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Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor: Madli Tramm Õppekava: Aiandus 
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Kaitsmiskoht ja –aasta: Tartu 2017 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada Eestis vähetuntud aedmaasikasortide 

puhmiku kasv ja viljade kvaliteet Lõuna-Eesti tootmisistandikes ja nende vastavus sordiaretaja 

poolt kaasa antud kirjeldusele. 

Katsematerjal koguti 2016. aasta suvel kolmest erinevast Lõuna-Eesti tootmisistandikust 

(Joosepi talu, Puide talu, FIE Ivar Lepp). Katsesse valiti viis erinevat sorti: 'Elianny', 'Figaro', 

'Sonata', 'Jive' ja 'Malwina'. Kõikides tootmisistandikes oli must kilemultš ja 

tilkkastmissüsteem. Katses kasutati teise aasta istandike kolmanda korje vilju.  

Hilisel sordil 'Malwina' oli kõikidest sortidest oluliselt rohkem lehti (keskmiselt 44 tk 

puhmikus). Viljavarte arv varieerus taime kohta erinevatel sortidel vahemikus 3,6…6,7. 

Keskmine kolmanda korje vilja mass varieerus erinevate sortide puhul vahemikus 15,8…25,6 

g. Sordid 'Sonata', 'Elianny', 'Figaro' ja 'Malwina' olid kõik kõrge mahla kuivaine sisaldusega 

(üle 11%). Vaid sordi 'Jive' viljad olid madala mahla kuivaine sisaldusega (8,0%). Orgaaniliste 

hapete sisaldus varieerus erinevate sortide viljades vahemikus 0,789…1,222%. Kõige 

kõrgema mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtega ehk eeldatavalt magusama maitsega oli 

sort 'Figaro' (14,2). Askorbiinhappe sisaldus varieerus erinevate sortide viljades vahemikus 

68…107 mg/100g. Kõige kõrgema askorbiinhappe sisaldusega oli 'Figaro' (107 mg/100g). 

Antotsüaanide sisaldus varieerus kõikide sortide viljades vahemikus 18…84 mg/100g. Kõige 

kõrgema antotsüaanide sisaldusega oli 'Malwina' (84 mg/100g).  

Sordid 'Sonata', 'Jive' ja 'Malwina' vastasid sordiaretaja kirjeldusele. Näitajad, mis ei vastanud 

sordiaretaja kirjeldusele, olid sordil 'Elianny' puhmiku kasv ja saagikus. Sordil 'Figaro' olid 

näitajad, mis ei vastanud sordiaretaja kirjeldusele, puhmiku kasv ja viljade maitse. 

Märksõnad: Fragaria x ananassa, askorbiinhappe sisaldus, mahla kuivaine ja orgaaniliste 

hapete suhe, antotsüaanid, keskmine vilja mass 



4 

 

 

Estonian University of Life Sciences 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Abstract of Bachelor's Thesis 

Author: Madli Tramm Speciality: Horticulture 
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in production fields in South Estonia 
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The aim of this study was to identify plant growth and fruit quality of less known strawberry 

cultivars in production fields in South-Estonia and their adequacy according to the description 

given by the breeder. The experimental material was collected in summer 2016 from three 

different South-Estonian strawberry production fields (Joosepi talu, Puide talu, FIE Ivar Lepp). 

Cultivars used at the experiment were 'Elianny', 'Figaro', 'Sonata', 'Jive' and 'Malwina'. Black 

polyethylene mulch and drip irrigation was used in all production fields. Only second-year 

plants were taken for observations and from all cultivars, fruits from third harvest were used for 

analyses. Late cultivar 'Malwina' had significantly more leaves than other cultivars (44 leaves 

per plant). The number of fruit clusters per plant ranged from 3.6…6.7 in different cultivars. 

The average fruit size at third harvest ranged from 15.8…25.6 g. The fruit content of soluble 

solids was high (more than 11%) in most of the cultivars, only fruits of 'Jive' had lower content 

of soluble solids (8.0%). The content of titratable acids ranged from 0.789 to 1.222%. 'Figaro' 

fuits had the highest soluble solids and titratable acidity ratio (14.2) and also presumably the 

sweetest taste. The content of ascorbic acid in fruits of different cultivars ranged from 68 to 107 

mg/100g and content of anthocyanins from 18 to 84 mg/100g. 'Malwina' fruits had the highest 

anthocyanin content (84 mg/100g).  

Characteristics of cultivars 'Sonata', 'Jive' and 'Malwina' were in agreement with the description 

of the breeder. Parameters that didn't match the description of the breeder, were growth and 

yield of cultivar 'Elianny' and growth and the taste of the fruits of 'Figaro'. 

Keywords: Fragaria x ananassa, ascorbic acid, soluble solids and organic acid ratio, 

anthocyanins, average berry weight 
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SISSEJUHATUS 

 

Aedmaasikas (Fragaria x ananassa Duch.) on maailmas laialdaselt kasvatatav 

mitmeaastane marjakultuur, mis on hinnatud viljade hea maitse, aroomi, mahlase tekstuuri, 

atraktiivse punase värvuse ja kõrge vitamiinide sisalduse poolest. 2014. aastal oli maailmas 

aedmaasika kasvupindalaks 373 435 hektarit ja kogutoodanguks 8,1 miljonit tonni, millest 

19,7% moodustas Euroopa kogutoodang (FAO 2017). 2014. aastal oli maailmas 

aedmaasika suurimateks tootjateks Hiina, USA ja Mehhiko ning Euroopas Hispaania, 

Poola ja Saksamaa. Statistikaameti andmetel oli 2015. aasta Eesti maasikakasvatuse 

kogupinnaks 675 hektarit, mille kogutoodanguks oli 1728 tonni. Kogu Eesti kasvupinnast 

moodustasid Lõuna-Eesti maasikaistandikud 66%. Suurim maasikakasvatusega tegelev 

maakond oli Tartumaa, mis moodustas kogu Lõuna-Eesti maasikakasvatusest 40%, 

järgnevad Põlvamaa 18% ja Valgamaa 15%. 

Kodumaiselt toodetud aedmaasikate järgi on kõrge nõudlus, sest tarbijad hindavad viljade 

head maitset ja kvaliteeti. Enamus maasikatoodangust Euroopas turustatakse värskelt 

(Masny, Zurawicz 2015). Maasika viljad on kõrge antioksüdantide sisaldusega, eriti rikkad 

on need polüfenoolide ja vitamiinide sisalduse poolest (Cocco et al. 2015). Maasika 

viljades on märkimisväärselt palju vitamiini C (Perkins-Veazie, Collins 1995). 

Aedmaasikate biokeemiline koostis sõltub ilmastikust, mullastikust, sordist ning valmimis- 

ja koristusajast. Kõige rohkem on aedmaasikate taimede kasv, saagikus ja viljade kvaliteet 

mõjutatud temperatuurist ja päevapikkusest, mis omakorda on mõjutatud tootmisistandiku 

geograafilisest asukohast (Krüger et al. 2012). Madalad temperatuurid viljade arengu ajal 

vähendavad antotsüaanide ja ellagitaniinide sisaldust, samal ajal tõstes viljade 

askorbiinhappe sisaldust. Viljade kvaliteedi oluliseks mõjutajaks on ka väetamine (Trejo-

Téllez, Gómez-Merino 2014). 

Aedmaasikate tootjad katsetavad istandikes erinevaid kasvatustehnoloogiaid, et pikendada 

saagiperioodi ilma viljade kvaliteeti vähendamata. Eelnevates uuringutes on selgunud, et 

värvilistel kilemultšidel (must, valge) on mõju viljade biokeemilisele koostisele ja viljade 

massile ning suurusele (Shiukhy et al. 2015). Oluliseks viljade kvaliteedi mõjutajateks on 

ka kasvutingimused, mille alla kuuluvad meie kliimatingimustes külmad talved koos 
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varieeruva lumikattega, kevadised õitsemisaegsed öökülmad, lühike kasvuperiood koos 

pikapäeva tingimustega ulatudes sügisesse, mis võib halval juhul olla väga lühike ja külm 

või pikk ja soe (Sønsteby, Karhu 2005).  

Aedmaasikate tootmise järgi võib Euroopa jaotada vastavalt kliimatingimustele kolmeks: 

külma talve ja lumikattega Põhja-Euroopa; vähem külmema talvega ja suhteliselt sooja 

sügise ja kevadega Kesk-Euroopa ja sooja talvega Lõuna-Euroopa (Neri et al. 2012). Seega 

on erinevad sordid aretatud kasvatamiseks erinevatesse kliimatingimustesse. 

Põhjapoolsetes riikides toimub enamus tootmisest avamaal, mille kliimatingimuste tõttu ei 

ole lihtne leida tootmisesse sobivat sorti, sest enamik neist aretatakse Hispaania, Mehhiko 

või USA soojade piirkondade jaoks. Samuti on Holland meie kliimatingimustega võrreldes 

mahedama kliimaga. Paljude aedmaasika sordiaretusega tegelevates programmides on 

esmatähtsateks eesmärkideks olnud saagikate hea välimusega ja haigus- ning 

transpordikindlate sortide aretamine ja viljade maitsele on pööratud vähem tähelepanu. 

Tänapäeva tarbija on aga muutunud maitse suhtes nõudlikumaks ja viljade magusus on 

saanud tarbijate ostuotsuste tegemisel üheks peamiseks valikukriteeriumiks (Krüger et al. 

2012). Selle tõttu on hakatud uuemaid sorte testima igal aastal erinevates 

kliimatingimustes, et selgitada välja sortide kohanemisvõime ja sordiomaduste avaldumine 

erinevates kasvutingimustes. Maasikatootjatele on jätkuvalt oluline ka taimede tugev kasv 

ja stabiilne saagikus. Meie kliimatingimustes on oluline, et sordid oleksid talvekindlad, sest 

põhjariikides on külmakahjustused üheks olulisemaks faktoriks, mis mõjutab viljade 

suurust ja saagikust (Nestby et al. 2000). Eelnevatest katsetest on selgunud, et viljade 

kvaliteet on samuti mõjutatud tootmisistandike asukohast, ööpäevaringsed 

temperatuurikõikumised annavad põhjapoolsetes riikides kasvatatavatele aedmaasikatele 

kõrge biokeemilise väärtuse (Krüger et al. 2012). 

Töö hüpotees: 

Aedmaasika sordiaretajate poolt kirjeldatud sordiomadused ei pruugi Lõuna-Eesti 

kliimatingimustes tootmisistandikes kõikide näitajate osas avalduda. 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada Eestis vähetuntud aedmaasikasortide 

puhmiku kasv ja viljade kvaliteet Lõuna-Eesti tootmisistandikes ja nende vastavus 

sordiaretaja poolt kaasa antud kirjeldusele. 
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1. AEDMAASIKA PÄRITOLU JA SORDID 
 

Aedmaasikas (Fragaria x ananassa Duch.) on risoomiga rohtne mitmeaastane püsik, mis 

kuulub roosõieliste Rosaceae sugukonda, kibuvitsaliste Rosoideae alamsugukonda ja 

maasika Fragaria perekonda (Ilus 1988: 5). Fragaria x ananassa Duch. on tšiili maasika 

(Fragaria chiloensis) ja virgiinia maasika (Fragaria virginiana) hübriid. Tšiili maasikas 

toodi Euroopasse 1714. aastal ja virgiinia maasikas Prantsusmaale 1624. aastal (Libek, 

Eskla 2012: 13). Virgiinia maasika põhilisteks väärtusteks olid hea viljastumisvõime 

õietolmuga ja suured ning paremate maitseomadustega viljad. Tšiili maasika puuduliku 

viljastumisvõime kompenseeris virgiinia maasikas. Aedmaasikas sai oma botaanilise nime 

1766. aastal, kui Prantsuse botaanik Antoine Nicolas Duchesne tõestas, et Fragaria x 

ananassa Duch. on tekkinud tšiili ja virgiinia maasika looduslikul ristumisel. Aedmaasikas 

esineb kultuurtaimena (Ilus 1988: 8). Kultuuri levikuala ulatub subarktilisest kuni 

troopikani. Eestis on looduslikult levinud kolm maasika perekonda kuuluvat liiki: 

metsmaasikas (Fragaria vesca), muulukas (Fragaria viridis) ja kõrge maasikas (Fragaria 

moschata). 

20. sajandil hakkas aedmaasika sordiaretus kiiresti arenema (Rosati 1993). Erinevad 

riiklikud teadusasutused ja eraettevõtted aretasid 1982.-2008. aastatel maailmas kokku 

rohkem kui 900 uut maasikasorti (Della Strada, Fideghelli 2011). Praeguseks ajaks on 

maailmas aretatud üle 2000 maasikasordi. Igal aastal aretatakse 40-50 uut maasikasorti. 

Kõikide sordiaretusprogrammide eesmärgiks on suurendada saagikust, viljade suurust, 

organoleptilist kvaliteeti, resistentsust erinevatele kahjuritele ja haigustele ning pikendada 

saagiperioodi (Faedi et al. 1997; Shaw, Larson 2008). 2012. aastal oli maailmas rohkem 

kui 40 aktiivset sordiaretusprogrammi, mis põhiliselt asusid Põhja-Ameerikas ja Euroopas 

(Chandler et al. 2012). 

Euroopa suurimad aedmaasikate sordiaretusfirmad asuvad Itaalias, Hollandis, Poolas, 

Prantsusmaal, Inglismaal ja Hispaanias. Põhjamaades on põhilisteks sordiaretajateks Norra 

ja Soome (Faedi, Baruzzi 2016). Eestis on maasika sordiaretusega tegeletud EMÜ Polli 

Aiandusuuringute Keskuses, kus säilitatakse nelja Eesti sorti: 'Edu', 'Helean', 'Regatt 80' ja 

'Siimoni 47' (Eesti Maaülikooli Sordivaramu 2017). Sordid 'Edu' ja 'Helean' on aretanud 
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Johannes Parksepp (Kask 2010). Sordi 'Regatt 80' aretas Konstantin Kuzmin ja sordi 

'Siimoni 47' on aretanud Aleksander Siimon. EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskuses on 

maasika sordiaretusega tegelenud ka Asta-Virve Libek. Praegusel ajal enam aedmaasika 

sordiaretusega Eestis ei tegeleta, sest maailmas aretatakse väga palju sorte ja konkurents on 

väga tihe. 

Eesti tootmisistandikes kasvatatakse põhiliselt sorte 'Sonata' ja 'Polka' (Moor et al. 2013). 

'Sonata' ja 'Polka' on Hollandi sordid. Hollandlaste sordiaretusprogramm Fresh Forward on 

aretanud Eestis laialdaselt kasvatatava sordi 'Sonata' (Faedi, Baruzzi 2016). Nende aretatud 

on ka sort 'Jive'. Sordiaretusega tegeleb ka taimetootja Vissers, kes on aretanud Eestis 

kasvatatava uue sordi 'Elianny'.  

Hetkel kasvatatakse Eestis kaubanduslikul eesmärgil lühipäeva- ja päevapikkusele 

neutraalseid sorte (Libek, Eskla 2012: 12). Lühipäeva- ja päevapikkusele neutraalseid sorte 

eristatakse vastavalt õitsemisele (Husaini, Xu 2016). Lühipäevasordid õitsevad kevadel, 

viljuvad ühekordselt ja õiealged moodustuvad sügisel. Sellistel sortidel on õiealgete 

arenguks vajalik päevapikkus alla 14h või temperatuur alla 17℃
 

. Päevapikkusele 

neutraalsete sortide õitsemist ei mõjuta päevapikkus, nad õitsevad mitu korda aastas 

sõltumata päevapikkusest. 
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2. AEDMAASIKA NÕUDED KASVUTINGIMUSTE 

SUHTES 
 

Eduka maasikaistandiku rajamine sõltub põhiliselt kasvukoha mikrokliimast, reljeefist, 

viljavaheldusest, mullastikust, kasvatustehnoloogiast, väetamisest ja veekogu olemasolust.  

Reljeefilt sobivad maasikaistandiku asukohaks kõige rohkem tasased või kagu-

lõunakallakuga alad (Libek, Eskla 2012: 83-86). Aedmaasikat ei kasvatata ühel kasvukohal 

pidevalt ja seega kasvatatakse 4-6 aasta jooksul teisi kultuure. Külvikorda sobivad: sinep, 

kaunviljad, köögiviljad (v.a ristõielised), teraviljad. Külvikorda ei sobi kultuurid, millel on 

aedmaasikaga samad haigused ja kahjustajad, näiteks erinevad ristõielised kultuurid, 

kartul, kurk, tomat, peet, ristik. Aedmaasika kasvatamiseks on kõige sobivamad kõrge 

huumusesisaldusega keskmise raskusega mullad. Maasikakasvatuseks on kõige paremad 

hea vee-, õhu-, soojus- ja toiterežiimiga kerged ja keskmised liivsavi- ja saviliivmullad. 

Mullareaktsioonilt on kõige sobivamad nõrgalt happelised mullad. Milosevic (1997) 

andmetel on happelised mullad (pH 4,0) vähem sobivad maasikakasvatuseks kui 

leeliselised mullad (pH 8,0) ja optimaalne mulla pH maasikakasvatuseks on 4,6-6,5. Laine 

Ilusa (1988: 71) andmetel kasvab maasikas rahuldavalt, kui mulla pH on 4,4-6,7 ja võib 

anda häid saake happelistel muldadel, mille pH on 4,6-5,5. Happelisi muldi on vaja 

eelnevalt lubjata, et tagada teistele külvikorras olevatele kultuuridele neutraalne muld, kus 

on ka toitainete omastatavus parem. Uuringutes on ka selgunud, et happeliste muldade 

lupjamine tõstab nii mulla pH kui ka sortide saagikust (Milosevic et al. 2009). 

Maasikaistandikes kasutatakse nii sünteetilisi kui ka looduslikke multšimaterjale. Erinevate 

kasvatustehnoloogiate ja eri valmimisajaga sortidega on võimalik saagiperioodi pikendada 

(Libek, Eskla 2012: 108-109). Viimastel aastatel on erinevates põllumajanduslikes 

tootmisistandikes suurenenud kilemultšide kasutamine põhjusel, et sellisel 

kasvatustehnoloogial on võrreldes teiste materjalidega olulisi eeliseid (Muñoz et al. 2017). 

Erinevate uuringute tulemusel on kindlaks tehtud, et multšimine mõjutab positiivselt 

saagikust suurendavat puhmiku läbimõõtu, lehepinda ja lehtede arvu puhmikus (Renquiste 

et al. 1982; Fernandez 2001; Kirnak et al. 2001; Sharma & Sharma 2003). Aedmaasikate 
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kasvatamine kilemultšil tõstab ka viljade kvaliteeti ja mullaniiskust (Kasperbauer 2000; 

Fernandez 2001). 

Eestis on peamiselt kasutusel must kilemultš, viimasel ajal on rohkem kasutama hakatud 

ka valget kilet, mille väärtusteks on suurem saagikus ja askorbiinhappe- ja suhkrute 

sisaldus (Klaas 2011). Musta kilemultši kasutamise üheks väärtuseks on kevadel mulla 

kiirem soojenemine, millel on otsene seos ka taimede varajasema kasvu algusega. Samuti 

on oluline herbitsiidide kasutamise vajaduse vähenemine, saagiperioodi pikendamine ja 

evaporatsiooni vähendamine. Kilemultšide kasutamine maasikakasvatuses tõstab saagikust, 

hoiab viljad puhtana, ennetab mulla erosiooni, lihtsustab saagi koristamist ja tõstab vee 

ning väetiste andmise efektiivsust (Fan et al. 2012). Musta kilemultši põhilisteks 

puudusteks on lisakulud paigaldamisel ja kile kuumenemisel viljadele tekkinud 

kahjustused (Libek, Eskla 2012: 111). 

2005.-2007. aastal viidi Leedus läbi katse valge kilemultši erinevate variantide vahel 

(Uselis et al. 2008). Katsevariante oli kokku neli: ilma kilemultšita (väetamiseta ja 

väetamisega) ja kilemultšiga (väetamiseta ja väetamisega). Katsest selgus, et külma talve (-

30℃) ja vähese lumikatte korral talvituvad taimed valgel kilel edukamalt. Mõlemad 

variandid, mis olid valge kilemultšiga talvitusid edukalt ja variantidel ilma kilemultšita 

talvitus sordi 'Elkat' taimedest edukalt 64…83%. Samuti selgus, et kevadiste öökülmade 

ajal kahjustus 30% valgel kilemultšil kasvatatud maasikataimede õitest, mis oli oluliselt 

rohkem kui ilma kilemultšita taimedel (10%).  

Aedmaasikas on pinnalähedase juurestikuga suhteliselt külmaõrn taim, mida kahjustavad 

kõige rohkem kevadised öökülmad ja talvekahjustused, mis tekivad hilissügisel lumikatte 

puudumisel ja sula ning külma vaheldumisel (Libek, Eskla 2012: 81). Maasikate 

kasvatamiseks on Eestis kõige sobivam Lõuna-Eesti ja Viljandimaa, sest kevad saabub 

Põhja-Eestisse kaks nädalat hiljem kui Lõuna-Eestisse. Soojem kasvukoht aitab kaasa 

varasemale kasvule kevadel ja pikemale õiealgmete moodustumisele sügisel. Temperatuur 

ja fotoperiood on kõige olulisemad keskkonnast tulenevad faktorid, mis reguleerivad 

vegetatiivsest kasvufaasist üleminekut õitsemiseni (Hancock 1999). 

Juurestiku põhiülesandeks on taime kinnitamine mulda ja vee ning toitainete omastamine 

mullast, mis on vajalik taime kasvuks ning arenguks (Barclay Poling 2012). Maasikataime 

juurestik alustab kasvu kevadel, kui mullatemperatuur on tõusnud vähemalt +2℃ (Eskla 
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2000: 16). Optimaalseks kasvutemperatuuriks on +18…+26℃. Barclay Poling andmetel 

(2012) on juurestiku kasv kõige kiirem temperatuuril +12℃. Kõige intensiivsemad 

kasvuajad on vegetatsiooniperioodi algusest kuni saagini ja pärast saaki (Libek, Eskla 

2012: 15-16). Juurestiku kasv pärast saagiaega on vajalik varuainete kogunemiseks risoomi 

ja taime toitainetega varustamiseks õiealgete tekke ajal. Kindlaks on tehtud, et madalal 

temperatuuril akumuleerub tärklis aedmaasika juurtesse ja risoomidesse. Sügisel risoomi 

kogunenud tärklis tagab taime eduka talvitumise (Sønsteby et al. 2016). 

Maasikalehed püüavad valgust, mis annab energiat fotosünteesi toimumiseks (Barclay 

Poling 2012). Aedmaasika primaarsed juured on tugevalt seotud taime lehtede arvuga 

(Hancock 1999). Kevadel kasvu alustanud talvitunud roheliste lehtede eluiga on 1-3 kuud 

ja enne taimede kuivamist liiguvad lehtedes sisalduvad orgaanilised ja mineraalained 

risoomi, kus need on vajalikud uute lehtede kasvatamiseks, saagi moodustumiseks ja 

säilitamiseks varuainena (Ilus 1988: 20). Uus lehestik alustab kasvu +6…+7℃ juures 

(Libek, Eskla 2012: 16). Optimaalseks kasvutemperatuuriks on +20…+21℃. Lehed 

hävivad -15℃ juures, seega on lehestik vastupidavam kui maasikataime juurestik. Lehtede 

kõige intensiivsemad kasvuajad on maist kuni juunini ja pärast saaki. Hilissügisene 

puhmiku läbimõõt ja lehtede arv on korrelatsioonis järgmise saagiaasta taime tootlikkusega 

(Barclay Poling 2012). Samuti on puhmiku läbimõõt oluline talviste külmakahjustuste 

vältimiseks. Talvitunud taimed, mille lehestik on kevadel säilinud, võivad anda võrreldes 

hävinenud lehestikuga maasikataimedega 25…30% rohkem saaki (Libek, Eskla 2012: 17). 

Eestis algab aedmaasikate õiealgmete diferentseerumine saagile eelneva aasta augusti 

lõpus kuni septembri alguses vastavalt sordile ja ilmastikule (Eskla 2000: 18). Edukaks 

õiealgmete eristumiseks on vajalik vegetatiivse kasvu aeglustumine, kuiv ilm, normaalsed 

niiskusolud, päevapikkus 10-12 tundi ja temperatuur +12℃ või madalam. Eesti oludes 

mõjutavad septembri keskmised kui ka öised temperatuurid õiealgmete moodustumist. 

Optimaalseks temperatuuriks on +15…18℃. Temperatuurid alla +10℃ ja üle +25℃ on 

õiealgmete moodustamiseks ebaefektiivsed (Sønsteby, Heide 2008).  

Õiealgmete eristumine jätkub uue kasvuperioodi algusega kuni ilmuvad õisikuvarred ja 

õienupud (Libek, Eskla 2012: 19). Aedmaasika õitsemisaeg algab mai lõpust umbes kaks 

nädalat pärast õisikute ilmumist kuni juuni alguseni. Juunis viljuvatel lühipäevataimedel 

algab õitsemine temperatuuril +15…+18℃ (Opstad et al. 2011). Eestis võivad mõndadel 

aastatel õisi ja viljahakatisi kahjustada kevadised öökülmad, mis teevad kahju ja rikuvad 
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õite kvaliteeti juba -0,5℃ juures (Libek, Eskla 2012: 19). Uuringutes on selgunud, et 

vähemalt kahe õie kahjustumine külma tagajärgel vähendab taime tootlikkust 36…43% 

(Khanizadeh et al. 1992).  

Viljade valmimisaeg sõltub nii sordist, ilmastikust kui ka kasvatustehnoloogiast, kuid 

põhiliselt valmivad viljad juunis-juulis (Libek, Eskla 2012: 19-20). Kõige saagirikkamad 

on tavaliselt teise ja kolmanda aasta maasikaistandikud. Wang ja Camp andmetel (2000) 

on viljade kasvuks optimaalne temperatuur päevasel/öisel ajal vastavalt +18/12℃. 

Saagikus sõltub eelkõige risoomiharudest, õitearvust ja viljade suurusest, mida omakorda 

mõjutab taime vastupidavus haigustele (Hancock 1999). 

Aedmaasika viljade kvaliteeti mõjutab sort, väetamine, ilmastik ja veega varustatus 

(Nestby et al. 2004). Optimaalne väetamine suurendab võimalust saada kõrgemat saaki ja 

hea kvaliteediga vilju (Treder 2001). Soovituslik on väetada vastavalt mullastikule, 

istandiku vanusele ja vegetatsiooniperioodile. 2002. aastal tehti Lõuna-Eesti tootmisaias 

katse sordiga 'Bounty', mille eesmärgiks oli võrrelda erinevate multšide (must kilemultš, 

põhumultš), väetamise ja taimede vanuse mõju aedmaasika viljade kvaliteedile. Katses 

selgus, et kilemultšil oli koos väetamisega positiivne mõju askorbiinhappe sisaldusele 

viljades (Moor et al. 2004). 

Kevadel on taimedel suurenenud nõudlus peamiselt lämmastiku ja kaaliumi järele, mis 

suurenevad õitsemise ja viljade kujunemise faasis (Cieslinski 2005). Saagikoristuse ajal 

väheneb nõudlus kaaliumi ja lämmastiku järele (Szczygiel, Pierzga 2004). Lämmastik on 

oluline klorofülli, vitamiinide, proteiinide, ensüümide koostisosa (Ilus, 1988: 87), mis on 

oluline makroelement taimede vegetatiivseks kasvuks, võsundite ja viljapungade 

moodustumiseks ning heade vilja kvaliteedinäitajate saavutamiseks (värvus, aroom, 

vastupidavus) (Ullio 2010). Kaalium on oluline element suhkrute transpordis, proteiinide 

sünteesis, fotosünteesis ja õhulõhede toimimisel (Libek 2012: 173). Piisavalt kaaliumiga 

varustatud taimed suudavad sünteesida rohkem suhkruid, seega on ka viljad magusamad 

(Vago et al. 2009). Lisaks suhkrusisalduse tõstmisele suurendab kaalium viljade massi, 

resistentsust haigustele, transpordikindlust, talve- ja põuakindlust ning parandab viljade 

kvaliteeti (Ilus 1988: 88). Fosfor on oluline proteiinide, nukleiinhapete ja teiste taime 

kasvu reguleerivate ühendite koostisosa (Libek 2012: 172). Lisaks osaleb fosfor 

fotosünteesis, energia liikumisel ja ülekandes taime rakkudes. Aedmaasika fosforivajadus 

on väike, kuid kõige rohkem on seda elementi vaja kohe pärast istutamist heaks 
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juurdumiseks ja arenguks, samuti mõjutab fosfor viljade kvaliteeti ja saagiperioodi algust. 

Sekundaarsetest makroelementidest (Ca, Mg, S) on vilja kvaliteedinäitajatele kõige suurem 

mõju kaltsiumil, sest element tugevdab ja tihendab rakuseinasid, mis annab viljadele 

tugevuse (Easterwood 2012). Maasika kasvuks on olulised ka mikroelemendid, mis 

tagavad hea saagikuse. B ja Zn tagavad maasikataimedel õiterohkuse ja elujõulise õietolmu 

olemasolu (Handley 2007; Marschner 2011). 

Aedmaasikad on suure veevajadusega taimed, sest neil on pinnalähedane juurestik ehk 

enamus juurtest paikneb maksimaalselt 15 cm sügavusel, taimedel on ka suur lehepind ja 

viljad sisaldavad palju vett (Chandler, Ferree 1990; Klamkowski et al. 2006). 

Maasikataimedele on väga oluline hea veega varustatus, sest isegi väikese veepuuduse 

korral väheneb taimedel fotosünteesivõime, toitainete omastamine mullast ja 

maasikataimede kasv aeglustub (Massetani, Neri 2016). Samuti on küllaldane veega 

varustatus oluline, et tagada hea saagikus ja vältida vilja massi ning viljade arvu 

vähenemist. 

Niiskuse puudujääki tuleks vältida taimede kevadise intensiivse kasvu ajal ja viljade kasvu 

ning valmimise perioodil (Libek, Eskla 2012: 81). Taimede kastmine tilkkastmissüsteemi 

kaudu võib aedmaasikate saagikust suurendada 40…60% (El-Farhan, Marvin 1997). 

Augustis tuleks taimede kastmist vältida, sest see lükkaks õiealgmete eristumist edasi ja 

sellega vähendataks ka järgmise aasta taimede tootlikkust (Libek, Eskla 2012: 81). Eesti 

tingimustes hilissügisel niiskusepuudust ei esine, kuid kahju võivad teha saagiaegsed 

sagedased vihmaperioodid. Eestis kasutatakse maasika tootmisistandikes peamiselt 

tilkkastmissüsteemi. Tilkkastmissüsteemi kasutuselevõtt on positiivselt mõjunud vee 

säästmisele, saagikusele ja erinevate põllukultuuride kasvatamise kvaliteedile (Chandel et 

al. 2016). 
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3. KATSEMATERJAL JA –METOODIKA 
 

3.1. Katsematerjali kogumiseks kasutatud istandike iseloomustus 
 

Katsematerjal koguti 2016. aasta suvel kolmest erinevast tootmisistandikust. Katsesse 

valiti varajased sordid 'Elianny' ja 'Figaro', kontrollvariandiks keskvarajane 'Sonata' ja 

hilised sordid 'Jive' ja 'Malwina'. 'Elianny', 'Figaro' ja 'Jive' korjati Puide talust, Hummuli 

vallast, Valgamaalt. 'Sonata' korjati Konguta vallast, Tartumaalt, FIE Ivar Lepa istandikust. 

Sort 'Malwina' korjati Joosepi talust, mis asub Ahja vallas Põlvamaal. Kõikides 

tootmisistandikes oli must kilemultš ja tilkkastmissüsteem. Taimede vaheks oli 35 cm ja 

reavahedeks 1 m. Katses kasutati teise aasta istandike kolmanda korje vilju. 

Aedmaasika 'Elianny' sordikirjeldus 

'Elianny' on hea saagikusega varajane sort, mille on aretanud 1998. aastal Hollandis 

taimetootja Vissers (Poland Plants 2017) (joonis 1). Puhmik on tugev ja jõulise kasvuga. 

Viljad on suured, koonilised, maitselt magusad ning õrnalt hapukad. 

 

 

Joonis 1. 'Elianny' viljad 15. juunil (Foto: Priit Põldma) 

Viljad on helepunased ja veidi läikivad (Top-Plant 2017). Sordi väärtuseks on esimese 

kvaliteediklassi viljade kõrge protsent. Viljad on transpordikindlad ja hea säilivusega. 
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'Elianny' on väga leplik mullastiku suhtes. Sordile on omased väga tugevad ja vastupidavad 

viljad, mille tõttu kahjustab sorti harvemini maasika-hahkhallitus (Botrytis cinerea) 

(Poland Plants 2017). 

Aedmaasika 'Figaro' sordikirjeldus 

'Figaro' on keskvalmiv sort, mille on aretanud 2001. aastal Hollandis Bert Meulenbroek 

(Libek 2012: 52) (joonis 2). Puhmik on robustne, püstine, vastupidav, jõulise kasvuga ja 

lehed on ererohelise värvusega (de Kemp BV Plantenkwekerij 2017). Tugev vegetatiivne 

kasv kaitseb taime öökülmade ja päiksepõletuste eest (Lieten 2008). Õievarre kohta on 

vähem õisi kui sordil 'Sonata' ning seega on saagikus ka väiksem (de Kemp BV 

Plantenkwekerij 2017). 

 

 

Joonis 2. 'Figaro' viljad 15. juunil (Foto: Priit Põldma) 

 

Sordile on iseloomulikud tugevad, suured, erepunased ja ümarkoonilise kujuga viljad 

(Libek 2012: 52). Esimeste viljade hulgas võib esineda ka kiiljaid vilju. Viljaliha on 

roosakaspunane, mahlane, tihe ja magushapu maitsega. Viljad on hea säilivus- ja 

käsitsemiskindlusega. 'Figaro' viljad ei tumene korjejärgselt (Lieten 2008). Sordi puhmik 

on vastupidav maasika-jahukastele (Sphaerotheca macularis) (de Kemp BV 

Plantenkwekerij 2017). 'Figaro' on vastuvõtlik maasika-hahkhallitusele (Botrytis cinerea), 

närbumistõvele (Verticillum dahliae) ja risoomimädanikule (Phythophthora cactorum) 

(Libek 2012: 52). Taimetootja andmetel on sort vastuvõtlik maasika-bakterpõletikule 

(Xanthomonas fragariae) (de Kemp BV Plantenkwekerij 2017). 
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Aedmaasika 'Sonata' sordikirjeldus 

'Sonata' on keskvalmiv aedmaasika sort, mille on aretanud 1998. aastal Hollandis Bert 

Meulenbroek, ristates sorte 'Polka' ja 'Elsanta' (Lieten 2012) (joonis 3). Puhmik on hõre, 

kompaktne, jõulise kasvuga ning esineda võib viietisi lehti (Libek 2012: 58). Õievarred 

paiknevad lehtede all ja hea tolmlemisvõime tõttu on moondunud viljade osakaal väike (de 

Kemp BV Plantenkwekerij 2017). 'Sonata' toodab vähem moondunud vilju esimese ja teise 

korje ajal, mis lihtsustab nii korjamist kui ka sorteerimist (Meulenbroek 2005). 

 

 

Joonis 3. 'Sonata' viljad 15. juunil (Foto: Priit Põldma) 

 

Viljad on suured, tugevad ja ümarkoonilise kujuga (de Kemp BV Plantenkwekerij 2017). 

'Sonata' viljad on väga mahlased, magusad ja aromaatsed. Viljapind on säravpunane ja 

viljaliha helepunane. Viljad ei tumene korjejärgselt ja on hea vastupidavusega vihmale 

ning ei lõhene kiiresti. Sort on kerge korjatavuse ja hea saagikusega. 'Sonata' on vastupidav 

maasika-bakterpõletikule (Xanthomonas fragariae) ja jahukastele (Sphaerotheca 

macularis) (Lieten 2012). 'Sonata' on vastuvõtlik risoomimädanikule (Phytophthora 

cactorum) (de Kemp BV Plantenkwekerij 2017). 'Sonata' on hea talvekindlusega, mis teeb 

sordi väga sobivaks põhjamaisesse kliimasse.  

Aedmaasika 'Jive' sordikirjeldus 

'Jive' on hiline sort, mille on aretanud Bert Meulenbroek firmale Fresh Forward (de Kemp 

BV Plantenkwekerij 2017) (joonis 4). Puhmik on kompaktne, silmatorkavate tumeroheliste 



18 

 

lehtedega. Pikad õievarred paiknevad lehestiku all, mis kindlustab hea korjatavuse 

saagiperioodil (Lieten 2013). Õievartel olevate õitearv on väiksem kui sordil 'Sonata', kuid 

see on kompenseeritud sellega, et taimel areneb välja rohkem õievarsi (de Kemp BV 

Plantenkwekerij 2017). 

 

 

Joonis 4. 'Jive' viljad 13. juulil (Foto: Priit Põldma) 

 

'Jive' moodustab vähe tütartaimi, mis tähendab, et taim kasutab kogu oma energia õievarte 

ja viljade moodustamiseks. Viljad on suured, tiheda konsistentsiga, tugevad. Värvuseks on 

oranžikaspunane ja viljad on meeldiva aroomiga. Maitselt on viljad veidi magusad (Lieten 

2013). Kujult on viljad ühesugused koonilised, kuid võib esineda tõmbi tipuga vilju. 

Võrreldes sordiga 'Sonata' on viljad tugevamad, vähem haprad ja suurema keskmise 

viljamassiga (de Kemp BV Plantenkwekerij 2017). Sordi saagikus on 30% kõrgem kui 

sordil 'Sonata' (Lieten 2013). Sort sobib oma talvekindluse tõttu väga hästi külma kliimasse 

(de Kemp BV Plantenkwekerij 2017). Vihmakahjustusi esineb harva. 'Jive' on jahukastele 

(Sphaerotheca macularis) vähem vastupidav kui 'Sonata'. Sort on vastuvõtlik 

hahkhallitusele (Botrytis cinerea). 

Aedmaasika 'Malwina' sordikirjeldus 

'Malwina' on väga hilise valmivusega sort, mille on aretanud Peter Stoppel 1998. aastal 

Saksamaal ristates sordi 'Sophie' ja seemiku (Schimmelpfeng x Weihenstefan) (Libek 

2012: 68) (joonis 5). Puhmik on robustne, jõulise kasvuga ja tihe (Kraege International 
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2017). Lehed on tumerohelised ja läikivad. Sort on isetolmleja ning iseloomulik on 

õievarte asetsemine lehtede all. Viljad on tumepunased, suured, koonilise kujuga ja 

läikivad (Libek 2012: 68). Viljaliha on helepunane, suhteliselt tiheda konsistentsiga, 

mahlane ja magus. 

 

 

Joonis 5. 'Malwina' viljad 13. juulil (Foto: Priit Põldma) 

 

Viljad ei lõhene paduvihmade korral (Kraege International 2017). Sort on talvekindel ja 

hea saagikusega. 'Malwina' on resistentne paljudele seenhaigustele. Sort on vastupidav 

närbumistõvele (Phythophthora cactorum) ja vähem vastuvõtlikum hahkhallitusele 

(Botrytis cinerea). 

 

 

3.2. Katseaasta ilmastik 
 

Tartu-Tõravere meteoroloogiajaama andmetel (tabel 1) oli 2016. aasta maikuu sademete 

hulk 2 mm, mis on märgatavalt väiksem kui paljude aastate keskmine (42 mm). Juunikuu 

sademete hulk oli 207 mm, mis on paljude aastate keskmisega (69 mm) võrreldes 

märgatavalt suurem. Juulikuu sademete hulgaks oli 86 mm, mis on mõnevõrra kõrgem kui 

paljude aastate keskmine (72 mm). Augustikuu keskmine sajuhulk oli 104 mm, mis on 

paljude aastate keskmisest (83 mm) 21 mm võrra suurem. 
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Tabel 1. 2016. aasta ja paljude aastate (1981-2010)  keskmised õhutemperatuurid (℃) ja 

sademete hulk (mm) (Allikas: Riigi Ilmateenistus ) 

Kuu Keskmine õhutemperatuur, ℃ Sademed kokku, mm 

2016 1981-2010 2016 1981-2010 

Mai 14,1 10,4 2 42  

Juuni 16,3 14,4 207 69  

Juuli 18,2 17,4 86 72  

August 16,3 16,3 104 83  

Mai-august 16,2 14,6 399 266 

 

Maikuu keskmine õhutemperatuur oli 14,1℃, mis on paljude aastate keskmisest 4℃ võrra 

kõrgem. Juunikuu keskmiseks õhutemperatuuriks oli 16,3℃, mis on mõnevõrra kõrgem 

paljude aastate keskmisest (14,4℃). Juulikuu keskmine õhutemperatuur oli 18,2℃, mis on 

0,8℃ kõrgem paljude aastate keskmisest (17,4℃). Augustikuu keskmiseks 

õhutemperatuuriks oli 16,3℃, mis vastab täpselt paljude aastate keskmisele. Seega oli 

katseaasta kõige soojem kuu juuli (18,2℃) ning kõige kuivem ja sademetevaesem maikuu 

(2 mm). 

 

 

3.3. Mõõtmised ja määramised 
 

Tootmisistandikes kohapeal loendati kõigil viiel sordil rea keskosast kolmest vabalt valitud 

kohast 10 taime lehtede- ja viljavarte arv. Seejärel korjati vastavalt erinevate sortide 

saagiperioodile igalt sordilt 5 kg vilju, mis viidi Eesti Maaülikooli PKI taimefüsioloogia 

laborisse analüüsimiseks. 

Viljad loeti ja kaaluti ning määrati viljade keskmine mass. Iga sordi kümnest viljast 

määrati vilja värvus, mahla kuivaine, orgaaniliste hapete, askorbiinhappe- ja antotsüaanide 

sisaldus. 

Viljade värvust mõõdeti Minolta CR-400 värvusemõõtjaga. Tulemused toodi välja 

CIELAB värvimudeli abil (joonis 6). Värvusmõõtjaga mõõdeti viljade heledust (L*; 

0=must ja 100=valge) , viljade punasust ja kollasust (+a* ja +b*). 
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Joonis 6. CIELAB värvimudel (Allikas: Konica Minolta) 

 

Mahla kuivaine määrati iga sordi kümnest viljast Pocket Pal-1 refraktomeetriga. Igalt 

sordilt võeti kuus näitu. Viljad lõigati mitmeks sektoriks, asetati marlitükile, mis volditi 

kokku. Materjalist pressiti mahl, mis tilgutati otse refraktomeetri mõõteavale nii, et kogu 

mõõteväli oli kaetud mahlaga. Seejärel loeti refraktomeetri ekraanilt Brix
o
-i näit (%). 

Orgaaniliste hapete sisalduse määramiseks lõigati igast kümnest viljast vertikaalselt üks 

sektor ja igast sektorist väike viljatükk uhmrisse nii, et taimse materjali kaalutis oli 

ligikaudu 10 g. Seejärel lisati uhmrisse väike kogus kuuma 80℃ vett ja valati läbi lehtri 

200 ml kolbi. Järgmisena täideti kolb veega 200 ml märgini, asetati vesivanni ja kuumutati 

30 minutit 80℃-ni, mille järel asetati kolvid jahtuma. Lahused filtreeriti puhtasse kolbi 

ning seejärel pipeteeriti neljas korduses 40 ml selget filtraati 100 ml tiitrimistopsi ning 

tiitriti 0,1 M NaOH lahusega vastavat tiitrimisprogrammi kasutades. Orgaaniliste hapete 

määramisel kasutati titraatorit Mettler Toledo EasyPlus 
TM

. 

Askorbiinhappesisaldus määrati jodomeetrilise tiitrimise meetodil. Uhmrisse kaaluti 

ligikaudu 10 g värsket taimset materjali, mis oli võetud kümne maasika lõikudest. 

Uhmrisse lisati klaasipuru ja 5-10 ml 1% HCl lahust 100 ml mõõtkolvist. Seejärel hõõruti 

segu homogeenseks massiks ning lisati ülejäänud 1% HCl lahus. Segu valati pärast 5 

minutit seismist klaaspulga abil paberfiltrile ja filtreeriti 100 ml koonilisse kolbi. 

Järgmisena mõõdeti neljas korduses 10 ml filtraati 50 ml koonilisse kolbi ning samasse 
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kolbi lisati ka 1 ml 1% KJ ja 1 ml 1% tärkliselahust. Filtraati tiitriti 0,001 N KJO3-ga 

püsiva helesinise värvuse tekkimiseni. 

Antotsüaanide sisaldus määrati pH-diferentsiaalmeetodil. Kaaluti ligikaudu 4 g keskmist 

proovi kolbi (keskmiseks prooviks oli umbes 21 g homogeniseeritud kümne maasika 

lõigud keeduklaasis). Seejärel lisati mensuurist 40 ml ekstaheerimislahust 

(soolhape+etanool) ning loksutati segamini. Järgmisena suleti kolb korgiga ja asetati 

toatemperatuuril 30 minutiks loksutile keskmiste pööretega loksuma. Seejärel filtreeriti 

taimelahus 50 ml tsentrifuugikolbi ning pipeteeriti 3 ml selget filtraati kahte sinise korgiga 

15 ml tsentrifuugkolbi: ühte kolbi lisati 5 ml kaaliumkloriidpuhvrit (pH 1,0) ja teise 5 ml 

naatriumatsetaatpuhvrit (pH 4,5). Antotsüaanide sisaldus määrati spektrofotomeetril 

pipeteerides ühe määramise jaoks 0,2 ml selget taimelahust kahte spektrofotomeetri 

küvetti. Ühte küvetti lisati 3,8 ml kaaliumkloriidpuhvrit (pH 1,0) ja teise küvetti 3,8 ml 

naatriumatsetaatpuhvrit (pH 4,5). Seejärel määrati spektrofotomeetriga mõlemas küvetis 

oleva lahuse optiline tihedus λ 510 nm ja 700 nm. 
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

4.1. Lehtede arv puhmikus 
 

Lehtede arv puhmikus varieerus erinevatel sortidel vahemikus 15…44 (joonis 7). Hilisel 

sordil 'Malwina' oli kõikidest teistest sortidest oluliselt rohkem lehti. Statistiliselt oluliselt 

erinesid üksteisest ka sordid 'Figaro' ja 'Jive' (vastavalt 15 ja 23 lehte puhmikus). Sortidel 

'Elianny', 'Figaro' ja 'Jive' ei erinenud lehtede arv 'Sonata' puhmiku lehtede arvust 

statistiliselt oluliselt. 

 

 

Joonis 7. Aedmaasikate lehtede arv taime kohta Lõuna-Eesti tootmisistandikes 2016. 

aastal sõltuvalt sordist (PD95%=6) 
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4.2. Viljavarte arv 
 

Viljavarte arv taime kohta varieerus erinevatel sortidel vahemikus 3,6…6,7 (joonis 8). 

'Malwina' viljavarte arv erines statistiliselt oluliselt teistest sortidest: viljavarsi oli sellel 

sordil oluliselt enam. Samuti erinesid üksteisest 'Elianny' ja 'Jive' (vastavalt 3,6 ja 5,1 

viljavart). Kõik sordid, välja arvatud 'Malwina', andsid sordiga 'Sonata' võrreldes 

statistiliselt sama palju viljavarsi. 

 

 

Joonis 8. Aedmaasikate viljavarte arv taime kohta Lõuna-Eesti tootmisistandikes 2016. 

aastal sõltuvalt sordist (PD95%=1,3) 

 

 

4.3. Kolmanda korje keskmine vilja mass 
 

Keskmine kolmanda korje vilja mass varieerus erinevate sortide puhul vahemikus 

15,8…25,6 g (joonis 9). Sordid 'Malwina' ja 'Jive' andsid teiste sortidega võrreldes 

statistiliselt oluliselt suuremaid vilju. 'Elianny' erines statistiliselt oluliselt nii 

eelpoolnimetatud sortidest, millega võrreldes jäid viljad väiksemaks, kui ka sortidest 
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'Sonata' ja 'Figaro', millega võrreldes olid 'Elianny' viljad suuremad. Kõige väiksema vilja 

massiga olid 'Figaro' ja 'Sonata'.  

 

 

Joonis 9. Aedmaasikate keskmine viljamass (g) Lõuna-Eesti tootmisistandikes 2016. aastal 

sõltuvalt sordist (PD95%=3,1) 

 

 

4.4. Viljade kvaliteedinäitajad 
 

4.4.1. Mahla kuivaine sisaldus  

 

Erinevate sortide mahla kuivaine sisaldus varieerus vahemikus 8,0…11,8% (joonis 10). 

Statistiliselt oluliselt erines teistest sortidest 'Jive', mille viljade mahla kuivaine sisalduseks 

oli kõige madalam (8,0%). Sordid 'Sonata', 'Elianny', 'Figaro' ja 'Malwina' olid mahla 

kuivaine sisalduselt omavahel sarnased. Kõige kõrgema mahla kuivainega oli 'Sonata' ja 

kõige madalamaga 'Jive'. Mahla kuivaine poolest oli sordile 'Sonata' kõige lähedasem 

'Elianny' (vastavalt 11,8% ja 11,6%). 
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Joonis 10. Aedmaasikate mahla kuivaine sisaldus (%) Lõuna-Eesti tootmisistandikes 2016. 

aastal sõltuvalt sordist (PD95%=0,8) 

 

Aedmaasika viljade mahla kuivaine sisaldab 80-90% suhkruid (Perkins-Veazie, Collins 

1995) ja koosneb põhiliselt glükoosist, fruktoosist ja sahharoosist (Macias-Rodriquez et al. 

2002). Seega on mahla kuivaine oluline viljade suhkrusisalduse näitaja, mis on oluliseks 

teguriks viljade magususe määramisel. 2012. aastal tehti Eesti Maaülikoolis katse, kus 

määrati erinevaid vilja kvaliteedinäitajaid sordil 'Sonata' (Moor et al. 2013). Katse jaoks 

vajalikud viljad korjati teise aasta istandikest neljast erinevast Lõuna-Eesti 

tootmisistandikust. Kõikides tootmisistandikes olid must kilemultš ja tilkkastmissüsteem. 

Katsest selgus, et 'Sonata' viljade mahla kuivaine sisaldus varieerus erinevates istandikes 

vahemikus 8,1-9,9%. Antud töö 'Sonata' mahla kuivaine (11,8%) oli võrreldes eelnevas 

katses saadud tulemustega mõnevõrra kõrgem. Samuti on märgata erinevust ka hiliste 

sortide 'Jive' ja 'Malwina' vahel, kus 'Malwina' kuivaine sisaldus on võrreldes sordiga 'Jive' 

3,4% kõrgem. Seda võib põhjendada sellega, et vastavalt sordile varieerub mahla kuivaine 

sisaldus maasika viljades vahemikus 5-12% (Perkins-Veazie, Collins 1995) ja erinevad 

tulemused võivad olla mõjutatud nii ilmastikust kui ka kasvatustehnoloogiast. Samuti võib 

kuivaine sisaldust mõjutada ka niisutamine ja väetamine (Correia et al. 2011). Erinevates 

uuringutes on selgunud, et kõrge kaaliumi norm võib tõsta (Ahmad et al. 2014) ja kõrge 
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lämmastiku norm ning fosforipuudus vähendada mahla kuivaine sisaldust (Cantliffe et al. 

2008; Valentinuzzi et al. 2015). 

 

 

4.4.2. Orgaaniliste hapete sisaldus 

 

Orgaaniliste hapete sisaldus varieerus erinevate sortide viljades vahemikus 0,789…1,222% 

(joonis 11). Kõik sordid erinesid üksteisest statistiliselt oluliselt. Kõige kõrgema 

orgaaniliste hapete sisaldusega olid 'Malwina' viljad ja kõige madalamaga 'Figaro' viljad. 

Orgaaniliste hapete sisalduse poolest oli sordile 'Sonata' kõige lähedasem 'Jive' (vastavalt 

1,112% ja 1,013% orgaanilisi happeid). 

 

 

Joonis 11. Aedmaasikate orgaaniliste hapete sisaldus (%) Lõuna-Eesti tootmisistandikes 

2016. aastal sõltuvalt sordist (PD95%=0,003) 

 

Aedmaasikate maitse on lisaks viljades sisalduvatele suhkrutele mõjutatud ka orgaanilistest 

hapetest, mis määravad ära kaudselt viljade hapususe (Cordenunsi et al. 2002), kuid 

ühenditel on mõju viljade maitseomadustele vaid koos viljades sisalduvate suhkrutega. 
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Orgaanilisi happeid on maasikates 0,6-1,9% (Libek, Eskla 2012: 20). Peamisteks hapeteks 

on aedmaasika viljades sidrun- ja õunhape. Moor et al. (2013) katses selgus, et 2012. aastal 

varieerus erinevates Lõuna-Eesti tootmisistandikes korjepäeval 'Sonata' orgaaniliste hapete 

sisaldus vahemikus 0,83-0,92%. Antud töös sisaldasid 'Sonata' viljad 1,1% orgaanilisi 

happeid, mida on mõnevõrra rohkem kui eelnevates tulemustes. Samuti võib välja tuua 

selle, et hiline sort 'Jive' sisaldas vähem orgaanilisi happeid kui keskvalmiv 'Sonata' 

(vastavalt 1,013% ja 1,112%). Orgaaniliste hapete sisalduse varieerumine sõltub sordist, 

viljade küpsusastmest, ilmastikust, mullastikust ja kasvatustehnoloogiast (Stój, Targoñski 

2006). 

 

 

4.4.3. Mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhe 

 

Mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhe varieerus erinevate sortide viljades vahemikus 

7,9…14,2 (joonis 12). Kõik sordid erinesid üksteisest statistiliselt oluliselt. Kõige kõrgema 

mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtega oli 'Figaro' ja kõige madalamaga 'Jive'. 

Mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhte poolest oli sordile 'Sonata' kõige lähedasem 

'Elianny' (nimetatud suhe vastavalt 10,6 ja 11,7). 

 

 

Joonis 12. Aedmaasikate mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhe Lõuna-Eesti 

tootmisistandikes 2016. aastal sõltuvalt sordist (PD95%=0,8) 
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Mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtarvul on koos erinevate aromaatsete ühenditega 

oluline roll viljade maitse omaduste iseloomustamisel (Petkovsek et al. 2007). Magusa 

maitsega maasikad ei pruugi sisaldada suures koguses suhkruid, kuid võivad sisaldada 

väikeses koguses orgaanilisi happeid (eriti õunhapet). Maasikad, mis on nii madala 

suhkrusisaldusega kui ka madala orgaaniliste hapete sisaldusega, on maitsetud (Klopotek 

et al. 2005). Saksamaal tehtud uuringutes selgus, et 66% tarbijatest eelistab magusa 

maitsega vilju (Bhat et al. 2015). Moor et al. (2013) katses tuli korjepäeval nelja erineva 

tootmisistandiku 'Sonata' mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete keskmiseks suhteks 10,5%, 

mis on peaaegu sama, mis antud töö tulemustes (10,6%). Mahla kuivaine ja orgaaniliste 

hapete suhte andmetest selgub, et kõige magusamaks sordiks oli antud katses 'Figaro' 

(14,2%), mille järel on vastavalt magususele 'Elianny' (11,7%) ja 'Sonata' (10,6%). Oluliste 

tulemustena võib välja tuua ka selle, et hiliste sortide tulemused sortidel 'Jive' (7,9%) ja 

'Malwina' (9,3%) on märgatavalt väiksemad kui teistel sortidel. 'Figaro' on 6,3% kõrgema 

mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtega kui 'Jive'. Suhkrute ja orgaaniliste hapete 

suhet mõjutavad viljade küpsusaste, taimede vanus, vee kvaliteet ning sortide genotüüp 

(Kallio et al. 2000). 

 

 

4.4.4. Askorbiinhappe sisaldus 

 

Askorbiinhappe sisaldus varieerus erinevate sortide viljades vahemikus 68…107 mg/100g 

(joonis 13). Sordid 'Figaro', 'Elianny' ja 'Sonata' erinesid teistest sortidest statistiliselt 

oluliselt. Sarnased olid hilised sordid 'Jive' ja 'Malwina'. Kõige kõrgema askorbiinhappe 

sisaldusega oli 'Figaro' ja kõige madalamaga 'Jive' ja 'Malwina'. Askorbiinhappe sisalduse 

poolest oli sordile 'Sonata' kõige lähedasem 'Elianny' (vastavalt 80 ja 84 mg/100g). 
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Joonis 13. Aedmaasikate askorbiinhappe sisaldus (mg/100g) Lõuna-Eesti 

tootmisistandikes 2016. aastal sõltuvalt sordist ( PD95%=3) 

 

Askorbiinhape on vees lahustuv antioksüdant, mis neelab vabu radikaale ja on vajalik 

inimesele kasvuks ja arenguks. Peamiseks askorbiinhappeallikaks on inimestele 

tsitruselised, maasikad, piprad, tomatid ja spinat. Soovitatavaks päevanormiks on 

täiskasvanutel 60 mg (Püssa 2005). Varasemates uuringutes on selgunud, et aedmaasikate 

askorbiinhappe sisaldus oli 35-104 mg/100g, sõltudes sordist ja viljade küpsusastmest 

(Klopotek et al. 2005). Antud töös varieerus askorbiinhappe sisaldus vahemikus 68-107 

mg/100g. Sordi 'Figaro' tulemus on võrreldes teiste sortidega märkimisväärselt kõrge (107 

mg/100g), erinedes sordist 'Jive' 39 mg võrra.  Hiliste sortide 'Jive' ja 'Malwina' tulemused 

olid üksteisega väga sarnased (vastavalt 68 ja 71 mg/100g). Moor et al. (2013) katses tuli 

korjepäeval nelja erineva tootmisistandiku 'Sonata' askorbiinhappe keskmiseks näitajaks 49 

mg/100g, mis on madalam, kui antud töö tulemustel sordil 'Sonata' (80 mg/100g). 

Uuringud on näidanud, et askorbiinhappe sisaldus tõuseb küpsusastme tõusmisel ja 

täheldatud on ka, et C-vitamiini sisaldus on kõrgeim poolvalminud viljades (Kafkas et al. 

2007). Askorbiinhape on väga vastuvõtlik temperatuurile, valgusele ja hapnikule (Davey et 

al. 2000). 
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4.4.5. Viljade värvus 

 

Viljade heledus varieerus erinevatel sortidel vahemikus 35,0…42,2 (joonis 14). Sordid 

'Elianny', 'Sonata' ja 'Figaro' erinesid üksteisest statistiliselt oluliselt. Sortide 'Malwina' ja 

'Jive' viljade heledus oli omavahel sarnane. Kõige heledamate viljadega oli sort 'Elianny' ja 

kõige tumedamatega 'Malwina' ja 'Jive'. Viljade heleduse poolest olid sordile 'Sonata' kõige 

lähedasemad sordid 'Elianny' ja 'Figaro'. 

 

 

Joonis 14. Aedmaasika viljade heledus (L*) sõltuvalt sordist mõõdetuna värvusmõõtjaga 

Minolta CR-400 

 

Viljade punasus varieerus erinevate sortide viljades vahemikus 28,0…39,3 (joonis 15). 

Sort 'Figaro' erines statistiliselt oluliselt teistest sortidest. Üksteisega sarnased olid sordid 

'Elianny' ja 'Sonata' ning 'Jive' ja 'Malwina'. Kõige intensiivsema punase värvusega oli sort 

'Figaro' ja kõige väiksema punasusega 'Malwina'. Viljade punasuse poolest oli sordile 

'Sonata' kõige lähedasem 'Elianny' (vastavalt 37,7 ja 36,8). 
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Joonis 15. Aedmaasika viljade punasus (a*) sõltuvalt sordist mõõdetuna värvusmõõtjaga 

Minolta CR-400 

 

Viljade kollasus varieerus erinevatel sortidel vahemikus 19,7…29,9 (joonis 16). Sort 

'Figaro' erines teistest sortidest statistiliselt oluliselt. Sordid 'Sonata' ja 'Elianny' ning 'Jive' 

ja 'Malwina' olid üksteisega sarnased. Kõige intensiivsema kollasusega olid sordid 'Sonata' 

ja 'Elianny' ning kõige vähemkollased 'Malwina' ja 'Jive'. Viljade kollasuselt oli sordile 

'Sonata' kõige lähedasem 'Elianny' (vastavalt 29,9 ja 29,2). 
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Joonis 16. Aedmaasika viljade kollasus (b*) sõltuvalt sordist mõõdetuna värvusmõõtjaga 

Minolta CR-400 

 

 

4.4.6. Antotsüaanide sisaldus  

 

Antotsüaanide sisaldus varieerus erinevate sortide viljades vahemikus 18…84 mg/100g 

(joonis 17). Kõik sordid erinesid üksteisest statistiliselt oluliselt. Kõige kõrgema 

antotsüaanide sisaldusega oli 'Malwina' ja kõige madalamaga 'Elianny'. Antotsüaanide 

sisalduse poolest oli sordile 'Sonata' kõige lähedasem 'Figaro' (vastavalt 34 ja 25 mg/100g).  
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Joonis 17. Aedmaasikate antotsüaanide sisaldus (mg/100g) Lõuna-Eesti tootmisistandikes 

2016. aastal sõltuvalt sordist (PD95%=4) 

 

Aedmaasikate üheks kõige olulisemaks kvaliteedinäitajaks on viljade atraktiivne punane 

värvus, mille moodustavad flavonoidide hulka kuuluvad antotsüaanid, mis on vees 

lahustuvad antioksüdatiivsete omadustega värvipigmendid (Rein 2005). Peamised 

antotsüaanid on maasikates pelargonidiin-3-glükosiid ja tsüanidiin-3-glükosiid. Antud töös 

sisaldasid kõige rohkem antotsüaane hilised sordid 'Malwina' ja 'Jive' (vastavalt 84 ja 60 

mg/100g), mille viljad olid ka silmaga eristatavalt tumepunase värvusega. Sordid 'Elianny' 

ja 'Figaro' sisaldasid vähem antotsüaane kui keskvalmiv sort 'Sonata'. Antotsüaanide 

sisaldus viljades on mõjutatud sordist, viljade küpsusest, agrotehnikast ja 

säilitustingimustest (Olsson et al. 2004). Antotsüaanide sisaldus suureneb valmimisel ja 

viljade hoiustamisel. 
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4.4.7. Sordiomaduste avaldumine Eesti tingimustes 

 

'Elianny' 

Sordil 'Elianny' ei vastanud 2016. aastal tootmisistandikus sordiaretaja kirjeldusele lehtede 

arv puhmikus ja saagikus (tabel 2). Sordiaretaja kirjeldusel on 'Elianny' jõulise ja 

tugevakasvulise puhmikuga sort, kuid antud tootmisistandikus oli 'Elianny' pigem hõreda 

puhmikuga (keskmiselt 20 lehtede puhmikus) olles lehtede arvu poolest puhmikus sarnane 

sortidele 'Sonata' (21 tk), 'Figaro' (15 tk) ja 'Jive' (23 tk). 'Elianny' on sordiaretaja kirjelduse 

põhjal hea saagikusega sort, kuid lähtudes viljavarte arvust, võib eeldada, et see ei leidnud 

kinnitust. 'Elianny' taimedel oli viljavarsi keskmiselt 3,6 tk, 'Sonata' taimedel keskmiselt 

4,7 tk. 'Sonata' on sordiaretaja kirjeldusel hea saagikusega sort (leidis ka antud töös 

kinnitust), seega oli sordi 'Elianny' taimedel üks viljavars vähem, mis on oluline saagikuse 

näitaja tootmistingimustes. Ka mitmed seda sorti kasvatanud tootjad väitsid, et 'Elianny' ei 

ole meie kliimatingimustes saagikas. Kuna vilju tekkis vähem, oli samas 'Elianny' 

keskmine vilja mass (21,5 g) oluliselt suurem kui sortidel 'Sonata' (15,8 g) ja 'Figaro' (17,6 

g). 
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Tabel 2. Sordi 'Elianny' sordiomaduste avaldumine Eesti tingimustes 

Sort Näitaja Sordiaretaja 

kirjeldus 

Mõõtmis- või 

määramistulemus 

Eesti tingimustes 

Vastavus/mittevastavus 

sordiaretaja kirjeldusele 

'Elianny' Lehtede arv Tugevakasvulin

e puhmik 

Keskmiselt 20 lehte 

puhmikus 

 

- 

Viljavarte 

arv/ 

keskmine 

vilja mass 

Hea saagikusega Viljavarte arv taime 

kohta 3,6 

Keskmine vilja 

mass 21,5 g 

 

 

- 

Mahla 

kuivaine ja 

orgaaniliste 

hapete suhe 

Viljad on 

maitselt 

magusad ning 

õrnalt hapukad 

Mahla kuivaine ja 

orgaaniliste hapete 

suhe 11,7 

 

 

+ 

Antotsüaani

de sisaldus/ 

vilja värvus 

Helepunased 

viljad 

Antotsüaanide 

sisaldus 18 mg/100g 

Oluliselt heledamad 

viljad kui teistel 

sortidel 

Oluliselt 

kollasemad viljad 

kui teistel sortidel, 

kuid sarnane sordile 

'Sonata' 

 

 

 

 

+ 

 

Sordiaretajate kirjeldusele vastasid 'Elianny' viljade maitse ja värvus. Viljade maitse oli 

magus ning õrnalt hapukas. Viljade värvus on sordiaretaja kirjelduse põhjal helepunane, 

mis leidis kinnitust nii antotsüaanide sisalduse mõõtmisel kui ka värvusmõõtjaga 

mõõdetuna. 'Elianny' viljade antotsüaanide sisaldus oli oluliselt väiksem kui teistel sortidel 

(18 mg/100g). Värvusmõõtjaga mõõdetuna olid 'Elianny' viljad oluliselt heledamad kui 

teistel sortidel. 'Elianny' viljade punasus ja kollasus olid sarnased sordile 'Sonata'. 

 

'Figaro' 

Sordiaretaja on kirjeldanud 'Figaro' puhmikut kui robustset ja tugevakasvulist, kuid 2016. 

aasta suvel antud töö jaoks vaadeldud tootmisistandikus see tõele ei vastanud (tabel 3). 

Seega on sort 'Figaro' pigem hõreda puhmikuga. Samuti ei vastanud sordiaretaja 

kirjeldusele viljade maitse, mis on sordiaretaja kirjelduse põhjal magushapu maitsega. 

Antud töö tulemustes selgus, et 'Figaro' mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhe oli 14,2, 

mis oli oluliselt suurem kui teistel sortidel. Samas oli 'Figaro' mahla kuivaine sisaldus 

(11,2%) sarnane sortidele 'Sonata' (11,8%), 'Elianny' (11,6%) ja 'Malwina' (11,4%). 
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Orgaaniliste hapete sisaldus oli võrreldes teiste sortidega oluliselt väiksem (0,789%). 

Seega võib järeldada, et sordi 'Figaro' viljad on pigem magusa maitsega.  

 

Tabel 3. Sordi 'Figaro' sordiomaduste avaldumine Eesti tingimustes 

Sort Näitaja Sordiaretaja 

kirjeldus 

Mõõtmis- või 

määramistulemus 

Eesti tingimustes 

Vastavus/mittevastavus 

sordiaretaja kirjeldusele 

'Figaro' Lehtede arv Tugevakasvulin

e puhmik 

Keskmiselt 15 lehte 

puhmikus 

 

- 

Viljavarte 

arv/keskmine 

vilja mass 

Saagikus 

väiksem kui 

sordil 'Sonata' 

Viljavarte arv taime 

kohta 3,7 tk 

Keskmine vilja mass 

17,6 g 

 

 

+ 

Mahla 

kuivaine ja 

orgaaniliste 

hapete suhe 

Viljad on 

magushapu 

maitsega 

Mahla kuivaine ja 

orgaaniliste hapete 

suhe 14,2 

Orgaaniliste hapete 

sisaldus võrreldes 

teiste sortidega 

oluliselt väiksem 

(0,789%) 

 

 

 

 

- 

Antotsüaanide 

sisaldus/vilja 

värvus 

Erepunased 

viljad 

Antotsüaanide 

sisaldus 25 mg/100g 

Viljad võrreldes 

teiste sortidega 

oluliselt punasemad 

 

 

+ 

 

Antud töö tulemustes leidis kinnitust, et 'Figaro' saagikus on väiksem kui sordil 'Sonata'. 

'Figaro' viljavarte arv oli 3,7 ja Sonata viljavarte arv 4,7 taime kohta ja tootmistingimustes 

on üks viljavars vähem oluline näitaja. Samuti vastas sordiaretaja kirjeldusele 'Figaro' 

viljade värvus, mis oli erepunane. 'Figaro' viljade antotsüaanide sisaldus (25 mg/100g) oli 

oluliselt kõrgem kui helepunaste viljadega sordil 'Elianny' (18 mg/100g). Värvusmõõtjaga 

mõõdetuna olid 'Figaro' viljad oluliselt heledamad kui sortidel 'Jive' ja 'Malwina' ja 

oluliselt tumedamad kui sortidel 'Sonata' ja 'Elianny'. Punasuselt olid 'Figaro' viljad 

oluliselt intensiivsema punase värvusega kui teised sordid. Kollasuselt olid 'Figaro' viljad 

oluliselt väiksema kollasusega kui sordid 'Elianny' ja 'Sonata' ning oluliselt suurema 

kollasusega kui hilised sordid 'Jive' ja 'Malwina'. 
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'Sonata' 

Sort 'Sonata' vastas kõikide näitajate osas sordiaretaja kirjeldusele (tabel 4). Antud töö 

tulemustes leidis kinnitust, et 'Sonata' on hõreda puhmikuga (keskmiselt 21 lehte 

puhmikus). Samuti leidis kinnitust, et sort on hea saagikusega. 'Sonata' keskmine viljavarte 

arv taime kohta oli 4,7, mis oli ühe võrra rohkem kui sortidel 'Figaro' ja 'Jive', kuid kahe 

võrra väiksem kui sordil 'Malwina'. Mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhte põhjal 

(10,6) selgus antud töös ka, et 'Sonata' viljad on magusad.  

 

Tabel 4. Sordi 'Sonata' sordiomaduste avaldumine Eesti tingimustes 

Sort Näitaja Sordiaretaja 

kirjeldus 

Mõõtmis- või 

määramistulemus 

Eesti tingimustes 

Vastavus/mittevastavus 

sordiaretaja kirjeldusele 

'Sonata' Lehtede arv Hõre ja 

kompaktne 

puhmik 

Keskmiselt 21 lehte 

puhmikus 

 

+ 

Viljavarte 

arv/keskmine 

viljamass 

Hea saagikus Viljavarte arv taime 

kohta 4,7 

Keskmine viljamass 

15,8 g 

 

+ 

Mahla 

kuivaine ja 

orgaaniliste 

hapete suhe 

Viljad väga 

magusad 

Mahla kuivaine ja 

orgaaniliste hapete 

suhe 10,6 

 

+ 

Antotsüaanide 

sisaldus/vilja 

värvus 

Säravpunane Antotsüaanide 

sisaldus 34 

mg/100g 

Oluliselt 

kollasemad viljad 

kui teistel sortidel, 

kuid sarnane sordile 

'Elianny' 

 

 

+ 

 

Antud töös leidis kinnitust ka sordiaretajate kirjelduses olev väide, et 'Sonata' viljad on 

säravpunase värvusega. 'Sonata' viljade antotsüaanide sisaldus oli 34 mg/100g, mis oli 

oluliselt kõrgem kui sortidel 'Elianny' ja 'Figaro' ja samas oluliselt väiksem kui hilistel 

sortidel 'Jive' ja 'Malwina'. Värvusmõõtjaga mõõdetuna olid 'Sonata' viljad vähem heledad 

kui 'Elianny' viljad ja samas oluliselt heledamad kui 'Figaro' viljad. Viljade punase värvuse 

poolest olid 'Sonata' viljad sarnased 'Elianny' viljadele ning samas oluliselt väiksema 
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punasusega kui 'Figaro' viljad. Antud töö tulemustes selgus ka, et oluliselt suurema kollase 

värvuse intensiivusega olid sordid 'Sonata' ja 'Elianny'. 

'Jive' 

Sort 'Jive' vastas kõikide näitajate osas sordiaretaja kirjeldusele (tabel 5). Antud töö 

tulemustes selgus, et sordi 'Jive' puhmik on kompaktne (keskmiselt 23 lehte puhmikus). 

Sordiaretaja on väitnud ka, et sordi saagikus on 30% kõrgem kui sordil 'Sonata' ja sort on 

suurema keskmise vilja massiga. Sordi 'Jive' viljavarte arv (5,1tk) oli tendentsina 0,4 ühiku 

võrra suurem kui sordil 'Sonata' (4,7 tk), seega võiks ainult viljavarte arvust lähtudes 

kahelda, et saaks võiks olla 30% suurem kui 'Sonata' saak. Arvestades aga ka seda, et sordi 

'Jive' keskmine vilja mass oli 25,6 g ja keskmine vilja mass sordil 'Sonata' 15,8 g, olid 'Jive' 

viljad võrreldes 'Sonata'r viljadega 38% raskemad. Kokkuvõttes võib nende kahe näitaja 

alusel sordiaretaja kirjeldus saagi osas tõene olla. Sordi 'Jive' viljad olid maitselt 

magushapud, sest viljade mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhe oli oluliselt väiksem 

kui teistel sortidel (7,9%). Sordil oli ka oluliselt madalam mahla kuivaine sisaldus (8,0%) 

ja kõrgem orgaaniliste hapete sisaldus (1,013%).  
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Tabel 5. Sordi 'Jive' sordiomaduste avaldumine Eesti tingimustes 

Sort Näitaja Sordiaretaja 

kirjeldus 

Mõõtmis- või 

määramistulemus 

Eesti tingimustes 

Vastavus/mittevastavus 

sordiaretaja kirjeldusele 

'Jive' Lehtede arv Kompaktne 

puhmik 

Keskmiselt 23 lehte 

puhmikus 

 

+ 

 Viljavarte 

arv/keskmine 

viljamass 

Saagikus 30% 

kõrgem kui 

'Sonata'. Suurem 

keskmine 

viljamass 

Viljavarte arv taime 

kohta 5,1 

Keskmine viljamass 

25,6 g, Sonata 15,8 

g 

 

 

+ 

 Mahla 

kuivaine ja 

orgaaniliste 

hapete suhe 

Viljad on 

maitselt veidi 

magusad 

Mahla kuivaine ja 

orgaaniliste hapete 

suhe 7,9% 

 

 

+ 

 Antotsüaanide 

sisaldus/vilja 

värvus 

Viljad on 

oranžikaspunased 

Antotsüaanide 

sisaldus 60 mg/100g 

Oluliselt 

tumedamad viljad 

kui teistel sortidel, 

kuid sarnased 

sordile 'Malwina 

 

 

 

+ 

 

Sordiaretaja kirjeldusel on sordi 'Jive' viljad oranžikaspunased. Antud töö tulemuses 

selgus, et selle sordi viljad sisaldasid 60 mg/100g antotsüaane. Antotsüaanide sisaldus 

sordi 'Jive' viljades oli oluliselt kõrgem 'Elianny', 'Figaro' ja 'Sonata' viljades, kuid samas 

oluliselt madalam kui sordil 'Malwina'. Värvusmõõtjaga mõõdetuna olid 'Jive' viljad 

sarnased sordile 'Malwina' nii heleduselt, punasuselt kui ka kollasuselt. Sortide 'Jive' ja 

'Malwina' viljad olid oluliselt tumedamad kui ülejäänud sortide viljad. 

 

'Malwina' 

Sort 'Malwina' vastas kõikide näitajate osas sordiaretaja kirjeldusele (tabel 6). 'Malwina' 

lehtede arv puhmikus oli oluliselt suurem kui teistel sortidel (keskmiselt 44 tk puhmikus), 

seega on 'Malwina' tugevakasvulise ja tiheda puhmikuga sort. Samuti on sort hea 

saagikusega, sest antud töö tulemustes selgus, et 'Malwina' viljavarte arv (6,7tk) oli 

oluliselt suurem kui teistel sortidel. 'Malwina' keskmine vilja mass (25,0 g) oli sarnane 
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sordiga 'Jive', kuid oluliselt erinev teistest sortidest. Antud töös leidis kinnitust ka see, et 

sordi viljad on magusad, sest 'Malwina' mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhe oli 

9,3%, mis oli võrdlusena suurem kui hilisel sordil 'Jive'. Samas võiks välja tuua ka 

'Malwina' kõrge mahla kuivaine sisalduse (11,4%), mis oli antud töös sarnane sortidele 

'Sonata', 'Elianny' ja 'Figaro' ja samas oluliselt suurem kui hilisel sordil 'Jive' 

 

Tabel 6. Sordi 'Malwina' sordiomaduste avaldumine Eesti tingimustes 

Sort Näitaja Sordiaretaja 

kirjeldus 

Mõõtmis- või 

määramistulemus 

Eesti tingimustes 

Vastavus/mittevastavus 

sordiaretaja kirjeldusele 

'Malwina' Lehtede arv Tugevakasvuline 

ja tihe puhmik 

Keskmiselt 44 lehte 

puhmikus 

 

+ 

 Viljavarte 

arv/keskmine 

viljamass 

Hea saagikus Viljavarte arv taime 

kohta 6,7 

Keskmine vilja 

mass 25,0 g 

 

 

+ 

 Mahla 

kuivaine ja 

orgaaniliste 

hapete suhe 

Viljad on 

magusad 

Mahla kuivaine ja 

orgaaniliste hapete 

suhe 9,3% 

Mahla kuivaine 

sisaldus 11,4% 

 

 

+ 

 Antotsüaanide 

sisaldus/vil 

ja värvus 

Viljad on 

tumepunased 

Antotsüaanide 

sisaldus 84 

mg/100g 

Viljad oluliselt 

tumedamad kui 

teistel sortidel, kuid 

sarnased sordile 

'Jive' 

 

 

 

+ 

 

Sordiaretaja kirjeldusel on 'Malwina' viljad tumepunase värvusega, mis leidis ka antud töös 

kinnitust. 'Malwina' viljade antotsüaanide sisaldus oli märkimisväärselt kõrge (84 

mg/100g), mis annavad ka 'Malwina' viljadele tumepunase värvuse. Värvusmõõtjaga 

mõõdetuna olid 'Malwina' viljad heleduselt sarnased hilisele sordile 'Jive' ja võrreldes 

ülejäänud sortidega oluliselt tumedamate viljadega. Punasuselt ja kollasuselt olid 'Malwina' 

viljad sarnased sordi 'Jive' viljadele. 
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KOKKUVÕTE  
 

Käesoleva bakalaureusetöö hüpotees oli järgmine: aedmaasika sordiaretajate poolt 

kirjeldatud sordiomadused ei pruugi Lõuna-Eesti kliimatingimustes tootmisistandikes 

kõikide näitajate osas avalduda. Töö eesmärgiks oli välja selgitada Eestis vähetuntud 

aedmaasikasortide puhmiku kasv ja viljade kvaliteet Lõuna-Eesti tootmisistandikes ja 

nende vastavus sordiaretaja poolt kaasa antud kirjeldusele. 

Katse jaoks vajalik materjal koguti 2016. aasta suvel kolmest erinevast Lõuna-Eesti 

tootmisistandikust. Katsesse valiti varajased sordid 'Elianny' ja 'Figaro', kontrollvariandiks 

keskvarajane 'Sonata' ja hilised sordid 'Jive' ja 'Malwina'. 

Tulemused:  

 Lehtede arv puhmikus varieerus viiel sordil vahemikus 15…44 tk. Hilisel sordil 

'Malwina' oli kõikidest sortidest oluliselt rohkem lehti. Sordiaretaja poolt 

kirjeldatud tugevakasvulise puhmikuga sordid 'Elianny' ja 'Figaro' osutusid pigem 

hõreda puhmikuga sortideks. 

 Viljavarte arv oli kõige suurem sordil 'Malwina' (6,7 tk); teised sordid andsid 

sordiga 'Sonata' võrreldes statistiliselt sama palju viljavarsi. 

 Keskmine kolmanda korje vilja mass varieerus erinevate sortide puhul vahemikus 

15,8…25,6 g. Sordid 'Malwina' (25,0 g) ja 'Jive' (25,6 g) andsid teiste sortidega 

võrreldes statistiliselt oluliselt suuremaid vilju. 

 Kõige kõrgema mahla kuivainega olid sordid 'Sonata', 'Elianny', 'Figaro' ja 

'Malwina' (üle 11%) ja kõige madalamaga hiline sort 'Jive' (8,0%). Olulise 

tulemusena võib välja tuua ka hilise sordi 'Malwina' viljade kõrge mahla kuivaine 

sisalduse (11,4%). 

 Kõige kõrgema orgaaniliste hapete sisaldusega olid 'Malwina' viljad (1,222%) ja 

kõige madalamaga 'Figaro' viljad (0,789%). 

 Kõige kõrgema mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtega ja seega eeldatavalt 

kõige magusama maitsega olid 'Figaro' viljad (14,2) ja kõige madalamaga sordi 

'Jive' viljad (7,9).  
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 Kõige kõrgema askorbiinhappe sisaldusega oli 'Figaro' viljad (107 mg/100g) ja 

kõige madalamaga sortide 'Jive' ja 'Malwina' viljad (vastavalt 68 ja 71 mg/100g). 

 Kõige rohkem antotsüaane sisaldasid 'Malwina' viljad (84 mg/100g) ja kõige vähem 

'Elianny' viljad (18 mg/100g). 

 Minolta CR-400 värvusmõõtjaga mõõdetuna olid kõige heledamad viljad sordil 

'Elianny' ja kõige tumedamad sortidel 'Malwina' ja 'Jive'. Kõige intensiivsema 

punase värvusega oli sort 'Figaro' ja kõige väiksema punasusega 'Malwina'. Kõige 

intensiivsema kollasusega olid sordid 'Sonata' ja 'Elianny' ning kõige 

vähemkollased 'Malwina' ja 'Jive'. 

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et töö hüpotees leidis üksikute näitajate osas kinnitust. 

Sordid 'Sonata', 'Jive' ja 'Malwina' vastasid sordiaretaja kirjeldusele. Näitajad, mis ei 

vastanud sordiaretaja kirjeldusele, olid sordil 'Elianny' puhmiku kasv ja saagikus. 

Sordil 'Figaro' olid näitajad, mis ei vastanud sordiaretaja kirjeldusele, puhmiku kasv ja 

viljade maitse. 
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SUMMARY 
 

The hypothesis of this bachelor thesis was following: all characteristics of the strawberry 

cultivars described by the breeders may not become evident in production fields South-

Estonian climatic conditions. The aim of this study was to identify plant growth and fruit 

quality of less known strawberry cultivars in production fields in South-Estonia and their 

adequacy according to the description given by the breeder. 

The experimental material was collected in summer 2016 from three different South-

Estonian strawberry production fields. Cultivars used at the experiment were early 

cultivars 'Elianny' and 'Figaro', control treatment mid-season 'Sonata' and late cultivars 

'Jive' and 'Malwina'. 

Following observations can be brought out from the study: 

 The number of leaves per plant ranged from 15 to 44 depending on the cultivar. 

'Malwina' had significantly more leaves than others (44 leaves per plant). 

According to the breeders description, 'Elianny' and 'Figaro' have strong vigorous 

growth, but in the production fields these cultivars had rather sparce plants. 

 'Malwina' had the largest number of fruit clusters (6.7), other cultivars had 

statistically the same amount of fruit clusters as 'Sonata'. 

 The average fruit weight of third harvest ranged from 15.8 to 25.6 g. Late cultivars 

'Malwina' and 'Jive' had statistically larger fruits than others (25.0 g and 25.6 g, 

respectively). 

 The fruit content of soluble solids was high (more than 11%) in most of the 

cultivars, only fruits of 'Jive' had lower content of soluble solids (8.0%).  

 The content of titratable acids was highest in 'Malwina' fruits (1,222%) and lowest 

in 'Figaro' fruits (0.789%).  

 'Figaro' fuits had the highest soluble solids and titratable acidity ratio (14.2) and 

also presumably the sweetest taste. 

 The content of ascorbic acid was the highest in 'Figaro' fruits (107 mg/100g) and 

the lowest in fruits of 'Jive' and 'Malwina' fruits (68 and 71 mg/100g, respectively). 
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 The content of anthocyanins was the highest in 'Malwina' fruits (84 mg/100g) and 

the lowest in 'Elianny' fruits (18 mg/100g). 

 According to fruit colour measurement determined with cholorimeter Minolta CR-

400, 'Elianny' fruits were the lightest and 'Malwina' and 'Jive' fruits were the 

darkest. 'Figaro' had the most intensive red colour and 'Malwina' fruits had the less 

redness than others. 'Sonata' and 'Elianny' had the most intensive yellow colour, 

whereas 'Malwina' and 'Jive' had the least yellow fruits. 

 

In conclusion, the hypothesis of bachelor thesis was confirmed only for some individual 

parameters of two cultivars. Characteristics of cultivars 'Sonata', 'Jive' and 'Malwina' were 

in agreement with the description of the breeder. Parameters that didn't match the 

description of the breeder, were growth and yield of cultivar 'Elianny' and growth and the 

taste of the fruits of 'Figaro'. 
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