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SISSEJUHATUS 
 

Küüslauk (Allium sativum) on üks söödavatest  taimedest, mis on tekitanud palju huvi 

inimkonna ajaloo jooksul, kui ühe tähtsama ravimtaimena. Üldteada on küüslaugu tugev 

antibakteriaalne ja viirusvastane toime. On leitud, et küüslaugus sisalduvad ained mõjutavad 

vere lipiidide koostist ning mõjutavad vähivastast ravi (Ankri, Mirelman 1999). 

Küüslaugu liitsibul koosneb peamiselt veest, mis moodustab keskmiselt 66% massist 

(Hacıseferogulları et al. 2005). Kuivainet on küüslaugus ligikaudu 40%, millest suurima osa 

moodustavad süsivesikukompleksid fruktaanist (Cantwell et al. 2003). Küüslaugu keskmine 

toiteväärtus 100 g kohta on 410,7 kcal (Hacıseferogulları et al. 2005). Lehed sisaldavad 

põhiliselt samu aineid, kuid erinevas koguses, 87,14% vett, 11,27% orgaanilist materjali ja 

anorgaanilist materjali 1,59%. Enamuse orgaanilisest materjalist moodustavad süsivesikud ning 

anorgaanilise väävel ja raud. Suur kogus väävlit annab küüslaugule maitse ja lõhna. Uuringute 

tulemusena on leitud, et küüslaugu kibeda maitse annab allitsiin (Valente et al. 2014) 

Küüslaugus leidub 0,3% väävlit sisaldavat lõhnata ainet alliini, mis mugula peenestamisel 

laguneb ensüümide toimel kiiresti allitsiiniks, mis annabki küüslaugule tema spetsiifilise lõhna. 

Alliin laguneb ensüümide mõjul tugeva antibiootilise toimega allitsiiniks, 

allüülpropüüldisulfiidiks, diallüüldisulfiidiks ja diallüültrisulfiidiks – väävliühendeid 

sisaldavadki peamiselt lenduvad õlid (Macpherson et al. 2005) 

Eestis on küüslauk muutunud aina populaarsemaks ning teadmised selles valdkonnas 

paranenud. Suurt rolli mängib Küüslaugufestivali toimumine, kuhu tulevad kohale ka kõige 

väiksemad kasvatajad. Festival on 7 aastat järjest toimunud Jõgeval ning alates 2015.aastast 

korraldatakse seda Tartumaal Ülenurmel asuvas Eesti Põllumajandusmuuseumi alale. 

Kauplemiseks tuuakse iga aasta üle 15 tonni Eestimaist toodangut ning ka käsitööd (Pihlak 

2014) 

Eesti statistikaameti andmetel on saagikus igal aastal erinenud. Aastal 2008 oli saagikus 2143 

kg/ha, 2009.a 1121 kg/ha, 2010.a 1571 kg/ha, 2011.a 2227 kg/ha, 2012.a 1932 kg/ha, 2013.a 

1791 kg/ha, 2014.a 1244 kg/ha ja 2015.a kõige suurem ehk 2534 kg/ha (ESA 2015 ). Kehv saak 

aastal 2014 võib tulla sellest, et sügisel oli sademeid keskmisest rohkem ning kevad ja 
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suveperiood olid sademete vaesemad kui paljude aastate keskmine. Sügis oli ka paljude aastate 

õhutemperatuuri poolest keskmisest madalam, mis võis soodustada halba juurdumist (Köörna 

2014). 

Küüslaugu saagikus varieerub suuresti asukoha kliimast, kuid keskmiselt saadakse 6-8 t/ha 

toorest küüslauku (Hickey 2012). Eesti Maaülikoolis tehtud taliküüslaugu katses saadi 

keskmiseks 734 g/m2 ehk 7,3 t/ha (Põldma et al. 2013), Etioopias läbi viidud katses, kus kliima 

on hoopiski kuivem saadi keskmiseks 3,3 t/ha (Mulatu 2014). 

Eesti statistikaameti andmetel on küüslagu isevarustatuse tase 42%. Puudu olev toodang 

kompenseeritakse impordiga Hiinast ja Lõuna-Euroopa riikidest (Tikk 2015).  Madala 

saagikuse põhjuseid võib olla mitmeid. Lisaks ebasoodsatele talvitumis- ja kasvutingimustele 

võib saagikadusid põhjustada ka küüslaugu paljundusmaterjali ebaühtlane kvaliteet, põllul 

tehtavate agrotehniliste tööde kvaliteet ja ajastus ning väetiste ja taimekaitsevahendite 

kasutamine. Küüslaugu saagikust mõjutab positiivselt lisaks põhitoiteelementidele (NPK) ka 

mõõdukas väetamine väävliga (Zaman et al. 2011, Mulatu et al. 2014). Üheks 

küüslaugukasvatuse laienemist takistavaks teguriks Eestis on olnud ühtlase ja kvaliteetse 

istutusmaterjali puudumine (Põldma et al. 2013) 

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada väävli erinevate kasutusnormide mõju 

küüslaugu saagikusele ja kvaliteedile. Uurimuseks püstitatud hüpotees: kasvuaegse 

pealtväetamisega, sealhulgas väävli kasutamisega taimede kasvu ajal on võimalik suurendada 

küüslaugu saagikust ja kvaliteeti. Tänan Priit Põldmad juhendamise ja abi eest lõputöö 

koostamisel. 
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1.KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1Küüslaugu biokeemiline koostis 
 

Küüslauk sisaldab endas palju erinevaid väävli ühendeid, nagu näiteks: allitsiin, alliin, ajoene, 

disulfiid ja S-allüülmerkaptotsüsteiini. Need suured hulgad väävliühendeid aitavad kaasa 

küüslaugu erilisele lõhnale ja kibedale maitsele. Disulfiid on küüslaugu lõhna andmisel või 

tekitamisel, üks tähtsamaid ühendeid. On leitud, et Allitsiin on kõige tähtsam ühend, mis annab 

küüslaugule maitse ning on tugev antibiootikum (Gafar, et al. 2012). 

Väävelühendite kõrval sisaldab küüslauk ka 17 aminohapet ja nende glükosiide. Kõige 

aktiivsemat ühendit ehk allitsiisiini, ei eksiteeri küüslaugus, kui liitsibulat ei purustata või ei 

lõigata pooleks. Alliin laguneb liitsibula purustamisel ensüümide toimel allitsiiniks (Motteshard  

2011) 

Küüslauk, nagu enamik aedvilju, koosneb põhiliselt veest, mis moodustab 62-66% massist. 

Ülejäänud küüslaugust moodustab kuivaine 34-38% (Põldma, et al., 2012), millest peaaegu pool 

on tärklis ja neljandik valgud. Liit- ja lihtsuhkruid leidub küüslaugus kuni 2% ning kiudaineid 

3%. Rasvu leidub küüslaugus kuni 0,6% ning orgaanilisi happeid kuni 0,2%. 

Küüslaugu aktiivseteks toimeaineteks peetakse alliini, diallüül disulfiidi, S-metüül-l-tsüsteiin 

sulfoksiidi, ajoeeni ning viimase derivaate. Aktiivseid ühendeid võib küüslaugus leiduda 

vahemikus 0,1-0,3%. Kuna enamik küüslaugus leiduvatest bioaktiivsetest ühenditest sisaldavad 

väävlit, on küüslauku soovitav väetada sulfaate sisaldavate väetistega (Surendra, 2008). 

Allitsiin annab küüslaugule omase kibeduse ning samas on ta küüslaugus üks ebastabiilseid 

komponente (joonis 1). 

 

Joonis 1. Alliini lõhustumine ensüümide toimel allitsiiniks. Allikas: (Mirelman, Ankri 1999). 
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Terved küüslaugu küüned sisaldavad ühendit nimega alliin, mis muundatakse allitsiiniks küüne 

purustades, seda lõigates või vigastades ensüümi alliini mõjul. (Macpherson, et al., 2005). 

 

On avastatud, et küüslaugu tarvitamine mõjub positiivselt ka veresoonkonnale. Küüslaugu mõju 

on siin mitmene - on tõestatud, et küüslauguekstrakti intravenoosne manustamine väldib 

vereliistakute kokku kleepumist ning alandab seeläbi tromboosiohtu. Samuti arvatakse, et 

allitsiini ja selle derivaatide põletikuvastased omadused vähendavad kahjustusi endoteelile ning 

aitavad seeläbi vältida ateroskleroosi (Lee, et al., 2011). 

 

 

1.2 Nõuded mullastiku suhtes 

 

Küüslaugu kasvatamiseks on parimateks muldadeks toiteaineterikkad saviliiv- ja kerged kuni 

keskmise raskusega liivsavimullad, mis soojenevad kiiresti ja ei ole üleliia niisked  Ka 

raskematel muldadel saab küüslauku edukalt kasvatada, liivmuldadel aga jäävad küüslaugud 

väikeseks (Vahejõe, et al. 2011). 

Mullad, millel saab kasvatada sibulat sobivad väga hästi küüslaugule. Peamised nõuded on, et 

muld oleks hea vee läbilaskvusega ning sisaldaks palju orgaanilist ainet. Niisutamine on 

olulisem liivastel pinnastel kui raskematel muldadel. Kuna küüslaugu juured ei asu sügaval 

nagu sibulalgi, siis ei ole tihe maa harimine soovitatav (Nonnecke 1989). Liialt happelisi muldi 

võiks eelnevalt lubjata. Küüslauk on tolerantne erinevate mullatüüpide suhtes, kuid enam 

eelistab liivsavimuldasid, mis on kõrge orgaanilise aine sisaldusega ja hea drenaažiga (Alonso  

1998) 

Mulla liigniiskusele on küüslauk väga tundlik. Kasvukoha mulla pH peaks jääma vahemikku 

6,5...7,4. Kasvukoht peaks olema valgusküllane ja suhteliselt umbrohupuhas (Vahejõe, et al. 

2011). 

Liivasel pinnasel kasvatatud küüslauk on maitselt hea, aga sibulad jäävad väikeseks. Küüslauk 

ei talu kõrget põhjavett. Kindlasti tuleb vältida ka liigniiskust, sest see põhjustab 

küüslaugusibulate mädanemist (Meensalu, 1992; Boss-Teichmann, Richter, 2003). 
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Kui mulla pH on alla 6,5, siis see  pärsib küüslaugu kasvu ning pH alla 5,0 viib selleni, et taim 

lihtsalt sureb. Enne seemnete istutamist tuleks kindlaks teha mulla happelisus ning toitainete 

sisaldus (Goldy 2000). 

 

1.3 Väetamine 
 

Küüslauk kasutab hästi orgaanilist väetist. Sügiskünniga võib anda 40-60 t/ha sõnnikut või 

komposti. Teise võimalusena võib taliküüslauguread pärast mahapanekut katta sõnniku või 

komposti kihiga. See aitab kaasa paremale talvitumisele. Suviküüslaugu väetamisel antakse 

sõnnik samuti sügisel mulda (Põldma, et al. 2011). 

Kasvuaegselt võib anda orgaanilistest väetisest tehtuid leotisi. Leotiste kontsentratsioonid 

peaksid linnusõnniku korral olema 1:10 ja virtsal 1:6 (Meesalu  1992) 

Lämmastik- küüslaugul on keskmine kuni kõrge lämmastiku vajadus. Ameerika teadlaste 

hinnangul tuleks enne istutamist anda taliküüslaugule 1/4-1/3 soovituslikust lämmastiku 

kogusest. Ülejäänud 3/4 tuleks anda siis, kui taime  lehed on kuni 10-15 cm pikkused. Hoiduda 

tuleks lämmastiku kasutamisest mai alguses, kuna see võib pärssida sibula moodustamist. 

Fosfori puuduse tunnuseks on tumerohelised kuni kergelt lillad lehed ja kidur kasv (McLaurin, 

et al. 2002). 

Uus-Meremaal korraldatud uurimuses vaadeldi erinevate lämmastiku koguste mõju küüslaugu 

saagikusele. Katsealale anti lämmastiku 0 kuni 240 kg/ha kohta. Tulemusena leiti, et antud 

tingimustes on optimaalne kogus 120kg/ha (Buwalda, 1986). 

Eestis viidi 2002. aastal läbi uurimustöö, kus uuriti taliküüslaukude saagikust sõltuvalt 

lämmastikväetise kogusest. Ammooniumsalpeetrit anti katselappidele 40, 80, 120, 160, 80+40 

ja 80+80 kg/ha kohta. Statistiliselt suurima saagikuse andsid 120 ja 160 kg/ha lämmastikväetise 

normid (Põldma, Merivee 2008) 

 

1.4 Erinevad istutussmeetodid 
 

Küüslaugu istutamise tihedus sõltub paljudest faktoritest. Üksteisele lähedale istutamine toob 

suurema saagikuse, kuid tütarsibulad jäävad väikeseks ning vastupidi (Rosen, et al.1999). 
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Kanadas tehtud katses, kus istutusvahe kaugusel ja istutusmaterjali suurusel on märgatav mõju 

küüslaugu saagikusele ning liitsibula suurusele. Reavahe suurendamine 45-50 cm suurendas ka 

kaubandusliku küüslaugu osakaalu, samas olid ka liitsibulad suuremad. Reavahe suurendamine 

aga vähendas küüslaugu saagikust hektari kohta (Landry, et al.1993). 

Mehaanilised küüslaugu istutajad panevad küüned maha korrapäratult, nad ei tee vahet kus on 

tipp ja alumine osa. Tagurpidi seemnel on häiritud tipu moodustamine ning kasv võrreldes 

õigetpidi küünega on väiksem. Taim ei saa toitaineid korralikult kätte, kuna taime juured asuvad 

mulla pinna lähedal. See  omakorda mõjutab saagikust ja kvaliteeti. Kõige efektiivsem on seda 

teha käsitsi, kuna käsitsi saab tipu õigetpidi panna, kuid käsitsi istutamine nõuab palju tööjõudu, 

mis läheb kalliks maksma( Castellanos, et al.2004). 

Istutusmaterjali kogus varieerub 700-1000 kg/ha, see sõltub materjali suurusest ja, millist 

istutusskeemi kasutatakse. Taimede vaheks jäetakse tavaliselt 7-12 cm. Väiksemad küüned võib 

maha panna 7 cm vahedega, kuid suuremad 12 cm või rohkem. Suurt rolli mängib ka tehnika, 

millega pärast teostatakse vaheltharimist. Vagudes kasvatatud küüslaugud on tavaliselt 20 cm 

vahedega (Allen 2009). 

 

1.5 Istutusmaterjal ja istutusaeg 
 

Meie kliima tingimustes küüslauk seemneid ei moodusta ja paljundada saab teda vegetatiivselt 

ehk varresibulate või tütarsibulate mahapanemisega. Kõige lihtsam ja sagedamini kasutatav 

meetod on tütarsibulate istutamine. Kahjustatud, värvi muutnud või mädanenud tütarsibulad 

tuleb enne mahapanemist välja sorteerida, et mitte kahjustada tulevast saaki. Maha istutatakse 

liitsibula välimised suured tütarsibulad. Itaalias tehtud katsed näitasid, et suurem küüslaugu 

tütarsibulate mass tagab suurema saagi ja parema kvaliteedi. Suurem saak saadi 5,0 g ja 6,0 g 

kaaluvatelt tütarsibulatelt (9,5 t/ha ja 8,8 t/ha). Keskmine saak saadi 3,5 g tütarsibulatelt (7,9 

t/ha) ja väikseim 1,0 g tütarsibulatelt (4,6 t/ha) (D`Anna, et at.,2000). 

Mida suuremad küüned maha panna, seda suurema saagi saab. Väikestest küüntest ja 

varresibulatest areneb esimesel aastal jagunemata sibul, mis uuesti maha pannes annab korraliku 

saagi. Küüned tuleb liitsibulast eraldada võimalikult vähe aega enne mahapanekut, sest üksikud 

küüned kuivavad kiiresti ja ei säilita elujõudu pikemat aega (Põldma, et al.2002). 
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Iga maha istutatud küüs annab järgmise aasta sügiseks ühe liitsibula. Liitsibul annab omakorda 

10-15 küünt (Drost 2010). 

Liiga külmad talved võivad hävitada saagi, kui seeme on istutatud liiga maapinna lähedale. Õige 

istutusaeg oleks 4-6 nädalat enne öökülmade saabumist, see on oluline, et seeme saaks juured 

alla ning ei hakkaks looma maapealset osa (Engeland 1991). 

Eestis läbi viidud katse tulemusena selgus, et parim küüslaugu istutus aeg on oktoobri esimesel 

poolel. Septembris istutatud seemned jõuavad enne külmade tulekut maapealse osa välja 

kergitada, kuid see pole probleemiks, kui paks lumekiht katab küüslaugu põllu. Hiline istutus 

võib põhjustada suuri kahjustusi, kuna juured ei jõua välja areneda. Kevadel istutatud 

taliküüslaugu seemned annavad, aga 16% vähem saagikust (Põldma, Merivee 2005). 

 

1.6 Saagi koristamine ja säilitamine 
 

Koristus algab tavaliselt juulis. Et saada võimalikult suurt saagikust ja kvaliteeti, tuleks 

arvestada järgmiste teadmistega. Võimalikult suur saagikus saadakse, kui taimel lastakse 

kasvada nii kaua kui võimalik. Kui lasta taimel kasvada liiga kaua, siis hakkavad liitsibulal 

kattekihid eemalduma, mis mõjutab kvaliteeti ning saagikust. Parima saagi ja kvaliteedi võib 

saada siis, kui 30- 50% lehtedest on tõmbunud pruuniks (Goldy 2000). 

Õige koristusaja valik on väga oluline tegur turustamiskõlbliku saagi saamiseks ning samuti 

säilivuse tagamiseks. Olenevalt kasvuperioodi ilmastikust ja kasvatatavast sordist on 

taliküüslauk meie tingimustes koristusküps juuli lõpul - augusti algul. Suviküüslaugu sordid 

valmivad veidi hiljem. Õige aeg koristuseks on siis, kui lehed hakkavad kolletuma ja kuivama, 

ebavars närtsima, on välja kujunenud liitsibul ja selle kuivsoomused omandanud sordile 

iseloomuliku värvuse. Koristamisega ei tohi hilineda, sest sellisel juhul võivad tütarsibulad 

ülesvõtmisel sibulakanna küljest lahti rebeneda ja nii väheneb kaubanduslik saak. Küüslauku 

koristatakse kas käsitsi või suuremate tootmispindade korral masinaga. Masinatest on Eestis 

kasutatud kartuliraputit või sibulakoristustehnikat. Ka juurviljade vaokergitajat saab edukalt 

kasutada, millega kergitatakse küüslaugu vagu pehmeks ning seejärel tõmmatakse küüslauk 

käsitsi pinnasest välja (Vahejõe, et al., 2011). 

Küüslaugu säilitustemperatuur sõltub sellest, mille jaoks küüslauku hiljem kasutatakse, kas 

söömiseks või istutusmaterjaliks. Istutamiseks mõeldud küüslauku tuleks hoida 
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toatemperatuuril ja õhuniiskus seejuures peaks olema 60 – 70%. Kui temperatuur on aga 

toatemperatuurist kõrgem ei pruugi mahapandud küüslaugu küünest sibulat välja areneda. 

(Rosen, et al., 1999). 

Liitsibula moodustumist soodustab küünte säilitamine 2...4 oC juures. Õite moodustumist 

soodustab veelgi madalam temperatuur säilitamisel: -2...2 oC. Mida kauem liitsibulaid 

säilitatakse kasvamist soodustaval temperatuuril, seda vanem on lehekaenal, millest tütarsibul 

hakkab arenema. Tulemuseks on üheküüneline sibul (Brewster 1994). 

Aastavahetuseni säilitamisel võib oodata, kuni kuivanud on 80–90% pealsetest. Umbes nädal 

enne sibulakoristust võib vajadusel sibulapealseid rullida kerge rulliga, sellega kiirendatakse 

toitainete liikumist lehtedest sibulatesse. Kui ilmastikuolud lubavad, jäetakse sibulad pärast 

ülesvõtmist peenrale ning lastakse seal 1–3 nädalat päikese ja tuule käes taheneda/kuivada 

(EMS 2007). 

 

1.7 Umbrohutõrje ja selle vajalikus 
 

Umbrohu ja küüslaugu käib pidev võitlus lämmastiku, niiskuse ja valguse pärast, tagajärjeks 

kaotab küüslauk oma saagikusest, kuna liitsibul ei saa piisavalt vett ega vajalikke toitaineid. Et 

saada suuremat saaki, tuleb umbrohi õigel ajal hävitada (Ullah, et al. 2011). 

Põllu valikul tuleks tähelepanelikult jälgida põllul kasvavaid umbrohte. Vältida tuleks põlde, 

kus kasvab põldhein, põldohakas või teised raskesti tõrjutavad  umbrohud. Põllu 

ettevalmistamisel võib kasutada Roundup herbitsiidi, mis on üldhävitava toimega (Dittmar, 

Stall 1999). Tavaliste glüfosaatide  kasutamisel (Glyfos, Glyphogan, Roundup FL 540 jt) lase 

sümptomitel areneda vähemalt 2 – 3(4) nädalat, seejärel kultiveeri. Raskesti tõrjutavate 

kõrreliste ja mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude nagu metsharakputk, kõrvenõges, puju 

esinemisel kasutada glüfosaatide kõrgemaid norme või lisada efektiivsemaks toimimiseks 

näiteks preparaati Lontrel 72 SG või Banvel 4S, neid tuleks kasutada pärast eelvilja koristamist. 

(Annuk 2012). 

Uurmistöö aastal 1983 näitas, et poolele hektarile tehtav umbrohutõrjele kulus 38-56 tundi. 

Küüslauk oli võimeline konkureerima väiksemate umbrohtudega esimesed 60 päeva, kuid 

pärast 90 päeva möödumist oli saagikuse langemist silmaga näha, kuna liitsibulate suurus oli 

jäänud samaks (Agamalian, Kurtz 1989). 
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Väga oluline on korralik umbrohutõrje. Mehhaaniline umbrohutõrje toimub vaheltharimisega, 

mida tehakse suve jooksul vähemalt 3–4 korda. Taimeridadelt tuleb ka käsitsi rohida või kõblata 

olenevalt umbrohtumuse astmest 1–2 korda. Reavahedest ja veidi suuremate küüslaugutaimede 

puhul ka taimerea pealt on võimalik umbrohtusid hävitada leegitamise teel (Vahejõe 2011). 

 

1.8. Küüslaugu taimehaigused ja kahjurid 
 

Küüslaugu taimel on kalduvus omastada erinevaid haiguseid. Suurimad taime kahjustajad on 

valgemädanik (Sclerotium cepivorum), sibula-ebajahukaste (Peronospora destructor), sibula-

hahkhallitus (Botrytis porri.) ja rohehallitus (Penicillium corymbiferum). Suurimad haigused 

on mullas juba enne küüslaugu istutamist olemas, sellepärast tulebki ettevaatlik olla, et taimi 

ei istutataks samal põllul mitu aastat järjest. Peale taimehaiguste on küüslaugul veel kahjurid 

(Moyer 2006). 

Väliselt tervete taimede närbumine normaalse hoolduse korral viitab juurte ja sibula 

kahjustusele patogeensete mullaseente poolt. Enamasti on see Fusarium oxysporum f. lilii ja 

tema tekitatud haigus fusarioosne närbumistõbi ehk fusarioos. Põllu peal olevatel taimedest on 

väga raske välja lugeda, kas taim on nakatunud mingisuguse haigusega või ei. Tavaliselt tulevad 

haiguse tunnused välja kuivatamise aeg, kui küüslauk on puhastatud ning kuivama asetatud. 

Nakatunud taimel võivad minna lehed pruuniks või kollaseks ning lõpuks taim sureb. Osa 

tunnuseid võivad välja lüüa liitsibulal, juured on lühikesed, sibul laguneb käes laiali, küüned on 

pehmed ning küüntel on pruunikad laigud (Jepson 2008). 

Valgemädanik on küüslaugu üks ohtlikumaid kahjustajaid, see on hullem kui mõni viirus ning 

see levib ka sibulatele. Tema patogeenid võivad mullas elada kuni 20 aastat. Haigus levib hästi 

madalatel temperatuuridel 10-15°C. Haigust saab ravida, kui küüni leotada kuumas vees (45°C), 

mist (Miller 2013). 

Ripslased on umbes 1 mm suurused, kollakspruuni kuni mustjaspruuni peene keha ja kahe paari 

ripsmeliste tiibadega putukad. Nende kahvatud ja tiivutud vastsed imevad sibulate hoiustamise 

ajal sibulasoomuste vahel taimemahla. Kahjustuse tagajärjel hakkavad sibulad kõdunema. 

kasvuperioodil kahjustavad taime maapealseid osi. Võrsed moonduvad ja kõverduvad. Lehed 

kipruvad ja kolletuvad. Sibulakärbes alustab lendlust võilillede massilise õitsemise ajal. Ta 

muneb sibulataimede lähedusse mullapinnale. Munadest koorunud vaglad tungivad 
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sibulasoomuste vahele. Kahjustuse tagajärjel kärbub kogu taim. Nakatunud taimed tuleks 

hävitada. Naksurlaste (triibuline ja tume viljanaksur) vastsete ehk traatusside kahjustuse 

tõenäosus on väga suur, kui kartul järgneb rohumaale, mis on vanem kui kaks aastat. Traatusside 

“lemmiktoit” on orashein, seetõttu ei tasu kartulipõldu rajada kohale, kus on probleeme 

orasheinaga (EMS 2007). 
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2.UURIMISTÖÖ TINGIMUSED JA METOODIKA 
 

2.1 Katseala agronoomilised tingimused 
 

Põldkatse viidi läbi aastal 2014 september kuni 2015 august Jõgevamaal Pala vallas Tooma talu 

tootmispõllul. Katseala kuulub Lõuna-Eesti leetunud muldade valdkonda, Tartu-Viljandi 

allvaldkonda ning katseala muldadeks olid pseudo- ehk näivleetunud ehk kahkjad mullad. . 

Näivleetunud mullad hõlmavad ~6% kogu maafondist ning suhteliselt suure osa põllumaadest 

(~15%). Maakondadest levinud peamiselt Tartumaal, Viljandimaal ja Põlvamaal, piirkondadest 

ka Kallastel, Vastseliinas ja Tõrvas. Kultuurmaana kasutamise mõttes on need mullad üle 

keskmise viljakad. Kuna mulla ülakihis on valdavalt saviliiv või kerge liivsavi, siis on neid 

muldi kerge harida. Miinuseks on ajuti tekkiv ülavesi, mis võib segada harimist ja saagikoristust 

(Penu 2006). Mullaanalüüs on määratud EMÜ Taimebiokeemia laboratooriumis 

ammooniumatsetaat-laktaatmeetodil (AL) (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Taliküüslaugu põldkatse mulla agrokeemilised näitajad 

pHKCL P mg/kg 

(AL) 

K mg/kg Ca mg/kg Mg 

mg/kg 

N% C% S% 

5,60 198,00 152,00 561,20 67,97 0,17 1,75 0,008 

 

Küüslaugu kasvatamiseks on optimaalne pHKCl 6,0…7,0. Mulla reaktsioon (pHKCl) oli 5,6 

mis näitab, et tegemist on nõrgalt happelise mullaga. Tähtsamate laktaatlahustuvate 

toitainete nagu fosfori (198,0 mg/kg) sisaldus oli väga kõrge (optimaalne 50…80 mg/kg) ja 

kaaliumi sisaldus mullas vastavalt 152 mg/kg, mis oli väga hea (optimaalne 170…200 mg/kg). 

Magneesiumi 67,97 mg/kg ja Ca 561,2 mg/kg, mis on väga soodne küüslaugu kasvatamiseks. 

Üldlämmastiku (N) tase oli 1700 mg/kg, süsiniku (C) sisaldus 17500 mg/kg ja väävli (S) 

sisaldus 80 mg/kg. 
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2.3 Katseala meteoroloogilised näitajad 
 

Katseaasta sügis oli sademetevaene, eriti november (joonis 1). Sademete rohked kuud olid 

detsember ja jaanuar, kus sadas maha üle paljude aastate keskmise. Kevadel sadas üllatuslikult 

palju aprillis, suvekuudest kõige sajusem aeg oli juulis. Juuli kuu lõpp on ka küüslaugu 

koristamise aeg ning liig vesi võib kahjustada saagikust ja raskendada koristust. Kõige külmem 

kuu oli jaanuar (keskmine -2,0 °C) ning kõige soojem august (keskmine 16,4°C). ilmastiku 

andmed on saadud Laine Keppart’i vahendusel Eesti LUS-i  ilmahuviliste keskuse Alatskivi 

ilmavaatluspunkti andmetel. Vaatluspunkt asub ca 10 km kaugusel katsealast, kuid on lähim 

olemasolev. 

 

Joonis 2 Katseaasta ilmastikuandmed võrreldes paljude aastate keskmisega 
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2.4 Metoodika 

Katse eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas kasvuaegne väetamine erinevate väävli koguste 

juures mõjutab taliküüslaugu kvaliteeti ja saagikust. Uurimuse  käigus: 

1. Selgitati välja erinevate väävelväetiste mõju taliküüslaugule „Ziemiai“: 

• kogusaagikusele 

• liitsibula massile 

• kaubanduslikule saagile 

• kogusaagile suurusrühmade kaupa 

2. Kas erineva väävli sisaldusega väetistega väetamisel on nii suur vahe saagikuses, et tuleks 

eelistada ühte väetist või üleüldse kevadist lisaväetamist. 

Istutusmaterjaliks kasutati taliküüslaugu sorti „Ziemiai“ (Leedu). Taliküüslauk istutati 11. 

oktoobril 2014. Katse rajati kolmes korduses, ühe katselapi moodustas kolm 10 meetri pikkust 

vagu. Küüned istutati käsitsi, teravam pool suunaga ülesse, 5 cm sügavusele, küünevahega 12 

cm ning reavahega 70 cm. 

Enne katsepõllu rajamist väetati põld sügisel ja kevadel terves ulatuses. Sügisel kasutati 

väetiseks Fosfan 3-8-20 normiga 150 kg/ha ning kevadel Arvi 11-9-20 350 kg/ha (tabel 2.). 

Tabel 2. Sügisese ja kevadise põhiväetamisega antud toiteainete kogus 

 

Umbrohutõrjel kasutati herbitsiidi Stomp CS, kulunormiga 3 l/ha 400 l vee kohta. Mehaanilise 

umbrohutõrjena tehti vahelt harimist 4 korda. Fungitsiide ja insektitsiide küüslaugu 

kasvatamisel ei  kasutatud. Küüslauk koristati käsitsi 22.08.15, kuna kartuliraputi võib lõhkuda 

kattesoomust. Pärast koristust küüslaugud kuivatati teravilja kastkuivatis 1-2 päeva, 

 Norm, 
kg/ha 

N P K S 

Fosfan sügisväetis 
3-8-20 

150 4,5 5 25 11 

Arvi NPK 
11-9-20 

350 38,5 31 26 56 

KOKKU  43 36 51 67 
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temperatuuril 30-35 ºC. Järelkuivatamine toimus 2-3 nädalat hästi ventileeritud ruumis. Seejärel 

sorteeriti küüslaugud ja jagati läbimõõdu alusel 6 rühma ja määrati sordi saagikus kaalumise 

teel. 

Kevadel anti küüslaugule ka pealtväetisena lisaväetist. Lisaväetisena kasutati 

Amooniumnitraati 174,4 kg/ha, Yarabela Axani 222,2 kg/ha  ja Yarabela Sulfani 230,8 kg/ha 

(tabel 3) 

Tabel 3. Kevadise lisaväetise kogused, kg/ha 

 

Katseandmed on statistiliselt töödeldud ühefaktorilise dispersioonanalüüsiga. 

Variantidevahelise usutavuse hindamiseks kasutati piirdiferentsi 95%. Joonisel sama tähega 

tähistatud variandid ei erine teineteisest statistiliselt usutavalt. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  Pealtväetisega antav, kg/ha Kokku 

  N, kg/ha S, kg/ha N S 

1 Kontroll – ilma 
pealtväetiseta 

0 0 43 67 

2 Ammoonium nitraat 60 0 103 67 

3 YaraBela Axan 60 8,2 103 75 

4 YaraBela Sulfan 60 32,3 103 99 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1 Küüslaugu kogusaak 
 

Katse tulemusena on näha, et kõige suurema saagi andis Sulfaniga väetamine, mille kogusaak 

oli 724 g/m2 (Joonis 3). Kõige väiksem saagikus oli kontroll variandil, mis sai ainult sügisel ja 

kevadel väetist ning jäi ilma lisaväetisest. Ammooniumnitraadiga, Axaniga  ja Sulfaniga 

väetamisel puudub statistiline erinevus. Statistiline erinevus puudub ka Axani ja kontroll 

variandi puhul. 

 

 
Joonis 3 Küüslaugu kogusaak (g/m2) sõltuvalt kasvuaegsest pealtväetamisest erinevate 
väetistega. Samade tähtedega (a;a) märgistatud variantide puhul statistiline erinevus puudub 

 

Väävli ja lämmastiku mõjust võib tuua mõne näite 2009-2010. aastal Indias, Lääne-Bengali 

aiandusteaduste uurimisjaamas läbiviidud põldkatses, mille üheks eesmärgiks oli uurida 

erinevate lämmastik ja väävli koguste mõjust küüslaugu saagikusele ja taime kasvule. Katses 

kasutatud lämmastik kogused olid 50, 100 ,150 ,200 ,250 kg/ha ja väävli kogused 0, 40 ja 60 

kg/ha. Suurimaks taime kõrguseks saadi (76,16 cm), lehtede arvuks (11,96 tk), liitsibula 

läbimõõduks (3.92 cm) ja küünte arvuks taime kohta (34,27 tk), kui taimi väetati väävli normiga 

b; 622

a; 687 ab; 680
a; 724

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Kontroll Amm.nitr. Axan Sulfan

K
og

us
aa

k 
g/

cm
2

Axis Title



20 

 

60 kg/ha ja lämmastik normiga 250 kg/ha. Väetades taimi S normiga 60 kg/ha ja N 200 kg/ha, 

saadi tulemusteks: kõige laiem leht (1.52 cm), maksimaalne liitsibula diameetriks (3,67 cm), 

liitsibula massiks (33,68 g), saagikus peenra kohta (3,0 kg 3m2), prognoositud saagikuseks (7,5 

t/ha). Kõige väiksemad tulemused saadi S normiga 0 kg/ha ja N normiga 50 kg/ha, kus 

prognoositud saagiks saadi 4,23 t/ha (Hore J.K 2014). 

Jordaanias 2004-2006 aastal läbi viidud sibula katses uuriti lämmastiku (100, 150 ja 200 kg/ha) 

ja väävli (0, 50 ja 100 kg/ha) erinevate koguste mõju taime kasvule ja tootlikkusele. Tulemused 

näitasid,, et kui anda taimele suuremaid koguseid lämmastikku ja väävlit, siis on märgatavalt 

näha muutusi taime kõrguses, lehtede arvus ja sibua massis. Lämmastiku kogus 200 kg/ha ja 

väävli kogus 100 kg/ha suurendasid kogusaaki ja kaubanduslikku saaki ehk kvaliteeti (Al-

Fraihat 2009) 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et antud 2014-2015. aasta katse ning eespool nimetatud India 2009-

2010. aasta ja Jordaania 2004-2006 katse kohta, et väävel- ja lämmastikväetiste suurematel 

kogustel on efektiivne tulemus saagi kvaliteedi ja saagikuse osas. Rohkem toitaineid andis ka 

parema tulemuse. 

 

3.2 Liitsibula mass 
 

Kogusaagist arvutati ühe keskmise küüslaugu mass, mis  varieerus 54,4...61,8 g. Võrreldes 

kontrollvariandiga suurendas küüslaugu liitsibula massi usutavalt kõik kolm kevadel lisaks 

antud pealtväetist. Kõige suurema liitsibula massi andis Sulfaniga väetades ehk 61,8 g ning 

kõige väiksema massi kontroll variant 54,4 g. Pealtväetiste omavahelisel statistilisel võrdlusel, 

keskmise liitsibula massi suuruses, puudus usutatav vahe. Sulfan andis keskmiseks massiks 61,8 

g, Axan 59,0 ning Ammooniumnitraat 58,6 g. Liitsibula massi suhteliselt ühtlane kaal võib tulla 

sellest, et lämmastiku kogus kõigis katsevariantides on sama 103 kg/ha. Kui lähtuda 

katseandmete põhjal, siis erinev väävli kogus taimes andis positiivse tulemuse. Kõige rohkem 

väävlit saigi antud sügisväetis + Sulfan 99,1 kg/ha, YaraBela Axan + sügisväetis 75 kg/ha, 

Ammooniumnitraat + sügisväetis 66,8 kg/ha (joonis 4). 
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Joonis 4. Ühe küüslaugu liitsibula keskmine mass (g) sõltuvalt erineva väetise üldmõjust. 
Samade tähtedega märgistatud variantide puhul statistiline erinevus puudub 
 

Bangladeshis läbi viidud katse aastal 2005-07 eesmärgiks oli uurida väävli mõju küüslaugule. 

Väävli koguse normid olid 0,15, 30, 45, 60 ja 75 kg/ha. Liitsibula massis toimusid suured 

muutused, kui neile anti erinevad kogused väävlit. Maksimaalne värske küüslaugu liitsibula 

mass (aastal 2005-06 14,3 g ja 2006-07 oli see 16,0 g.) saavutati väävli normiga 45 kg/ha, 

minimaalne oli kontroll variandis (8,31 g ja 8,93 g), mis ei saanud väetist (Zaman et al. 2011). 

Väävli mõju on märgatav katses ning Indias läbiviidud põldkatses, kuid India katset analüüsides 

on näha, et suured toitainete kogused ei ole alati mõistlikud, kuna taim ei suuda neid 

kasvuperioodi jooksul ära kasutada ning põllumehe jaoks on see kuluallikaks. 

 

Etioopias tehtud katses, kasutati kolme erinevat kogust: lämmastikku (0, 92, 138 kg/ha), fosfori 

(0, 40, 80 kg/ha) ja väävlit (0, 30, 60 kg/ha). Eesmärgiks oli välja selgitada parim kogus ning 

seos kolme väetise vahel. Katse tulemusena saadi teada, et lämmastiku ja väävli kogused 

avaldasid positiivset mõju küüslaugu kibedale maitsele ning kuivaine sisaldusele. Kuid 

avaldasid negatiivset mõju liitsibula massile. Kõige suuremad kaod massis avaldusid suurima 

ja kõige väiksemate väetiste koguste juures. Katses andsid kõige parema kvaliteedi väetise 

kogused N92 kg/ha + P40 kg/ha + S30 kg/ha (Diriba-Shiferaw el at. 2013). 
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3.3 Kaubanduslik saak 
 

Kaubanduslik saak on põllumehele üks tähtsamaid näitajaid koos kogusaagiga. Katselapi 

kaubandusliku saagi alla kuuluvad kõik küüslaugud, mille läbimõõt on suurem kui 4 cm (joonis 

5). Mädanema läinud küüslauk, liitsibulad alla 4 cm ja hallitus tunnustega küüslaugud 

kaubandusliku saagi alla ei kuulu. 

 
Joonis 5. Kaubanduslik saak g/cm2 

 

Euroopa Liit on küüslaugule loonud standardid, mille järgi kaupmees peab oma saaki müüma 

ja turustama. Standardite eesmärgiks on luua kvaliteedinõuded, et pakendatud küüslauk läbiks 

kontrolli ning jõuaks poe riiulitele. 

Küüslauk jagatakse kolme klassi: 

„Ekstra“ klass- sellesse klassi kuuluvad küüslaugud on parima kvaliteediga, liitsibulad peavad 

olema terved, ühesuguse suurusega, puhtad ning küüned peavad olema koos. Küüslauk peab 

olema veatu, välja arvatud tühised pindmised vead, mis ei kahjusta üldilmet ning liitsibula 

säilivust ega kvaliteeti. 
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Klass 1- sellesse klassi kuuluvad küüslaugud peavad olema terved ja peaaegu ühesuurusega. 

Küüned ei tohi olla varre küljest lahti. Võivad olla väikesed pindmised vigastused, kui need ei 

kahjusta üldilmet ega liitsibula säilivust ega kvaliteeti. 

Klass 2- sellesse klassi kuuluvad küüslaugud, mis ei mahu eespool nimetatud kriteeriumitesse. 

Küüslaugud võivad olla eri suuruses, kergete välimiste vigastustega, ebakorrapärase kujuga 

ning liitsibulal võib puududa kuni 3 küünt. 

 

Suurusnõuded: 

Küüslaugu suurus määratakse ära maksimaalse läbimõõdu järgi ehk ristlõike abil. 

Miinimum küüslaugu läbimõõt: 

1) 45 mm „Ekstra“ klass 

2) 30 mm suurused kuuluvad klassi 1 ja 2 (Unece…2011) 

 

3.4 Kogusaak suurusrühmade kaupa 
 

Joonisel nr.6  on välja toodud kogusaak suurusrühmade kaupa. Kogusaagi alla on arvestatud 

liitsibulad miinimum suurusega 3 cm. Sinine värv näitab 3-4 cm suuruseid liitsibulaid, oranž 

värv 4-6 cm suurus 

eid liitsibulaid ja hall värv 6 cm ja suuremaid liitsibulaid. Kõige rohkem esines 6 cm või 

suuremaid liitsibulaid Sulfaniga väetatud katselapil 369 c/cm2 ning 4-6 cm suuruseid 350 

g/cm2.. Kõige suurem kogus 4-6 cm suuruseid liitsibulaid esines Ammooniumnitraadiga 

väetades 470 g/cm2. 
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Joonis 6 Küüslaugu „Ziemiai“  kogusaak suurusrühmade kaupa, g/cm2 

 

Värskelt turustatavate küüslaukude puhul on eelistatavamad vähema arvu, kuid suuremate 

küüntega küüslaugud. Paljude tillukeste küünte puhastamine on nii toitlustusettevõtetes kui 

kodukulinaarias liiga aegavõttev, kuid sobib tööstustele. Küünte arv küüslaugus on väga 

sordispetsiifiline tunnus. Erinevates kasvutingimustes muutub küll küünte suurus ja mass, kuid 

harvemini nende arv (Põldma, Merivee 2008). 

 

3.5 Kaubandusliku saagi osatähtsus. 
 

Kõikide katselappide keskmine kaubanduslik saak oli 98,8% (Joonis 7). Suurima 

mittekaubandusliku saagiga oli kontroll variandil (2,3%). Axaniga väetatud variandil oli 

mittekaubanduslik saak 0,9%, Sulfanil 0,7% ja Ammooniumnitraadil 0,6%. Katse näitas, et 

kaubanduslik saak oli kõikidel variantidel üle 90%, mis on väga hea tulemus. Kõige suurema 

protsendi andis Ammooniumnitraat (99,4%), järgnesid Sulfan (99,3%) ning Axan (99,1%). 

Kõige madalam oli see kontroll variandil (97,3%). 
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Joonis 7. Erinevate väetistega väetatud küüslaugu kaubandusliku saagi osakaal (%) 

 

Kaubandusliku saagi osakaal taliküüslaugul Ziemiai on väga hea, seda näitas ka 2012-2013 

aastal Jõgevamaal Pala vallas Tooma talu tootmispõllul läbi viidud katse. Sügisel kasutati 

väetamiseks mineraalväetist YaraMila Cropcare 3-11-24 koguses 300 kg/ha. Kevadel väetati 

taimi YaraMila Cropcare 11-11-21 väetisega, 550 kg/ha. Suvel väetati küüslaugutaimi 

lisaväetise ammooniumsalpeetriga 175 kg/ha Katses saadi mittekaubanduslikuks saagiks 1,6 % 

ning kaubanduslik saak oli sellel sordil 98,4% (Köörna 2014). Võrreldes 2012-2013 aasta katset 

2014-2015 aasta kontroll variandiga , siis võib öelda, et lisaväetise andmine annab parema 

tulemuse (1,1%), kuid arvestada tuleb ka sügisel antud väetistega. Kontroll variant sai 500 kg/ha 

väetist ning 2012-2013 aasta katse sai 1025 kg/ha kokku, millest lisaväetist oli 175 kg/ha. 

Kindlasti mõjutas positiivset tulemust kompleksväetise suurem kogus võrreldes kontroll 

variandiga. 
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4. MAJANDUSLIKULT EFEKTIIVNE VÄETAMINE 
 

Küüslaugu väetiste kalkulatsioonil on koostatud tabelid, milles on näha väetiste erinevate 

koguste maksumust €/t ja €/ha. Hindade arvutamisel on kasutatud Baltic Agro ja Scandagra 

Eesti AS hinnakirju. Kalkulatsioonide eesmärk on näidata erinevate väetiste kulu €/ha ja 

lisaväetise andmise mõttekust, kui võrrelda kasumit. Tulude arvestamisel on lähtutud küüslaugu 

müügihinnast (3 €/kg) ja kaubanduslikust saagist, toetusi ei ole tulude hulka arvestatud. 

Kuludeks on võetud ainult väetiste maksumus. 

Kompleksväetised on arvutuste järgi kõige kallimad, võrreldes lisaväetisega. Fosfan väetis 

maksis 570 €/t, mis teeb 85,5 €/ha. Arvi NPK maksis 635 €/t, mis teeb 222,3 €/ha. 

Kompleksväetise hind kokku 307,8 €/ha. Lisaväetiste hinnad olid Axan 374 €/t, Sulfan 400 €/t 

ja Ammooniumnitraat 344 €/t. Kõige kallimaks osutus Sulfan 92,3 €/ha ja odavamaks 

Ammooniumnitraat 59,9 €/ha (tabel 1). 

Tabel 4. Kompleksväetiste ja lisaväetiste arvutused, €/ha 

 

 

 

 

 

Kompleksväetised 

 
 Kogus,  kg/ha Maksumus,  €/t Maksumus,  €/ha 
Fosfan 3-8-20 150 570 85,5 
Arvi NPK 11-9-20 350 635 222,3 
   Kokku: 307,8 €/ha 

Lisaväetised 

 
 Kogus, kg/ha Maksumus,  €/t Maksumus,  €/ha 

Ammoonium nitraat 174,4 344 59,9 
YaraBela Axan 222,2 374 83,1 
YaraBela Sulfan 230,8 400 92,3 
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Küüslaugu kaubanduslik saak on arvestatud kg/ha kohta. Enamsaak on arvutatud kontroll 

variandist. Müügitulu on arvestatud eurodesse ning enamsaagist, müügihinnaks on võetud 3 

€/kg. Suurim müügitulu saadi Sulfan väetisega 3420 €/ha järgnesid Ammooniumnitraat 2340 

€/ha, Axan 2070 €/ha ning madalaim kontroll variandiga 1850 €/ha (tabel 5). 

Tabel 5. Müügitulu ja lisaväetisest saadud tulu küüslaugu kalkulatsioon 

 

Küüslaugu näidiskalkulatsioonis, kus arvestati sisse kõik küüslaugu kasvatamisega seotud 

kulud, saadi tootjaomahinnaks 2,55 €/kg. Küüslaugukasvatuses olid arvestuslikud kulud kokku 

10191 €/ha. Tulude planeerimisel on arvestatud saagikuseks 4000 kg/ha ja müügihinnaks 4,79 

€/kg. Müügist saadav tulu on sellisel juhul 19173 €/ha, kasumiks tuludest saadi 8982,80 €/ha. 

Tootjaomahind = 10191 / 4,79 = 2,55 €/kg, ehk tootmine tasub ennast ära (Vahejõe 2011). 

Lisaväetise andmisele kulutatud 1€ toob ammooniumnitraadi kasutamisel tagasi 39,1€, 

YaraBela Sulfan kasutamisel aga oli tulem 37,1€. Kuigi Sulfan kasutamisel saadi kõige suurem 

enamsaak, siis väetise kallima hinna tõttu oli tulem ammooniumnitraadi kasutamisega võrreldes 

mõnevõrra väiksem. YaraBela Axan väetise kasutamine tõi tagasi oluliselt vähem (24,9€), kui 

teiste lisaväetiste kasutamine. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et küüslaugu kasvatus tasub ennast kindlasti ära, kui leida toodangu 

jaoks kindel turg ning kui suudetakse hoida tootjaomahind võimalikult madal. Kui 

tootjaomahind ületab müügihinna, siis see tähendab seda, et ettevõtja hakkab miinust tootma. 

 

 

 

 

 

 Kaubanduslik 
saak, kg/ha 

Müügitulu, 
€/ha 

Enamsaak 
kg/ha 

Lisatulu 
enamsaagist, 

€/ha 

Lisaväetise 
1€ tulem, € 

Kontroll 6050 18150 0 - - 
Ammoonium 
nitraat 

6830 20490 780 2340 39,1 

YaraBela Axan 6740 20220 690 2070 24,9 
YaraBela Sulfan 7190 21570 1140 3420 37,1 
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KOKKUVÕTE 
 

Põllukultuuride kasvatamisel peab arvestama mitmete faktoritega, üks tähtsamaid on ilmastik, 

millest oleneb palju. Ilmastik mõjutab nii saagikust ning ka saagi kvaliteeti. Ilmastiku mõju võib 

tunda ka järgmise aasta saagis, sest ebasoodsates tingimustes ei valmi korralik seeme. Kuna 

küüslauk on väga tundlik taim haiguste suhtes, siis peab eriti tähelepanelik olema järgmise aasta 

seemnega. Eestis on küüslaugu saak järjest vähenenud, positiivsemat tulemust näitas aasta 2015, 

kui saak oli üle 2,5 t/ha. Väetamine on küüslaugule vajalik, kuna taime juurestik ei ole sügaval, 

vaid asub mulla pinna lähedal, kus ta toitub ja moodustab sibula. Sellepärast ongi vaja anda 

küüslaugule väetist, et taim ei kulutaks liigset energiat toitainete kättesaamiseks sügavamalt 

maapõuest. 

Toitainete vajadusest ning erinevatest kogustest räägib ka minu uurimustöö, kus põhirõhk on 

pandud väävli erinevatele kogustele. Minu töö eesmärk oli välja selgitada väävli erinevate 

kasutusnormide mõju küüslaugu saagikusele ja kvaliteedile. Lisasin töösse ka majandusliku 

poole, mis näitab kuidas oleks mõistlik ja efektiivne küüslauku väetada, et tehtud kulutused 

küüslaugu kasvatamise juures ära tasuksid. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada välja selgitada väävli erinevate kasutusnormide 

mõju küüslaugu saagikusele ja kvaliteedile. Tulemuse väljaselgitamiseks on tehtud ka katseid, 

kus on näha erinevate väetiste mõju. Hüpoteesiks oli, et kasvuaegse pealtväetamisega, 

sealhulgas väävli kasutamisega taimede kasvu ajal on võimalik suurendada küüslaugu saagikust 

ja kvaliteeti. 

Katses kasutati taliküüslaugu sorti „Ziemiai“, mis on Leedu päritolu ja üks levinumaid 

Eestimaal. Katses kasutati erineva väävli sisaldusega väetisi, milleks olid YaraBela Axan, 

Amooniumnitraat, Yarabela Sulfan. Enne katse rajamist väetati põldu sügisel 

kompleksväetisega Fosfan 3-8-20 normiga 150 kg/ha ning kevadel kompleksväetisega Arvi 

NPK 11-9-20 normiga 350 kg/ha. Tulemused näitasid, et kõige suuremaks saagikuseks saadi 

724 g/m2, selle tulemuse andis YaraBela Sulfan. Arvestades kompleksväetiste mõju, siis kokku 

anti katselapile 99 kg/ha väävlit. Kõige väiksem tulemus oli kontroll variandil, mis lisaväetist 

kevadel ei saanud, kokku sai kontroll variant 67 kg/ha väävlit. Kvaliteet on tähtis 
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kaubanduslikus saagis ja seemnetes. Suurim kaubanduslik saak saavutati Sulfaniga 719 g/cm2 

ja kõige madalam kontroll variandis 605 g/cm2. 

Katsetulemuste ja teadusartiklite põhjal otsustades võib öelda, et väävel ei suurendanud 

usutavalt saaki, vaid seda tegi lämmastik. 

 

Käesoleva uurimustöö tulemusena võib järeldada järgmist: 

• Suurem väävli sisaldus, ei anna suuremat saaki, vaid saaki suurendas lämmastik. 

Sulfaniga väetatud küüslauk, mis sai 99,1 kg väävlit hektarile, andis kogusaagiks 724 

g/m2 ning kontroll variant, mis lisaväetist ei saanud 622 g/m2. Arvestades nende 

tulemused t/ha, siis Sulfani kogusaagiks oleks 7,24 t/ha ning kontroll variandil 6,22 t/ha. 

Tulemuste vahe on väga suur. 

• Kaubanduslik saak, kuhu on arvestatud kõik küüslaugud, mille läbimõõt ei ole alla 4 

cm, näitab kvaliteeti. Kõige suurem näitaja oli Sulfani katses 719 g/cm2 ning kõige 

madalam kontroll variandis 605 g/cm2. 

• Alati pole mõistlik kasutada kallimat ning suuremat kogust väetist. 

Käesoleva uurimistöö põhjal võib soovitada küüslaugu põhiväetisele ka lisaväetist. Kuid 

efektiivne kogus tuleb igal kasvatajal ise katsete põhjal välja selgitada, kuna mullastik ja selle 

toitainete sisaldus on väga erinev. Et saada 1 tonn rohkem saaki, tuleb taimedele rohkem anda 

väetist, mis on suur kulu ning müügihind ei teeni alati väetisele tehtud kulutusi tagasi. 
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SUMMARY 

 

Uusküla, M.  Influence of top dressing on the yield and quality of garlic. Bachelor’s thesis in 

Production and Marketing of Agricultural Products. Pages 35, 7 chapters, 5 tables, 1 figures, 45 

references. Estonian University of Life Sciences. Tartu, 2016. Thesis language: Estonian. 

The aim of this study was to identify the use of different sulfur levels impact on the yield and 

quality of garlic. As a result of this research can be concluded that: 

• Higher sulfur content of fertilizers, didn't provided higher quality and better yields, 

nitrogen made this.. Garlic fertilized with Sulfan, which was 99.1 kg of sulfur per hectare, 

the total harvest was 724 g/m2, and the control option that does not become extra fertilizer 

622 g/m2. Given these results t/ha, the total Sulfan yields 7.24 t/ha , and the control variant 

6.22 t/ha. The results of the difference is very big. 

• Commercial catch which takes into account all of garlic, which is not less than 4 cm in 

diameter, the quality of displays. The highest figure was Sulfan experiment, 719 g/cm2, 

and the lowest in the control 605 g/cm2. 

Based on this study i recommend extra fertilizers. However, the effective amount of each 

breeder must own tests to find out, because the soil and its nutrient content is very different. To 

get more yield, the plants need more fertilizer, which is a huge cost and the selling price is not 

always earn back the fertilizer costs incurred. 
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