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Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada biostimulantide mõju küüslaugu 

(Allium sativum L.) saagikusele ning püstitatud hüpotees oli, et biostimulandid suurendavad 

küüslaugu saagikust. 2015.-2016. aastal viidi läbi lehe kaudu väetamise katse küüslaugu 

sordiga ’Ziemiai’ Jõgevamaal, Pala vallas, Tooma talu tootmispõllul. Taliküüslaugud istutati 

neljas korduses 7m2 suurusele katselapile. Sügisel anti mineraalväetist - NPK 3-8-20 normiga 

350 kg/ha. Kevadel väetati Yaramila Cropcare 11-11-21, 500 kg/ha. Kasvuaegselt kasutati 

175 kg/ha ammoniumsalpeetrit. Katses kasutati 7 preparaati: Raycat Growth, Aminocat, Ruter 

AA, Aton AZ, Prolis, Ekolist ja Sulfone. Kontrollvarianti pritsiti veega. Esimene pritsimine 

tehti 13.05.2016. Küüslauku kuivatati ning hiljem sorteeriti läbimõõdu alusel 6 suurusrühma. 

Iga katsevariandi saak kaaluti ning arvutati kogusaak. Kogusaak varieerus 496...577 g-ni. Nii 

kontrollvariant kui Ekolist olid madala saagiga. Kuid teiste preparaatide kasutamine tõstis 

kogusaaki. Püstitatud hüpotees sai kinnituse - biostimulantidel on positiivne mõju taime saagi 

kujunemisele ning taime kasvule.  

Märksõnad: küüslauk, Allium sativum, biostimulandid, lehe kaudu väetamine, Eesti 
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The aim of this thesis was  to determine the effect of biostimulants on garlic (Allium sativum 

L.) plants development and formation of yield. The hypothesis was that biostimulants increase 

garlic yield. In 2015.-2016. was carried out a field experiment in Estonia, Jõgeva country, 

Pala parish, Tooma production field with the cultivar ’Ziemiai’ by using biostimulants and 

foliar application. Garlic cloves were planted in field size 7m2. In autumn the field was 

fertilized with mineral fertilizer NPK 3-8-20, 350 kg/ha. In spring 500 kg/ha Yaramila 

Cropcare 11-11-21 was applied. During the vegetation period 175 kg/ha ammonium nitrate 

was used as well. In the experiment 7 products were used: Raycat Growth, Aminocat, Ruter 

AA, Aton AZ, Prolis, Ekolist and Sulfone. The control was sprayed with water. First foliar 

application was on 13.05.2016. After the harvest, garlic was dried and calibrated by the 

diameter in 6 groups. Each group was weighted and based on the results, the total yield was 

calculated. The total yield ranged from 496...577 g. The product Ekolist and control had 

lowest yield in the experiment. Other products increased the yield. The hypothesis was 

confirmed by the fact that biostimulants had an effect on the plants and increased the yield of 

garlic.  

Märksõnad: garlic, Allium sativum, biostimulants, foliar application, Estonia 
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SISSEJUHATUS 
 

Küüslauk (Allium sativum L.) on üks vanimatest köögivilja-kultuuridest, mida kasvatati 

Babüloonias 4500 aastat ning Hiinas 2000 aastat tagasi (Medina, Garcia 2007). Taim on rikas 

B- ja C-vitamiinide poolest, lisaks antioksüdantide, flavonoidide ja mineraalainete – eriti P, K 

ja Se poolest  (Pekowska, Skupien 2009), sisaldades umbes 65% vett, 28% süsivesikuid, 2,3% 

orgaanilise väävliühendeid, 2% valke (allinaas) ja 1,2% aminohappeid (arginiin) ning 1,5% 

kiudaineid (Li 2000; Song, Milner 2001). Küüslaugu kasulik mõju seisneb selle lenduvate 

väävliühendite sisalduses (Agarwal 1996) ning on leitud, et tarbides päevas 0,5-1 g küüslauku 

vähendab see kolesterooli taset ligikaudu 10% (Arnault, Auger 2006). 

Küüslaugule omane lõhn ja maitse tekib kui ensüüm allinaas, mis paikneb vakuoolis (Bloem 

et al. 2004) muudab alliini, mis asub aga tsütoplasmas, allitsiiniks (Miron et al. 2000). 

Rakkude purustamisel ensüüm allinaasi toimel laguneb alliin juba 2-3 minuti vältel (Bloem et 

al. 2004). Bloem et al. (2010; 2004) on uurinud ja leidnud, et alliini sisaldus on seotud 

väävelväetiste kasutamisega ning kuna väävel on üks kvaliteedi näitajatest, mis on seotud 

alliiniga, siis on oluline omada teadmisi väetamisest. On teada, et erinevate tootmisviisidega - 

intensiivse, ekstensiivse või mahe tootminsega - on võimalik olulisel määral mõjutada taime 

kasvu ja saagikust, lisaks ka kvaliteedi näitajaid, pidades silmas keemilist koostist (Mizraei et 

al. 2007). 

FAO andmetel on viimase 10 aasta jooksul küüslaugu kasvupind suurenenud, olles 

2014.ndaks aastaks Eestis 119 ha. Seejuures on küüslaugu saagikus  varieeruv, 2009. aastal 

11 212 kg/ha, 2011. aastal juba 22 267 kg/ha. Statistika andmed näitavad, et 2014. aasta 

Euroopa Liidu kogutoodang oli 75 321 kg/ha. Lõviosa küüslaugu toodangust toodab maailma 

mastaabis Hiina, olles konkurentsitult maailma suurim küüslaugu tootja, kus 2014. aastal saak 

oli 19 984 724 tonni moodustades 91,7% kogu maailma toodangust (FAO 2016).  

Palju tähelepanu on saanud Eesti igal aastal korraldatav Küüslaugufestival, mis toob kokku 

Eesti küüslaugu kasvatajad ning kus on üle 20 tonni kodumaist toodangut pakkuda 

külastajatele (Küüslaugufestival 2017).Üritus on ajapikku arenenud ja kasvanud, peetakse 
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võistlusi- näiteks kõige suurem võiduküüslauk oli 2015.aastal Põlvamaalt, mille mugula 

läbimõõt oli 97 mm. Eesti turule on jõudnud omapärane nišši toode – must küüslauk, mida on 

tunnustatud 2017. aastal kui parimat toodet Põhja-Eesti väikeettevõttelt (Must küüslauk 

2017). 

Kuna palju on hakatud tundma huvi loodusliku keskkonna jätkusuutlikule arengule ning 

säilimisele on oluliseks saamas mahetootmine. 2016. aasta lõpu seisuga oli Eestis 

mahepõllumajanduslikku maad 184 754 ha, mida on 8% rohkem kui 2015. aastal (Mikk, 

Vetemaa 2017). Eesti mahetootjatele on viimasel ajal aina enam huvi hakanud pakkuma 

biostimulaatorid (Mikk, Vetemaa 2017), mis on määratletud kui igasugune aine või 

mikroorganism, mida antakse taimele eesmärgiga parandada toitainete omastamist, 

stressitaluvust ning saagi kvaliteeti (du Jardin 2015).  

Antud  töös püstitatud hüpotees: biostimulandid suurendavad küüslaugu saagikust. Töö 

eesmärk oli välja selgitada biostimulantide mõju küüslaugu saagikusele. 

Ma soovin tänada oma juhendajat, Priit Põldmad, abi ning nõuannete eest lõputöö 

koostamisel.  
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1. VÄETAMISE MÕJU KÜÜSLAUGU SAAGIKUSELE JA 

BIOKEEMISELE KOOSTISELE 

 

1.1. Väetamine orgaaniliste- ja mineraalväetisega 

 

Vegetatiivne kasv intensiivistub ja kultuuride saagikus tõuseb seoses orgaaniliste väetiste 

kasutamisega, kuna need parandavad mulla struktuuri, suurendavad  mulla veehoiuvõimet, 

stimuleerivad taime juurte kasvu ja soodustavad  toitainete imendumist (Ali 2002; Kandil 

2002).  

Egiptuses läbi viidud katsed näitasid, et orgaaniliste väetiste kasutamine suurendas oluliselt 

küüslaugu kasvu, taimede kõrgust, lehtede arvu, värske ja kuiva sibula kaalu ning sibulakaela 

diameetrit võrreldes kontrollvariandiga (Islah 2010). Väetamise tulemustena olid taimed 6,5% 

kuni 10%, kõrgemad ja andsid 12,3% kuni 13,8% enamsaaki võrrelduna kontrollvariandiga. 

Lisaks märgiti, et kui väetati 120 kg lämmastikuga, siis värske sibula mass kasvas kuni 

21,5%. Sama katse raames uuriti väetamise mõju küüslaugu keemilisele koostisele, kus 

tulemused näitasid, et kõrgeim lämmastiku sisaldus taime lehtedes esines olmejäätmetega 

väetamisel ning kõrgeim kaaliumi sisaldus taimedes, mida väetati Niiluse kompostiga.  

Šallottsibula (Allium cepa var. ascolonicum) väetamisel mineraalväetisega suurenes keskmine 

sibula mass koos lehtedega ja lehtede arv taime kohta umbes kaks korda võrreldes 

kontrollvariandiga (Vetayasuporn 2006). Kuid orgaaniline väetis ei omanud mingit olulist 

mõju sibula kasvule.  

Küüslauk on kõige kõrgema väävli vajadusega sibulkultuur (Hlušek et al.  2002).  Väävel 

aitab üles ehitada aminohappeid ning mõjub hästi nii vegetatiivsele kasvule kui sibula 

moodustamisele (Anwar et al. 2001). Väävelväetiste kasutamine mõjutab oluliselt 

köögiviljades sisalduva väävli sisaldust (Bloem et al. 2004). Väetamine lämmastikuga 

suurendas lehtedes lämmastiku sisaldust 34,7 g-lt 48,1 mg/g –ni, väävelväetiste kasutamine 

tõstis väävli sisaldust lehtedes 2,3 g-lt 5,9 mg/g –ni. On täheldatud seost väävel- ja 

lämmastikväetiste vahel ning nende mõju väävli ja lämmastiku sisaldusele taimes. Kui 



8 
 

suurendati lämmastikväetise kogust, alanes lehtedes väävli sisaldus ning vastupidi – 

suurendades väävelväetise kogust, vähenes lämmastiku sisaldus sibula lehtedes. On leitud, et 

rohke lämmastik (300 kg/ha) põhjustas püroviinamarihappe ja nitraatide kogunemise 

taimekudedesse, mis omakorda andis küüslaugule tugevalt kibeda maitse (Ershadi et al. 

2010). Bangladeshis katsetati söögisibulal väävelväetisi erinevates kogustes. Leiti, et 40 kg/ha 

väävlit annab suurima saagi, milleks oli 10,65 t/ha (Mishu et al. 2013).   

Laukude (Allium) perekonnale iseloomulik kibe maitse tuleb allitsiinist. Küüne purustamisel 

või lõikamisel ensüüm alliini toimel muundatakse alliin allitsiiniks (Cantwell 2000). Kuna 

väävel on seotud alliiniga, siis väävelväetiste kasutamisel ilmnes oluline mõju alliini 

sisaldusele taimes – läbi viidud katses tõusis lehtedes 4 mg/g ja sibulas 2 mg/g (Bloem et al.  

2004). Näiteks roosa laugu (Allium roseum) puhul väävelväetised tõstsid fenoolide sisaldust, 

kuid vähendasid süsivesikute sisaldust, ning parandasid seeläbi maitseomadusi (Imen et al. 

2013). Bloem et al. (2010) leidsid, et alliini kontsentratsiooni on võimalik kahekordistada 

kasutades väävelväetisi. Maksimaalse alliini sisalduse küüslaugu sibulas saavutati kui kasutati 

15 kg/ha väävlit. Pärast saagikoristust säilitatakse küüslaugud veel enne tarbimist, mis 

tähendab, et väävel jätkab kogunemist sibulasse (Ichikawa et al. 2006). Vastupidine toime 

võib tekkida lämmastikuga üleväetamisel, mis avaldub madalas alliini sisalduses, nitraatide 

ning amiidide kuhjumises ning vastuvõtlikkuses seenhaiguste suhtes (Rolston, Venterea 2001) 

ning sibula pehmemise ning säilivuse lühenemises (Bloem et al. 2004) 

Nii mineraalne kui orgaaniline väetamine on olulised kultuuri saagi kujunemisel, taimede 

üldisel arenemisel ning kasvamisel. Optimaalsetes kogustes antud mineraalväetised 

suurendavad lehestiku massi, fotosünteesi produktiivsust ja seeläbi ka saaki (Borabash, 

Kochina 1989). Kuid üleliigne mineraalsete väetiste kasutamine toob endaga kaasa mulla 

bioloogilised, füüsikalised ja keemilised muutused, millega suureneb keskkonnareostuse oht. 

Seevastu orgaanikaga väetamine varustab taime vajalike toiteelementidega, parandades mulla 

omadusi üldises plaanis (Islam et al. 2007). Bangladeshis läbi viidud küüslaugu väetamise 

katse tulemused näitasid, et kõrgeima saagi saamiseks on parim viis kombineerida omavahel 

mineraalväetamisi orgaanilisega.  

Küüslauk kasutab hästi orgaanilist väetist (Põldma, Luik 2010). Sõnnikut või komposti võib 

anda sügiskünniga 40–60 t/ha või parema talvitumise jaoks võib katta taliküüslauguread. 

Söögisibula puhul antakse väetist eelkultuurile, sest sibulale antud väetis pikendab 

kasvuperioodi ja suurendab sibulakärbse kahjustuse ohtu. Vajadusel anda sibulale 20-30 t/ha 
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komposti. Hiljemalt juuni keskpaigal tehakse küüslaukudele suvine pealtväetamine. 

Küüslaugu sibula kuivmass sõltub maapealse taimeosa kasvust (Burba 1993). Sardi, Timár 

(2005) katse põhjal Ungaris, võib järeldada, et kasvu algfaasis on noor küüslaugu taim kõrge 

toitainete vajadusega. Sibula moodustamise faas algab samal ajal kui sibulas hakkavad 

moodustuma küüned (Ledesma et al. 1997). Näiteks vermikomposti kasutamisel on hakkab 

küüslaugu sibula moodustamise faas - varem ning seega pikeneb küünte moodustamise 

periood, kuid mõju kvaliteedile, maitseomadustele vermikomposti kasutamisel puudub 

(Argüello et al. 2006).  

Küüslaugu säilivusel ja arengul on oluline roll lämmastikul ja kaaliumil (Burba 1993). Kõrge 

kloriidi sisalduse suhtes on küüslauk tundlik kultuur, seega on soovitatav kasutada 

kaaliumsulfaati või teisi kloriidi vabu kaaliumväetisi (Sardi, Timár 2005). Lujiu et al. (2004) 

väetamise katsed  näitasid, et andes rohkem kaaliumi, muutus taimekasv jõulisemaks, 

lehevärv oli märgatavalt erksamaks ning küüslaugu maapealne ja -alune osa suuremaks. 

Võrreldes kontrollvariandiga suurema koguse kaaliumi andmine, tõstis pealsete ja küüslaugu 

saaki kuni 71% võrrelduna kontrollvariandiga.   
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1.2. Väetamine mikroelementidega 

 

100 g küüslaugus sisaldub kaaliumi 401 mg, kaltsiumi 181 mg, fosforit 153 mg, , rauda 1,70 

mg, magneesiumi 25 mg, naatriumi 17 mg, tsinki 1,16 mg ning seleeni 14,2 µg (USDA 2016). 

Izgi et al. (2006) katsete andmed näitavad, et seleeni sisaldus küüslaugus on 0,015 µg/g ning 

sibulas 0,024 µg/g. Küüslauk ning sibul akumuleerivad endas seleeni hästi, kuna sisaldavad 

väävlit ning selle derivaate (Ellis, Salt 2003). Päevas tarbivad need laugulised seleeni 50-

200µg (Camara et al. 1995). 

On leitud, et seleeni defitsiit põhjustab teatud piirkondades alaealiste kardiomüopaasi, mida 

nimetatakse Keshani tõveks (Arnault, Auger 2006). Seleeni kasulikkuse ja kahjulikkuse vahe 

on üsna marginaalne (Terry et al.  2000). Seleen on üks koostisosa ensüümist, mis kaitseb 

oksüdatiivset kude kahjustuste eest (Steinmetz, Potter 1996). Kõrgematele taimedele pole Se 

hädavajalik ja võib osutuda toksiliseks, sest on teada, Se võib põhjustada taimedes kloroosi – 

võimalik, et mõjutades klorofülli biosünteesi. On täheldatud, et lisaks Allium perekonna 

esindajatele on, ka Brassica perekonnal võime omastada Se mullast ja liita see aminohapeteks 

(Arnault, Auger 2006).  

Eestis uuriti seleeni mõju sordile ’Ziemiai’. Seleeniga väetatud küüslaukudel vähenes väävli 

sisaldus taimes, millest võib järeldada, et Se asendas väävli taime ainevahetuses (Põldma et 

al. 2011). Täheldati fosfori, kaaliumi, kaltsiumi, askorbiinhappe ning fenoolide sisalduse 

langust. Täiendavalt märgib flavonoidide sisalduse langust Se tõttu, kuid antioksüdantiivse 

aktiivsuse tõusu (Ghasemi et al. 2015). Flavonoidid on sekundaarsed ainevahetusproduktid, 

mille biosünteesiks on vaja fotosünteesi saadusi. Kuid kasvav taim tarbib suuremas koguses 

neid saadusi, mille tõttu langeb flavonoidide süntees.  Ainukene makroelement, millel ei 

olnud vähenemise tendentsi, oli magneesium (Põldma et al. 2011).  
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2. BIOSTIMULANTIDE MÕJU TAIMEDE KASVULE JA 

ARENGULE  
 

2.1. Biostimulantide klassifikatsioon 

 

EBIC (European Biostimulants Industry Council) on defineerinud biostimulante kui  

erinevatest ja mitmesugustest preparaatidest koosnevat toodet, mida antakse taimedele lehe 

või mulla kaudu selleks, et soodustada kultuuri füsioloogilisi protsesse ja seeläbi parandada 

saagikust, kvaliteeti ning koristusjärgset säilivust (Verplancken 2011). Kasutamise 

eesmärgiks on soodustada kultuuri metabolismi, suurendada vastupanuvõimet stressile, 

parandada toitainete omastamist ja kasutamist.  Biostimulantidel puudub otsene mõju 

kahjuritele ning seega ei kuulu need pestitsiidide alla (Calvo et al. 2014).  

Biostimulante kasutatakse tavaliselt kõrgema väärtusega kultuuride puhul, enamjaolt 

kasvuhoone-kultuuride, viljapuude, avamaa-köögiviljade, lillede, dekoratiivtaimede 

kasvatamisel, et suurendada saaki ning parandada selle kvaliteeti keskkonnasäästlikul viisil 

(Colla, Roupheal 2015).  

Biostimulante liigitatakse järgmiselt: fulvo- ja humiinhapped; valgu hüdrolüsaadid ning teised 

N-sisaldavad ühendid; mereadru ekstraktid ning teised taimsed saadused; kitosaan ja teised 

biopolümeerid; anorgaanilised ühendid; kasulikud seened ja bakterid (du Jardin 2015).  

Humiinained on mulla looduslikud koostisosad, mis on põhjustatud taimsete, loomsete ja 

mikroobsete jäänuste lagunemisest, aga ka mullamikroobide metabolismi tagajärjel (du Jardin 

2015). Nende funktsioonideks on anda mullale struktuursust, poorsusust ja veehoiuvõimet 

(Pettit 2012), toetada taime kasvu, reguleerida lämmastiku- ning süsinikuringet mullas 

(Piccolo 1996). Lisaks on humiinainetel juure vakuooli plasmamembraani H+-ATPaasi 

stimuleeriv toime (Nardi et al. 1991). Humiinaineid ekstraheeritakse naturaalsest orgaanilisest 

ainest (du Jardin 2015). Humiinained, mis olid eraldatud turbast, kompostist või 

vermikompostist,  avaldasid taime füsioloogiale märksa suuremat mõju kui humiinained, mis 

olid eraldatud pruunsöest (Canellas et al. 2015). Humiinained jagatakse lahustuvuse alusel 

kolme rühma, milleks on humiinid, humiinhapped ning fulvohapped (Pettit 2012). 
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Humiinid on humiinainete osa, mis ei lahustu neutraalses, happelises ega aluselises 

keskkonnas (Pettit 2012). Humiinid on mulla vastupidavaim koostisosa, omades kõrget 

molekulaarmassi. Mullast pole võimalik humiine eraldada (Calvo et al. 2014). Peamiselt 

humiinid parandavad veehoiuvõimet, mulla struktuursust ja selle viljakust (Pettit 2012).  

Humiinhapped koosnevad nõrkade süsiniku ahelate ja aromaatsete orgaaniliste hapete 

segust,  mis ei lahustu happelises keskkonnas, vaid aluselises keskkonnas. Humiinhapped 

funktsioneerivad kui ioonivahetussüsteemid. Humiinhapete polümeerid seonduvad kergesti 

saviosakestega mullas, moodustades stabiilse kompleksi. On leitud, et humiinhapped 

sisaldavad 60 erinevat elementi, mis on kergesti kättesaadavad elusorganismidele (Pettit, 

2012). Fulvo- ja humiinhappeid saab eristada molekulaarmassi alusel – humiinhapped on 

kõrge molekulaarmassiga, fulvohapped aga madala molekulaarmassiga (Nardi et al. 2000).  

Fulvohapped  lahustavad igas pH keskkonnas nii: happelises, neutraalses kui aluselises. 

Fulvohapped vastutavad kelatsiooni ning metalli ioonide, seal hulgas Fe ja Al, liikuvuse eest 

(Esteves da Silva et al. 1998; Lobartini et al. 1998). Nendes on kaks korda suurem hapniku 

sisaldus kui humiinhapetes, lisaks karboksüül- (COOH) ja hüdroksüülrühmi (-COH), mis 

teevad nad keemiliselt aktiivsemaks kui humiinhapped (Pettit 2012). Fulvohapetes ei esine 

metoksürühma (-CH3), neis sisaldub vähe fenoole ja nad vähem aromaatsed. Kuna 

fulvohapped molekulid on väikesed, suudavad need kergesti siseneda taime viies vajalikke 

elemente taime kudedesse. Humiinhapped on suuremad ning ei saa sisenda taime. Seetõttu on 

lehe kaudu väetamisel vajalikud fulvohapped. 

Aminohapped on valgu koostisosad, mis on vajalikud paljudes raku reaktsioonides ning on 

kaasatud füsioloogilistesse protsessidesse nagu taimede kasv ja areng, rakusisene pH 

reguleerimine ja vastupanuvõime nii biootilisele kui abiootilisele stressile (Moe 2013; Häusler 

et al. 2014). Aminohappeid saadakse keemiliste ja ensümaatiliste nii taimse kui loomse 

päritoluga  valkude hüdrolüüsist (du Jardin 2015; Calvo et al. 2014). Idanemisel toimub 

aminohapete ja valkude lagunemine kui ka viimaste biosünteesi (Hildebrandt et al. 2015). 

Kasvu ajal ning taimerakkude kujunemisel ja arenemisel on aminohapete ning valkude 

biosüntees intensiivne. Näiteks saadakse valgu biosünteesiks  vajalikud aminohapped juba 

täiskasvanud rakkudes eksisteeriva valgu lagunemise teel. Raku vananemisel on proteiinide ja 

aminohapete lagunemine intensiivne. On teada, et valgu hüdrolüsaadid tõstavad mikroobide 

biomassi ja aktiivsust, mulla respiratsiooni ja üleüldse parandavad mulla viljakust (du Jardin 

2015). On täheldatud taime võimet omastada aminohappeid nii juure kui lehe väetamise 
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kaudu (Maini 2006). Mõnedel aminohapetel, näiteks proliin, on võime kaitsta taimi 

raskemetallide vastu ning soodustada mikroelementide liikuvust ja omastamist (Calvo et al. 

2014).  

Mereadru on kasutatud väetisena juba ammu, kuid selle kasutust biostimulandina, on alles 

nüüd hakatud uurima (du Jardin 2015). Kasutust on leidnud nii hüdropoonikas, 

leheväetamises kui tavapärastes kasvatustehnoloogiates. Peamiselt valmistatakse mereadru 

ekstrakti pruunvetikatest, kaasa arvatud Ascophyllum nodosum, Fucus, Laminaria, Sargassum 

ning Turbinaria spp. (Calvo et al. 2014). Positiivset mõju avaldab mereadru taime kasvule, 

saagikusele, õitsemisele, viljade arenemisele, idanemisele, vastupanuvõime stressile ning 

koristusjärgsele säilivusele. 

Anorgaanilised ühendid, mis soodustavad taime kasvu, on alumiinium, koobalt, naatrium, 

seleen ja räni (du Jardin 2015). Positiivne mõju seisneb raku seinte tugevdamises ja 

vastupanuvõimes keskkonnatingimustele. Näiteks osmootse stressi vastu kaitseb naatrium 

ning patogeenide kahjustuste eest seleen. Nende elementide soolad on kasutusel 

fungitsiididena (Mikk, Vetemaa 2017). 

Kitosaan on biopolümeer kitiini keemiline teisend, kus puudub atsetüüljääk ja mida saadakse 

nii tööstuslikul kui looduslikul kujul. Kasutatakse seda peamiselt seenpatogeenide vastu, kui 

vastupanuvõime suurendamisele abiootilisele stressile (Mikk, Vetemaa 2017). 

Kasulike seente põhised biostimulandid aitavad taimel toitaineid paremini omastada, stressi 

taluda ja saaki ning kvaliteeti parendada (du Jardin 2015). Näiteks on leitud, et mullas olevad 

mügarbakterid - Azobacter chroococcum ja Azospirillium lipoferum, on võimelised mitte 

ainult lämmastiku sisaldust reguleerida, vaid ka vabastama fütohormoone, mis on sarnased 

giberellinhappele ja indoolatsetüülhappele, mis võib stimuleerida taime kasvu, toitainete 

imendumist ja fotosünteesi (Fayez et al. 1985). Mükoriisaseened on võimalised sümbioosis 

olema üle 90% taimedega (du Jardin 2015).  

Kasulikud bakterid on peamiselt Rhizobium bakterid, mille ülesanneteks on toitainete 

omastamist, kasvu, morfogeneesi ning stressitaluvust parandada (Berendsen et al. 2012; 

Gaiero et al. 2013).  
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Tabel 1. Biostimulantide mõju taime füsioloogiale, selle põllumajanduslik funktsioon ja 

oodatav majanduslik ja kasu keskkonnale (du Jardin 2012) 

 Humiinhape Mereadru 

ekstrakt 

Valguhüdrolüsaadid Risosfäärsed 

taimekasvu 

soodustavad 

mügarbakterid 

Füsioloogiline 

funktsioon 

Suureneb juure 

kasv ja selle 

biomass 

Mikroelementi

de suurenenud 

transport 

Flavonoidide kaitse UV 

ja oksütatiivse 

kahjustuse eest 

Juurekarvade 

kasv paraneb 

Põllumajandus

lik funktsioon 

Juurte toiteainete 

omastatavus 

paraneb 

Mineraalse 

koostise 

paranemine 

taimekudedes 

Suurenenud 

vastupanuvõime 

abiootilisele stressile 

Juure toitainete 

omastatavuse 

paranemine 

Kasu 

keskkonnale 

Saagikuse tõus, 

kokkuhoid 

väetiste arvelt 

Toiteväärtuse 

kasv 

Kõrgem saagikus 

vaatamata ebasoodsale 

keskkonnale 

Kõrgem saagikus, 

kokkuhoid 

väetiste arvelt 
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2.2. Biostimulantide mõju köögiviljade saagikusele 

 

Ainuüksi mineraalväetiste kasutamine ei taga kõrget saaki – vajalik on NPK väetiste 

kombineeritud kasutamine biostimulantidega (Anjum et al. 2014). Hiinas läbi viidud katses 

on tõestatud, et biostimulantidel on küüslaugule positiivne mõju. Fawzy et al. (2012) kasutas 

kitosaani, aminohapete ja mereadru ekstrakti leheväetisena ning tõi välja selle positiivse mõju 

nii sibula diameetrile, kui saagikuse tõusule. Näiteks leheväetamise katse aminohapete või 

pärmiga, tõstis küüslaugu kvaliteeti ning kogusaaki, kuid täheldati, et parima säilivusega olid 

küüslaugud, mida lehe kaudu väetatud askorbiinhappega (Shalaby, El-Ramady 2014). 

Viinamarja lehe kaudu väetamine askorbiin- ja sidrunhappega soodustas taime kasvu, tõstis 

lehtede massi, lehes oleva klorofülli sisaldust ning suurendas kobara kaalu (Fayed 2010). 

Erinevate antioksüdantide kasutamine mõjub hästi nii saagikusele, kvaliteedile, 

sekundaarsetele ainevahetusproduktidele (Cineros 2003) ja fotosünteetilistele pigmentidele 

läbi fotokeemilise reaktsiooni kiiremisele (Kumar et al. 1988). Fenoolide sisaldus on heaks 

indikaatoriks antioksüdantide aktiivsuse määramisel (Miguel 2010; Viuda-Martos et al. 

2011). Lisaks on täheldatud, antioksüdandid mõjutavad rakkude jagunemist ning pikenemist 

(Youssef et al. 2009). Indias katsetati küüslaugul lehe kaudu väetamist antioksüdantidega 

ning leiti, et need mõjutasid klorofülli ja karotenoidide sisaldust (Haldar et al. 2014). 

Tulemusena tõusis klorofülli ja karotenoidide sisaldus 18,6% võrra võrreldes 

kontrollvariandiga, kuid 105 päeva möödudes, hakkas sisaldus tasapisi langema.  

Siapton on esimene looma epiteelkoest hüdrolüüsitud leheväetis (Maini 2006). Katsed papaia 

(Carica papaia) peal, näitasid 22% saagikuse tõusu, kui taimi pritsiti Siaptoniga (Morales-

Payan, Stall 2003).  Seevastu spinati (Spinacia olerecea) peal ei täheldatud mingit mõju 

(Kunicki et al. 2010). Kuid põldkatsed porgandiga (Daucus carota) näitasid saagikuse tõusu 

ühe aastal, kolme aastasest katseperioodist, kui leiti, et lahustuvate suhkrute ja karotenoidide 

sisaldus suurenes ning nitraatide hulk porgandis vähenes võrreldes kontrollvariandiga 

(Grabowska et al. 2012). 

Küüslaugu lehe kaudu väetamisel bioväetisega Halex-2 -  (sisaldab lämmastikku siduvaid 

baktereid Azospirillium, Azotobacter ja Klebsiella ja humiinhapet) - suurenes küüslaugu 

saagikus ja paranes kvaliteet ning säilivus (Adbel-Razzak, El-Sharkawy 2013). 
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Poolas katsetati söögisibula peal lehe kaudu väetimisel mereadru ekstrakti. Tulemused 

näitasid, et preparaadi Kelpak SL kasutamisel oli kasvu soodustav efekt taimedele 

(Szczepanek et al. 2017). Sibula pealsete kasvu võibolla seotud juurestiku paremast arengut, 

mis tuleneb toitainete kättesaadavusest ja rohkusest tänu biostimulandi kasutamisele. Kasulik 

mõju võib tuleneda ka suurenenud CO2 assimilatsioonist ja vee efektiivsemast kasutamisest 

fotosünteesis (Mikiciuk, Dobromilska 2014). Katsete autorid on toonud välja, et Kelpak SL 

kasutamise efektiivsus oleneb kasutuskordade arvust, kogusest ja kasvufaasist ning 

keskkonnatingimustest. Lisaks on mainitud, et maisi (Zea mayz), tomati (Lycopersicon 

esculentum) ja maasika (Fragaria×ananassa) lehtede väetamisel mereadruga, täheldati juure 

kasvu ning arengut (Jeannin et al. 1991; Crouch, van Staden 1992; Alam et al. 2013). 

On leitud, et humiinhapped suurtes kogustes mõjuvad taimedele negatiivselt – mõjutades 

juure veejuhtivust ning kaltsiumi, vase ja lämmastiku sisaldust (Asli, Neumann 2010). On 

tõenäoline, et selline toime võib olla tingitud humiinhapete kuhjumisest juure rakukestadele, 

mis põhjustab ainevahetushäireid ning sellest lähtuvalt väheneb antioksüdantide aktiivsus. 

Hartz ja Bottoms (2010) on toonud välja, et humiinained on mitte efektiivsed ning nende 

positiivne mõju esineb ainult hüdropoonikas. Ning põldkatsed, mis on olnud humiinainete 

kasutamisel positiivsete tulemitega, on põhjustatud mulla orgaanilise aine puudusest. Näiteks 

salati kasvatamisel, kasutati humaate bioväetisena, mille tulemusena nitraadi reduktaas 

suurenes ning kasvuperiood lühenes (Hernandez et al. 2015). Vastupidiselt Olivares et al. 

(2015) katses kasutati humiinhapetest eraldatud vermikomposti tomatitel kasvuhoones, mille 

tulemusena kiirenes idanemisprotsess.  

 

 

 

 

 
 

 

 



17 
 

 

 

2.UURIMISTÖÖ TINGIMUSED JA METOODIKA 
 

2.1. Meteoroloogilised ja agronoomilised tingimused katseaastatel  

 

Katseaasta temperatuuride andmed on saadud Eesti Loodusuurijate Seltsi Jõgeva 

ilmahuvikeskusest (L.Keppart) ja Alatskivi ilmavaatluspunktist (E. Laretei). Paljude aastate 

keskmised on esitatud Alatskivi ilmavaatluspunkti 1981–2010. aastatel kogutud andmete 

põhjal.  

Katseala õhutemperatuur oli novembris ja detsembris kõrgem kui paljude aastate keskmine 

temperatuur (Tabel 2.). Jaanuaris oli aga külmem kui paljude aastate keskmine. Veebruarist 

maini oli katseala õhutemperatuur soojem, juuni jahedam ja juuli soojem kui paljude aastate 

keskmine. Sademeterohked kuud olid november, mai ja juuni. Vähem sademeid tuli aga 

augustis, oktoobris, aprillis ja juulis. Sademete hulk oli piisav küüslaugu kasvuks ja arenguks. 

Kuigi lumekatte paksus oli katseaasta talvel vaid kuni 9 cm, oli see küüslaugu taimede 

talvitumiseks.  

 

Tabel 2. Katseaasta ilmastikuandmed (2015–2016), võrdlusena paljude aastate keskmine 

(1981–2010) 

Kuu Keskmine 

õhutemperatuur. 

°C, 2015-2016 

Keskmine 

õhutemp. °C, 

1981–2010 

Sademed, mm 

2015–2016 

Keskmine 

sademed mm, 

1981–2010 

Oktoober 7,1 6,2 49 70 

November 3,7 0,3 87 59 

Detsember 1,2 -3,5 55 54 

Jaanuar -8,1 -4,8 46 49 

Veebruar -0,6 -5,7 40 38 

Märts 2,0 -1,3 35 40 

Aprill 5,7 5,3 9 33 

Mai 12,0 11,3 81 50 

Juuni 13,5 15,3 146 85 

Juuli 19,6 17,9 34 75 
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Katseala mullaproovide analüüsid tehti Eesti Maaülikooli Taimebiokeemia laboris. Määrati 

mulla happesus ja olulisemate elementide sisaldus. Mulla tingimused olid küüslaugu 

kasvatamiseks sobivad. Mulla pHKCl oli 5,8, fosfori sisaldus 198 mg/kg, kaaliumis sisaldus 

152 mg/kg, kaltsiumi sisaldus 561,2 mg/kg, magneesiumi sisaldus 67,97 mg/kg, lämmastiku 

sisaldus 1700 mg/kg, väävli sisaldus 8 mg/kg ja süsiniku sisaldus 1,7% 

 

 

2.2 Metoodika  

 

Põldkatse erinevate kasvuaegselt pritsitavate biostimulantide ja leheväetistega viidi läbi 

Jõgevamaal Pala vallas Tooma talu tootmispõllul. Taliküüslauk ’Ziemiai’ istutati 17. 

oktoobril 2015. Küüslaugud istutati käsitsi 5-6 cm sügavusele, üherealiselt vagudesse küünte 

vahega 12 cm ning reavahega 70 cm. Ühe katselapi pindala oli 7 m² ja vao pikkus 10 meetrit. 

Katse rajati neljas korduses.  

Sügisel väetati katsepõld mineraalväetisega 350 kg/ha, selleks kasutati väetist NPK 3-8-20. 

Kevadine väetamine toimus 15.04.2016. Kasutati väetist YaraMila Cropcare 11-11-21, 

normiga 500 kg/ha. Taimede kasvuajal väetati küüslaugu taimi ammooniumsalpeetriga, 

normiga 175 kg/ha. Väetamine toimus 11.05.2014.  

Umbrohutõrje herbitsiidiga Stomp tehti katsealal 29.04.2016, kulunormiga 2 l/ha. Mehaanilist 

umbrohutõrjet tehti neli korda kasvuperioodi ajal.  

Esimene pritsimine biostimulantide ja leheväetistega toimus 13.05.2016. vastavalt toote 

valmistaja või maaletooja soovitustele. Katses oli 7 toodet ning kontrollvarianti pritsiti puhta 

veega. 
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Tabel 3. Katses kasutatud biostimulandid ning nende kulunormid 

Katsevariant 

 

Kasutusnorm 

Kontroll  

Raykat Growth 1 L/ha 

Aminocat 1 L/ha 

Ruter AA 2 L/ha 

Aton AZ 2 L/ha 

Prolis + Ecolist 3 g/h + 3 L/ha 

Ekolist 3 L/ha 

Sulfone 1 kg/ha 

 

Pritsimislahuse hulk oli kõigis variantides arvestuslikult 300 L/ha, kontrollvariandile pritsiti 

sama kogus puhast vett. 

 

 

Raykat Growth (Atlantica) on kasvustimulaator vabade aminohapetega, mis sisaldab 

taimede kasvuks vajalikke makro- ja mikroelemente. Tootja soovitab pritsida lehtedele 

vahekorras 0,125-0,3 l/ 100 l vee kohta iga 7 päeva tagant, mitte enam kui 2-3 korda.   

 http://www.atlanticaagricola.com/en/productos.php?ct=27#   

 

Aminocat (Atlantica) on vabade aminohapetega kasvustimulaator, mis sisaldab taimede 

kasvuks vajalikke makro- ja mikroelemente. Tootja soovituse kohaselt pritsida lehtedele 

vahekorras 0,05-0,3 l/100 l vee kohta. Vastavalt vajadusele 2 kuni 4 korda 

vegetatsiooniperioodi jooksul. 

http://www.atlanticaagricola.com/en/productos.php?ct=27#   

 

Ruter AA (Tradecorp) on kasvustimulaator vabade aminohapetega, mis sisaldab taimede 

kasvuks vajalikke makro- ja mikroelemente (N-P2O5-K2O 5,5-5-3,5). Soovituslikult 1-2 l/ha 

pritsida 2-4 korda alates 8-10 lehe faasist 10-15-päevaste vaheaegadega.  

http://www.balticagro.ee/vaetised/biostimulaatorid/ruter-aa   

 

Aton AZ (Tradecorp) on L-alfa aminohapetega kasvustimulaator, mis sisaldab lisaks 

taimede kasvuks vajalikke mikroelemente. Tootja soovitusel kohaselt 2 L/ha. 

http://www.agroquimicos-organicosplm.com/aton-az-186-3#inicio   

 

http://www.atlanticaagricola.com/en/productos.php?ct=27
http://www.atlanticaagricola.com/en/productos.php?ct=27
http://www.balticagro.ee/vaetised/biostimulaatorid/ruter-aa
http://www.agroquimicos-organicosplm.com/aton-az-186-3#inicio


20 
 

PROLIS - koostis: 99,5-%, asendamatu aminohape L-α proliin.  Tootja soovitus 3-4 g/ha, 

200-300 L/ha vees. 

 

Ekolist 12-4-7 on makroelementide kontsentraat mikroelementide lisandiga. N-P-K 

optimaalne vahekord ja formulatsioonid kindlustavad tõhusa toitainetega varustatuse kõigile 

kultuuridele. Tootja soovitus 3-10 L/ha. 

 

Sulfone (Verdesian) – Nutri-Phite Sulfone on kõrge väävlisisaldusega leheväetis (N-P2O5-

K2O 5-20-15 + S14). Tootja soovitab normiga 1 kg/ha. 

 

Katses olevaid taliküüslaugud koristati 23.07.2016. Saagikoristusel lõigati küüslaukudel ära 

varred, alles jättes umbes 3 cm pikkuse varretüüka, ning juured.  

Küüslaugud kuivatati teravilja kastkuivatis temperatuuril 30–32 ºC 2–4 päeva ning 

järelkuivatamine toimus 2–3 nädalat hästi ventileeritud kuivas ruumis. Pärast kuivatamist 

sorteeriti küüslaugud läbimõõdu alusel 6 suurusrühma, ning iga katsevariandi saak kaaluti 

eraldi. Kaalumisel saadud andmete põhjal arvutati küüslaugusortide kogusaak (kg/m2).  

Katseandmed töödeldi ühefaktorilise dispersioonanalüüsiga ja variantide vaheliste erinevuste 

võrdlemiseks töödeldi andmeid post-hoc testiga, millest kasutati Fisheri LSD testi, 

piirdiferentsiks 95% usutavuse tasemel. Andmeanalüüsiks kasutati statistika programmi 

Statistica for Windows. Joonistel ja tabelites ei ole ühesuguste tähtedega tähistatud väärtused 

statistiliselt oluliselt erinevad. 

 

 

  



21 
 

 

 

3.TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Küüslaugu kogusaak 

 

Katse kogusaak varieerus 496...577 g-ni (Joonis 1.). Madalaima kogusaagiga olid 

kontrollvariant, (496 g/m2), mida ei väetatud ja leheväetis Ekolist (529 g/m2). Kontrollvariant 

on statistiliselt usutava erinevusega katsevariantidest Raycat Growth, Aminocat, Ruter AA, 

Aton AZ, Prolis+Ekolist ja Sulfone. Statistiliselt usutavat erinevust ei ole kontrollvariandi 

ning preparaadi Ekolist vahel. Lisaks puudub statistiline usutavus Raycat Growth, Aminocat, 

Ruter AA, Aton AZ, Prolis+Ekolist, Ekolist ning Sulfone vahel. Kuid võib väita, et Ekolist ja 

Sulfone katsevariandid, Aminocat ja Ekolist on usutava statistilise erinevusega.  

Katse tulemus näitab, et kasutades erinevaid preparaate annavad võrreldes kontrollvariandiga 

suurema saagi. Kuigi antud katse kogusaak on arvestatud grammi ruutmeetrilt, siis saak 

kilogrammi hektarilt on oluline tootja seisukohalt. Näiteks kasutades preparaati Aminocat on 

võimalik saada hektarilt 5,7 t saaki võttes aluseks antud katse tulemused. Näiteks Anjum et al. 

(2014) toob oma katsete tulemustes välja, et biostimulantide kasutamine koos NPK väetisega 

andis 15,33 t/ha kui kontrollvariant oli 7,67 t/ ha. Vahe on enamvähem kahekordne.  
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Joonis 1. Taliküüslaugu kogusaak (g/m2) sõltuvalt kasvuaegsest pealtväetamisest 

biostimulantide ja leheväetistega 2016. aastal 

 

 

3.2. Küüslaugu liitsibulate mass 

 

Liitsibulate keskmine mass varieerus 46,4...52,2 g-ni, mille vahe on kõigest 5,8 g. (Joonis 2.). 

Madalaim liitsibulate mass on kontrollvariandis. Statistiliselt usutav erinevus esineb ainult 

kontrollvariandi ning väetise Sulfone vahel. Ülejäänud preparaatide vahel statistiliselt usutav 

erinevus puudub.  
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Joonis 2. Taliküüslaugu 1 liitsibulamass (g/m2) sõltuvalt kasvuaegsest pealtväetamisest 

biostimulantide ja leheväetistega 2016. aastal 

 

 

3.3.  5-6cm läbimõõduga küüslaukude saak 

 

Küüslaugu kaubanduslik saak hakkab alates 5 cm läbimõõduga küüslaugu sibulatest. 5-6 cm 

läbimõõduga küüslaukude saak jääb 250...396 g vahele (Joonis 3.). Preparaadiga Ekolist 

pritsitud saak jäi väikseimaks. Kontrollkatse ei oma statistiliselt usutavat erinevust kõigi 

katsevariantide vahel. Kuid statistiliselt usutav erinevus esineb preparaadi Raycat Growth ja 

Ekolist; Aminocat ja Ekolist; Sulfone ja Ekolist; Ruter AA ja Ekolist; Ruter AA ning Aton 

AZ vahel.  
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Joonis 3. Taliküüslaugu 5-6cm läbimõõduga küüslaukude saagikus (g/m2) sõltuvalt 

kasvuaegsest pealtväetamisest biostimulantide ja leheväetistega 2016. aastal 
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3.4. Kaubanduslik saak 

 

Küüslaugu kaubastamisel on Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud kvaliteedistandardid (EK 

määrus 2288/1997). Küüslaugud jagatakse kolme kvaliteediklassi: 

1) Ekstraklass - sibulad peavad olema veatud, küüned tihedalt koos ja juured lõigatud ning 

diameeter vähemalt 45 mm. 

2) I klass - võib sisaldada väikesel määral kuju-, värvi- või arenguvigu, lubatud on 

kattesoomuste väikesed rebendid.  

3) II klass - turustuskõlblikud tooted, mis ei sobi I klassi, kuid samas on täidetud 

miinimumnõuded, võivad esinevad kuju- ja värvusvead; koorerebendeid või sibulakoore 

puuduvaid osi; armistunud vigastused; ebakorrapärane kuju. I ja II klassi küüslaugu 

läbimõõt peab olema vähemalt 30 mm. 

 

Antud katses arvestati kaubandusliku saagine üle 4 cm läbimõõduga küüslaukusid. 

Kaubanduslik saak jäi 489...571 g vahele, kõrgeima saagiga seejuures saavutati preparaadiga 

Aminocat, madalaimaks jäi kontrollvariandi saak. Statistiliselt usutav erinevus on 

kontrollvariandi ja preparaatide Raycat Growth, Aminocat, Ruter AA, Aton AZ, 

Prolis+Ekolist ja Sulfone vahel, statistiline usutavus puudub preparaadi Ekolist ja 

kontrollvariandi vahel. Usutav erinevus on puudu Raycat Growth, Aminocat, Ruter AA, Aton 

AZ, Prolis+Ekolist ja Sulfone vahel. Seevastu preparaatide Sulfone, Prolis+Ekolist ja Ekolist 

vahel on statistiliselt usutav erinevus.   
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Joonis 4. Taliküüslaugu kaubanduslik saak (g/m2) sõltuvalt kasvuaegsest pealtväetamisest 

biostimulantide ja leheväetistega 2016. aastal 
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KOKKUVÕTE 
 

Küüslaugu tarbimisel on inimorganismile teadagi positiivne mõju. Kuid lisaks teadlikule 

tarbimisele tuleb tähelepanu pöörata teadlikule kasvamistehnoloogiatele, mille eesmärkideks 

on suurendada saagikust kui parandada kvaliteeti läbi keemilise koostise taimes. Kuna 

tänapäeva põllumajanduse üheks osaks on saanud loodussõbralik tootmisviis, tuleks leida 

sellele vastavaid preparaate ning tooteid, mis toetaksid seda. Üheks selliseks variandiks on 

biostimulandid.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada biostimulantide mõju küüslaugu 

saagikusele ning püstitatud hüpotees oli, et biostimulandid suurendavad küüslaugu saagikust. 

Selle välja selgitamiseks viidi läbi põldkatse taliküüslaugu ’Ziemiai’ peal kasutades 

biostimulaatoreid ja leheväetisi.  

Küüslaugu sordiga ’Ziemiai’, mis on Leedu päritolu taliküüslauk ning mille liitsibulad võivad 

kasvada kuni 130 grammi raskusteks, viidi läbi lehe kaudu väetamise katse viidi läbi 2015.-

2016. aastal, Jõgevamaal, Pala vallas, Tooma talu tootmispõllul. Taliküüslaugud pandi maha 

17.10.15. neljas korduses 7m2 suurusele katselapile. Talvine lumikatse oli 9cm, mis tagas 

küüslaukude talvitumise. 

Eelnevalt istutusele väetati sügisel mineraalväetisega NPK 3-8-20 350 kg/ha. Kevadel väetati 

väetisega Yaramila Cropcare 11-11-21 - normiga 500 kg/ha. Kasvuaegselt kasutati 

ammoniumsalpeeterit, mille norm oli 175 kg/ha. Umbrohutõrjel kasutati preparaati Stomp 

ning mehaanilist tõrjelt tehti vegetatsiooniperioodil neli korda.  

Katses kasutati 7 preparaati: Raycat Growth, Aminocat, Ruter AA ja Aton AZ, mis on 

kasvustimulaatorid aminohapetega; lisaks Prolis, mis on aminohappe proliin kasvustimulaator 

ja Ekolist, mis koosneb mikro- ja makroelementidest ning väävelväetis Sulfone. 

Kontrollvarianti pritsiti veega. Esimene pritsimine tehti 13.05.2017.  

Saak koristati juulikuus, mil lõigati ära juured ja pealsed. Küüslaugud kuivatati 2-4 päeva 

temperatuuril 30-32 ºC teravilja kastkuivatis. Järelkuivatati 2-3 nädalat ventileeritud ruumis. 
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Hiljem sorteeriti küüslaugud läbimõõdu alusel 6 suurusrühma, mil iga katsevariandi saak 

kaaluti ning saadud andmete põhjal arvutati kogusaak. Kogusaak varieerus 496...577 g-ni. Nii 

kontrollvariant kui Ekolist olid madala saagiga. Kuid teiste preparaatide kasutamine tõstis 

kogusaaki. 

Võttes antud töö aluseks ja kasutatud kirjanduse võib järeldada, et püsistatud hüpotees sai 

kinnituse - biostimulantidel on positiivne mõju taime saagikuse kujunemisele ning taime 

kasvule. Ainuüksi biostimulantide kasutamine ei anna kõrget saaki – selleks tuleb anda 

taimedele lisaks orgaanilist või mineraalväetist. Biostimulandid erinevad tavaväetiste seetõttu, 

et nende toime ei olene mullas olemasolevat toitainete sisaldusest. Samuti ei ole need 

kahjuritõrjevahendid, vaid on mõeldud toimima läbi taime füsioloogiliste protsesside muuted 

taimed elujõulisemaks ja vastupidavamaks erinevatele keskkonnamõjutajatele. Kuigi on 

tehtud katseid kasutades biostimulante on vaja tulevikus vaja uurida põhjalikult nende mõju ja 

toimemehhanisme ning selgitada välja nende pikemaajalise toime ning mõju nii inimestele kui 

looduskeskkonnale.   
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SUMMARY 
 

Pai, B. The influence of fertilization on the development and yield formation of garlic (Allium 

sativum L.) plants. Bachelor’s thesis in Horticulture. Pages 36, chapters 7, tables 3 figures 4 

and references 83.  

Estonian University of Life Sciences. Tartu, 2017. Thesis language: Estonian. 

 

The present thesis was aimed to determine the effect of biostimulants on garlic (Allium 

sativum L.) plants development and the formation of yield. The hypothesis was that 

biostimults have a positive impact on the formation of yield. To clarify this hypothesis a field 

experiment was conducted in Estonia on the cultivar ’Ziemiai’ by using biostimulants and 

foliar application on the plants. The results showed, that biostimulants can influence garlic 

plants and crop in a positive way. The total yield ranged from 496...577 g. Lowest yield was 

with the usage of Ekolist and control. It can be concluded, that using biostimulants the yield  

increased compeared to the control. It is important to combine other organic manures or 

mineral fertilizers with biostimulants, because only using these the yield will be poor. To 

understand the impact of biostimulants have on plants and humans in the future, more 

experiments need to be carried out.    
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