
 

EMÜ Põllumajanduse- ja keskkonnainstituut 

Aianduse osakond 

 

 

 

 

 

 

 

Kristiina Noobel 

MUSTIKATE (VACCINIUM) 
MAHEVILJELUSES KASUTATUD VÄETISED 

Bakalaureusetöö 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: Ph. D. dotsent Marge Starast 

 

 

 

 

Tartu 2017 



2 

 

 

Institute of Agricultural and Enviromental Sciences 

Horticulture department 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristiina Noobel 

DIFFERENT FERTILIZERS USED IN 
BLUEBERRY (VACCINIUM) ORGANIC 

FARMING 

Bachelor’s thesis  

 

 

 

 

 

Supevisor:Ph. D. dotsent Marge Starast 

 

 

 

Tartu 2017 



3 

 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor: Kristiina Noobel Õppekava: Aiandus 

Pealkiri: Mustikate (Vaccinium) maheviljeluses kasutatud väetised 

Lehekülgi: 38 Jooniseid: 2 Tabeleid: 2 Lisasid: 0 

Osakond:  Aiandus 
Uurimisvaldkond: Aiakultuuride 
maheviljelemine 

Juhendaja(d): Ph. D. dotsent Marge Starast 

Kaitsmiskoht ja aasta: Tartu 2017 

 

Järjest enam kasvab inimeste teadlikus toidu osas ja jälgitakse, mida süüakse. Mustikad sisaldavad 

tervisele palju kasulikke antioksüdatiivsete omadustega orgaanilisi ühendeid: antotsünaanid, 

foolhape, vitamiin A ja C, karotenoidid jne. Nõudluse suurenemisega on vaja saada 

mahekasvatustes suuremaid ja kvaliteetsemaid (suuremal hulgal kasulikke aineid sisaldavaid) 

saake. Saamaks maheviljeluses suuremaid ja kvaliteetsemaid saake on oluline, et mustikataim 

saaks piisavalt toitaineid, st. tagama peab piisava ja sobiva väetamise. 

Antud töö eesmärgiks oli kirjanduse põhjal välja selgitada: 

• mustikate mahekasvatuses kasutatavad orgaanilised väetised ja iseloomustada nende 

omadusi mustikataimede bioloogilistest eripäradest lähtuvalt; 

• millised maheviljelusse lubatud väetised tagavad mustikataimede suure saagikuse ning 

kõrge bioaktiivsete ühendite sisaldusega marjad.  

Lõputöö põhineb teaduskirjandusel. Käesolevas tööst selgub, et on mitmeid orgaanilisi kui ka 

kaubalisi väetisi, mis sobivad mustika mahekasvatusse. Saagikust aitab parandada Eestis 

kättesaadavatest kaubalistest väetistest Biolan (2,0-1,2-2,0), Kemira Bio, Biolan 4-2-1, Monterra 

9-1-4 ja Compost kanakaka. Väga hea saagikuse saab ka, kui kasvatada mustikaid 

turbasubstraadis või segada muld turbaga. Viljade keemilisele koostisele mõjub positiivselt 

Monterra 9-1-4 (tõstab marjade fenoolide sisaldust), Biolan 4-1-2 (tõstab antotsüaanide sisaldust 

marjades). Orgaanilistest materjalidest mõjutavad positiivselt mustika produktiivsust kui ka 

marjade kvaliteeti näiteks läga (kui pH-d pidevalt jälgida), kakaokestade substraat, kondijahu, 

merevetikas ja pruunvetikas. „Ideaalset väetist“ mustikate maheviljeluses kasutamiseks ei ole, 

kuid on mitmeid võimalusi, mille kombineerimisel saab häid tulemusi.  
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People awareness in food is increasing and they are trying to eat healthier. Blueberries contain 
number of beneficial photochemical contributing to health: anthocyanins, folic acid, vitamin A 
and C, carotenoids, etc. As the demand for organically grown blueberries is increasing it´s 
necessary to obtain higher yields and berries with higher quality. In order for blueberries to 
produce high quality berries with high yields they must receive sufficient nutrients, it means that 
adequate and appropriate fertilization is needed. 
The aim of this thesis is, based on scientific literature, to identify: 

• different fertilizers used in blueberry organic farming and characterise their 

characteristics based on biological specifics of blueberry  

• which organic fertilizers allowed in blueberry organic farming ensure high yield and  

berries rich in bioactive compounds. 

This work is based on scientific literature. The work in hand shows that both organical and 
commercially sold fertilizers can be used in blueberry organical farming. Biolan (2,0-1,2-2,0), 
Kemira Bio, Biolan 4-2-1, Monterra 9-1-4 and compost poultry manure help to improve 
blueberry yields. Peat substrate and soil amended with peat also helped to improve blueberry 
yields. Monterra 9-1-4 (increase phenols) and Biolan 4-1-2 (increase anthocyanins) have positive 
effects on berries chemical composition. 

Organic materials like slurry (when the pH is monitored continuously), cocoa shell substrate, bone 

meal and kelp/seaweed have positive effect on both, blueberry yield and chemical composition of 

berries. 

There is not one “perfect” organic fertilizer for blueberry organic farming, but by combining 
different fertilizers the results can be good. 

 

Keywords:  
Slurry, compost, manure, peat 
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SISSEJUHATUS 
 

Mustikakasvatus on väga levinud USA-s ja Kanadas. Praegusel ajal on see levinud ka 

Lõuna-Ameerikas, Austraalias, Uus-Meremaal, Aasias, Euroopas ja Põhja-Aafrikas (Strik, 

2005). Põhilised kasvatatavad mustikaperekonna liigid on kõrgekasvulised (1,0…5,0m) 

kännasmustikas (Vaccinium corymbosum L.), silmmustikas (V. virgatum Aiton, sün. V. ashei 

Reade) ja madalakasvulisest ahtalehine mustikas (V. angustifolium Aiton) (Caspersen jt., 

2016). Lisaks kasvatatakse ka poolkõrgeid hübriide, nt. kännasmutsikas x ahtalehine 

mustikas (V. corymbosum x V. angustifolium) ja lõunapoolsed kõrgekasvulised mustikad, 

mis pärinevad kännasmustika (V. corymbosum), V. darrowii Camp ja teiste mustikate 

ristamisel. 

Järjest enam kasvab inimeste teadlikus toidu osas ja jälgitakse, mida süüakse. Mustikad 

sisaldavad tervisele palju kasulikke antioksüdatiivsete omadustega orgaanilisi ühendeid: 

antotsünaanid, foolhape, vitamiin A ja C, karotenoidid jne (Kalt ja Dufour, 1997; Prior jt., 

1998). Lisaks on ilmnenud inimeste seas üha suurenev huvi mahedalt kasvatatud mustikate 

järele. Tahetakse saada tervislikke, taimekaitsevahendite jääke jm. sünteetilisi ühendeid 

mitte sisaldavaid marju. Nõudluse suurenemisega on vaja saada mahekasvatustes suuremaid 

ja kvaliteetsemaid (suuremal hulgal kasulikke aineid sisaldavaid) saake. Saamaks 

maheviljeluses suuremaid ja kvaliteetsemaid saake on oluline, et mustikataim saaks piisavalt 

toitaineid, st. tagama peab piisava ja sobiva väetamise. 

Töö hüpotees: maheviljelusse lubatud väetised mõjutavad mustikataimede produktiivsust ja 

viljade kvaliteeti. 

Antud töö eesmärgiks oli kirjanduse põhjal välja selgitada: 

• mustikate mahekasvatuses kasutatavad orgaanilised väetised ja iseloomustada 

nende omadusi mustikataimede bioloogilistest eripäradest lähtuvalt; 

• millised maheviljelusse lubatud väetised tagavad mustikataimede suure saagikuse 

ning kõrge bioaktiivsete ühendite sisaldusega marjad.  
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Tänuavaldused 
 

Tänan südamest oma juhendajat Marge Starastit, kes andis kogu töö vältel vajalikke 
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1. MUSTIKA JUURTOITUMISE BIOLOOGILISED 
ERIPÄRAD  
 

Mustikas kasv, areng ja saagikus sõltuvad eelkõige sellest, kui head tingimused 

suudetakse talle luua. Ta on mullatingimuste osas üsna nõudlik (Julian jt., 2012). 

Mustikas kasvab kõige paremini hea veeläbilaskvusega, kõrge orgaanilise aine 

sisaldusega (orgaanilise aine sisaldus võiks olla umbes 3%) ja 4,4-5,5 pH mullas. 

Mustikas eelistab kasvuks kõrge liivasisaldusega kergeid muldi. Liiga raske (savimullad) 

muld pidurdab juurte kasvu ja tekkida võib juuremädanik (Barney, 1999). Kui mulla pH 

on liiga kõrge, siis võib mustikal tekkida raua puudus, mis avaldub kloroosina lehtedel, 

mistõttu mustikate kasvatamine piirkondades, kus on leeliseline pinnas, ei ole 

otstarbekas. Ettevaatlik tuleks olla ka kastmisveega, mille soolade üldsisaldus on kõrge 

(vees on rohkem, kui 1% soolasid), kuna see võib kahjustada juuri ja lehti. Arvestatavat 

saaki (2…7 t) hakkab istandik andma 3…4 aastat peale istutamist (Starast, 2008). 

Täissaak saadakse 7 aastaga (Julian jt., 2012). 

Mustikad on habraste ja pinnalähedaste juurtega (Bryla ja Strik, 2006). Tema juured 

jäävad kuni 60 cm sügavusse mullakihti (Eck jt., 1990). Mustikad pole mitte ainult 

pinnalähedaste juurtega, vaid ka vähese vee sidumisvõimega (Holzapfel jt., 2004). 

Juurestiku eripärade tõttu sõltuvad mustikad väga palju mullas olevast veest, 

temperatuurist ning pinda katvast multšist (Strik jt., 2015). Nad on väga vastuvõtlikud 

juure mädanikule, kui jäävad liigniiskusesse ning on ka väga põuakartlikud oma 

pinnalähedase juurestiku tõttu. Mustika juurtel puuduvad juurekarvad, kuid erikoidsed 

(kanarbikulistel välja kujunenud mükoriisatüüp) mükoriisa seened, on selle rolli enda 

peale võtnud (Eck jt.,1990; Mükoriisa on kasulik…, 2004). Erikoidse mükoriisa seened 

moodustavad mustika noortesse rakkudesse mütseeli. Selle seene hüüfid suurendavad 

mustikal toitainete kättesaamise pinda ning kaitsevad tema juuri ka kahjustajate eest  

ning aitavad kiiremini kohaneda stressi olukorras (Goulart jt., 1993). Mükariisa 

seentega nakatumine vähendab ka mustikate lisaväetamise vajadust (Scagel, 2005). 

Mükoriisaseentega massiliselt nakatunud mustikataimed on üldiselt kõrgema kasvuga 

ja tumedamate ning suuremate lehtedega, kui mittenakatunud taimed (Goulart jt., 

1993).  
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Võrreldes teiste taimedega on mustikatel piisavaks kasvuks vajaminevate toitainete 

üldine sisaldus madalam (Korcak, 1988). Kui välja jätta erandid, raud, vask ja väävel,  

vajavad mustikad vähem toitaineid kui teised marjakultuurid. Kanarbikuliste sugukond 

on taimegrupp, mis omab erilist seost mangaaniga. Nad on mangaani akumuleerijad. 

Mustika juurtel on võime tagada piisav mangaani hulk taimes, isegi kui keskkonnas on 

seda vähe. Kasvuks piisav mangaani vajadus on väike. Mangaani omastamine suureneb 

tavaliselt madalama pH-ga ja väheneb kõrgema pH korral (Haynes ja Swift, 1985b). 

Mangaani omastamist saab vähendada ammooniumi või kaltsiumiga ja magneesiumiga 

ning suurendada nitraate sisaldavate väetistega (Vlamis ja Williams, 1962; Jackson ja 

Williams, 1968; McGrath ja Rorison, 1982; Rorison ja Robinson, 1984). Mangaani 

puuduse sümptomid ilmnevad alguses noorematel lehtedel, mis väljendub kloroosina 

(Road, 2013). Hiljem võivad sümptomid süveneda ning lehed muutuvad pruuniks, neile 

tekivad kollased vöödid, kogu taim kolletub ning taim võib enneaegselt kuivada. 

Juurte võime vähendada risosfääri pH-d ja/või vabastada sinna reduktante (ained, mis 

redutseerivad ja loovutavad redoksreaktsioonis elektrone, ise oksüdeerudes), on kaks 

tuntumat mehhanismi, millega taimed suurendavad raua omastamist (Brown ja Draper, 

1980; Oxidizing and Reducing…, 2015). Toitainete allikana oleks soovitav 

kõrgekasvulisele mustikale turbasse või mulda lisada mikrotoitaineid kelaadina, 

tsükliliste orgaaniliste kompleksühenditena, mis on tekkinud kelaatumise tagajärjel. 

Kelaatsed toitained on püsivamad, lähtuvalt mulla pH-st (Haynes ja Swift, 1986; 

Chelated Fertilizers and…, 2017). Mangaani puuduse sümptomid sarnanevad sageli 

rauapuudusega (Road, 2013).  

Mustikataimed vajavad lämmastiku igal aastal, samas kui teisi toitaineid saab 

kohaldada vajaduse järgi (Banados, 2006). Kõrgekasvuliste mustikate aastane 

keskmine lämmastikuvajadus optimaalseks kasvuks ja saagikuseks võib jääda 

vahemikku 25-100 kg·ha-1. Lämmastiku omastamine on kiireim õitsemisest saagi 

valmimiseni, kuid vajalik on see kogu kasvuperioodil. Mustikatel on eelistatud 

lämmastikuallikas ammooniumsulfaat, eriti kui mulla pH on suhteliselt kõrge (üle 5,0), 

sest sellest väetisest omastab taim lämmastiku ammoniumioonina ning see aitab 

vähendada mulla pH-d (Eck jt., 1990). Looduslikult on mustikad kasvanud 

tingimustes, kus mullale pole omane suurel hulgal nitraatide olemasolu vaid pigem 

ammoonium (Road, 2013). Mustikale võib anda ka nitraalämmastikku, kui see on 
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mõnes väetisesegus. Ent siiski võiks nitraadi osakaal kogu lämmastikust olla väikesem 

ja sellisel juhul peaks mulla pH olema alla 5,3 (Krewer ja NeSmith, 2001). Mustikatel 

on vähene nitraatide reduktaasi aktiivsus (Road, 2013). Ammooniumnitraati võib 

kasutada ka siis, kui lämmastikku on vähesel määral puudu. Ainult nitraate sisaldav 

väetis, nt. kaltsiumnitraat, võib põhjustada taimele stressi ja vähendada kasvu (Hart 

jt., 2006). Lämmastiku puudus tekib sageli siis, kui väetis leostatakse mullast välja, 

mis on tingitud liigsest vihmast või niisutamisest. Sellisel juhul jäävad taime lehed 

väikeseks, kahvatuks ning neile võivad tekkida väikesed punased täpikesed. Esmalt 

muutuvad kahvatuks vanemad, alumised lehed (Pritts ja Hancock, 1992). Noorte 

mustikataimede puhul on eriti ohtlik üleväetamine. Lämmastiku üleküllusest tekib 

samuti päris mitmeid probleeme: liigne vegetatiivne kasv, viljade aeglane areng, 

suured ja tumerohelised lehed (Road, 2013). 

Fosforipuudus mustikaistandikes on üsna sagedaseks probleemiks (Krewer ja 

NeSmith, 2001). Selle põhjuseks võib olla mulla liigne happesus või fosfori 

väljaleostumine. Fosfor liigub mullas vähe ja seetõttu on väga oluline, et taime juured 

oleks terved (Road, 2013). Mustikate jaoks on väga oluline piisav hapniku olemasolu 

mullas. Kui see on puudulik, siis võib vähendada fosfori omandamine kuni 50%, sest 

just seda elementi aitavad taimele kättesaadavaks teha mükoriisaseened, mis vajavad 

aga hingamiseks rohkesti hapnikku (Ianson ja Smeenk, 2014). Fosfori puudulikkus 

esineb tavaliselt taime noorematel lehtedel (Pritts ja Hancock, 1992). Puuduse 

märgiks on taime lehtede kängu jäämine, väikeste lehtede muutumine tumelillaks-

roheliseks (Hart jt., 2006) 

Kaaliumi tase lehtedes mõjutab tugevalt saagikust (Hart jt., 2006). Kaaliumi sisaldus 

marjas suureneb vilja valmides isegi enam kui 60 mg. Kaalium on väga tähtis 

fotosünteesiks ja veesisalduse reguleerimiseks taimes (Krewer ja NeSmith, 2001). Kui 

tasakaalust on väljas kaaliumi katioonid teiste tähtsate katioonide suhtes (nt. kaltsiumi 

või magneesiumi katioonid), siis see võib mõjutada kaaliumi kättesaadavust taimel 

(Road, 2013). Mustika kasvatamiseks kasutatavates, madala pH-ga muldades on 

enamasti vähe kättesaadavad kaltsium, magneesium ja naatrium, samas võib olla 

kõrgem alumiiniumi ja vesinikku sisaldus. Kaltsiumi, magneesiumi ja naatriumi 

katioonide omavaheline konkurents võib vähendada omakorda kaaliumi 

kättesaadavust taimele. Kui mulla happesus tõuseb (pH väheneb), siis see vähendab 

samuti lahustunud kaaliumi osakaalu.  
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Mustikataimed on madala kaltsiumi nõudlusega (Krewer ja NeSmith, 2001). Liigne 

kaltsium võib tekitada rauapuudust. Kännasmustikate kasvupinnast oleks soovitav 

lubjata, kui mulla pH on madalam kui 3,6. Mustikatel esineb harva kaltsiumipuudust 

(Hart jt., 2006). Kaltsiumi puuduse korral muutuvad enamasti noorte lehtede ja 

vähemal määral ka vanemate lehtede äärel kollaseks või nekrootiliseks. Kaltsium ei 

ole mullas ja taime kudedes väga liikuv, seetõttu peab selle sisaldust pidevat jälgima 

(Road, 2013).  
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2. ORGAANILISED VÄETISED MUSTIKA 
TOITAINEBILANSI SÄILITAMISEKS MULLAS 

 

2.1 Sõnnik 
 

Sõnnikut on kasutatud väetisena juba sajandeid. Sõnnik pole mitte ainult taimede 

toitainete allikas, vaid see on ka orgaanilise aine allikas (Rosen, Bierman, 2005). 

Mulla orgaanilise aine sisaldust tõstes paraneb mulla struktuur, liivastel muldadel 

paraneb veehoiuvõime, väheneb tuule- ja vee-erosioon ja paraneb mullaorganismide 

elutegevus (nt vihmaussid). Sõnniku toitainete sisaldus sõltub paljuski loomast, tema 

allapanust ja hoiustamistingimustest. Värskel sõnnikul on tavaliselt kõrgem 

lämmastiku sisaldus kui komposteeritul, kuid komposteeritud sõnnik tõstab rohkem 

mulla orgaanilise aine sisaldust. Värske sõnnik sisaldab rohkem lahustuva lämmastiku 

vorme, mis üle kasutamisel võib viia mulla sooldumiseni või toitainete 

väljaleostumiseni. Värske sõnnik võib sisaldada ka rohkem elujõulisi 

umbrohuseemneid, mistõttu on suurem oht umbrohtumisele. Sellisel kujul sõnnik võib 

sisaldada ka patogeene, nt. Escherichia coli. Kuna värske sõnnik võib sisaldada 

patogeene, siis on soovitav see viia mulda vähemalt 90 päeva enne mustika 

saagikoristust (Krewer ja Walker, 2006). 

Kuumusega, mis tekib sõnniku komposteerimisel, hävivad enamus elujõulisi 

seemneid ja patogeenid. Komposteerimise käigus väheneb lahustuvas vormis 

lämmastiku hulk. Lämmastik on sõnnikus enamasti orgaanilisel kujul, väiksem osa 

sellest on  anorgaanilises vormis, sealhulgas ammooniumina. Komposteerimise 

puuduseks on aga see, et osa ammooniumlämmastikku läheb gaasina kaduma (Rosen 

ja Bierman, 2005).  

Sõnnikus olevast fosforist umbes 70-80% ja kaaliumist 80-90% on taimele 

kättesaadavad juba aasta pärast komposteerimise alustamist. Tabelis 1 on välja toodud 

toitainete, orgaanilise aine ja niiskuse sisaldus värskes ning töödeldud/kuivatatud 

sõnnikus ja lägas.  
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Tabel 1. Toitainete, orgaanilise aine ja niiskus sisaldus värskes ning 

töödeldud/kuivatatud sõnnikus ja lägas (Manure is…, 20141; Krewer ja Walker, 20062; 

Chen jt., 20033; Hyde ja Carton, 20034; Viil jt., 20125 ) 

 N, % P, % K, % Ca, % Mg, % Orgaaniline 

aine, % 

Niiskuse 

Sisaldus, % 

VÄRSKE 

SÕNNIK 

       

Veise 0,51 0,131 0,421 0,31 0,11 16,71 81,31 

Lamba 0,91 0,221 0,661 0,21 0,31 30,71 64,81 

Linnu 0,9-

3,01-3 

0,22-

1,321-3 

0,66-

2,11-3 

0,41 0,21 30,71 64,81 

Hobuse 0,51 0,131 0,51 0,31 0,121 7,01 68,81 

Sea 0,61 0,221 0,331 0,21 0,031 15,51 77,61 

TÖÖDEL-

DUD/ 

KUIIVATA-

TUD  

SÕNNIK 

       

Veise 2,01 0,661 1,81 2,91 0,71 69,91 7,91 

Lamba 1,91 0,621 2,41 3,31 0,81 53,91 11,41 

Linnu 4,51 1,21 1,21 2,91 0,61 58,61 9,21 

Lehma 2,93 0,53 2,83 1,23 0,553  86,613 

Sea 3,9-

4,33 

1,4-

2,43 

1,2-1,63 1,6-33 0,6-0,93   

LÄGA        

Sea 0,425 0,115 0,165     

Veise 0,094 0,034 0,364     

 

Kanasõnnikust vabaneb lämmastikku 70% esimesel aastal ja 30% teisel aastal. 

Linnusõnniku pH on keskmiselt 7,2, mistõttu peab antavaid koguseid jälgima, et see 

ei tõstaks liigselt mulla pH-d (Krewer ja Walker, 2006). Allapanuga linnusõnniku 

kuivainesisaldus on 75% ja ilma allapanuta 45% (Rosen ja Bierman, 2005). Allapanu 

vähendab tavaliselt toitainete sisaldust. Keskmiselt sisaldab linnusõnnik 2% N, 2,5% 
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K2O ja 3% P2O5 (Krewer ja Walker, 2006). Kui mullas on keskmiselt või üle keskmise 

taseme fosforit ja kaaliumit, siis kanasõnnik võib olla piisav efektiivseks mustika 

väetamiseks. Mustikal ei ole soovitatav kasutada suurtes kogustes lehma- ja 

hobusesõnnikut, kuna see tõstab mulla pH-d (Krewer ja Walker, 2006). Mõnede 

autorite arvates on allapanuga lehmasõnnikul mustika jaoks liiga kõrge elektrijuhtivus 

(EC 6,1 dS m-1.) ja ka liiga kõrge kaaliumisisaldus (14 g/kg) (Sullivan jt., 2014). 

Mustikas on väga tundlik kõrge elektrijuhtivuse osas. Allapanuga lehmasõnnikul on 

küll kõrge lämmastikusisaldus, kuid üsna madal C:N suhe (14). Liiga kõrge süsiniku 

tase lämmastiku suhtes tekitab olukorra, kus lämmastik muutub vähem kättesaadavaks 

taimele (Rosen ja Bierman, 2005). Jänese sõnnikus on näiteks C:N suhe 11,5 ja 

esimesel aastal kättesaadav lämmastiku hulk on 3% (Gale jt., 2006). 

Läga on samuti üks võimalus väetamiseks ja selles on taimedele kättesaadavaid 

toitaineid rohkesti (Warnars ja Oppennoorth, 2014). Lägas on taimedele omastatavas 

vormis N, P, K, Ca, Mg, Fe ja Mn, lisaks on see orgaanilise aine rikas ning sisaldab 

ka erinevaid aminohappeid (Groot ja Bogdanski, 2013). Üheks läga eeliseks sõnniku 

ees on see, et selles võib olla kuni 30% kõrgem lämmastiku sisaldus (Möller jt., 2008). 

Lägal on mitmeid positiivseid omadusi, miks seda eelistada (Warnars ja Oppennoorth, 

2014): 

• seda võib kasutada nii põhiväetisena, pealtväetamisel või kastmisega antavana; 

• aitab suurendada mullaviljakust, parandab mullviljakust ning veehoiuvõimet; 

• läga kasutamine mustikal aitab suurendada fosfori taset mullas (Liedl jt., 2006). 

Lägaga kasutamisega tasub olla kindlasti ettevaatlik. Lägas on läbi kõrge temperatuuriga 

töötlemise vähendatud anaeroobset keskkonda vajavate patogeenide olemasolu, mistõttu 

on see peaaegu patogeenide vaba (Warnars ja Oppennoorth, 2014). Kuid siiski ei pruugi 

see hävitada kõiki patogeene, nematoode või viiruseid. Kuigi nende ilmnemise võimalus 

on oluliselt madalam, kui see on sõnniku puhul. Lisaks võib liigne läga kasutamine 

vähendada N2O ja ammooniumi vabanemist mulda. Võrreldes sõnnikuga on läga pH 

kõrgem, mistõttu ei ole soovitav seda mustikatel liigselt kasutada, kuna võib kahjustada 

mustikataimi. Kui läga kasutamisel mulla pH oluliselt tõuseb, siis hakkab see pärssima 

lämmastiku omastamist ja seeläbi võib mustikataimedel tekkida lämmastikupuudus.  

Sealägas on pH tavaliselt 7,0-7,4 ja veise lägas on pH 6,8-7,2 (Ørtenblad, 2017). Sealägas 

on nii lämmastik (enamasti ammooniumina, 70% kogu lämmastikust) kui ka fosfor (80%) 



16 

 

enamasti anorgaanilises vormis (Sánchez ja González, 2005). See on tavaliselt madalama 

kuivainesisaldusega kui veiseläga (Ørtenblad, 2017). Veiselägas on keskmiselt 6,9% 

kuivainet, 0,09% N, 0,06% P ja 0,43% K. Sealägas on kuivaine sisaldus 5,6%, 0,43% N, 

0,11% P ja 0,16% K (Viil, jt., 2012). Sealägas on N ja K sisaldus kõrgem, kuid veiselägas 

on kõrgem K sisaldus.   

Läga kasutamine võib olla üks variante, mida saab kasutada mustika väetamises, kuna see 

on väga toitainete rikas ning Eesti üks peamisi sõnniku liike, mida tekib järjest rohkem, 

kuna loomakasvatustehnoloogiad on muutunud. 2016. aasta 1. septembri seisuga oli Eestis 

6970 majapidamist, kus peeti põllumajandusloomi ja -linde (Põllumajanduslike 

majapidamiste arv.., 2017). Kümne aastaga on loomadega majapidamiste arv vähenenud 

kaks korda. Vähenenud on nii veise- ja seakasvatajate kui ka lambaid ja kodulinde pidavate 

majapidamiste arv. Tegevuse loomakasvatuses on lõpetanud põhiliselt füüsiliste isikute 

majapidamised, kus loomade arv oli väike. Viimase kolme aasta jooksul lõpetas piimakarja 

pidamise 790 majapidamist ehk iga kolmas. Kaks kolmandikku lõpetajatest olid oma tarbeks 

1–2 lehma pidajad. Eriti silmatorkav on seakasvatajate arvu vähenemine viis korda. Kui 

2013. aastani kasvas vaatamata suurele loomapidajate arvu langusele ka loomakasvatus 

loomühikute arvestuses, siis viimasel kolmel aastal on see vähenenud põhiliselt piimakarja 

ja seakasvatuse vähenemise tõttu. Eestis tekib aastas enam kui 421 tuhat tonni 

seavedelsõnnikut ja 856 tuhat tonni veisevedelsõnnikut (Viil jt., 2008). Viimastel aastatel 

on Eestis rekonstrueeritud hulgaliselt vanu ja ehitatud uusi vedelsõnnikusüsteemidega 

loomapidamishooneid ning seetõttu on oluliselt suurenenud käitlemist vajava 

vedelsõnniku kogus (Vettik ja Siim, 2008). Võrreldes tahesõnnikuga on vedelsõnniku 

kasutusvõimalused paindlikumad. Vedelsõnnikut saab teisaldamiseks pumbata torude või 

voolikute kaudu. Tahesõnniku laadimiseks kasutatavate tsüklilise toimega laadurite ning 

laoturite konstruktsioon on mõnevõrra keerukam. Kui kasutada läga väga läbimõeldult ja 

vajaduspõhiselt (arvestades selle kõrgemat pH-d), siis oma omadustelt (eelkõige 

toitainete sisalduse poolest) võib see olla sobiv ka mustikakasvatuses. 
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2.2 Kompost ja muud looduslikud materjalid 
 

Põhiliselt kasutatakse mustikakasvatuses orgaanilistest väetistest erinevate loomade 

sõnnikut, kuid häid tulemusi annab ka kvaliteetne kompost erinevatest looduslikest 

materjalidest (Kuepper ja Diver, 2004). USA-s võib ühe varinadina enne mustikataimede 

istutamist mulda lisada näiteks hariliku ebatsuuga saepuru või selle komposti (Hart jt., 

2006). Saepuru puuduseks on vähene lämmastiku sisaldus. Seedri, tamme või sarapuu 

saepuru kasutamist seostakse sageli taimede stressiga, mis väljendub lehe kloroosina ja 

kehva kasvuna. Nimetatud puud toodavad fütotoksiine ning pärsivad seeläbi teiste 

taimede kasvu (Appleton ja Kauffman, 2009). Kui nende puude saepuru komposteerida, 

siis selle käigus toksiinid lagunevad ja lenduvad (toksiinid neutraliseeruvad) ning vastavat 

saepuru saab mustika kasvatuses kasutada (Carlson, 2017). On leitud, et orgaanilise 

materjali nagu näiteks saepuru lisamine raske lõimisega mulda soodustab oluliselt 

mustikataimede kasvu.  

Olmejäätmete kompost on keskkonnasõbralik ja efektiivne viis jäätmete kasutamiseks 

(Warman jt., 2009). Tüüpiliselt on olmejäätmete komposti lähteaineteks aia- ja 

toidujäätmed. Olmejäätmete komposti kasutamisel on mitmeid positiivseid omadusi: 

• see parandab mulla süsiniku taset (Murphy, 2011); 

• vähendab mulla erosiooni (Eaton ja Jensen, 1996); 

• andes suurima normiga olmejäätmete komposti, suureneb mulla fosfori, kaaliumi ja 

kaltsiumi sisaldus ning kaaliumi ja lämmastiku sisaldus mustika lehtedes (Warman 

jt., 2009).  

Olmejäätmete komposti kasutamisega peab olema ettevaatlik. Uurimus näitas, et 

olmejäätmetekompost on sobilik lisand ahtalehisele mustikale (Warman jt., 2008). 

Olmejäätmetekomposti (400 kg/ha N) katses suurenes märkimisväärselt P, K ja Ca tase 

mullas ning N ja K tase lehtedes. Lämmastikunorm 100 kg/ha100 kg kogu N ha tagas piisava 

toitainete koguse võrreldes mineraalväetiste katsetega. Saagikus ei suurenenud, kuid 

olmejäätmetekompost tagas taimele vajalike toitainete varu ilma negatiivsete raskmetallide 
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sisalduseta, kuid pika-ajaline olmejäätmete komposti kasutamine tõstab mulla pH-d, mille 

tõttu võib komposti kasutamine osutuda ahtalehise mustika kasvatamisel sobimatuks.  

Kanadas Nova Scotia Agricultural College on maailma liider jäätmete komposteerimises ja 

nende kasutamises põllumajanduses (Warman, Shanmugam, 2008). Nova Scotia’s 2002. 

aastal katses uuriti viie orgaanilise väetise mõju poolkõrgetele mustikasortidele ’Polaris’ ja 

’Chippewa’. Katses kasutati lutsernijahu, looduslikust kivimist saadud fosforit (Rock P), 

puutuhka, N – P – K väetist, tahkete olmejäätmete komposti, veisesõnnikut, toidujäätmeid, 

kanasõnnikut ja aiajäätmete komposti. Katses selgus, et kõik orgaanilised väetised mõjutasid 

mulla viljakust ja elementide sisaldust taimedes. Kõige suurem saagikus saadi ’Chippewa’ 

sordil lutsernijahu kasutades ning ’Polarise’ sordi saaki mõjutas enim tahkete olmejäätmete 

kompost. 

Kõrge pH ja katioonide (põhiliselt K, Ca ja Mg) sisaldusega aiajäätmete kompost ning 

saepuru tõstab mulla pH-d (Handell jt., 2013). Teadusuuringus on selgunud, et kompost 

koos saepuruga (200 m3/ha) tõstab mulla orgaanilise sisaldust 3,7%-lt 4,7%- le. Mulla 

lämmastiku sisaldus on kõrgem, kui kasutada komposti koos saepuru multšiga.  

Mulla orgaanilise aine sisalduse tõstmiseks ja pH vähendamiseks kasutatakse ka turba 

mullaga segamist (Karp jt., 2006). Turvas sisaldab suurel hulgal orgaanilist süsinikku, 

mistõttu on see väga oluline ökosüsteemi süsinikuringes (Klavins jt., 2013). Kvaliteetne 

turvas peab sisaldama 80-95% orgaanilist ainet (Marrush, 2007). Turbatüübist sõltuvalt 

võib selle pH olla väga happelisest (pH 3,6) kuni nõrgalt aluseliseni (pH 7,5). Turbas on 

madal lämmastikusisaldus, mistõttu on vaja kindlasti täiendav väetamine. Turba 

väetusvajaduse määrab ära selle lämmastikusisaldus. Suur osa turbas olevast 

lämmastikust on seotud orgaanilises aines ja see vabaneb väga pika aja jooksul, kui 

orgaaniline aine laguneb. Turbasamblast tekkinud turbas on keskmiselt 0,6-1,4% 

lämmastikku, vee imamisvõime 1500-3000%, tuhasisaldus 1-5% ja pH 3-4. Turbasammal 

suudab imeda vett 20-30 korda oma kuivmassist. Turvas lisatakse mullale enne 

mustikataimede istutamist. Eesti Maaülikooli katsest selgus, et 10-15 cm (seal paikneb 

suur osa mustika juurestikust, mis omastab aktiivselt toitaineid) sügavuses mullakihis oli 

turba lisamine efektiivselt vähendanud mulla pH-d (Karp jt., 2006). Eesti Maaülikooli 

poolt läbiviidud katsetest selgus, et mustikate saagikus oli kõrgem siis, kui muld oli 

segatud turbaga (Karp jt., 2006; Starast jt., 2005). Turvast saab mustikakasvatuses 

kasutada ka multšina (joonis 1). Uurimuses ilmnes, et kasutades turba mullaga segamist 
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ning turbamultši, oli taime kasv parem kui teistes variantides, nt kilemultši puhul (Starast 

jt., 2005). Turbamultšil kasvanud taimedel oli ka võrsete arv suurem. Turba lisamine 

parandab teisigi mulla omadusi, näiteks suureneb vee- ja toitainete hoiuvõime mullas (Xie 

ja Wu, 2009). Lisades mullale turvast koos saepuruga moodustab mustikas rohkem lehti, 

lehtede pind on suurem, areneb rohkem ja jämedamaid võrseid. 

Multšimiseks kasutatakse veel ka männikoorepuru (joonis 2), põhku, saepuru, paberit, 

taimejääke ja sünteetilisi materjale näiteks kilekatteid (Retamales, Hancock, 2012).  

 

 

Joonis 1. Turbamultšiga mustika istandik Metsa talus Tartumaal (M. Starasti erakogu, 

2003) 
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Joonis 2. Mineraalmullale rajatud mahe mustikaistandik okaspuu koorepuru multšiga (M. 

Staratsi erakogu, 2003) 

 

Haljasväetisi kasutatakse taime lämmastikuga varustamiseks ja mulla orgaanilise aine 

sisalduse tõstmiseks (Rosen ja Bierman, 2005). Mõned haljasväetisena kasutatavad 

taimed akumuleerivad fosforit ja annavad seda mulda tagasi taimele omastatavas vormis.  

Tabelis 2 on välja toodud erinevate orgaaniliste materjalide lämmastiku, fosfori ja kaaliumi 

sisaldused. Selgub, et head lämmastiku allikad on näiteks vere- ja kalajahu ning 

kalaemulsioon. Verejahu on kiiresti toimiv lämmastiku allikas (Mikkelsen ja Hartz, 2008).  

 

 

Tabel 2. Lämmastiku, fosfori ja kaaliumi sisaldus orgaanilistes materjalides (Rosen ja Bierman, 

20051; Abbasi jt., 20042; Marrush, 20073; Cocoa Shell, 19984) 

Orgaaniline materjal N (%) P(%) K(%) 

Komposteeritud aiajäätmed 1,31 0,21 0,331 

Kuivatatud lägajääk (kääritus- või 

säilituspaagi põhjasade) 

7,01 4,51 1,241 

Lutserni hein 2,51 0,221 2,11 

Verejahu 13,01 5,31 0,831 
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Kalajahu 10,01 2,61 01 

Kalaemulsioon 4,02 0,72 0,82 

Pruunvetikas/merevetikas 1,51 0,441 4,11 

Kondijahu 3,01 10,01 01 

Turvas (tuhasisaldus 1-5%3) 0,6-1,43   

Kakaokestad 34 14 3,04 

 

Fosfori allikad on näiteks kondijahu, kalajahu ning looduslik fosfaat (Krewer ja Walker, 

2006). Karva- ja sulejahu (N 12 (kuni 14)% - P 0% - K 0%) koosneb suures osas valkudest 

ja seetõttu on selles materjalis suur lämmastiku sisaldus. Kalajahus (N 10% - P 4% - K 0%) 

leidub lisaks lämmastikule ka üsna palju fosforit, samas kui verejahu (N 13% - P 2% - K 

1%) koostises on arvestatav kogus kaaliumit. Taimede fosfori tarbe rahuldamiseks sobib 

hästi kondijahu (N 0% - P 28% - K 0%). Vetikate jahus on 1% lämmastikku ja 2% kaaliumi 

(Mikkelsen ja Hartz, 2008). USA-s on mustikate mahekasvatamisel rohkesti kasutusel 

kalatööstuse jäätmeid, seda just rannikupiirkondades, kus paiknevad suured kalatööstused 

(Julian jt., 2012). Kalaemulsiooni on võimalik saada kuumtöötlemisel (toote nimetus inglise 

keeles fish emulsion) ja külmtöötlemisel (toote nimetus inglise keeles fish hydrolysate). 

Kuumutamine ei ole osutunud kahjulikuks toitainete säilivuse seisukohast, seetõttu 

emulsioonide keemilises koostises pole erinevusi täheldatud (Pavlis, 2014; Rader, 2013). 

Kalaemulsioonide koostises on keskmiselt 4% N, 0,4 % P, 0,8% K. Toiteelementide 

sisaldused varieeruvad sõltuvalt vee sisaldusest emulsioonis ja suures osas kaladest, millest 

see on valmistatud. Nii võib fosfori ja kaaliumi sisaldus olla ka 2% juures ning lämmastiku 

sisaldus isegi 10% (Rader, 2013). Mikroelementidest naatriumi kontsentratsioon on 

kalaemulsioonis kõrge ja see kajastub sageli ka väetatud taimedes (Abbasi jt., 2004). Kui 

kasutada kõrgema normiga kalaemulsiooni, siis see vähendab mulla pH-d (Handell jt., 

2013). Kalaemulsioon sisaldab rohkem kaaliumi kui karvajahu. Järelikult suurendab 

kuumtöödeldud kalaemulsioon nii mulla kui taimelehes olev kaaliumi sisaldus (Hart jt., 

2006). 

Komposteeritud reovee settemuda kombineeritud kivisöe tuha ja lehtede kompostiga on 

andnud kasvupinnasele lisamisel samuti häid tulemusi (Black ja Zimmerman, 2002). Seda 

just suurenenud makroelementide (N, P, K, Ca ja Mg) sisalduste tõttu. Mikroelementidest 

suurenes Fe, Cu ja Mn sisaldused (Perez- Murcia jt., 2006).  
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Kakaokaun on väga toitaineterikas, eelkõige lämmastikusisalduse, energeetiliselt ja 

mikroelementite osas (Marcel jt., 2011). Kakaooad ja -kestad sisaldavad teobromiini, 

alkaloidi, mis on loomadele mürgine (FAO, 2002). Seetõttu peab olema ettevaatlik selle 

kasutamisega. Kakaokestad sisaldavad keskmiselt lämmastikku 3%, fosforit 1% ja kaaliumit 

3% ning selle C:N suhe on 14:1 (Cocoa Shell, 1998). Kakaokestad on võrreldes muude 

orgaaniliste materjalidega üsna kõrge kuivaine (82%) ja lämmastiku sisaldusega ning selle 

C:N suhe on üsna madal võrreldes näiteks õlgede või hakitud paberiga (Rao jt., 2007). 

Erinevate kasvusubstraatide katse viidi läbi 2007-2008. aastal Poolas (Ochmian ja 

Grajkovski, 2010). Ahtalehise mustika sort ´Emil´ istutati kolme erinevasse substraati: 

turbasse, eelnevalt komposti saanud saepurusse ja kakaoubade kestadest koosnevasse 

substraati. Turbas ja kakaokesta substraadis kasvanud taimedel oli suurem lehepind, 

saagikus taime kohta, 100 marja keskmine mass. Nimetatud substraatidel kasvatades oli ka 

ühe aastane võrse pikem kui saepuru substraadis kasvatades.  

 

 

2.3 Kaubalised väetised 
 

Monterra Bio maheväetised on spetsiaalselt väljatöötatud mahepõllundusele 

(Orgaanilised maheväetised, 2016). Kasutatakse näiteks Monterra Malt 4,5-2,5-8 (pH 7; 

orgaanilise aine sisaldus 62%) ja Monterra Malt 9-1-4 (pH 6; orgaanilise aine sisaldus 74%). 

Need granuleeritud väetised on valmistatud järgmistest materjalidest: vinass (pärmi 

valmistamise jääkprodukt), melass (suhkrutööstuse kõrvalsaadus), kakao-oa jäätmed, 

jahvatatud viinamarjapulp, luu- ja sulejahu, 30% linnaseidusid. Eesti Maaülikooli 2010. 

aastal rajatud katses poolkõrge mustika freesturbaväljal selgus, et mõlemad väetised on 

mustikale sobivad (Starast ja Koort, 2016). Väetamisnormid olid katses järgmine 35 kg/ha 

N-i Monterra Malt 4,5-2,5-8 ja 70 kg/ha N-i väetisega Monterra Malt 9-1-4. Põõsa kasvu, 

taime lehe ja vilja parameetrite osas ei täheldatud olulisi erinevusi sõltuvalt kasutatud 

väetistest. Suuri erinevusi ei leitud ka viljade keemilises koostises. 2015. aastal mõõdeti 

mõlema väetise kasutamisel marjade erinevaid näitajaid. Rakumahla kuivaine protsent oli 

vähesel määral erinev, Monterra Malt 4,5-2,5-8 oli see 12,7% ja Monterra Malt 9-1-4 oli see 

12,9 %. Orgaaniliste hapete sisaldus oli mõlemat väetist kasutades sama, 1%. Rakumahla 

kuivaine/orgaaniliste hapete sisaldus Monterra Malt 4,5-2,5-8 kasutades 16,0 ja Monterra 
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Malt 9-1-4 16,3. Askorbiinhappe sisaldus oli Monterra Malt 4,5-2,5-8 kasutades 13,8 

mg/100 g ja 13,4 mg/100g. 

Pro-Holly 4-6-4 on looduslik väetis, mis sobib happelist pinnast eelistavatele taimedele 

(Pro-Holly 4-6-4, 2017) (Smagula ja Fastook, 2009). Lämmastiku sisaldus on sellel 4%, 

fosfori (P2O5) 6% ja kaaliumi (K2O) 4%. Antud väetis on looduslik väetis, mis sisaldab 

loomse ja taimse valgu jahu, looduslikku sulfaati, looduslikke nitraate ja kondisüsi. Pro-

Holly 4-6-4 tõstis mustika lehtedes Ca ja K sisaldust. Antud väetisega suureneb lehtedes 

ka raua ja tsingi sisaldus. Pro-Holly väetisega tõuseb ka kaaliumi ja väävli sisaldus mullas 

ning suureneb võrse pikkus ning parandab saagikust.  

Eestis on katsetatud ka Biolan (2,0-1,2-2,0) ja Kemira Bio väetist (Koort jt., 2016). Biolan 

sisaldab põhiliselt komposteeritud kanasõnnikut ja melassi ekstrakti, mis on kaaliumirikas 

kõrvalsaadus suhkrutööstuses. Kemira Bio sisaldab kanasõnnikut, adru, sulgi, õlgi ja 

anorgaanilist biotiiti. Mõlemad väetised on andnud häid tulemusi mustikataimede 

kasvunäitajate osas. Biolaniga oli kõrgeim lehtede kaaliumi ja fosfori sisaldus. 2006-2011. 

aastal Hiie talu OÜ territooriumil viidi läbi katse poolkõrge mustika (Vaccinium x 

atlanticum E. P. Bicknell) sordiga ’Northblue’, milles katsetati erinevate orgaaniliste 

väetistega (Koort, 2012). Katseistandik asus ammendunud freesturbaväljal, kus mullaprofiili 

kujunemisele on inimene sekkunud ja selle algupärast profiili muutnud. Katseistandiku 

mullaprofiil on tugeva tehnogeense mõjuga sügav rabamuld (TxR‟‟‟). Antud katse 

tulemusena saadi kõrgeim saagikus, kui kasutati Biolan 4-1-2 väetist, mille puhul saak taime 

kohta oli 1222 g ja Compost Kanakaka 878 g/taim. Biolan Loodusväetis 4-1-2 sisaldab 

kompostitud broilerisõnnikut ja mereadrupulbrit. Compost kanakaka koosneb kanasõnnikust 

ja muust orgaanikast.  
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3. ARUTELU 

 

Jätkusuutlikuks mahemustika kasvatuseks on oluline saada suuremaid ja kvaliteetsemaid 

saake. Antud töös on eelnevalt toodud ülevaade erinevatest väetistest, mida saab edukalt 

kasutada mustikate mahekasvatuses. Eestis on järjest enam hakatud mõtlema selle peale, 

kuidas ära kasutada ammendunud freesturbaväljasid mustikate mahekasvatuseks (Starast, 

2016). Keskkonnaministeeriumi andmetel on Eestis kasutatavaid, juba ammendatud ja 

mittekasutatavaid turbavälju kokku üle 20000 hektari, see teeb ligikaudu 2% Eesti soode 

üldpindalast (Turba tootmine Eestis, 2003). Kasutades antud turbaväljasid peab arvestama 

sellega, et need taluvad väga vähest masinaga töötlemist, mis on vajalikud orgaaniliste 

väetiste ja kompostide laotamiseks. Seetõttu on selliste kasvatustingimuste juures 

õigustatud kasutada kaubalisi väetisi, mis sageli sisaldavad lisaks orgaanilistele 

komponentidele ka looduslikke anorgaanilisi koostisosasid.  

Suurema mustikataimede saagi aitavad tagada näiteks Biolan 4-2-1, Monterra 9-1-4 ja 

Compost Kanakaka. Biolani väetis sisaldab kanasõnnikut, adru ja melassi (Biolani 

loodusväetis, 2011). Kanasõnnik (tabel 1) on üsna toitainete rikas, sisaldades nii kaaliumit 

ja fosforit ning rohkelt orgaanilist ainet. Mükoriisaseened „toituvad“ orgaanikast ning 

seetõttu aitavad mustikataimel tagada parema fosfori kättesaadavuse (Read, Stribley, 1973). 

Antud väetises olev adru (tabel 2) on väga kaaliumi rikas. Monterra väetis koosneb vinassist, 

melassist, kakaooa jäätmetest, jahvatatud viinamarjapulpadest, luu- ja sulejahust, 

linnaseidud (Orgaanilised maheväetised, 2016). Monterra väetise keemilises koostises on 

samuti rohkelt kaaliumi. Orgaanilistest materjalidest avaldab mustikale kindlasti ka läga 

positiivset mõju, kuna see tõstab mulla fosfori sisaldust. P-sisaldust mullas tõstavad kindlasti 

ka kondi ja verejahu (tabel 2). Kõigi nimetatud väetise puhul saab välja tuua selle, et nende 

toitainete sisaldused (fosfori ja kaaliumi) on kõrged ning nimetatud elemendid ongi eelkõige 

olulised saagi moodustamiseks. Fosfor osaleb sealjuures näiteks aminohapete, 

nukleiinhapete ja valkude struktuuri moodustamisel (Road, 2013). Fosfor mängib olulist 

rolli energia salvestamisel ja ülekandmisel taime rakus. Fotosünteesi käigus toodab taim 

suhkruid ja hingamisel toimub lagundamine ning suhkru molekulist vabaneb energia. Kui 

energia tase on madal, siis on kõik taimes olevad ainevahetusprotsessid häiritud. Õitsemine 
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ja paljunemine nõuab taimelt suurt energiakulu, rääkimata DNA vajadusest seemnetele ja 

viljade valmimisel pärast viljastumist. Samuti on fosfor kasulik, kuna see aitab kaasa viljade 

kvaliteedile ja õigeaegsele valmimisele, õiepungade arengule ja seemnete idanemisele, 

rikkalikule õitsemisele. Saagikust mõjutab tugevasti kaaliumi tase lehtedes (Hart jt, 2006). 

Kaaliumi sisaldus marjas suureneb vilja valmides, isegi enam kui 60 mg. Kaalium on vajalik 

erinevates metapoolsetes protsessides ja füsioloogilistes funktsioonides (Road, 2013). Eriti 

vajalik on see mitmete taime eluks vajalike toitainete sünteesiks, aidates kaasa süsivesikute 

tootmisele, transpordile ja ladustamisele. Eelnevast tulevalt võib väita, et antud väetised 

tagasid suurema saagikuse just eelkõige oma kõrgema fosfori ja kaaliumi sisalduse tõttu.  

Suurema saagikuse kõrval on oluline ka viljade kvaliteet. Mahedalt kasvatatud viljad on 

kvaliteetsemad kui tavaviljeluses kasvatud mustikad ja eelkõige seetõttu, et nad ei sisalda 

sünteetiliste pestitsiidide jääke. Samas on teada, et viljelusviis mõjutab ka marja keemilist 

koostist. 2008. aastal New Jersey´s läbiviidud katses selgus, et maheviljeluses kasvatatud 

mustikad sisaldavad keskmiselt rohkem suhkruid (fruktoos ja glükoos) ning õunhapet, kui 

tavaviljeluses kasvatatud mustikad (Wang jt., 2008). Antud uuringus selgus ka, et 

mahemustikakasvatuses oli keskmiselt oluliselt kõrgem antotsüaniinide sisaldus, 

võrreldes tavaviljeluses kasvatatud mustikatega. Kogu fenoolide sisaldus on samuti 

kõrgem maheviljeluses kasvatud mustikal (338 ± 25,5 mg GAE/100 g) (You jt., 2011). 

Tavaviljeluses oli kogu fenoolide sisaldus 300 ± 10,7 mg GAE/100 g.  

Mustikates tähtsamateks antotsüanidiinideks on delfidiin, malvidiin, petunidiin, tsüanidiin 

ja peonidiin (Mazza ja Miniati, 1993). Eestis läbiviidud katsetes on selgunud, et Biolan 4-1-

2 väetatud mustikates on kõrgem antotsüaanide sisalduse (Koort, 2012). Monterra 9-1-4 

väetisega väetamisel suureneb fenoolsete ühendite produktsioon. Compost Kanakaka 

soodustab polüfenoolide produktsiooni (Vool jt., 2013). Orgaanilistest materjalidest 

suurendab antotsüaanide sisaldust kakakokestade substraat (Ochmian ja Grajkovski, 2010). 

Lähtudes Eestist on tõenäoliselt kakaokestad vähem kättesaadavad kui näiteks merevetikas 

või pruunvetikas, mis on kõrge kaaliumi sisaldusega. Kõik nimetatud väetised sisaldavad 

suurel määral kaaliumi. Kaalium mõjutab õiepungade teket ning seeläbi otseselt taime 

saagikust kui ka marja kvaliteeti. Kaaliumi ülesanneteks on valgusüntees, fotosüntees ja 

suhkrute transport lehtedest marjadesse (Potassium, 2017). Piisav kaaliumisisaldus tagab 

piisava suhkrute olemasolu marjas saagikoristuse ajal. 
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Tagamaks mustika mahekasvatuses mustikate kõrgem produktiivsus ja marjade parem 

kvaliteet on väetamine väga oluline. Sobiva väetise valikul on määrav kasvukeskkond, 

väetise kättesaadavus ja hind. Kasvatades turbaväljadel, kus masinatega liikumine on väga 

piiratud, on sobivad tõenäoliselt kaubalised väetised või orgaanilistest materjalidest nt 

kondi- või sulejahu. Mineraalmuldadel aitab saagikust parandada mulla segamine turbaga 

või näiteks sõnniku/läga kasutamine (vastavalt vajadusele). Tootjale on üheks määravaks 

teguriks siiski ka väetise hind, mille paneb paika väetise või orgaanilise materjali 

kättesaadavus. Kaubalised väetised on enamasti kallimad, kuid need on kergesti 

kättesaadavad. Eestis on loomakasvatustehnoloogiad liikunud selles suunas, et rohkem tekib 

läga ja eelkõige veiseläga. Tahesõnniku osakaal väheneb ajas. Lisaks on läga kasutamisel 

vaja arvestada ka laotamiskuludega. Läga kättesaadavus sõltub sellest, kas lähedal on mõnda 

loomakasvatajat, kellelt seda osta. Kaugemalt pole seda suurte kulutuste tõttu otstarbekas 

tuua. Mineraalväetiste hindadest lähtuvalt kalkuleeriti sõnniku taimetoiteelementidele 

järgmised hinnad: N – 0,94 € kg-1, P – 2,04 € kg-1 ja K – 0,85 € kg-1 (Viil jt., 2012). Aastatel 

2009–2011 Põllumajandusuuringute Keskuses analüüsitud sõnnikuproovide keemilise 

analüüside tulemuste põhjal kujunes veise vedelsõnniku rahaliseks väärtuseks toiteainete 

sisaldusest sõltuvalt 6,22 € t -1 (arvutuslik hinnavahemik oli 1,8–20,2 € t -1), sea 

vedelsõnnikul 7,56 € t -1 (2,9–21,1 € t -1), veise tahesõnnikul 10,73 € t -1 (2,8–34,6 € t -1) 

ja sea tahesõnnikul 15,81 € t -1 (6,6–34,9 € t -1). Sõnniku ostmisel või oma ettevõttes 

kasutamisel peab arvestama ka sõnniku käitluskuludega, mis määravad toiteelementide 

lõpliku hinna.  
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KOKKUVÕTE 
 

Bakalaureusetöö „Mustikate (Vaccinium) maheviljeluses kasutatud väetised“ on 

koostatud kirjanduse põhjal ja koosneb kokku 37 leheküljest. Kasutatud on 75 

kirjandusallikat, töös on 2 tabelit ja 2 joonist. Antud töö eesmärgiks oli kirjanduse põhjal 

välja selgitada:  

• mustikate mahekasvatuses kasutatavad orgaanilised väetised ja iseloomustada 

nende omadusi mustikataimede bioloogilistest eripäradest lähtuvalt; 

• millised maheviljelusse lubatud väetised tagavad mustikataimede suure saagikuse 

ning kõrge bioaktiivsete ühendite sisaldusega marjad.  

Töö koosneb viiest osast: sissejuhatus, mustika juurtoitumise bioloogilised eripärad, 

orgaanilised väetised mustika toitainete bilansi säilitamiseks mullas, arutelu ning kokkuvõte.  

Kirjeldatud on mustika bioloogilisi eripärasid tema juurtoitumisest lähtuvalt (lähtuvalt pH 

nõudlusest, juurestiku eripäradest ning toitainete vajadusest ja nende omastamisviisidest). 

Välja on toodud ja võrreldud erinevaid orgaanilisi väetisi: erinevaid sõnniku liike (k.a. läga), 

orgaanilisi materjale (turvas, kondijahu, verejahu, kalaemulsioon, kalajahu, kompostid jne.) 

ning katsetes häid tulemusi andnud kaubalisi väetisi, mis sobivad mustika kasvatamiseks 

maheviljeluses.  

„Ideaalset väetist“ mustikate maheviljeluses kasutamiseks ei ole, kuid on mitmeid võimalusi, 

mille kombineerimisel saab häid tulemusi. Väetise valikul peab arvestama kindlasti ka 

kasvukoha tingimusi. N-vaese orgaanilise materjali kasutamisel saab lisada karva- või 

sulejahu kui N-rikast materjali. Karva- ja sulejahu (N 12 (kuni 14)% - P 0% - K 0%) 

koosneb suures osas valkudest ja selle tõttu on selles materjalis suur lämmastiku sisaldus. 

Kalajahu, mis on üsna lämmastiku ja fosfori rikkad, saab kasutada, kui mullas pole 

kaaliumipuudust ning kaaliumi lisamiseks saaks juurde anda merevetikat/pruunvetikat. 

Fosforivaestes kasvutingimustes saab kasutada näiteks kondijahu, kalajahu ning looduslik 

fosfaati (Krewer ja Walker, 2006). Kalajahus (N 10% - P 4% - K 0%) leidub lisaks 

lämmastikule ka üsna palju fosforit. Verejahu  koostises on ka kaaliumi sisaldus arvestatav.  
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Läga on väga toitainete rikas, sisaldades ka erinevaid aminohappeid, kuid selle kasutamisega 

peab olema ettevaatlik, kuna see tõstab mulla pH-d. Sõnniku kasutamisel oleks vajalik 

kindlasti selle komposteerimine, kuna sõnnik võib sisaldada patogeene. Komposteerimine 

on vajalik kindlasti ka kui kasutada seedri, tamme või sarapuu saepuru. 

Saagikust aitab parandada Eestis kättesaadavatest väetistest Biolan (2,0-1,2-2,0), Kemira 

Bio, Biolan 4-2-1, Monterra 9-1-4 ja Compost kanakaka. Väga hea saagikuse saab ka, kui 

kasvatada mustikaid turbasubstraadis või segada muld turbaga. Viljade keemilisele 

koostisele mõjub positiivselt Monterra 9-1-4 (tõstab marjade fenoolide sisaldust), Biolan 4-

1-2 (tõstab antotsüaanide sisaldust marjades). Orgaanilistest materjalidest mõjutavad  

positiivselt mustika produktiivsust kui ka marjade kvaliteeti näiteks läga (kui pH-d pidevalt 

jälgida), kakaokestade substraat, kondijahu, merevetikas ja pruunvetikas. 

Antud lõputöös leidis hüpotees kinnitust ning kuigi mustika juurtoitumises on mitmeid 

eripärasid võrreldes teiste kultuuridega (eelkõige pH nõudlus), siis Eestis on kättesaadaval 

mitmeid maheviljeluseks sobivaid väetisi, mis tagaks mustikate kõrgema produktiivsuse ja 

kvaliteetsemad marjad.  
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SUMMARY 
 

Bachelor´s thesis “Different fertilizers used in blueberry (Vaccinium) organic farming” is 

based on 75 different articles and books. The research paper is 37 pages long, it has 2 figures 

and 2 tables in it. The aim of this thesis is, based on scientific literature, to identify: 

• different fertilizers used in blueberry organic farming and characterise their 

characteristics based on biological specifics of blueberry  

• which organic fertilizers allowed in blueberry organic farming ensure high yield and  

berries rich in bioactive compounds. 

This work consists of five parts: introduction, the biological specific of blueberry (nutrition 

uptake, root construction, pH requirements), organic fertilizers to ensure soil nutrient 

balance, followed discussion and summary. 

Blueberry biological specificities are described on the basis of its nutrients uptake of roots 

(demanded pH, specifity of blueberry roots, their nutritional needs and ways of nutrition 

uptake). Different organic fertilizers are described and compared: different types of manure 

(also slurry), organic materials (peat, bone meal, blood meal, fish emulsion, fish meal, 

composts) and organic fertilizers (bought from store) which have given good results in 

blueberry organic farming. 

There is not one “perfect” organic fertilizer for blueberry organic farming, but by combining 

different fertilizers the results can be good. Before choosing fertilizer the characteristics of 

soil should be considered. Using N -poor organic materials, it´s possible to add N- rich 

material, like feather- or hairmeal. Feather- and hairmeal (12..14%N-P 0%- K 0%) contains 

mostly of proteins and because of this it is very rich in nitrogen. Fishmeal (rich in nitrogen 

and phosphate) can be used, when there is not potassium deficient and it´s possible to add 

kelp/seaweed (rich in potassium) when there are need for potassium. If there are phosphate 

deficient, than some suitable phosphorus sources are bonemeal, fishmeal and rock phosphate 

(Krewer and Walker, 2006). Fishmeal (N 10% - P 4% - K 0%) is rich in nitrogen and 

phosphate. There are considerable amount of potassium in bloodmeal (N 10% - P 4% - K 

0%). 
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Slurry is very rich in nutrients, also including different amino acids, but it should be used 

with caution, because it increase soil pH. Composted manure is the preferred manure source 

for organic blueberry production, because fresh manure may contain pathogens. Composting 

is also required when using cedar, oak or walnut sawdust. 

Biolan (2,0-1,2-2,0), Kemira Bio, Biolan 4-2-1, Monterra 9-1-4 and Compost poultry 

manure helps to improve blueberry yield. Peat substrate and soil amended with peat also 

helped to improve blueberry yields. Monterra 9-1-4 (increase phenols) and Biolan 4-1-2 

(increase anthocyanins) have positive effects on berry chemical composition. Organic 

materials like slurry (when the pH is monitored continuously), cocoa shell substrate, bone 

meal and kelp/seaweed have positive effect on both, blueberry yield and chemical 

composition of berries. 

The hypothesis of the thesis was proven and thought there are some biological specifics 

of blueberry (nutrition uptake, root construction, pH requirements) compared with other 

plants, there are quite a lot of suitable organic fertilizers available in Estonia, that ensure 

higher yields and better quality of berries. 
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