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Tänapäeval on aiandustootmises üha enam populaarsust kogunud maasikakasvatus. Eesti 
tootjad on võtnud Hollandi maasikakasvatajatelt eeskuju väetamise osas ja hakanud 
istutuseelselt kasutama kontrollitud toitainete lahustuvusega alusväetist. Nimetatud väetis 
on eriline oma vaigukatte poolest, tänu millele vabanevad toiteelemendid järk-järgult 
mitme kuu jooksul vastavalt taime vajadusele. Kuigi antud alusväetist on kasutatud juba 
aastaid, on Eesti maasikakasvatajate seas tekkinud küsimus, kas kuluka alusväetise 
kasutamine istutuseelselt reaalselt ka saagilisa toob ja kas alusväetis toimib Eesti 
kliimtingimustes ning meil kasvatatavate sortide puhul. Antud magistritöö eesmärgiks oli 
uurida alusväetise ja üksnes tilkkastmissüsteemi kaudu väetamise mõju aedmaasika sortide 
‘Sonata’ ja ‘Polka’ toitaintega varustatusele ja saagile. Väetuskatse viidi läbi Lõuna-Eesti 
tootmisistandikus 2016. a. Alusväetisega variandis anti istutuseelselt kontrollitud 
lahustuvusega väetist, kontrollvariandis seda ei antud. Mõlemaid variante väetati 
tilkkastmissüsteemi ja lehe kaudu samadel aegadel ja samades kogustes. Tulemustest 
selgus, et alusväetise mõju oli sorditi erinev; mõju sordile ‘Polka’ oli suurem kui mõju 
sordile ‘Sonata’. Alusväetis suurendas oluliselt ‘Polka’ lehtede ja õisikuvarte arvu, lisaks 
suurendas statistiliselt oluliselt ka ‘Polka’ lehtede lämmastiku- ja kaaliumisisaldust. 
‘Sonata’ puhul suurendas alusväetise kasutamine oluliselt vaid lehtede fosforisisaldust. 
Alusväetise kasutamine ei suurendanud statistiliselt oluliselt kogusaaki ega vilja massi. 
Antud magistritöö viidi läbi jahedal ja vihmasel suvel ja nendes tingimustes ei osutunud 
alusväetise kasutamine õigustatuks. 
Märksõnad: Fragaria x ananassa, kontrollitud lahustuvusega väetis, ‘Polka’, ‘Sonata’, 
saak, vilja mass 
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Among horticultural farmers, strawberry production becomes more and more popular. 
Estonian strawberry growers have taken example from Dutch growers and have started to 
use controlled-release fertilizer (CRF) preplanting. Mentioned fertilizer is special because 
of its semi-permeable resin coating which ensures dissolvement of nutrients during several 
months according to the plant needs. Although the preplanting CRF has been used for 
several years in Estonia already, some Estonian strawberry growers are not sure that the 
expensive base fertilizer gives enough additional yield to cover the costs. It is not known 
whether the CRF works in Estonian climatic conditions and on the cultivars grown in this 
area. The aim of this master thesis was to determine the effect of using CRF preplanting on 
the leaves’ nutrient content and yield of strawberry cultivars ‘Sonata’ and ‘Polka’.  
Fertilization experiment was conducted on a South Estonian production field in 2016. CRF 
was applied into the soil under black plastic mulch prior planting and Control treatment did 
not receive CRF. Both treatments were fertilized via drip irrigation and via leaves at the 
same way. The results showed tha the impact of preplanting CRF was cultivar-dependent. 
‘Polka’ was more influenced than ‘Sonata’. CRF increased significantly the number of 
‘Polka’ flower clusters and number of leaves. Also the content of nitrogen and potassium 
in ‘Polka’ leaves were significantly higher in CRF treatment. In ‘Sonata’ only phosphorus 
content in leaves increased after the usage of CRF. Total yield and fruit size was not 
affected in either of cultivars. Based on this research, using CRF was not profitable in 
mentioned cultivars in 2016. However, the experiment was carried out in cool and rainy 
summer and the results could be different in different weather conditions and with other 
cultivars. 
Keywords: Fragaria x ananassa, base fertilizer, CRF, fertilization, strawberry yield, 
‘Polka’, ‘Sonata’ 
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SISSEJUHATUS 
 

Tänapäeval on aiandustootmises üha enam populaarsust kogunud maasikakasvatus. 

Statistikaameti 2015. aasta andmete põhjal on Eestis maasikakasvatuse pindalaks 675 ha 

(Statistikaamet 2017).  Eesti tootjad on istandike rajamiseks hakanud kasutama frigotaimi, 

mille erinevuseks võrreldes tavapäraste tütartaimedega on see, et taim annab saaki juba 

istutusaastal. Esimesed viljad korjatakse ligikaudu 60 päeva pärast istutamist. Maasika 

frigotaim istutatakse kevadel, tavaliselt mai alguses või lõpus, olenevalt 

ilmastikutingimustest ja sellest, kas tahetakse varajasemat või hilisemat saaki saada. 

Maasika frigotaimi imporditakse peamiselt Hollandist. Lisaks frigotaimede 

kasutuselevõtule on mõned Eesti maasikakasvatajad võtnud hollandlastelt eeskuju ka 

väetamise osas ja hakanud istutuseelselt kasutama kontrollitud toitainete lahustuvusega 

alusväetist. Kontrollitud lahustuvusega alusväetis on eriline oma vaigukatte poolest, tänu 

millele ei leostu toitained koheselt mulda, vaid vabanevad kaheksa kuu jooksul vastavalt 

taime vajadusele.  Selline funktsioon peaks tagama taimele kontrollitud toitainete 

vabanemise just siis, kui taim seda kõige rohkem vajab (Mivena 2017).   

 

Eelpool nimetatud alusväetist imporditakse Hollandist Eestisse suurimatele 

maasikakasvatajatele, kes müüvad seda omakorda edasi väiksematele kasvatajatele.  Kuigi 

antud alusväetist on kasutatud juba aastaid, on tekkinud Eesti maasikakasvatajate seas 

küsimus, kas kuluka alusväetise kasutamine istutuseelselt reaalselt ka saagilisa toob. Kuigi 

mõned uuringud on näidanud kontrollitud toitainete lahustuvusega alusväetise positiivset 

mõju aedmaasika taime arengule ja selle saagile (Cadahía et al. 1993), tekib küsimus, kas 

see toimib ka Eesti kliimatingimustes ja meil  kasvatatavate sortide puhul. Alusväetise 

toitainete vabanemine sõltub suuresti mullatemperatuurist, mis on Eestis näiteks 

Hollandiga võrreldes kevadel väga erinev. Seega ei saa olla kindel, et Hollandis kasutatav 

kontrollitud toitainete lahustuvusega alusväetis avaldab olulist mõju Eesti tingimustes.  
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Antud magistritöö hüpoteesideks oli: 

1) tilkkastmissüsteemi kaudu väetatavas aedmaasikaistandikus ei anna istutuseelse 

kontrollitud toitainete lahustuvusega alusväetise kasutamine olulist enamsaaki. 

2) tilkkastmissüsteemi kaudu väetatavas aedmaasikaistandikus ei ole kontrollitud 

lahustuvusega alusväetise kasutamine taimede toiteelmentidega varustatuse 

tagamiseks tingimata vajalik. 

 

Antud magistritöö eesmärgiks oli uurida alusväetisega ja üksnes tilkkastmissüsteemi kaudu 

väetamise mõju aedmaasikate ‘Sonata’ ja ‘Polka’ toitainetega varustatusele ja saagile. 

 

Sissejuhatuse lõpetuseks sooviksin tänada oma suurepärast juhendajat dotsent Ulvi Moori 

suure abi ja toetuse eest. Tahaksin tänada ka Joosepi talu, kelle tootmisistandikus antud 

magistritöö katse läbi viidi ja kes rahastas seda täielikult. Lisaks tahaksin tänada Madli 

Tramm i, Kadri Krebsteini ja Kerttu Tammikut. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1  Aedmaasika bioloogiline iseloomustus ja kasvunõuded 

 

Aedmaasikas (Fragaria x ananassa Duch.) on roosõieliste (Rosaceae) sugukonda, 

kibuvitsaliste (Rosoideae) alamsugukonda ja maasika (Fragaria) perekonda kuuluv 

risoomiga mitmeaastane taim. Teadaolevalt on Aasias, Ameerikas ja Euroopas leitud 

kokku 34 erinevat maasika liiki (Hancock et al. 1996). Erinevate autorite andmetel on 

kokku kirjeldatud maailmas üle 50 maasika liigi. Liike eristatakse peamiselt 

kromosoomide arvu järgi. Tavaliselt on selleks arvuks 7. Ploidsusaste on igal liigil erinev 

(Ilus 1988). Maasikaliikide seas esineb nii diploidseid, tetraploidseid, heksaploidseid, 

oktoploidseid kui ka dekaploidseid liike (Hancock et al. 1996). Aedmaasikas Fragaria x 

ananassa Duch. on oktoploidne liik, mis on tekkinud kahe oktoploidse liigi Fragaria 

chiloensis ja Fragaria virginiana looduslikul ristumisel. Selle tõestas ära 1700. aastatel 

Antoine Nicolas Duchesne, Versailles’i linnas Prantsusmaal (Faedi, Baruzzi 2016). 

Aedmaasika sortide aretuses on olulised 11 liiki. Eestis levinud sortide tekkes on oluline 

roll viiel liigil ja ühel teisendil  (Libek, Eskla 2012: 9). Botaaniliselt pole aedmaasika vili 

mari, vaid koguvili. Aedmaasika (edaspidi maasika) viljad ei arene välja õie emakast, vaid 

õiepõhjast (Trejo-Téllez, Gómez-Merino 2014). 

 

Juurestik 

Maasikataime mullaalune osa ehk juurestik algab risoomiga. Risoom on taime poolt 

vegetatsiooniperioodil kogutud varuainete hoiupaik. Risoomi olemasolu tõttu saab taim 

kasutada kogutud varuaineid kevadiseks kasvuks (Ilus 1988: 16). Risoom on alguspunktiks 

narmasjuurestikule, mis koosneb juhtjuurtest ja toitejuurtest. Toitejuurtel olevate 

juurekarvakestega saab taim mullast kätte olemasolevaid toitaineid ja vett, mis liiguvad 

peajuurte kaudu taime maapealsetesse osadesse. Maasikataime juured võivad areneda ja 
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kasvada kuni 120 cm sügavusele, kuid ligi 90% juurtest paiknevad siiski pindmises kihis 

ehk  umbes 20 cm sügavusel mullas (Libek, Eskla 2012: 15).  

 

Korralik maasikataime juurestik koosneb tavaliselt 20-35 põhijuurest ja tuhandetest  

väikestest juurealgetest. Juurestik areneb ja kasvab seni kuni temperatuur mullas ei lange 

alla 6-7 °C. Ühe allika väitel kasvab juurestik kõige efektiivsemalt, kui temperatuur on ligi 

12-13 °C (Barclay Poling 2012). Teise allika sõnul on juurte arenemiseks kõige 

efektiivsem temperatuur vahemikuks 18-26 °C (Libek, Eskla 2012: 15). 

Vegetatsiooniperioodil areneb juurestik kõige intensiivsemalt kuni viljumiseni ja 

saagiperioodi lõpul kuni septembri lõpuni, kui mullatemperatuur hakkab langema. 

Temperatuuri langemisel alla 2 °C juurestiku elutegevus seiskub. Kevadel, kui 

mullatemperatuur on saavutanud 2 °C, siis juured alustavad uuesti kasvu (Ilus 1988: 19).  

 

Taime juurestik võib täielikult hävida talvel liigniiske mulla või kevadel öökülmade 

tagajärjel. Juurestikule ja selle arengule võivad olulist kahju põhjustada erinevad 

seenhaigused ja nematoodid, mis võivad maasikataimed täielikult hävitada (Barclay Poling 

2012). Lisaks võib osutada allelopaatilist mõju külvikorras eelnenud kultuur. 

Maasikakasvatajad saavad otseselt juurte arengut mõjutada tagades taimedele pideva veega 

varustatuse ja sobiva eelkultuuri. Uuringud näitavad, et optimaalne mullatemperatuur ja 

veega varustatus on juurte arenguks sama olulised, kui toitainete kättesaadavus (Neri 

2016). 

 

Lehestik 

Maasika lehestik koosneb juurmistest ja pikarootsulistest kolmetistest lehtedest. Leht 

koosneb ühest keskmisest ja kahest külgmisest lehest, mille all on omakorda abilehed (EE 

2011 s.v. maasikas). Abilehti kasutatakse tihti sortide eristamiseks ja kirjeldamiseks. Igal 

sordil on iseloomulik abilehtede värvus, suurus ja kuju. Mõnel sordil on lehed 

helerohelised, teistel tumerohelised. Teatud sortidel on lehed laiad ja lopsakad, teistel 

väikesed ja kitsad. Lehtede arvu järgi määratakse lehestiku tüüp, kas tegemist on hõreda, 

keskmiselt tiheda või tiheda lehestikuga. (Eskla et al. 2000: 16). Lehed püüavad valgust, 
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mis on peamiseks energiaallikaks fotosünteesi toimumiseks. Mida suurem on lehepind, 

seda rohkem valgust suudab leht kinni püüda, ehk mida rohkem valgust taim püüab, seda 

intensiivsem on fotosüntees. Fotosünteesi käigus liiguvad suhkrud erinevatesse taime 

osadesse ja valmivatesse viljadesse, et säilitada nende edasine pidev kasv ja areng. Sügisel 

transformeerub taimes olev suhkur juurekoes olevaks tärkliseks ja säilib seal üle talve 

(Barclay Poling 2012). Mullatemperatuuri langemisel 5 °C’ni peatuvad taime areng ja kasv 

ning lehed hakkavad talvituma. Talvitumise ajaks on taim lehtedesse kogunud piisavalt 

toitaineid, et see edukalt üle elada. Kevadel, kui mullatemperatuur on piisavalt kõrge 

(+2°C), aktiviseerub taime juurestik ja talvitunud rohelised lehed hakkavad tärkama. 

Temperatuuri tõusmisel 5-7 °C’ni hakkab taim moodustama uusi lehti ja vanad talvitunud 

lehed hävivad. See protsess toimub paralleelselt tervel vegetatsiooniperioodil. Talvitumise 

käigus lehtedesse ja juurekudedesse kogunenud orgaanilised ja mineraalsed ained liiguvad 

risoomi, et aidata kaasa uute lehtede tekkimisele (Ilus, 1988: 20). Uuringud näitavad, et 

lehtede arv ja lehepinna suurus hilissügisel on korrelatsioonis viljade tekkimisega kevadel 

(Barclay Poling 2012). 

 

Õied 

Õied on olulise tähtsusega maasikasaagi kujunemisel. Õied kujunevad välja õiealgetest, 

mis asuvad õiepungades. Õiepungad tekivad saagile eelnenud sügisperioodil, tavaliselt 

augustist-septembrini. Õiepungade tekkimine sõltub taime kasvutingimustest. Selleks, et 

õiepungad saaksid areneda, peab olema tagatud vee ja toitainetega varustatus. Istandikus, 

kus taimedele ei ole tagatud piisav toitainete kogus ja veega varustatus, algab õiepungade 

teke hiljem. Õiepungade teke sõltub suuresti ka sordist. Varajastel sortidel hakkab õiepung 

moodustuma varem ja hilistel sortidel hiljem (Ilus 1988: 22). Õiepungad arenevad kuni 

taimed hakkavad talvituma ja kevadel, kui algab vegetatsiooniperiood, siis õiepungade 

areng jätkub. Õite arv on sorditi väga erinev, lisaks määrab õite arvukuse ka taime vanus ja 

kasvutingimused. Maasikataim suudab toota üle 20 õisiku ja ligi 200 õit (Eskla et al. 2000: 

18). 
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Olulist mõju õite tekkele ja nende arengule osutab päevapikkus ja temperatuur. 

Kirjandusest selgub, et fotoperioodi pikkus avaldab õiepungade moodustumisele mõju, 

olles korrelatsioonis temperatuuriga (Sønsteby, Heide 2007). Lühipäevataimede 

optimaalne päevapikkus jääb alla 14 tunni ja sobiv temperatuur alla 17 °C. 

Pikapäevataimed vajavad kasvuks enam kui 14 tunnist päevapikkust (Husaini, Wen Xu 

2016). Teises allikas on toodud välja, et kõige efektiivsem õiepungade moodustumine 

toimub siis, kui päevapikkuseks on 10-12 h ja optimaalseks temperatuuriks on 12 °C (Ilus 

1988: 22). 

 

Siinkohal võib tuua näiteks Norras 2016. aastal teostatud katse, kus uuritavaks faktoriks oli 

õiepungade tekkimine sõltuvalt päeva pikkusest ja temperatuurist. Katses kasutatav sort oli 

sama, mis antud magistritöö üks sortidest ‘Sonata’. Tulemustest selgus, et kõige 

efektiivsem õiepungade moodustumine toimus siis, kui päevapikkuseks oli 10 h ja 

temperatuuriks 12 °C (Sønsteby et al. 2016). Antud katse tulemused on sarnased Laine 

Ilusa (1988) raamatust pärineva informatsiooniga, lisaks on katses kasutatud Eestis 

laialtlevinud sorti ‘Sonata’. Seega võib öelda, et Eesti tingimustes arenevad õiepungad 

kõige efektiivsemalt siis, kui päeva pikkuseks on 10-12 h ja temperatuur jääb 12 °C ligi. 

 

Viljad 

Pärast õitsemisperioodi areneb õiepõhjast rohekas vili, mis hiljem valmib ja muutub 

punaseks. Igal sordil on vilja moodustumisperiood erinev. Tavaliselt algab viljumine 

juunis, kuid hilisematel sortidel ka juulis. Olenevalt ilmastikust kestab see periood 2-4 

nädalat. Hoolikal sordivalikul ja ajatamisel erinevates tingimustes (kasvuhoones, 

kiletunnelis, katteloori all), on võimalik saaki saada 6 kuud aastas (Hessayon 2015). 
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1.2 Aedmaasika mineraalelementide vajadus erinevates kasvufaasides 

 

1.2.1 Aedmaasika toitainete vajadus 

 

Taimede toitainetega varustatus ja väetamine on väga olulised tegurid maasikakasvatuses. 

Selleks, et säilitada taimede elujõulisus, peab taim saama vajaminevas koguses erinevaid 

toitaineid ja vett. Maasikataime efektiivseks arenemiseks on vaja tagada makro- ja 

mikroelementide kättesaadavus ja soodne kasvukeskkond juurtele. Mulla pH (optimaalne 

vahemik 5,5-6,5) on võtmefaktoriks soodsale juurekeskkonnale. Mulla pH ei mõjuta ainult 

juurte arengut, vaid mõjutab ka paljude toitainete kättesaadavust. Maasikataim vajab 

kasvuks ja arenguks kõige rohkem primaarseid makroelemente: lämmastik (N), fosfor (P), 

kaalium (K), seejärel sekundaarseid makroelemente: kaltsium (Ca), magneesium (Mg) ja 

väävel (S) ja lisaks väiksemates kogustes mikroelemente: raud (Fe), mangaan (Mn), tsink 

(Zn), vask (Cu), boor (B) ja molübdeen (Mo) (Casteel 2011).  

 

Maasikakasvatuses on keeruline välja tuua õiget agrotehnoloogiat ja väetamist. Taime 

toitainete vajadus sõltub erinevatest faktoritest nagu toitainete kättesaadavus, mullastik, 

mulla pH, kastmisvee pH, mulla orgaanilise aine sisaldus, savisisaldus, mullaharimine, 

herbitsiidide kasutamine. Selleks, et hinnata taime toitainete vajadust, on vaja teostada 

taime leheanalüüsid ja mullaanalüüsid. Mullaanalüüsid näitavad, millised ja mis kogustes 

toiteelemendid on taimele mullas saadaval. Leheanalüüsid näitavad taimede poolt juba 

omastatud toitainete sisaldust, tänu millele on võimalik teatud kasvufaasis tuvastada 

erinevate toitainete puudust või üleküllust. Väetiste kasutamine ja erinevate toitainete 

andmine taimedele teatud arengufaasis on ülimalt oluline. Taime toitainete vajadus on 

erinevates kasvuetappides erinev. Oluline on tagada vajamineva toiteelemendi piisav 

kogus taimele just selles kasvufaasis, kus taim seda kõige rohkem vajab (Bushway 2004).  
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Lämmastik, fosfor ja kaalium on olulised optimaalse saagi ja kvaliteedi tagamiseks. 

Sekundaarsed makroelemendid mängivad olulist rolli fotosünteesi protsessis, rakuseina 

arengul ja proteiini tootmisel. Mikroelementide vajadus on väga väike, kuid nende 

olemasolu on vajalik taime normaalseks kasvuks ja arenguks. Mikroelemendid toimivad 

taimes keemiliste reaktsioonide katalüsaatoritena ja võivad ülemäärastes kogustes mõjuda 

toksiliselt (Casteel 2011).  

 

 

1.2.2 Aedmaasikale olulised makroelemendid 

 

Lämmastik (N)  

Lämmastik on kõige olulisem toiteelement maasikataimele. Selleks, et juurestik ja lehestik 

saaks kasvada ja areneda kõige efektiivsemalt, on taimele vaja tagada piisavas koguses 

lämmastikku. Lämmastikuvajadus on suurim kevadel, mil taime areng on kõige kiirem. 

Lämmastik on oluline võsundite ja viljapungade moodustumisel (Ullio 2010). Lämmastik 

ei ole oluline mitte ainult taime efektiivseks arenemiseks ja kasvuks, vaid mõjutab oluliselt 

ka vilja kvaliteeti: selle struktuuri, värvust ja transpordikindlust (D’Anna et al. 2012). 

Mida paremini kättesaadav on lämmastik taimele, seda suurem on viljade antotsüaanide 

sisaldus (Yoshida et al. 2002). Lämmastiku defitsiidi korral taime kasv aeglustub ja lehed 

muutuvad helerohelisteks või isegi kollasteks. Vanemad lehed muutuvad punakateks 

(Joonis 1) ja viljade kasv aeglustub ning need võivad jääda väikeseks (Libek, Eskla 2012: 

172). Lämmastiku puuduse korral võib vilja tuppleht muutuda värvuselt punakaks (Joonis 

1) (Ullio 2010). Taimede vegetatiivne kasv on oluliselt mõjutatud juurtele kättesaadavast 

lämmastikust - mida rohkem lämmastikku on juuresüsteemile kättesaadav, seda kiirem on 

taimede vegetatiivne kasv (Neuweiler 2001). Lisaks suurendab lämmastik taimede 

resistentsust erinevate taimehaiguste suhtes (Nam et al. 2006). Teisalt, kuigi taime 

lämmastikuvajadus on suur, tuleb olla ettevaatlik selle liigses kasutamises alates õitsemise 

algusest kuni viljumise lõpuni. Eriti oluline on lämmastikuga väetamist jälgida noore 

istandiku puhul. Taimede lämmastikuga väetamine sellel perioodil peab olema kooskõlas 

mulla lämmastikusisaldusega. Üleliigne kogus lämmastikku mõjub negatiivselt saagile ja 
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selle kvaliteedile (Neuweiler 2001). Moor et al. 2013 poolt teostatud uuringus selgus, et 

lehtede ja viljade mineraalainete sisaldus on seotud viljade tugevusega ja hahkhallituse 

tekkega. Uuringu tulemused näitasid, et viljad, mis olid kõrge lämmastikusisaldusega ja 

madala kaltsiumisisaldusega, haigestusid hahkhallitusse suurema tõenäosusega. 

 

  
Joonis 1. Vasakul lämmastiku defitsiidi sümptomid aedmaasika vanematel lehtedel ja 

paremal lämmastiku defitsiidi sümptomid vilja tupplehel (Ullio 2010) 

 

Fosfor (P) 

Fosfor on üks olulisemaid toitaineid taime jaoks ja seda on leitud igas taimerakus. Fosfor 

on seotud mitme eluliselt olulise taime funktsiooniga, sealhulgas energia ülekandega, 

fotosünteesiga, suhkrute ja tärklise transformeerumisega, toitainete liikumisega taimes 

ning lisaks on fosfor ka osa kõikide rakkude geneetilisest materjalist (DNA ja RNA) 

(Trejo-Téllez, Gómez-Merino 2014). Fosfori vajadus on kõige suurem siis, kui taim on 

noor. Fosfor aitab kaasa taime juurdumisele ja kiirendab viljade valmimist (Ilus 1988: 88), 

fosfor ei kiirenda aedmaasika taime kasvu vaid selle arengut (Libek, Eskla 2012: 172). 

Taim omastab fosforit kõige efektiivsemalt, kui mulla pH on ligikaudu 6,5 (The Midwest 

Strawberry…2006). Fosfori puuduses olevate taimede kasv aeglustub, juured jäävad 

nõrgaks, noored lehed muutuvad kollakas-rohelisteks ja vanemad lehed punakateks (Joonis 

3.). Vili võib jääda väikeseks ja olla ebamäärase kujuga (Domoto 2011).  
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Joonis 2. Fosfori defitsiit aedmaasika vanemal lehel (Nutritional recommendations…2014) 

 

Kaalium (K) 

Kaalium pikendab rakkude eluiga ja aitab taimel omastada vett ning sünteesida 

süsivesikuid. Piisava Kaaliumigavarustatuse korral suudab taim sünteesida rohkem 

suhkruid, mistõttu on viljad magusamad (Vago et al. 2009). Kaaliumväetisi on sobilik 

kasutada nii kevadperioodil kui ka sügisperioodil (Libek, Eskla 2012: 90). Kaaliumil on 

võrreldes teiste toiteelementidega kõige suurem mõju viljade kvaliteedile (Lester et al. 

2010). Kaalium suurendab viljade askorbiinhappe sisaldust, nende arvukust ja massi 

(Ebrahimi et al. 2012). Kaalium parandab viljade transpordikindlust, suurendab taimede 

põua- ja talvekindlust ning vastupanuvõimet erinevatele haigustele (Ilus 1988). Lisaks on 

kaalium oluline toitaine juurte arenguks, mõjutades nende pikkust, massi ja kuivaine 

sisaldust (Ebrahimi et al. 2012). Kaalium võistleb omavahel magneesiumiga, seega on 

oluline tagada optimaalne kaaliumi-magneesiumi vahekord (4:1, K:Mg). Vastasel juhul ei 

pruugi taim ühte kahest toiteelemendist omastada (Nutritional recommendations…2014). 

Joonisel 3. on toodud välja kaaliumi puuduse all kannatava aedmaasika lehe 

transformeerumine ajajooksul. 
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Joonis 3. Kaaliumi puuduses kannatava aedmaasika lehe transformeerumine ajajooksul 

(Ullio 2010) 

 

Kaltsium (Ca) 

Kaltsium tugevdab ja tihendab rakuseina paksust, seeläbi püsib vilja struktuur tugevana. 

Kaltsium reguleerib taime kasvukeskkonda ja selle arengut, lisaks aitab kaltsium taimel 

võidelda abiootilise ja biootilise stressiga ning aitab paremini lämmastikku omastada 

(Easterwood 2002). Aktiivseks fotosünteesi protsessiks ja ainevahetuseks on kaltsium 

hädavajalik. Selle puuduse korral tekivad leheservadele nekrootilised laigud (joonis 4) ja 

taime juurestiku kasv aeglustub ning viljad jäävad väikeseks (joonis 5) (Ilus, 1988: 88). 

Uuringud on näidanud, et madala kaltsiumi sisaldusega viljad on tundlikud mitmete 

füsioloogiliste ja patoloogiliste häirete suhtes ja nende säilivusaeg on lühike (Conway et al. 

1992; Fallahi et al. 1997). 
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Joonis 4. Kaltsiumi defitsiidi käes kannatav aedmaasika leht (Bolda 2009) 

 

  
Joonis 5. Vasakul on kaltsiumi defitsiidi käes arenenud aedmaasika vili ja paremal 

normaalne aedmaasika vili (Ullio 2010) 

 

 

Magneesium (Mg) 

Magneesiumi ioonid asuvad klorofülli molekulis. Klorofüll on võtmeaine fotosünteesi 

protsessi toimumiseks. Fotosünteesi käigus saab taim kasvuks energiat.  Fosfori 

transportimisel taime aitab magneesium kaasa taime hingamisele, valgusünteesile ja 

erinevate ensüümide aktiviseerumisele (Marschner 2011). Magneesiumi defitsiidi korral 
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muutuvad vanemad lehed kollakas-pruuniks (joonis 6), noortes lehtedes muutused 

puuduvad. Viljad võivad värvuselt jääda helepunaseks ja tekib tendents albinismile 

(Domoto 2011).  

 

  
Joonis 6. Magneesiumi defitsiit aedmaasika lehel (Ullio 2010) 

 

Väävel (S)  

Väävel aktiviseerib teatud ensüümid ja on üks vitamiini komponentidest ning suurendab 

taime resistentsust stressi suhtes (Kirsten 2013). Kui taim kannatab väävli defitsiidi käes, 

siis muutuvad keskmised kuni ülemised lehed helerohekateks (joonis 7) või kollakateks 

ning aja möödudes võib tekkida nekrootilisi laike (Whipker 2014).  
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Joonis 7. Paremal väävli defitsiit aedmaasikal, vasakul normaalse arenguga taim (Whipker 

2014) 

 

 

1.2.3 Aedmaasikale olulised mikroelemendid 

Raud (Fe) 

Raud on mikroelement, mida maasikataim vajab väikeses koguses, kuid mis on väga 

oluline. Raud on vajalik klorofülli sünteesiks ja teatud ensüümide funktsioneerimiseks 

(Hochmuth 2011). Raua defitsiidi korral tekib taimel kloroos ehk lehtedele ilmuvad 

kollakad laigud (joonis 8). Raua puudusest põhjustatud kloroos tekib eelkõige noortele 

lehtedele (Libek, Eskla 2012: 175), lisaks võib selle defitsiit osutada negatiivset mõju vilja 

suurusele (Domoto 2011). Raud on üks tähtsamatest elementidest bioloogilise lämmastiku 

sidumise protsessi juures. Raud suurendab lehe paksust, mis parandab toitainete liikuvust 

ning mis omakorda suurendab saagikust. Raud muudab lehe tooni tumedamaks, tänu 

millele neelab see paremini päikesekiirgust. Kõrge mangaani, vase ja molübdeeni tase 

mullas takistab taimel rauda omastada. Lisaks takistab taime poolt raua omastamist külm ja 

niiske ilmastik, eriti taime varajases kasvufaasis (Nutritional recommendations…2014). 
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Joonis 8. Raua puuduse tunnusmärgid aedmaasika lehtedel (Ullio 2010) 

 

Mangaan (Mn) 

Mangaan on oluline mikroelement taime õitsemis- ja viljumisperioodil. Mangaan on 

seotud aminohapete ja proteiini tekkimisega ja on oluline klorofülli tekkeks. Mangaan 

kiirendab viljade teket ja on oluline süsivesikute ning lämmastiku ainevahetuseks (Domoto 

2011). Mangaani puuduse sümptomid sarnanevad magneesiumi defitsiidi sümptomitele 

(Libek, Eskla 2012). Mangaani puuduse korral muutuvad noored lehed helerohelisteks 

(joonis 10) või kollakateks, leherootsud püsivad tumerohelistena ning leheäärtes ilmuvad 

nekroosile omased tunnusmärgid (joonis 9) (Domoto 2011).  
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Joonis 9. Mangaani puudus aedmaasikal (Ullio 2010) 

 

 
Joonis 10. Mangaani puuduse all kannatava noor aedmaasika leht (Nutritional 

recommendations…2014) 

 

Tsink (Zn)  

Tsink on oluline mikroelement mitmes füsioloogilises funktsioonis. Selle andmine taimele 

ebapiisavas koguses vähendab saagikust (Hafees et al. 2013). Tsink mängib olulist rolli 

taime metabolismis, mõjutab hüdrogeneesi ja karboanhüdraasi aktiivsust ning stabiliseerib 

tsütokroomi sünteesi (Alloway 2008). Tsink aktiviseerib taime ensüümid, mis mängivad 

rolli süsivesikute ainevahetuses, kaitsevad rakumembraani ja aitavad sünteesida proteiini 
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ning mõjuvad positiivselt õietolmu tekkele (Marschner 2011). Tsingi defitsiit on kõige 

levinum mikroelemendi defitsiit maasikataimel (Hafees et al. 2013) Tsingi puuduse korral 

tekivad noorte lehtede ümber hele halo, mis areneb mööda lehte järjest edasi (joonis 11). 

Lisaks võivad leherood kollakaks muutuda (Ullio 2010). Tsingi defitsiidi korral jäävad 

lehed ja viljad väikseks ning saagikus võib langeda (Ulrich et al. 1980).  

 

  
Joonis 11. Tsingi defitsiidi tunnused aedmaasika lehtedel (Ullio 2010) 

 

Vask (Cu) 

Võrreldes teiste mikroelementidega omab vask kõige väiksemat mõju aedmaasikale. 

Sellegipoolest on tal oma roll taime lämmastiku ja kaltsiumi omastamises ning lisaks on 

vask oluline kloroplasti koostisosa (Bergman 1993). Vase defitsiidi sümptomiteks on 

noorte väljaarenemata lehtede heleroheline värvus, kohati pleekinud laigud. Leherood 

püsib tumerohelisena, kuid külgmised leherood muutuvad samuti helerohelisteks (joonis 

12) (Domoto 2011) 
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Joonis 12. Vase defitsiit aedmaasika lehel (Nutritional recommendations…2014) 

 

Boor (B)  

Boor on hädavajalik juurestiku arenemiseks ja õite tolmlemiseks. Boor on mikroelement, 

mis leostub väga kergesti ja mille defitsiit on pidev nähtus. Kuigi boori peetakse 

maasikataimele oluliseks elemendiks, on see ülemäärases koguses taimele toksiline. Seega 

on oluline jälgida, et taim saaks piisavalt boori, kuid mitte üleliia palju (Handley 2007). 

Boori defitsiidi korral tõmbuvad noored lehed natukene kortsu ja muutuvad kollakateks. 

Lisaks võib ilmneda ka lehe tippudes nekroosi tunnusmärke (joonis 13) Boori defitsiidi 

korral kannatavad kõige enam õied, mis jäävad väikesteks ja nende tolmlemise efektiivsus 

langeb oluliselt (joonis 14). Viljumise ajal, kui taimel on booripuudus, jäävad viljad 

väikeseks ning konarlikuks (joonis 15) (Domoto 2011). Seda kinnitab ka maailmas 

läbiviidud uuringud, kus boori puuduse korral aedmaasika vili transformeerus ja viljad jäid 

väikeseks (Lieten 2002). Lisaks selgub uuringutest, et boor ja fosfor on omavahel 

positiivses seoses. Fosfori kõrge taseme juures on boori taseme suurendamine toonud 

endaga kaasa positiivseid tulemusi nii saagikuses, kui ka õite arengul (May, Pritts 1993). 
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Joonis 13. Boori defitsiit aedmaasika lehtedel (Ullio 2010) 

 

 
Joonis 14. Boori defitsiit aedmaasika õiel (vasakul), paremal normaalne aedmaasika õis 

(Nutritional recommendations…2014) 
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Joonis 15. Boori puudus aedmaasika viljal (Pritts, Heidenreich 2012) 

 

Molübdeen (Mo) 

Molübdeeni saadavus sõltub mulla pH tasemest. Molübdeen on ainuke mikroelement, 

mille kättesaadavus taimele suureneb paralleelselt mulla pH tõusuga. Molübdeen on 

vajalik lämmastiku sidumiseks ja elektronide transportimiseks taime metabolismis 

(Nutritional recommendations…2014). Madala molübdeeni sisalduse korral võib taimede 

lämmastiku omastamise tase langeda, mis omakorda võib osutuda limiteerivaks teguriks 

saagi kujunemisel (Gao et al. 2016). Molübdeeni defitsiit maasikatel on sarnane 

lämmastiku defitsiidi tunnusmärkidega. Leheservades väljendub nekroos, mis on tingitud 

kasutamata nitraatide kuhjumisest (Nutritional recommendations…2014).
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2. KATSEMATERJAL- JA METOODIKA 

 

2.1 Katse üldiseloomustus 

 

Väetuskatse viidi läbi Joosepi talus, mis asub Ahja vallas Põlvamaal. Katsepeenrad rajati 

musta kilemultšiga 18.05.2016, samaaegselt viidi mulda ka alusväetis Mivena 

18+08+12+7MgO. Istutuseelselt viidi iga taime kohta mulda 15 grammi alusväetist (400 

kg/ha). 

Katses kasutati Hollandist imporditud aedmaasika frigotaimi ‘Sonata’ A+ ja ‘Polka’ A+. 

Mõlema sordi jaoks olid eraldi põllud. Istandike vahemaa oli ca 1 km. Taimed istutati 

tootmisistandike keskel asuvatele peenardele kahes variandis: alusväetisega variant ja 

kontrollvariant. Kontrollvariandis ei kasutatud istutuseelselt alusväetist. Variant, kus 

kasutati alusväetist tähistati ‘Polka’ istandikus tähega P ning  ‘Sonata’ istandikus tähega S. 

Kontrollvariandid tähistati vastavalt istandikele tähtedega  PK ja SK. Kõikides 

katsevariantides oli neli kordust, igas korduses 20 taime. Ühes variandis oli kokku 80 

taime. Taimed istutati kaherealiselt kilemultšiga kaetud peenrasse. Taimede vaheks reas oli 

45 cm ja peenarde omavaheline kaugus keskpunktist keskpunktini oli 1,7 m. Kõik 4 

kordust istutati järjest ühele peenrale (plokkasetus). Korduste eristamiseks kasutati kilel 

valge veekindla markeriga märgitud piirjooni. Kuna katse toimus tootmisistandikus, siis ei 

olnud võimalik paigutada variante randomiseeritult. Katsetaimede istutamist alustati 

peenra algusest 10 meetri kaugusele. Joonisel 16. on näha ‘Polka’ katse asetust, ‘Sonata’ 

katse oli samasuguse ülesehitusega. 
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Joonis 16. Aedmaasika ‘Polka’ katse tootmisistanduses 2016. aastal, kus P tähistab ‘Polka’ 

alusväetisega varianti ja PK ‘Polka’ kontrollvarianti ehk ilma alusväetiseta varianti. 

Numbrid tähistavad korduseid. (Allikas: Ranet Roositalu) 

 

 

2.2 Katses kasutatud sortide iseloomustus 

 

2.2.1 Aedmaasikas ‘Sonata’  

 

‘Sonata’ on juunis viljuv keskvarajane sort, mis on aretatud ‘Elsanta’ ja ‘Polka’ ristamise 

teel Hollandis Bert Meulenbroek’i poolt. Võrreldes üheks esivanemaks oleva sordiga 

‘Elsanta’ on ‘Sonata’ viljad ühtlase kujuga ja magusamad. Ebamäärase kujuga viljade arv 

on minimaalne (Lieten 2012). ‘Sonata’ viljad on koonilised ja suured. Võrreldes sordiga 

’Polka’ on ‘Sonata’ viljad heledamad ning säravpunase värvusega. Viljaliha on roosaka 

värvusega, mahlane ja maitsev (Kivistik et al. 2012: 264). Viljad on transpordi- ja 
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käitluskindlad. ‘Sonata’ puhmik on kompaktne ja jõulise kasvuga (Libek, Eskla 2012: 58). 

Sort annab keskmiselt tütartaimi ja esineda võib ka viietisi lehti (Kivistik et al. 2012: 264).  

‘Sonata’ on vastupidav jahukastele (Sphaerotheca macularis), kuid samas vastuvõtlik 

hahkhallitusele (Botrytis cinerea), närbumistõvele (Verticillium) ja risoomimädanikule ehk 

fütoftoroosile (Phytophtora cactorum). ‘Sonata’ vajab hea saagi moodustamiseks palju 

magneesiumi ja mikroelemente (Libek, Eskla 2012: 58). Magneesiumipuuduse tunnusteks 

on lehtede heleroheline värvus ja nekroos, mis väljendub vanematel lehtedel. Sort sobib 

külmakindluse tõttu hästi kasvatamiseks põhjapoolsematesse riikidesse. ‘Sonata’ on 

Hollandis kõige edukam ja populaarsem sort pärast ‘Elsanta’ aretamist. Taimede 

müüginumbrite põhjal on arvatavaks ‘Sonata’ kasvupinnaks Euroopas üle 2000 hektari. 

‘Sonata’ on saanud üheks domineerivamaks sordiks Põhja-Euroopa riikides nagu näiteks 

Šotimaa, Taani, Rootsi, Saksamaa ja Holland (Lieten 2012).  

 

 

2.2.2 Aedmaasikas ‘Polka’ 

 

‘Polka’ on aretatud 1975. aastal Hollandis sortide ‘Induka’ ja ‘Sivetta’ ristamise teel. Sort 

on Põhjamaades populaarne tänu heale talvekindlusele ja saagikusele. ‘Polka’ on üsna 

vähenõudlik kasvutingimuste suhtes. Viljad on munajad, ümardunud tipuga, säravpunased 

ning ühtlase valmivusega. Viljaliha on helepunane ja magus. Puhmik on suur ja tugev ning 

lehed on laiad ja sügava servasakiga (Kivistik et al. 2012: 262). Õied on hästi arenenud ja 

õietolmu suhtes suure tootlikkusega. ‘Polka’ saagikoristamise periood on enam-vähem 

sama pikk kui sordil ‘Elsanta’ on enam-vähem võrdne (De Kemp…2017).  

‘Polka’ on suhteliselt vastuvõtlik seenhaigustele ja maasikalesta kahjustusele suhtes. 

Soomest pärinevate andmete põhjal on ‘Polka’ vastuvõtlik ka risoommädaniku ehk 

fütoftoroosi (Phytophtora cactorum) suhtes. Taim vajab pidevat kastmist, et ennetada 

lõpumarjade järsku viljasuuruse langust (Libek, Eskla 2012: 47).  
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2.3 Katses kasutatud väetised ja taimekaitsevahendid 

 

Katseistandikus kasutati tootja poolt koostatud tavapärast tootmisistandiku 

taimekaitseplaani. Kontrollvariantidel alusväetist ei kasutatud, kuid ülejäänud 

agrotehnoloogilised tööd teostati kõikides katsevariantides täpselt ühtemoodi. Lisaks 

kasteti taimi pidevalt tilkkastmissüsteemi kaudu veega. Kokku väetati taimi lehe kaudu 

neljal korral ja tilkkastmissüsteemi kaudu 13 korral (tabel 1). Taimedele kokku antud 

toiteelementide kogus on toodud välja tabelis 2. Taimekaitsetöid teostati kolmel korral 

(tabel 3). Algselt planeeriti taimekaitse teostamist viiel korral, kuid halbade ilmaolude tõttu 

jäid kaks planeeritud tõrjet ära.  

 

Tabel 1. Teostatud väetamised katseistandikes 2016. aastal 

Kuupäev Väetis Väetusviis Kulunorm 
18.mai Mivena Fieldcote 8M Istutuseelselt kilemultši alla 400 kg/ha 
5.juuni Nitrocam Lehe kaudu 2,5 l/ha 
5.juuni Mivena Granusol 10-52-10 Tilkkastmissüsteemi kaudu 20 kg/ha 
10.juuni Krista MAG 

(magneesiumnitraat) 
Tilkkastmissüsteemi kaudu 25 kg/ha 

11.juuni Tradebor Lehe kaudu 1 l/ha 
11.juuni Krista K Plus (KNO3) Tilkkastmissüsteemi kaudu 25 kg/ha 
13.juuni Mivena Granusol 17-10-17 Lehe kaudu 6 kg/ha 
21.juuni Mivena Granusol 10-10-

30+3+3 
Lehe kaudu 6 kg/ha 

21.juuni Krista K Plus (KNO3) Tilkkastmissüsteemi kaudu 25 kg/ha 
27.juuni Mivena Granusol 17-10-17 Tilkkastmissüsteemi kaudu 20 kg/ha 
4.juuli Mivena Granusol 10-10-

30+3+3 
Tilkkastmissüsteemi kaudu 20 kg/ha 

7.juuli Krista K Plus (KNO3) Tilkkastmissüsteemi kaudu 25 kg/ha 
10.juuli Mivena Granusol 17-10-17 Tilkkastmissüsteemi kaudu 20 kg/ha 
13.juuli Krista K Plus (KNO3) Tilkkastmissüsteemi kaudu 25 kg/ha 
17.juuli Mivena Granusol 10-10-

30+3+3 
Tilkkastmissüsteemi kaudu 20 kg/ha 

21.juuli  Krista K Plus (KNO3) Tilkkastmissüsteemi kaudu 25 kg/ha 
25.juuli Mivena Granusol 17-10-17 Tilkkastmissüsteemi kaudu 20 kg/ha 
29.juuli Krista K Plus (KNO3) Tilkkastmissüsteemi kaudu 25 kg/ha 
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Tabel 2. ‘Polka’ ja ‘Sonata’ väetuskatses erinevates variantides taimedele antud 

toiteelementide kogus, kg/ha 

Toiteelement N NO3-
N 

NH4-
N 

P K Ca Mg B Zn S 

Alusväetisega 
variant, 
kg/ha 

113 30 77 23 120 7 23 0,207 0,108 22 

Kontrollvariant, 
kg/ha 

41 28 7 9 80 7 3 0,107 0,008 0 

 

Tabel 3. Teostatud taimekaitsetööd katseistandikes 2016. aastal 

Kuupäev Taimekaitsevahend Toimeaine  Tõrjutav 
kahjur/haigus 

Kulunorm 

5.juuni DECIS® MEGA Deltametriin 50 g/l  Maasika-
õielõikaja, 
lehetäid 

0,15 l/ha 

13.juuni MAVRIK® 2F Tau-fluvinaat 240 g/l  Maasika-
õielõikaja, 
ripslane 

0,4 l/ha  

13.juuni SWITCH 62,5 WG Tsüprodiniil 375 g/kg, 
Fludioksoniili 250 g/kg  

Hahkhallitus 1 kg/ha 

 

Uurimustöö raames peamiseks uuritatavaks faktoriks oli väetise Mivena Fieldcote 8M 

mõju aedmaasikate ‘Sonata’ ja ‘Polka’ toitainetega varustatusele ja saagile. Teised 

kasutatud väetised on toodud välja tabel 1 ja kasutatud taimekaitsevahendid on toodud 

välja tabel 3. 

 

Mivena Fieldcote 8M: 18+08+12+7MgO 

Kontrollitud toitainete vabanemisega kompleksväetis, mis viiakse istutuseelselt kilemultši 

alla. Väetis on toodetud Hollandis ja on kaetud polümeerkattega ehk vaigukihiga. 

Polümeerkatte eesmärgiks on vabastada toitelemendid teatud aja vältel, et vältida nende 

kohest leostumist. Väetise nime lõpus olev tähis 8M tähendab seda, et graanuli 

lahustuvusperiood on 8 kuud. Kokku sisaldab väetis 18% lämmastiku (N), millest 5,2% on 

ammooniumlämmastik, 3,4% nitraatlämmastik ning 9,4% karbamiidlämmastik (kaetud). 

Fosfori (P)  osakaal on 3,5% ja kaaliumi osakaal on 10%.  
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Väetis sisaldab lisaks põhielementidele veel magneesiumi (Mg) ja mikroelemente. 

Magneesiumi osakaal väetises on 4,2%. Lisaks sisaldab väetis 4,8% väävlit (S) ja 

minimaalsetes kogustes (alla 1%) vaske (Cu), rauda (Fe), mangaani (Mn), molübdeeni 

(Mo) ja tsinki (Zn) (Mivena Specialty…2017). 

 

 

2.4 Andmete kogumine  

 

Esimesed andmed koguti täisõitsemise ajal 19. juunil, mil võeti leheproovid. Igast 

variandist korjati katselappide väliselt alalt 3 korda 30 täisarenenud lehte, millest Eesti 

Maaülikooli Taimebiokeemia laboris määrati N, P, K, Ca ja Mg sisaldus. Teine andmete 

kogumine toimus 23.juunil 2016, millal loeti ära kõikide variantide ja korduste 

õisikuvarred ning täisarenenud lehed. Saagiandmed koguti vahemikus 05.07.2016 kuni 

08.08.2016. Kõikidelt variantidelt ja kordustelt korjati viljad ning sorteeriti kolme 

alljärgnevasse fraktsiooni: 

a) I valik: viljad läbimõõduga üle 2cm;  

b) II valik: viljad läbimõõduga alla 2cm;  

c) praak – hallitanud ning  muudel põhjustel kahjustatud viljad.  

 

Seejärel kaaluti ja loendati iga fraktsioon eraldi. Kokku teostati korjeid aedmaasika 

‘Sonata’ katses 10 korral ning ‘Polka’ katses 9 korral. Korjamine teostati iga kahe või 

kolme päeva tagant, mis sõltus suuresti ilmastikust. Vihmase ilma korral lükkus viljade 

korjamine edasi. Viimane andmete kogumine toimus 08.08.16, kui teostati viimane korje.  

 

Statistiline andmetöötlus viidi läbi andmetöötlusprogrammidega R-Studio ja Microsoft 

Excel. Andmetöötlusmeetodina kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi ja kahe graafiku 

puhul kahefaktorilist dispersioonanalüüsi. Lisaks teostati kahel joonisel post-hoc test 

(Fisheri LSD test) variantidevahelise erinevuse uurimiseks. Piirdiferentsid 
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(PD)  katsevariantide keskmiste vaheliste erinevuste usaldatavuse hindamiseks arvutati 

95% tõenäosuse juures. 

 

 

2.5 Katseaasta ilmastik 

 

Tartu-Tõravere meteoroloogiajaamast saadud 2016. aasta (mai-august) ning paljude aastate 

keskmise temperatuuri ja sademete andmed on esitatud tabelis 4. 2016. aasta 

vegetatsiooniperioodi keskmine temperatuur (14,2 0C) oli sarnane 1981-2010 aastate sama 

perioodi temperatuuriga (14,6 0C), erinedes ainult 0,4 0C  võrra. Kuude lõikes võiks välja 

tuua maikuu temperatuuri, mis oli 3,3 0C kõrgem kui pikaajaline keskmine näitaja. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et temperatuuri suhtes suuri erinevusi ei olnud, küll aga saab 

vastupidist väita sademete suhtes. Kindlasti mõjutas maasikataimede arengut ja kasvu 

maikuu sademetevaene periood, mil sademeid tuli kokku kõigest 2,3 mm. Võrreldes 

paljude aastate keskmise näitajaga on maikuu sademete hulk 19 korda väiksem. Teisena 

võib märkimisväärseks erinevuseks välja tuua juuni, juuli ja augustikuu sademed. Need 

kolm kuud olid vastupidiselt maikuule väga vihmarohked. Juunikuul oli sademeid kokku 

96,5 mm ehk 27,4 mm rohkem, kui paljude aastate keskmine näitaja. Juulis oli sademeid 

kokku 156,9 mm ja augustis 176,8 mm ehk kaks korda rohkem, kui mõlema kuu paljude 

aastate näitajad (juulis 72 mm ja augustis 83 mm). Nelja kuu kokkuvõttes võib tuua välja 

fakti, et 2016. aasta katseperioodil tuli sademeid kokku märkimisväärsed 432,4 mm, mis 

on 166,4 mm rohkem kui paljude aastate keskmine näitaja. Sademeterohked suvekuud 

avaldasid olulist mõju maasikataimede kasvule ja arengule ning olid pidurdavaks teguriks 

agrotehnoloogiliste tööde teostamisel. 
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Tabel 4. 2016. aasta keskmised õhutemperatuurid (0C) ja sademete hulk (mm) võrrelduna 

aastate 1981-2010 keskmistega. Allikas: Riigi Ilmateenistus 

Kuu Keskmine õhutemperatuur, 0C Sademed kokku, mm 
2016 1981-2010 2016 1981-2010 

Mai 13,7 10,4 2,2 42  
Juuni 14,1 14,4 96,5 69  
Juuli 14,3 17,4 156,9 72  
August 14,6 16,3 176,8 83  
Mai-
August 

14,2 14,6 432,4 266 

 

 

2.6 Katsekoha mullastik 
 

Katsekoha mullastiku puhul oli ‘Polka’ põllul tegemist gleistunud pruun näivleetunud 

mullaga (LPg), pH jäi vahemiku 5,5-6. ‘Sonata’ katsekoha mullastikuks oli näivleetunud 

muld (LP), pH jäi vahemiku 6-6,5. 
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3. Tulemused ja arutelu 
 

3.1 Aedmaasika lehtede ja õisikuvarte arv 

 

Aedmaasika ‘Sonata’ keskmine lehtede arv alusväetisega variandis ei erinenud statistiliselt 

usutavalt ‘Sonata’ kontrollvariandis olnud taimede lehtede arvust (joonis 17). Lehtede arv 

taime kohta oli ‘Sonata’ alusväetisega variandil keskmiselt 7,3 ja kontrollvariandil 

keskmiselt 6,6 lehte taime kohta. Aedmaasika ‘Polka’ variantidel oli statistiliselt usutav 

mõju olemas. Alusväetist saanud variandil oli keskmine lehtede arv 6,3 lehte taime kohta 

ja kontrollvariandil 4,2 lehte taime kohta. Seega võime järeldada, et alusväetise mõju taime 

lehtede arengule on sorditi erinev: ‘Polka’ puhul kiirendas alusväetis lehtede arengut, 

‘Sonata’ puhul mitte. 

 

Joonis 17. Aedmaasikate ‘Sonata’ ja ‘Polka’ lehtede arv 19. juunil istutusaastal Lõuna-

Eesti Joosepi talu tootmisistandikus sõltuvalt väetamisest. * - Erinevate tähtedega tähistatud 

väärtused on statistiliselt oluliselt erinevad (p<0,05) 
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‘Sonata’ alusväetisega variandi õisikuvarte arv ei erinenud statistiliselt oluliselt 

kontrollvariandi õisikute arvust (joonis 18). ‘Polka’ puhul oli erinevus variantide vahel 

oluline: alusväetist saanud variandi keskmine õisikuvarte arv oli 2,8 ja kontrollvariandi 

õisikuvarte arv 1,8 ehk 1 õisikuvarre võrra väiksem. Kirjandusest selgub, et kevadel 

istutatud frigotaimed võivad esimesel aastal moodustada kaks kuni neli õisikuvart 

(Henselmans Maasikataimed 2017). Antud magistritöö tulemused kinnitavad kirjandusest 

pärinevaid andmeid. Keskmine õisikuvarte arv varieerus vahemikus 1,8…2,8. Lisaks saab 

antud tulemusi võrrelda 2012. aastal Ulvi Moori poolt läbiviidud katsega, kus kasutati 

samuti Mivena Fieldcote 8M alusväetist. Tulemustest selgus, et keskmine õisikuvarte arv 

‘Sonata’ puhul oli täpselt sama antud magistritöö ‘Sonata’ kontrollvariandi õisikuvarte 

arvuga (1,8). Lisaks selgus tulemustest, et kõige rohkem moodustus õisikuvarsi esimesel 

aastal sordil ‘Ischia’ (Moor 2012). Saadud tulemust saab võrrelda antud magistritöö 

‘Polka’ alusväetist saanud variandi õisikuvarte arvuga, mis oli täpselt sama. Kirjandusest 

selgub, et õied kujunevad välja õiealgetest, mis omakorda arenevad õiepungadest. 

Õiepungad tekivad sügisperioodil (Ilus 1988: 22) mistõttu pole väga tõenäoline, et 

kevadine väetamine õisikuvarte tekkimist mõjutas. Samas on Hollandi taimetootjad 

täheldanud, et kuigi elektronmikroskoobiga on tehtud kindlaks, et taimel on 3 õisikuvarre 

alget, siis sõltuvalt keskkonnatingimustest ei pruugi need kõik alati välja areneda. 
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Joonis 18. Aedmaasikate ‘Sonata’ ja ‘Polka’ õisikuvarte arv 23. juunil istutusaastal Lõuna-

Eesti Joosepi talu tootmisistandikus sõltuvalt väetamisest. * - Erinevate tähtedega tähistatud 

väärtused on statistiliselt oluliselt erinevad (p<0,05) 

 

 

3.2 Aedmaasika lehtede mineraalelementide sisaldus täisõitsemise ajal 

 

Lämmastikusisaldus oli ‘Sonata’ alusväetisega variandi taimede lehtedes 2,957% ja 

kontrollvariandil 2,684% (joonis 19). Kontrollvariandi ja alusväetisega variandi vahel 

statistiliselt usutavat erinevust ei olnud. Küll aga oli statistiliselt oluline erinevus 

aedmaasika ‘Polka’ vastavate variantide vahel, kus lehtede lämmastikusisaldus 

alusväetisega variandis oli statistiliselt oluliselt kõrgem. Mõlema sordi puhul jäi lehtede 

lämmastikusisaldus optimaalsesse vahemikku (2,5%-3,2%). Lämmastik on oluline 

element, et taim saaks sünteesida aminohappeid ja valkusid. Toiteelemendina stimuleerib 

see taime vegetatiivset kasvu, aidates lehtedel, õitel ja võrsetel kiiremini areneda  

(Controlled Release…2014). 2009. aastal viidi Sønsteby et al. poolt Norras läbi põldkatse, 

kus üheks uuritavaks faktoriks oli lämmastikuga väetamise mõju erinevates aedmaasika 
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kasvufaasides. Katses kasutati aedmaasika sorti ‘Korona’, mis on Eestis tuntud sort ja 

viljumise aja suhtes sarnane antud magistritöös kasutatud sortidele ‘Sonata’ ja ‘Polka’ ehk 

keskvarajane. Taimede lämmastikusisalduse taset hoiti pidevalt optimaalses vahemikus 

terve taime vegetatsiooniperioodi. Tulemused näitasid, et lämmastikuga optimaalselt 

väetamine on positiivses korrelatsioonis taime vegetatiivse kasvuga. Lehepinna ja 

lehemassi suurenemine ning lehtede klorofülli sisalduse suurenemine oli mõjutatud 

lämmastikuga väetamisest. Lisaks avaldas lämmastikuga väetamine positiivset mõju juurte 

arengule ja kiirendas õite tekkimist. Tulemustest selgus veel, et lämmastikuga 

üleväetamise korral tekkisid aedmaasika noortel lehtedel nekroosi tunnusmärgid (Sønsteby 

et al. 2009). Siinkohal saame teha järelduse, et optimaalne varustatus lämmastikuga on 

taime jaoks elulise tähtsusega ja vältida tuleks selle defitsiiti või üleküllust. Jooniselt 19 

näeme, et kõikide variantide puhul oli lämmastiku sisaldus optimaalses vahemikus, kuid 

aedmaasika ‘Polka’ kontrollvariandis jäi lämmastikusisaldus (2,591%) napilt 

optimaalsesse piiri (2,5%). Siit võime järeldada, et alusväetise kasutamine oli oluliseks 

lämmastikuallikaks aedmaasika sordile ‘Polka’. Seda kinnitavad ka metoodika osas 

väljatoodud lämmastiku kogused: alusväetisega variandid said hektari kohta 72 kg rohkem 

lämmastikku ehk kokku 113 kg N ha, kontrollvariandid said 41 kg N ha kohta. 
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Joonis 19. Lämmastiku sisaldus (%) aedmaasika ‘Sonata’ ja ‘Polka’ lehtedes. Siniste 

joonte vahel on välja toodud aedmaasika lehtede soovituslik lämmastikusisaldus (%). * - 

Erinevate tähtedega tähistatud väärtused on statistiliselt oluliselt erinevad (p<0,05) 

 

Fosforisisaldus oli alusväetist saanud ‘Sonata’ lehtedes statistiliselt oluliselt kõrgem kui 

kontrollvariandis (vastavalt 0,311% ja 0,278% (joonis 20)). Mõlema variandi puhul jäi 

fosforisisaldus optimaalsesse vahemikku (0,25-0,40%). Aedmaasika ‘Polka’ alusväetist 

saanud variandi ja kontrollvariandi vahel statistiliselt usutavat erinevust ei olnud. ‘Polka’ 

kontrollvariandi lehtede fosforisisaldus (0,239%) jäi alla optimaalse vahemiku 

miinimumpiiri (0,25%) ja alusväetisega variant ületas selle napilt (0,260%). Kirjandusest 

selgub, et aedmaasika taim omastab fosforit kõige efektiivsemalt, kui mulla pH on 

ligikaudu 6,5 (The Midwest Strawberry…2006). Antud magistritöö aluseks olnud katses 

jäi ‘Polka’ katseistandiku mulla pH vahemikku 5,5-6, mistõttu võis taime fosfori 

omastamine mullast olla vähem efektiivne.  

 

2005. aastal viidi Lõuna-Eestis Moor et al. poolt läbi fosforväetise katse aedmaasika 

sordiga ‘Polka’ kus taimedele anti kahel kujul fosforväetist. Tulemustest selgus, et 

fosforväetistel ei olnud saagikusele statistiliselt usutavat mõju (Moor et al. 2008). Fosfor ei 
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pruugi statistiliselt usutavalt mõjuda saagi suurusele, kuid kirjandusest selgub, et fosfor on 

siiski oluline toiteelement taime arenemiseks. Aedmaasika taime fosfori vajadus on kõige 

suurem siis, kui taim on noor, fosfor aitab kaasa taime juurdumisele ja kiirendab viljade 

valmimist (Ilus 1988: 88). Fosfori puuduses olevate taimede kasv aeglustub ja juured 

võivad jääda nõrgaks ning viljad olla ebamäärase kujuga (Domoto 2011). 

 

Joonis 20. Fosfori sisaldus (%) aedmaasika sortide ‘Sonata’ ja ‘Polka’ lehtedes. Siniste 

joonte vahel on välja toodud aedmaasika lehtede soovituslik fosforisisaldus (%). * - 

Erinevate tähtedega tähistatud väärtused on statistiliselt oluliselt erinevad (p<0,05) 

 

Kaaliumisisaldusele lehtedes oli alusväetisel statistiliselt oluline mõju ‘Polka’ puhul: 

alusväetist saanud variandi lehtede K-sisaldus oli 1,686% ja kontrollvariandi lehtede K-

sisaldus 1,612%. ‘Sonata’ variantide puhul statistiliselt oluline erinevus puudus. Mõlema 

sordi puhul jäi kaaliumi sisaldus optimaalsesse vahemikku (1,5-2,5%). Kirjandusest 

selgub, et kaalium mõjutab kõige enam viljade kvaliteeti (Lester et al. 2010). Kaalium on 

oluline toiteelement taime elutegevuses, aidates tal sünteesida süsivesikuid ja omastada 

vett. Kui taim on kaaliumiga piisavalt varustatud, suudab taim sünteesida rohkem suhkruid 

tänu millele on viljad magusamad (Vago et al. 2009). Antud magistritöö katses anti 
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alusväetist saanud variantidele kaaliumi kokku 120 kg/ha ja kontrollvariantidele 80 kg/ha, 

tänu millele püsis lehtede kaaliumi sisaldus optimaalses vahemikus. Võrdluseks võib tuua 

2013-2015 aastatel Türgis Polat et al. (2016) poolt läbiviidud katse, kus eesmärgiks oli 

uurida erinevate kaaliumi koguste mõju aedmaasika saagile ja selle kvaliteedile. Katses 

kasutati samuti frigotaimi ja sordiks oli ‘Albion’. Kaaliumväetist anti aedmaasikale neljas 

variandis: 0 kg/ha, 50 kg/ha, 100 kg/ha ja 150 kg/ha. Tulemustest selgus, et kaaliumil oli 

kõige suurem mõju saagile ja selle kvaliteedile kogustes 100 ja 150 kg/ha juures. Mõlema 

variandi (100 ja 150 K kg/ha) puhul oli vilja mass kõige suurem ja statistiliselt usutavalt 

omavahel ei erinenud. Samuti ei olnud statistiliselt usutavat erinevust vilja mahla kuivaine 

sisaldusel, viljade pikkusel ja laiusel (viljad olid ühtlase kuju ja suurusega). Antud 

magistritöös kasutatud kaaliumi kogus jäi Türgi katses efektiivseid tulemusi andnud 

kaaliumi koguste vahepeale, seega võib soovi korral tootja tulevikus oma väetusplaani 

kohendada ja kaaliumit rohkem anda. 

 

Joonis 21. Kaaliumi sisaldus (%) aedmaasika sortide ‘Sonata’ ja ‘Polka’ lehtedes. Siniste 

joonte vahel on välja toodud aedmaasika lehtede soovituslik kaaliumisisaldus (%). * - 

Erinevate tähtedega tähistatud väärtused on statistiliselt oluliselt erinevad (p<0,05) 
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Lehtede kaltsiumi sisaldust ei mõjutanud alusväetis kummagi sordi puhul (joonis 22). 

‘Sonata’ puhul jäi nii alusväetist saanud variandi (0,637%) kui ka kontrollvariandi 

(0,670%) lehtede kaltsiumisisaldus alla optimaalse vahemiku miinimumpiiri (0,8%). 

‘Polka’ lehtedes jäi mõlema variandi kaltsiumisisaldus napilt optimaalsesse vahemikku 

(0,8-1,5%).  

 

Joonis 22. Kaltsiumi sisaldus (%) aedmaasika sortide ‘Sonata’ ja ‘Polka’ lehtedes. Siniste 

joonte vahel on välja toodud aedmaasika lehtede soovituslik kaltsiumisisaldus (%). * - 

Erinevate tähtedega tähistatud väärtused on statistiliselt oluliselt erinevad (p<0,05) 

 

Aedmaasika sortide ‘Sonata’ ja ‘Polka’ lehtede magneesiumisisaldus ei sõltunud antud 

katses oluliselt väetamisest (joonis 23). Lehtede magneesiumisisaldus jäi mõlema sordi 

mõlemas variandis alla optimaalse vahemiku (0,3-0,6%) miinimumpiiri. Taimede 

magneesiumi omastamisele võis osutada negatiivset mõju liigne kaaliumi kogus 

väetamisel. Kirjandusest selgub, et kaalium võistleb omavahel magneesiumiga ja oluline 

on tagada optimaalne kaaliumi-magneesiumi vahekord (4:1, K:Mg). Kui kaaliumi-

magneesiumi vahekord ei ole proportsionaalselt õige, siis ei pruugi taim ühte 

toiteelementidest omastada (Nutritional recommendations…2014). Metoodikast selgub, et 
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kaaliumi-magneesiumi vahekord oli suurem (5:1 alusväetisega variantide puhul ja 23:1 

kontrollvariantides) (tabel 2). Siinkohal oleks soovitus tootjale, et tulevikus muuta 

väetusplaani nii, et kaaliumi-magneesiumi vahekord püsiks optimaalsena (4:1).  

 

 

Joonis 23. Magneesiumi sisaldus (%) aedmaasika sortide ‘Sonata’ ja ‘Polka’ lehtedes. 

Siniste joonte vahel on välja toodud aedmaasika lehtede soovituslik magneesiumisisaldus. 
* - Erinevate tähtedega tähistatud väärtused on statistiliselt oluliselt erinevad (p<0,05) 

 

 

3.3 Kogusaak 

 

Katsest selgus, et mõlema sordi puhul puudus alusväetisega väetamisel kogusaagile 

statistiliselt oluline mõju. Samas tendentsina oli alusväetise positiivne mõju saagile siiski 

märgatav, seda eriti ‘Sonata’ puhul, mis andis alusväetisega variandis taime kohta 23 g 

rohkem saaki (joonis 24) ehk ca 500 kg/ha rohkem. Korrutades 500 kg/ha keskmise vilja 
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Fieldcote 8M väetise hulgimüügi hind (2460€/t) ja väetisnorm hektari kohta (400 kg/ha), 

siis saame väetise hektari kuluks 984€. Lisaks tuleb juurde liita tööjõukulu ja teised 

muutuvkulud (autori isiklik kogemus). Kokkuvõttes sõltub Mivena Fieldcote 8M väetise 

tasuvus vilja kvaliteedist ja sellest, kui kalli hinnaga viljad turustatakse. Katsest selgus 

veel, et aedmaasika ‘Polka’ keskmine kogusaak taime kohta oli suurem kui sordil ‘Sonata’. 

Kirjanduse andmetel võib klass A+ maasika frigotaimelt esimesel saagiaastal saada 150-

250 g vilju, kuid reaalne saagikus tootmisistandikus jääb 100 g ligi (Henselmans 

Maasikataimed 2017). Antud magistritöö keskmised saagikused varieerusid varianditi 

vahemikus 98…141 g. Seega võib öelda, et antud magistritöö kinnitab frigotaimede puhul 

pigem tagasihoidlikumat saagipotentsiaali.  

 

Võrreldes antud magistritöö tulemusi varasemalt Lõuna-Eestis läbi viidud 

sordivõrdluskatse tulemustega selgub, et aastati võib ka sama sordi sama suurte taimede 

saagikus olla erinev. Ulvi Moori poolt läbi viidud katse eesmärgiks oli võrrelda erinevate 

sortide saagikusi ja kvaliteedinäitajaid. Sarnaselt antud magistritööle kasutati 2012. aastal 

teostatud katses ühe sordina aedmaasikat ‘Sonata’. Samuti kasutati rajamiseelselt 

alusväetist Mivena Fieldcote 8M. Tulemustest selgus, et esimese aasta ‘Sonata’ frigotaime 

kogusaak taime kohta oli 219 g (Moor 2012) ehk 98 g rohkem, kui antud magistritöö 

‘Sonata’ alusväetist saanud variandi keskmine kogusaak (121 g) ja 121 g rohkem, kui 

kontrollvariandi keskmine kogusaak taime kohta (98 g).  

 

Antud magistritöö katse saagikustele võisid osutada negatiivset mõju ripslased (Thripidae). 

Metoodikast selgub, et planeeritavast viiest taimekaitsetööst teostati halbade ilmaolude 

tõttu ainult kolm taimekaitsetööd. Ära jäetud kahest taimekaitsetööst oli üks mõeldud 

ripslase tõrjeks. Lisaks täheldati korjeperioodil viljadel ripslase kahjustust. Kirjandusest 

selgub, et ripslased (Thripidae) toituvad aedmaasika taime pungadest, õitest ja lehtede 

mahlast. Ripslane eelistab just esimese aasta frigotaimi ja selle  kahjustuse korral võivad 

aedmaasika lehed ja võrsed keerduda ning õiepõhi ei pruugi normaalselt paisuda. Õiepõhja 

ebanormaalne areng pidurdab omakorda viljade kasvu ja tekitab neile pruunika varjundi. 

See võib omakorda muuta 2/3 saagist turustuskõlbmatuks (Aedmaasika (Fragaria x 

ananassa)…) 
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et vihmasel ja külmal perioodil, kus kontrollitud lahustuvusega 

alusväetis oli taimedele ainukeseks toiteelementide allikaks, alusväetis oma ülesannet ei 

täitnud. Tendentsina oli saagikus suurem, kuid on kaheldav, et see kataks ära alusväetisele 

tehtavad kulutused. Erinevate uuringute põhjal on leitud, et kontrollitud toitainete 

lahustuvusega alusväetisel on aedmaasikale positiivne mõju, kuid see sõltub suuresti ka 

ilmastikutingimustest. Kahjuks ilmastikuolusid põllumees muuta ei saa ja ideaaltingimuste 

tagamine on võimatu. Lisaks võib väetise mõju olla sorditi erinev. Kontrollitud 

lahustuvusega alusväetise reklaamitav positiivne mõju ei pruugi kehtida Eestis 

kasvatatavate sortide puhul. Seega on alusväetise kasutamine pigem risk, kui investeering. 

Arvestades, et tavapärase alusväetise hind on võrreldes kontrollitud lahustuvusega 

väetisega neli korda väiksem ning mis samuti katab ära aedmaasika toitainete vajaduse, 

tundub tavapärase alusväetise kasutamine olevat rohkem õigustatud. Lõppkokkuvõttes 

sõltub kõik siiski sellest, mis hinnaga suudetakse vili maha müüa.  

 

Joonis 24. Kogusaak (g) taime kohta aedmaasika sortidel ‘Sonata’ ja ‘Polka’. * - Erinevate 

tähtedega tähistatud väärtused on statistiliselt oluliselt erinevad (p<0,05) 
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Erinevate korjepäevade lõikes oli statistiliselt usutav erinevus saagis ‘Sonata’ alusväetisega 

variandi ja kontrollvariandi vahel vaid kahel korral, viiendal ja 26. juulil (joonis 25). 

Ülejäänud korjetel statistiliselt oluline erinevus alusväetist saanud variandi ja 

kontrollvariandi vahel puudus. Esimesel korjel ehk 05.07.16 oli alusväetisega variandi 

keskmine saak taime kohta 12,3 g ja kontrollvariandi keskmine saak taime kohta 8,1 g. 

26.07.16 teostatud korje keskmine saak alusväetisega variandil oli 18 g taime kohta ja 

kontrollvariandi keskmine saak 12,8 g taime kohta. Lisaks võib jooniselt näha, et 09.07.16 

oli kontrollvariandi keskmine saak taime kohta (9,2 g) tendentsina suurem alusväetisega 

variandi keskmisest saagist (8,3 g).  

 

Statistiliselt usutav erinevus ‘Polka alusväetist saanud variantide ja kontrollvariantide 

vahel puudus täielikult (joonis 26). Kuupäevadel  15.07.16, 23.07.16 ja 28.07.16 teostatud 

korjete kontrollvariantide keskmised saagid taime kohta olid tendentsina isegi suuremad 

kui alusväetist saanud variantide keskmised saagid taime kohta. 

 

‘Sonata’ ja ‘Polka’ keskmised saagid taime kohta kõikusid pidevalt ja traditsioonilist 

trendijoont (kaarjoon) ei olnud. Selline saagi kõikumine (laineline joon) võib olla tingitud 

katseperioodi ilmastikust. Ilmajaama andmed näitavad, et õhutemperatuurid kõikusid 

saagiperioodil 8,8 0C kuni 29,9 0C ja sademete hulk juulis ning augustis oli kaks korda 

rohkem, kui paljude aastate keskmine näitaja. Kirjandusest selgub, et kontrollitud toitainete 

vabanemisega kompleksväetise eritumiskiirus sõltub suuresti temperatuurist. Mida kõrgem 

temperatuur, seda kiiremini toitained graanulist erituvad, mida madalam on temperatuur 

seda aeglasem on toitainete eritumine. Kui temperatuur on kõrgem, nõuab ka taim rohkem 

toitaineid (Nutritional recommendations...2014). Seega võib järeldada, et vihmastel 

perioodidel mil alusväetis oleks pidanud olema ainukeseks toitainete allikaks, ei olnud 

sellest kasu. Samas on mujal maailmas uuritud kontrollitud toitainete vabanemisega 

väetiste mõju aedmaasika saagikusele ja vilja kvaliteedile ning tulemused on olnud 

positiivsed (Albregts, Chandler 1993). Küll aga on katsetes kasutatud sorte, mida Eestis ei 

kasvatata ja mis meie tingimustes ei pruugi kasvada. Seega võib järeldada, et alusväetise 

mõju võib sorditi olla erinev ning suurt rolli mängib ka kasvukoha kliima.  
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Joonis 25. Aedmaasika ‘Sonata’ keskmine saak (g/taim) korje kohta. * - Erinevate tähtedega 

tähistatud väärtused on statistiliselt oluliselt erinevad (p<0,05) 

 

 
Joonis 26. Aedmaasika ‘Polka’ keskmine saak (g/taim) korje kohta. * - Erinevate tähtedega 

tähistatud väärtused on statistiliselt oluliselt erinevad (p<0,05) 
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3.4 Esimese ja teise valiku viljad ning turustuskõlbmatute viljade osakaal 

 

Nii ‘Sonata’ kui ‘Polka’ puhul ei mõjutanud alusväetise kasutamine viljade jaotumist 

kvaliteediklassidesse: I valiku viljade hulk oli kõigis variantides kõige suurem (‘Sonata’ 

puhul 78-79% ja ‘Polka’ puhul 74-75%) (joonised 27, 28, 29 ja 30). II valiku viljade hulk 

oli vastavalt sordile 20% (‘Sonata’) ja 25% (‘Polka’). Praagi osakaal varieerus mõlema 

sordi puhul 1-2%. 

 

Antud tootmisistandiku tegevjuhi sõnul ei erinenud antud magistritöö katses erinevatesse 

valikutesse kuulunud viljade osakaal oluliselt eelnevatest saagiaastatest. Maasika 

frigotaimede esimesel saagiaastal on 1-2% praak viljade osakaal täiesti tavaline ja 

normaalne nähtus (H. Lillo, suuline, 2017).  

 

Varasematest Lõuna-Eesti tootmisistandikus läbi viidud katsest selgus, et ‘Sonata’ I valiku 

viljade osakaal oli 90%, II valiku viljade osakaal 8% ja praak või muudel põhjustel 

moondunud viljade osakaal 2% (Moor 2012). Tulemused erinevad antud magistritöö 

tulemustest ainult sellepoolest, et I valiku viljade osakaal oli 2012. aastal läbi viidud katses 

suurem ja II vaiku viljade osakaal väiksem. Antud magistritöö tulemused näitasid, et vilja 

keskmine mass varieerus vahemikus 7,8…9,5 g (joonis 31), mis seletab ka II valiku viljade 

suuremat osakaalu. 2012. aasta katse ‘Sonata keskmine viljamass oli 13,1 g (Moor 2012).  

 

Teise võrdlusena võib välja tuua Kahu et al. poolt 2003. aastal teostatud katse tulemused, 

kus üheks kasvatatavaks aedmaasika sordiks oli ‘Polka’. Katse üheks uuritavaks faktoriks 

oli aedmaasika ‘Polka’ turustatava- ja mitteturustatava saagi osakaal. Tulemustest selgus, 

et esimesel korjeaastal ehk 2004. aastal oli turustatava saagi (I valiku viljad + II valiku 

viljad) osakaal 79,3% ja mitteturustatava saagi ehk praak viljade osakaal 20,7%. Teisel 

korjeaastal (2005) oli turustatava saagi osakaal 88,3 % ja mitteturustatava saagi osakaal 
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11,7%. Kolmanda korjeaasta (2006) turustatava saagi osakaal oli 80% ja mitteturustatava 

saagi osakaal 20% (Kahu et al. 2010). Tulemustest on näha, et antud magistritöö 

turustatava saagi (I valik + II valik) osakaal oli tunduvalt suurem ja mitteturustatava saagi 

osakaal tunduvalt väiksem. Erinevus oli kindlasti põhjustatud taime vanusest: antud 

magistritöö katses kasutati aedmaasika frigotaimi, millelt korjati saaki juba 48 päeva 

pärast, ning Kahu et al. poolt läbiviidud katses korjati esimesed andmed istutusaastale 

järgneval aastal. Seega saame järeldada, et maasika frigotaimedelt istutusaastal korjatud 

viljad on võrreldes järgmiste aastate viljadega kvaliteetsemad.  

 

Kolmanda võrdlusena võib tuua välja Venemaal 2001. aastal teostatud katse, kus uuriti 

erinevate faktorite mõju aedmaasika turustatavale saagile. Venemaal teostatud katses 

kasutati keskvarajast sorti ‘Elsanta’, mis on üks ‘Sonata’ esivanematest. Katse tulemustest 

selgus, et ‘Elsanta’ turustatava saagi osakaal varieerus vahemikus 87,4…95,5%. Praak 

viljade osakaal varieerus vahemikus 12,6…4,5%. Uurimustööst selgus, et turustatava saagi 

osakaal (I valiku viljad + II valiku viljad) sõltub mullastikust, ilmastiku tingimustest, 

agrotehnoloogilistest võtetest, taimede istutamise ajast ja paljudest muudest faktoritest 

(Shokaeva 2004). 
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Joonis 27. Aedmaasika ‘Sonata’ alusväetisega variandi viljade jaotumine kolme valikusse 

(%) esimesel saagiaastal Lõuna-Eestis tootmisistandikus 

 

 
Joonis 28. Aedmaasika ‘Sonata’ kontrollvariandi viljade jaotumine kolme valikusse (%) 

esimesel saagiaastal Lõuna-Eestis tootmisistandikus 
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Joonis 29. Aedmaasika ‘Polka’ alusväetisega variandi viljade jaotumine kolme valikusse 

(%) esimesel saagiaastal Lõuna-Eesti tootmisistandikus 

 

 
Joonis 30. Aedmaasika ‘Polka’ kontrollvariandi viljade jaotumine kolme valikusse (%) 

esimesel saagiaastal Lõuna-Eesti tootmisistandikus 

 



	 50	

 

 

3.5 Korjeperioodi keskmine vilja mass 

 

Alusväetise kasutamine ei mõjutanud oluliselt korjeperioodi keskmist vilja massi ei 

‘Sonata’ ega ‘Polka’ puhul (joonis 31). ‘Sonata’ keskmine vilja mass alusväetisega oli 9,5 

g ja kontrollvariandi keskmine vilja mass oli 8,7 g. ‘Polka’ puhul oli alusväetisega variandi 

keskmine vilja mass 8,0 g ja kontrollvariandi keskmine vilja mass 7,8 g. Poolas viidi 

aastatel 2008-2009. läbi katse, kus antav toiteelementide kogus oli sarnane antud 

magistritöö katses kasutatud toiteelementide kogustega ja lisaks kasutati sarnaselt antud 

magistritööga aedmaasika sorti ‘Sonata’. Tulemustest selgus, et ‘Sonata’ keskmine 

viljamass oli 8,04 g (Masny, Žurawicz 2009), mis jäi alla antud magistritöö 

kontrollvariandi viljamassile (8,7 g). Teise võrdlusena võib tuua välja Ulvi Moori poolt 

2012. aastal teostatud sordivõrdluskatse, kus üheks kasvatatavaks sordiks oli ‘Sonata’ ja 

katses kasutati sarnaselt antud magistritöö katsele alusväetist Mivena Fieldcote 8M. 

Tulemustest selgus, et ‘Sonata’ keskmine viljamass oli 13,1 g (Moor 2012) ehk 3,6 g 

suurem, kui antud magistritöö ‘Sonata’ alusväetist saanud variandi keskmine viljamass. 

‘Polka’ vilja keskmist massi võib võrrelda 2003-2006 aastatel Kahu et al. poolt läbi viidud 

katse tulemustega, kus erinevate viljelusviiside korral varieerus ‘Polka’ keskmine 

viljamass 11-13 g  (Kahu et al. 2010). Antud magistritöö katse ‘Polka’ viljamass oli 

vastavalt varianditi 7,8 g (kontrollvariant) ja 8,0 g (alusväetisega variant), seega jäid 

tulemused alla 2003-2006 aastatel teostatud katse tulemustele. Antud katses võis vilja 

massile negatiivset mõju avaldada ripslane. Ripslase kahjustuse korral ei pruugi õiepõhi 

normaalselt paisuda (Aedmaasika (Fragaria x ananassa)…). Lisaks selgus leheanalüüside 

tulemustest, et ‘Sonata’ mõlemal variandil oli lehtedel kaltsiumipuudus ja ‘Polka’ 

variantidel ületas lehtede kaltsiumisisaldus napilt optimaalse vahemiku miinimumpiiri 

(joonis 22). Kirjandusest selgub, et kaltsium on aktiivse fotosünteesiprotsessi ja 

ainevahetuse jaoks oluline toiteelement. Kaltsiumi puuduse korral juurestiku kasv ja taime 

areng aeglustuvad ning viljad jäävad väikeseks (Ilus, 1988:88).  
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Joonis 31. Vilja keskmine mass (g) aedmaasika sortidel ‘Sonata’ ja ‘Polka’. * - Erinevate 

tähtedega tähistatud väärtused on statistiliselt oluliselt erinevad (p<0,05) 

 

Eraldi korjete lõikes esines statistiliselt usutav erinevus ‘Sonata’ vilja keskmises massis 

vaid kahel korjel: 09.07.16 ja 26.07.16 (joonis 32). Teistel korjetel variantidevaheline 

statistiliselt usutav erinevus puudus. Katse keskmisena oli väetamisel statistiliselt oluline 

mõju olemas. 
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Joonis 32. Vilja keskmine mass (g) korjete kaupa aedmaasikal ‘Sonata’. * - Erinevate 

tähtedega tähistatud väärtused on statistiliselt oluliselt erinevad (p<0,05) 

 

Alusväetisel oli statistiliselt oluline mõju aedmaasika ‘Polka’ vilja keskmisele massile vaid 

ühel korral (12.juuli) (joonis 33). Alusväetise mõju ei avaldunud ka katse keskmisena. 

 

 
Joonis 33. Vilja keskmine mass (g) korjete kaupa aedmaasikal ‘Polka’. * - Erinevate tähtedega 

tähistatud väärtused on statistiliselt oluliselt erinevad (p<0,05)
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KOKKUVÕTE 

 

Antud magistritöö eesmärgiks oli uurida  CRF alusväetisega ja üksnes tilkkastmissüsteemi 

kaudu väetamise mõju aedmaasika sortide ‘Sonata’ ja ‘Polka’ toitainetega varustatusele ja 

saagile. 

 

Magistritöö hüpoteesid olid järgmised: 

 

1) tilkkastmissüsteemi kaudu väetatavas aedmaasikaistandikus ei anna istutuseelse 

kontrollitud toitainete lahustuvusega alusväetise kasutamine olulist enamsaaki. 

2) tilkkastmissüsteemi kaudu väetatavas aedmaasikaistandikus ei ole kontrollitud 

lahustuvusega alusväetise kasutamine taimede toiteelmentidega varustatuse 

tagamiseks tingimata vajalik. 

 

Töös püstitatud esimene hüpotees leidis kinnitust, teine hüpotees leidis kinnitust osaliselt. 

Olulisemad tulemused võib kokku võtta järgmiselt: 

 

1. Alusväetis mõjutas erinevate sortide taimi erinevalt; mõju sordile ‘Polka’ oli 

suurem kui mõju sordile ‘Sonata’. 

2. Alusväetis suurendas oluliselt ‘Polka’ lehtede ja õisikuvarte arvu. 

3. Alusväetis suurendas statistiliselt oluliselt ‘Polka’ lehtede lämmastiku- ja 

kaaliumisisaldust, kuid ka alusväetiseta variandi lehtedes jäi see soovituslikku 

vahemikku. 

4. Alusväetise kasutamine ei suurendanud ‘Polka’ lehtede fosforisisaldust küll 

statistiliselt oluliselt, kuid tendentsina fosforisisaldus siiski tõusis ja oli 
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alusväetisega variandis soovitusliku vahemiku alampiiril, kontrollvariandis aga 

defitsiitne. 

5. ‘Sonata’ puhul suurendas alusväetise kasutamine oluliselt vaid lehtede 

fosforissialdust. 

6. Nii ‘Polka’ kui ‘Sonata’ lehtedes oli magneesiumipuudus sõltumata alusväetise 

kasutamisest. 

7. Alusväetise kasutamine ei suurendanud käesolevas katses statistiliselt oluliselt 

kogusaaki ega vilja massi. 

 

Käesolevast magistritööst võib järeldada, et kontrollitud toitainete vabanemisega 

alusväetise mõju oli sorditi erinev. Antud magistritöö viidi läbi jahedal ja vihmasel suvel ja 

nendes tingimustes ei osutunud alusväetise kasutamine õigustatuks. Lõplike järelduste 

tegemiseks oleks oluline jätkata katseid teistsugustes ilmastikutingimustes ja teiste 

sortidega.
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SUMMARY 
	
Among horticultural farmers, strawberry production becomes more and more popular. 

Estonian strawberry growers have taken example from Dutch growers and have started to 

use controlled-release fertilizer (CRF) preplanting. Mentioned fertilizer is special because 

of its semi-permeable resin coating which ensures dissolvement of nutrients during several 

months according to the plant needs. Although the preplanting CRF has been used for 

several years in Estonia already, some Estonian strawberry growers are not sure that the 

expensive base fertilizer gives enough additional yield to cover the costs. It is not known 

whether the CRF works in Estonian climatic conditions and on the cultivars grown in this 

area. 

 

The aim of the master thesis was to find out the effect of preplanting controlled-release 

fertilizers on the leaves nutrient contect and yield of strawberry cultivars ‘Sonata’ and 

‘Polka’. Fertilization experiment was conducted on a South Estonian production field in 

2016. CRF was applied into the soil under black plastic mulch prior planting and Control 

treatment did not receive CRF. Both treatments were fertilized via drip irrigation and via 

leaves at the same way. 

 

The hypotheses were following: 

 

1) the use of preplanting controlled release fertilizer does not give additional yield in 

strawberry plantations which are fertigated via drip irrigation systems; 

2) the use of preplanting controlled release fertilizer isn’t neccessery for ensuring 

adequate nutrient supply to plants in strawberry plantations which are fertigated via 

drip irrigation systems. 

 

The first hypothesis was confirmed and the second hypnothesis was partly confirmed. 

Outcomes of the research can be summarized as follows: 

 

1. The impact of preplanting controlled-release fertilizer (CRF) was cultivar-

dependent. ‘Polka’ was more influenced than ‘Sonata’. 
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2. Controlled-release fertilizer increased significantly the number of ‘Polka’ flower 

clusters and number of leaves.  

3. The content of nitrogen and potassium in ‘Polka’ leaves were significantly higher 

in CRF treatment, although in control treatment leaves had also sufficient nitrogen 

and potassium content. 

4. CRF treatment did not increase phosphorus content in ‘Polka’ leaves significantly, 

but the increase was sufficient for reaching the recommended P level, whereas 

leaves of control plants were P-deficient. 

5. Controlled-release fertilizer did increase significantly the level of phosphorus in 

‘Sonata’ leaves. 

6. Leaves of both studied cultivars had magnesium deficiency despite of fertilization 

treatments applied. 

7. Total yield and fruit size was not statistically significantly affected by CRF in 

either of cultivars.  

 

It can be concluded based on this research that using CRF was not profitable in 

mentioned cultivars in 2016. However, the experiment was carried out in cool and 

rainy summer and the results could be different in different weather conditions and 

with other cultivars. 
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