1,5 g. Saagikust ja 

marja suurust mõjutab olulisel määral saagiaasta ilmastik, kuna varasematel aastatel on 

katses kasutatud väetistega saadud `Northblue`´le omaseid saake. 2015. aasta jahedad ja 
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sademete vaesed juuni ning juuli jätsid saagikuse madalaks. Mustikate pindmise juurestiku 

ning kuivade ilmade tõttu võib saagikus madalaks jääda. Pealmine turbakiht kuivab kiiresti 

ning taimed jäävad vee vaegusesse. Siinkohal võiks edaspidi uurida, kuidas mustika 

kasvatuseks kasutatavaid alasid kuivendada ning kas kastmissüsteemide rajamine kuivadel 

suvedel oleks turbaväljadel vajalik.  

Otseselt ei saa tuua välja kõige sobivamat väetist, kuna erinevad väetised mõjuvad, 

vastavatele näitajatele erinevalt. Siinkohal tuleks väetisi valides arvestada, kas soovitakse 

suuremat saagikust, kus marjad on väiksemad ning antotsüaanide sisaldus suurem. Sellised 

marjad sobiks hästi farmaatsia tööstusesse. Või soovitakse suurt delikatess marja, milles 

tõuseb ka askorbiinhape ehk  vitamiin C sisaldus. Edasistes uurimustes tuleks 

põhjalikumalt vaatluse alla võtta erinevate lämmastiku vormide (ammoonium- , 

nitraatlämmastik) mõju freesturbavälja tingimustes kasvatavatele mustikatele. Millises 

vormis omastab kõige paremini ning kui suur on leostumise osa antud aladel.  

Põhjalikumalt võiks välja selgitada kaltsiumi ja magneesiumi suhte mõju antotsüaanidele. 

Samuti uurida kuivendamise ja kastmisega seonduvaid probleeme.  
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THE FERTILIZATION EFFECT FOR THE PRODUCTIVITY AND FRUIT 

QUALITY OF HALF – HIGH BLUEBERRIES (Vaccinium x atlanticum E.P. 

Bicknell) CULTIVATING ON MILLED PEAT FIELD 

Summary 

 

In Estonia there is about 1,2 million hectares peat areas and 1% of them are disused. Such 

disused peat fields increase emission of greenhouse gases and because of that fact is 

necessary to plant them. Possibilities to cultivate berry cultures on peat field started to 

examine in Estonia in 1999. In this work appeared that fertilizing in such areas is 

necessary. Variety of half-high blueberry (Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) called 

`Northblue` is in Estonia valued because of its good cold endurance, high-yield and big 

berries. Nowadays is well known that plant growing has to change more to preservation of 

nature. Because of that fact in this work will be explored 4 different fertilizers (Compost 

Kanakaka, Biolan 3-1-7, Biolan 4-1-2, Monterra 9-1-4) wich are suitable to organic 

farming, their effect to productivity and quality of berries of the variety `Nothblue`. The 

experimental facility in year of 2006, which is located Tartu country Tähtvere parish 

Ilmatsalu village OÜ Hiie farmlands. Soil type has burly birds bog soil.  

 

There was examined different mild fertilizers effect to the measures of bush (diameter, 

height, number of high-shoots), yield, mass and measures (lenght, width) of berry, uptake 

of nutrients and also measures of leaf (lenght, width, surface area). From chemical 

components of berries was examined the effect of ferilizers to the content of organic acids, 

dry matter of cell juice, to the ratio of dry matter of cell juice and organic acids, phenol 

compound – including to content of antocyanins, pH of mass of berry, ascorbic acid and 

content of water and dry matter. It was hypothesized that ecological farming allowed the 

use of fertilizers peat soils provides half-high blueberry variety 'Northblue' intrinsic 

growth, productivity and high quality fruits.  

 

Different fertilizers influenced different effect to respective parameters – the hypothesis 

was partially confirmed. The positive effect to parameters of berry (mass, lenght, width) 
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was using fertilizer Compost Kanakaka. Using this mentioned fertilizer mass of berry 

outperformed the optimal mass (optimal = 1,8 g; using Compost Kanakaka = 2,17 g). 

Monterra 9-1-4 was showing postive effect to content of antocyanins Biolan 4-1-2 turned 

out to be the fertilizer which only had a positive effect to the yield. The other fertilizer of 

Biolan, Biolan 3-1-7, had positive effect to the vegetative growth of plant – the diameter of 

plant outperfomed the opimal diameter (optimal = 112 cm; using Biolan 3-1-7 = 117,3 cm).  

 

It should be taken into account when choosing fertilizers: if desired higher yields where 

anthocyanin contest is lower or desired large berry – delicacy - where rises ascorbic acid 

content. In test transpired that in the future has to be specifically examined the effect of 

different forms of nitrogen cultivating in peat fields, also the effect of ratio of calcium and 

aluminum to the content of antocyanins and the need of drainage and watering on peat 

field.  
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