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Kibuvitsade viljad on hästi tuntud oma tervistavate omaduste poolest ning neid 

kasutatakse laialdaselt toiduainete- ja farmaatsiatööstuses. Kurdlehist kibuvitsa (Rosa 

rugosa Thunb.) kasutatakse lisaks eelpoolmainitule sageli haljastuses tema hästi lõhnavate 

õite ja vähese pretensioonikuse tõttu keskkonnatingimustele. Kibuvitsade viljad 

sisaldavad inimtervisele vajalikkke anorgaanilisi ja kasulikke orgaanilisi ühendeid, millest 

mitmeid, nagu näiteks askorbiinhapet (C-vitamiini) ja polüfenoole loetakse tugevateks 

antioksüdantideks. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada kasvukoha mõju kurdlehise kibuvitsa viljade 

askorbiinhappe, polüfenoolide, makro- ja mikroelementide sisaldusele ning 

antioksüdatiivsele aktiivsusele erinevates asupaikades Eestis. Askorbiinhappe sisalduse 

määramiseks kasutati DPI-meetodit, polüfenoolide sisaldus määrati Folin-Ciocalteu 

meetodiga, antioksüdatiivne aktiivsus amperomeetrilisel ning mineraalelementide 

sisaldus aatomemissioonspektromeetriliselt HNO3-ga mineraliseerutud proovidest. 

Sõltuvalt kasvukohast sisaldasid kurdlehise kibuvitsa viljad askorbiinhapet 4,1…7,7 

mg/g, polüfenoole 2,0…4,0 mg GA/g ja nende antioksüdatiivne aktiivsus jäi vahemikku 

2,6…7,6 mg kvertsetiini/100g. Mineraalelementide K, Ca, Mg, P, Zn, Fe, Mn sisaldus 

viljades erinevates kasvukohtades varieerus laias ulatuses. 
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Antud töö tulemustest saab järeldada, et kasvukoht omab mõju kurdlehise kibuvitsa 

bioaktiivsete ühendite ja mineraalelementide sisaldusele. Looduslikest kasvukohtadest on 

kõrgem askorbiinhappe ja polüfenoolide sisaldus ning antioksüdatiivne aktiivsus 

veepiirile lähemal kasvavate põõsaste viljadel võrreldes metsas kasvavate põõsaste 

viljadega. Kõrge kasulike ühendite sisaldus on ka koduaias heades tingimustes kasvavate 

kurdlehise kibuvitsa põõsaste viljadel.  

Märksõnad: askorbiinhape, polüfenoolid, antioksüdatiivne aktiivsus, mineraalelemendid 

taimedes 
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Rose hips are well known for their health benefits and widely used in the food and 

pharmaceutical industry. Rosa rugosa Thunb. is often used as an ornamental plant or in 

the landscaping, because of its fragrant blossoms and low requirements for the 

environmental conditions. Rose hips are abundant in required anorganic and beneficial 

organic compounds, i.e. ascorbic acid and phenolics, which are considered to be strong 

antioxidants.  

The aim of the research was to find out the content of ascorbic acid, phenolic compounds 

and mineral nutrients in the rose hips grown in different habitats in Estonia, and their 

antioxidant activity. The ascorbic acid content was determined by the DPI method, the 

polyphenols by the Folin-Ciocalteu method, the antioxidative activity by the 

amperometric method, and the mineral content by the atomic emission spectrometry of 

the samples mineralized with HNO3. Depending on the habitat, the rose hips’ content of 

different parameters was as follows: ascorbic acid 4.1 to 7.7 mg/g, polyphenols 2.0 to 4.0 

mg GA/g. Antioxidant activity ranged from 2.6 to 7.6 mg quercetin/100g. Content of K, 

Ca, Mg, P, Zn, Fe, Mn in the rose hips varied in wide range depending on the habitat.  

The results of the research show that the habitat has an influence on the content of 

bioactive compounds and mineral elements in the rose hips. The higher levels of ascorbic 
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acid, total phenolic content and antioxidant activity in the rose hips can be found near the 

seashore, compared to fruits collected from the shrubs grown in the forest. The home 

garden good conditions are also beneficial for the health promoting constituents in the 

fruits of Rugosa rose. 

Keywords:  ascorbic acid, phenolic compounds, antioxidant activity, plant mineral 

nutrients 
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ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta………………..............38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Maailmas on üha kasvav huvi niinimetatud funktsionaalsete toiduainete osas, mis kaitseksid 

inimesi haiguste eest, mille on põhjustanud oksüdatiivne stress keharakkudes (Valenzuela et 

al. 2003). Taimedes on tuvastatud suur hulk antioksüdantseid ühendeid (Weber et al. 2014). 

Neist olulisemateks peetakse vitamiine C (askorbiinhape) ja E (tokoferoolid ja tokotrioolid), 

samuti mitmeid fenoolseid ühendeid ja karotenoide (Xu et al. 2017). 

 

Rosaceae perekonda, Rosoideae alamperekonda kuuluv kurdlehine kibuvits (Rosa rugosa 

Thunb.) on huvitav uuringuobjekt – sellest on saanud invasiivne liik mitmel pool Euroopas 

ja Põhja-Ameerikas, kuid ohustatud liik oma looduslikus elupaigas Hiinas (Yang et al. 

2009). Eestis kasvab kurdlehine kibuvits vabalt looduses. Teda kasutatakse meeldiva 

lõhnaga õite, haiguskindluse ja soolataluvuse tõttu sageli haljastuses ning koduaedades 

ilutaime või hekina, teada on mõningad tootmisistandikud. 

 

Kibuvitsa viljad sisaldavad rikkalikult inimtervisele kasulikke bioaktiivseid ühendeid, 

millest peamisteks on vitamiinid A, E, C, K, karotenoidid, orgaanilised happed ning 

polüfenoolid (Andersson et al. 2012; Ercisli 2007; Fromm et al. 2012; Koczka et al. 2018; 

Patel 2013). Mõnede liikide vilju peetakse iseäranis väärtuslikeks polüfenoolide ja C-

vitamiini allikaks (Ercisli 2007). Kibuvitsa viljade keemiline koostis erineb sõltuvalt sordist, 

kasvamise piirkonnast, kliimast, mullast, küpsusastmest, viljelustavast ja 

säilitustingimustest (Ercisli 2007; Koczka et al. 2018; Roman et al. 2013). Erinevates 

teadusuuringutes on aastate jooksul kirjeldatud olulisi erinevusi orgaaniliste hapete, 

fenoolsete ühendite, suhkrute, veeslahustuvate vitamiinide ning makro- ja mikroelementide 

sisalduse kohta kibuvitsa viljades (Al-Yafeai et al. 2018; Andersson et al. 2012; DTU 

Fødevareinstituttet 2019;  Ercisli 2007; Fromm et al. 2012; Kizil et al. 2018; Koczka et al. 

2018; Özrenk et al. 2018; Patel 2013; Um et al. 2017; Widén et al. 2012 jpt). Kirjandusest  

ei õnnestunud aga leida infot  kurdlehise kibuvitsa viljade põhjalikuma uurimise ja keemilise 

analüüsi teostamise kohta Eestis. 
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Lähtudes eelnevast püstitati hüpotees: kurdlehise kibuvitsa viljad on kõrge bioaktiivsete 

ühendite sisaldusega, kuid viljade väärtus võib sõltuda kasvukohast. Käesoleva uurimistöö 

eesmärk oli välja selgitada kasvukoha seos kurdlehise kibuvitsa viljade askorbiinhappe, 

üldfenoolide ning makro- ja mikroelementide sisaldusega ning antioksüdatiivse 

aktiivsusega. 

 

Magistritöö autor tänab juhendajaid professor Kadri Karpi ja teadur Tõnu Tõnutaret, kes 

aitasid heade nõuannetega uurimistöö planeerimisel, teostamisel ja koostamisel ning Eesti 

Maaülikooli Mullateaduse õppetooli laboratooriumi kasutamise eest. Tänusõnad kuuluvad 

ka PhD Nataliya Choupakhinale ja PhD Pavel Feduraevile ning Immanuel Kant’i nimelisele 

Balti Föderaalsele Ülikoolile Kaliningradis Looduslike antioksüdantide laboratooriumi 

kasutamise eest. 

 

Õpirännet Venemaale finantseeris Sihtasutus Archimedes Euroopa Regionaalarengu 

Fondist. 
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1. KURDLEHISE KIBUVITSA LEVIK JA KASVUNÕUDED 

 

Kurdlehine kibuvits (Rosa rugosa Thunb.) on pärit Kaug-Idast (Kangur et al. 2005). Ta on 

üks põhilisi ja tähtsamaid põõsaliike Põhja-Hiinas asuvatel jõgede suudmealadel, kuid 

elupaikade seisundi halvenemise ning kadumise tõttu on tema levikuala, populatsioonide arv 

ja suurus kiiresti vähenenud (Yang et al. 2009). Seevastu mõnel pool Ameerika 

Ühendriikides, Kanadas, Rootsis, Saksamaal, Soomes, Suurbritannias ja Taanis on temast 

saanud invasiivne ja tülikas võõrliik (Bruun 2005; Garbary et al. 2010; Invasive Plant Atlas 

of the United States 2018; Isermann 2008; Kunttu P, Kunttu S-M 2017; Tyler et al. 2017; 

Weidema et al. 2007). Eestis leidub kurdlehist kibuvitsa looduslikult kasvamas hajusalt 

liivastes männikutes ja liivastel mererandadel, haljastuses kasutatuna teede ääres ja parkides 

(Eesti Samblike Infosüsteem 2019) ning koduaedades (joonis 1). 

 

 

Joonis 1. Kurdlehise kibuvitsa kasvukohad Eestis (eElurikkus 2019). 

 

Kurdlehine kibuvits eelistab jahedat või mõõdukat, sageli kõrgema õhuniiskusega kliimat ja 

kasvab peamiselt rannikul (CABI 2019). Kurdlehise kibuvitsa jaoks on soodsam hea 
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veeläbilaskvusega kasvukoht nagu liivaluited ning kiviklibu. Sisemaale, kus ta ei näita aga 

üles erilist elujõulisust, võib kurdlehine kibuvits olla sattunud koduaedadest. Teda pole 

kunagi kohatud kasvamas mäestikes (Bruun 2005; Isermann 2008; Weidema 2006). 

Muldadest eelistab kurdlehine kibuvits kasvada liivasel või kruusasel, vahetevahel ka teistel 

hea drenaažiga substraatidel, mis ei ole väga happelised. Ometigi on Taanis leitud teda 

kasvamas muldadel, mille pH on 4,7…7,7 ja Jaapanis pH 5,1…7,6 (Bruun 2005). Taanis, 

liivaluidetel kasvanud kurdlehise kibuvitsa kasvu ja mulla pH vahel on leitud seoseid, kus 

madalama pH-ga muldadel kasvasid kõrgemad taimed (Weidema 2006).   

 

Kurdlehine kibuvits on vähenõudlik ja talub hästi karme ilmastikutingimusi nagu külm, soe, 

põud, päikesepõletus, meretuuled ja mulla soolsus ning ajutine mattumine liivkatte alla ning 

jääb ellu vaatamata ebasoodsatele tingimustele (CABI 2019; Yang et al. 2009). Paljud 

putukad ja väikesed imetajad toituvad kurdlehise kibuvitsa õietolmust, nektarist, viljadest, 

juurtest, vartest ja lehtedest. Seetõttu on liik oluline mitte ainult kohalike ökosüsteemide 

toiduahelas vaid ka liivaluidete stabiliseerimisel ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel 

(Yang et al. 2009).  

 

Kurdlehine kibuvits on sobilik kultuur ravimite valmistamiseks, toiduainetetööstuse 

tooraineks, dekoratiivsetel eesmärkidel kasutamiseks ja mulla erosiooni vähendamiseks 

(Solomentseva 2018). Kasutada saab kõiki taimeosi, mis teeb temast tähtsa põllumajanduses 

kasutatava tootmiskultuuri Hiinas (Xing et al. 2014). Looduslike kibuvitsade 

tootmisistandikke leidub mujalgi – mõningad elektrooniliselt leitavad on näiteks 

Suurbritannias, Lesothos, Taanis, USA-s paiknevate istanduste koduleheküljed. Kanadas on 

leitud, et kibuvitsa kasutamine viljade tootmiseks alternatiivse põllukultuurina omab suurt 

potentsiaali (Sanderson, Fillmore 2013). Kuid nendes istandikes ei viljeleta kurdlehist 

kibuvitsa. Selle põhjuseks ei ole tõenäoliselt taime invasiivsus, vaid asjaolu, et kurdlehine 

kibuvits õitseb kogu vegetatsiooniperioodi jooksul, mistõttu valmivad tema viljad erineval 

ajal. See omakorda muudab tema korjamise kulukamaks võrreldes nende liikidega, mille 

viljad valmivad üheaegselt.  

 

Hobiistanduse rajamisel, kus käsitsi korjamine ei heiduta, on soovitatav optimaalseks 

kasvuks kasutada samu võtteid nagu teiste liikidegi puhul. Sanderson, Fillmore (2012) 5-

aastase katse põhjal võib järeldada, et kibuvitsa istandiku rajamise algusaastatel võiks 

taimekasvu soodustamiseks kasutada väetiseid ning multšiks kuivatatud heina või musta 
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kilet. Taimede vilja kandma hakkamisel võib keemilise väetise asendada 

kvaliteetkompostiga ja ridade vahel kasutada murumättaid (Sanderson, Fillmore 2013). 

Kibuvitsa istandiku tootlikkuse suurendamiseks on soovitatav iga-aastane maapealse 

süsteemi uuendamine ehk okste tagasilõikamine (Strelets 2000).   

 

Eestis on teada vaid mõni kurdlehise kibuvitsa istandus (Eesti Maaülikooli professor Kadri 

Karp personaalne kommentaar 2019). 2017. aastal arvati kurdlehine kibuvits PRIA 

„Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetusega“ toetusõiguslike kultuuride 

hulka (Riigi Teataja 2017a). Vaatamata asjaolule, et tootmisistandikest taimede levimine 

loodusesse on ebatõenäoline viljade koristamise ja tootmisistandike sisemaal paiknemise 

tõttu,  saavutas Keskkonnaamet 2018. aasta jaanuaris jõustunud Maaeluministri määruste 

muutmise määrusega kurdlehise kibuvitsa eemaldamise PRIA toetusõiguslike kultuuride 

hulgast (Riigi Teataja 2017b). Alates 2018. aastast kuni aastani 2025. võtab Keskkonnaamet 

osa Eesti-Soome ühisprojektist LIFE („Läänemere rannikuelupaikade võrgustike 

taastamine“), mille raames tõrjutakse 13 hektaril kurdlehist kibuvitsa Paljassaares ja Aegnal 

(Keskkonnaamet 2019).  

 

CABI (2019) andmetel ei ole kurdlehine kibuvits Eestis invasiivne. Vastavasisulised 

teadusuuringud taime ohtlikkuse kohta kohalikku päritolu taimestikule on teostatud näiteks 

Taanis (Weidema 2006) ja Saksamaal (Isermann 2008). Keskkonnaministeeriumi (2005) 

väljaandes on kurdlehine kibuvits küll nimetatud invasiivsete liikide hulka, kuid puudub 

viide teadusuuringule, mis seda tõestaks. 
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2. KIBUVITSA VILJADE KEEMILINE KOOSTIS 

2.1. Bioaktiivsed ühendid 

 

Bioaktiivsed ühendid on tervisele kasulikud taime sekundaarsed metaboliidid (näiteks 

vitamiinid ja fütokemikaalid) (Jain et al. 2019; Martin-Ortega, Segura-Campos 2019). 

Tavaliselt esineb bioaktiivseid ühendeid toidus väikestes kogustes ning need varieeruvad 

taimses materjalis suuresti oma keemilise struktuuri ja funktsioonide poolest ning jaotatakse 

sellele vastavalt (Kris-Etherton et al. 2002). Paljud bioaktiivsed ühendid on muuhulgas ka 

tugevad antioksüdandid (Reis-Ballard, Marostica 2019). Mõned bioaktiivsed ühendid 

käituvad kui antioksüdandid, samal ajal kui teised stimuleerivad kaitsemehhanisme, mis 

suurendavad reaktsiooni oksüdatiivsele stressile, mis hoiab ära laiaulatusliku kahju või 

soodustab paranemist (Halliwell, Gutteridge 2007).  

 

Antioksüdandid on naturaalsed või inimese poolt loodud sünteetilised ühendid, mis võivad 

ära hoida või edasi lükata mitut tüüpi rakukahjustusi (Halliwell 1995). Antiosküdandid, 

reageerides vabade radikaalidega, „kustutavad“ nende reaktsioonivõime ja sellega väldivad 

kahju tekkimise elusorganismi rakkudes (Azzi et al. 2004). Kõige paremateks 

antioksüdantide allikateks peetakse marju, puuvilju, seemneid, köögivilju ja vürtse 

(Blomhoff 2005). Antioksüdandid saab jaotada kahte suurde gruppi – ensümaatilised ja 

mitte-ensümaatilised antioksüdandid (joonis 2). Paljud mitte-ensümaatilised antioksüdandid 

on omastatavad vaid toiduga (Bunaciu et al.  2012). 

https://nccih.nih.gov/health/antioxidants/introduction.htm
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Joonis 2. Antioksüdantide klassifikatsioon (Bunaciu et al.  2012). 

 

Taimeosade antioksüdantide tase sõltub nende vitamiinide C, E, karotenoidide ja 

polüfenoolide sisaldusest (Saura-Calixto, Goñi 2006). Kibuvitsa viljade füsioloogilisi 

funktsioone võib seostada nende erinevate fenoolsete ühendite ja kõrge askorbiinhappe 

sisaldusega (Fan et al. 2014).  

 

 

2.1.1. Vitamiinid 

 

Vitamiinid on tervise seisukohalt olulised orgaanilised ühendid, mis enamjaolt omandatakse 

toiduga. Vitamiinid klassifitseeritakse rasvlahustuvateks (A, D, E ja K) ning 

ANTIOKSÜDANDID

Ensümaatilised
antioksüdandid

Sekundaarsed 
ensüümid

glutatiooni reduktaas, 
glükoos 6-fosfaat, 

dehüdrogenaas 

Primaarsed 
ensüümid

superoksiid-dismutaas,
katalaas, glutatioon, 

peroksüdaas

Mitte-ensümaatilised
antioksüdandid

Mikroelemendid
Zn, Se

Vitamiinid

A, C, E, K

Karotenoidid

ꞵ-karoteen, lükopeen, 
luteiin, zeaksantiin

Orgaanilised 
väävliühendid       

allium, allüülsulfiid, 
indoolid

Madalmolekulaarsed
antioksüdandid 
glutatioon, uurea

Antioksüdantide 
koensüümid

koensüüm Q10

Polüfenoolid          

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996910004357#bb0155


 

14 
 

vesilahustuvateks (B ja C) (Blanco A, Blanco G 2017). Kibuvitsade viljad sisaldavad 

vitamiine A, E, C, B1, B2, B3, B6 ja K (Andersson et al. 2012; DTU Fødevareinstituttet 

2019; Ercisli 2007; Fromm et al. 2012; Koczka et al. 2018; Patel 2013; Petrova, Ivkova 

2014; Üksik et al. 2019).  

 

Askorbiinhape (C-vitamiin) on kõige võimsam antioksüdant inimese vereplasmas (Frei et 

al. 1989). On leitud, et kibuvitsa viljade askorbiinhappe sisaldus kõikide liikide keskmisena 

on vahemikus 2,7...22,0 mg/g (Kazaz et al. 2009; Oprica et al. 2015), kurdlehisel kibuvitsal 

3,1...9,7 mg/g (DTU Fødevareinstituttet 2019; Um et al. 2017; Najda, Buczkowska 2013; 

Widén et al. 2012). Kibuvitsa vilju peetakse üheks kõrgeima askorbiinhappe sisaldusega 

viljaks (The Natural Food Hub 2019) tervistava terminaalia (Kakadu ploom - autori tõlge) 

(Terminalia ferdinandiana Exell.) ja kirssmalpiigia ehk niinimetatud Acerola-kirsi 

(Malpighia emarginata DC.) järel. Lisaks otsesele antioksüdatiivsele toimele on 

askorbiinhape ka lähteaineks antioksüdandi ensüümi askorbaatperoksidaasile, mis on eriti 

oluline taimede stressiresistentsuse seisukohast (Shigeoka et al. 2002). 

 

E-vitamiin (tokoferoolid ja tokotrioolid) on rasvlahustuv antioksüdant, mida leidub rohkesti 

mõnede taimede seemnetes (Institute of Medicine 2000). Kurdlehise kibuvitsa viljad 

sisaldavad alfa-tokoferoole 14…17 μmol/100g (Al-Yafeai et al.2018). A-vitamiin esineb 

taimedes provitamiinina (näiteks beeta-karoteen) (Engelking 2015). Karotenoididest, millel 

on A-vitamiini aktiivsus, sisaldavad kurdlehise kibuvitsa viljad näiteks beeta-karoteeni ja 

beeta-krüptoksantiini (Al-Yafeai et al. 2018). 

 

 

2.1.2. Polüfenoolid 

 

Polüfenoolideks ehk fenoolseteks ühenditeks nimetatakse taimede sekundaarseid 

metaboliite, mis on mitmekesised biokeemiliste omaduste, sealhulgas antioksüdantsuse 

poolest (Dimitrios 2006; Lin et al. 2016; Saura-Calixto, Goñi, 2006). Neid loetakse inimeste 

toidus kõige sagedamini esinevateks fütokemikaalideks (Valavanidis, Vlachogianni 2013). 

Taimed toodavad neid metaboliite põhiliselt kaitseks biootiliste ja abiootiliste 

stressifaktorite (näiteks UV-kiirgus, haavad, haigused, kahjurid jms) vastu (Rejeb et al. 

2014). Polüfenoolid klassifitseeritakse vastavalt nende struktuurielementidele (Manach et 

al. 2004). Allpool toodud joonisel on polüfenoolide jaotus klassidesse (joonis 3). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996910004357#bb0155
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Joonis 3. Polüfenoolide klassifikatsioon (Hardman 2014). 

 

Erinevate fenoolsete ühendite sisaldus taimedes varieerub väga laias ulatuses ja esinemine 

sõltub liigist ja sordist (Nagasako-Akazome 2014). Kibuvitsade viljade polüfenoolide 

kogusisaldusi on leitud vahemikus 2,6...8,6 mg GA/g (Koczka et al. 2018; Widén et al. 

2012), kurdlehisel kibuvitsal 2,2...13,3 mg GA/g (Najda, Buczkowska 2013; Um et al. 

2017). Need arvud näitavad, et kibuvitsa viljad on väga rikkad fenoolsete ühendite allikad 

kõikide puuvilja- ja marjakultuuride hulgas (Halvorsen et al. 2002). 

 

 

2.2. Mineraalelemendid 

 

Mineraalelemendid ehk keemilised elemendid on organismi elutegevuseks vajalikud 

anorgaanilised toitained, mis toimivad ensüümide, hormoonide ja vitamiinide koostisosana 

ning esinevad kombinatsioonis teiste kemikaalidega (Berdanier et al. 2013). 

Mineraalelemendid jagunevad makro- ja mikroelementideks ning nende vajadus on 

vastavalt suuremates, väiksemates või väga väikestes kogustes (Zoroddu et al. 2019) (joonis 

4).  

 

POLÜFENOOLID

Hüdrobensoe hape

Hüdroksükinnamiin-
hape

Flavonoidid

Flavonoolid

Flavoonid

Isoflavoonid

Flavanoonid

Antotsüanidiinid

Flavanoolid

Stilbeenid

Lignaanid
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Joonis 4. Elutegevuseks vajalike keemiliste elementide perioodilisuse tabel (Zoroddu et al. 

2019). 

 

Taimed ei sünteesi mineraalelemente ise – need tuleb omastada juurte kaudu mullast 

(Marschner 1995). Kibuvitsa viljade makro- ja mikroelementide sisaldus erinevates liikides 

on keskmiselt (mg/kg): P 101...673; K 266...1455; Ca 196…1116; Mg 114...550; Fe 10…12; 

Zn 10…20; Mn 10...14; Al 10 (Demir, Özcan 2001; Ercisli 2007; Kazaz et al. 2009; Kizil et 

al. 2018; Özrenk et al. 2018). Kurdlehise kibuvitsa viljades on makro- ja mikroelementidest 

(mg/kg): P 350; K 4100; Ca 1840; Mg 280; Fe 2; Zn 9; Mn 12 (DTU Fødevareinstituttet 

2019).   

 

 

 

 

Elutegevuseks vajalikud makroelemendid

Elutegevuseks vajalikud mikroelemendid

Tõenäoliselt vajalikud mikroelemendid
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

3.1. Kasvukohtade kirjeldus 

 

Prooviobjektideks olid kurdlehise kibuvitsa viljad, mis korjati Eestis erinevates kohtades 

kasvavatelt kibuvitsa põõsastelt. Uurimistöös kasutatud proovide korjekohtade koordinaadid 

on toodud tabelis 1.  

 

Tabel 1. Proovideks valitud kurdlehise kibuvitsa põõsaste kasvukohtade koordinaadid ja 

kõrgus merepinnast  

Asukoht Kasvukoht Koordinaadid Kõrgus merepinnast*, m 

Kloogaranna Mets 59° 20´ 50´´ N 24° 14´ 49´´ E 1 

 Rand 59° 20´ 49´´ N 24° 14´ 42´´ E 2,5 

Kõpu poolsaar Mets 58° 54´ 12´´ N 22° 11´ 19´´ E 27 

 Rand 58° 56´ 30´´ N 22°   3´   1´´ E 3 

Eerika Haljasala 58° 21´ 56´´ N 26° 40´ 10´´ E 68,5 
*Maa-ameti Geoportaali kaardiserver 2019 

 

Proovid valiti kolmest erinevast maakonnast Eestis – Hiiumaalt, Kõpu poolsaarelt ja 

Harjumaalt, Kloogarannast korjati proovid jaotusega mets ja rand ning Tartumaalt, Eerikalt 

haljastuses kasvanud põõsalt. Kõpu poolsaarel rannas kasvanud põõsa looduslikud 

tingimused on ehk kõige karmimad – Ristna rand on tuntud kui surfarite paradiis. Seal on 

taimed pidevalt looduse meelevallas – vastavalt aastaajale karmide tuulte, jää ja põletava 

päikese käes. Kõpu poolsaare metsas kasvanud kurdlehise kibuvitsa põõsad kasvavad suure 

osa päevast suurte puude, eriti mändide varjus. Kloogaranna rannas kasvav kurdlehise 

kibuvitsa põõsas on kaitstud külmade tuulte ja jää eest, sest täpselt mere poole jääb kaitsev 

küngas. Kloogaranna metsas kasvav kurdlehise kibuvitsa põõsas jääb suure osa päevast 

suurte puude, eriti kaskede varju. Eerikal haljastuses kasvava kurdlehise kibuvitsa põõsa 

taha, loodesuunda jääb hoone, mis kaitseb teda külmade tuulte eest. Selline asupaik on igati 

soodne taimede kasvuks, sest hoone vari hakkab põõsale varju heitma alles õhtul. 

 

Kasvukohtade meteoroloogilisi tingimusi kirjeldavad andmed valiti korjekohtadele kõige 

lähemal asuvatest Riigi Ilmateenistuse meteoroloogilise seirevõrgu ilmajaamadest Ristnas, 
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Tallinn-Harkus ja Tartu-Tõraveres. Andmed on kättesaadavad Keskkonnaagentuuri Riigi 

ilmateenistuse kodulehelt (tabel 2). 

 

Tabel 2. Kuu keskmised õhutemperatuurid ja sademete hulk Ristna, Tallinn-Harku ja Tartu-

Tõravere ilmavaatlusjaamades katseaastal (2018), kogu 2018. aasta kasvuperioodi 

keskmised ning kasvuperioodi paljuaastased keskmised (Keskkonnaagentuur 2019) 

 Õhutemperatuur °C Sademed mm 

Kuu Ristna Tallinn-

Harku 

Tartu-

Tõravere 

Ristna Tallinn

-Harku 

Tartu-

Tõravere 

Aprill 4,4 5,6 7,2 39 36 93 

Mai 13,3 14,4 15,2 17 12 10 

Juuni 13,6 14,9 15,5 24 52 66 

Juuli 19,2 20,2 20,2 28 9 23 

August 15,9 18,2 18,5 104 67 80 

September 12,3 14,0 14,0 84 117 99 

Keskmine 2018 13,1 14,6 15,1 49 49 62 

PA keskmine 1981-2010 12,0 12,2 12,8 49,8 59,2 62,2 

 

Tabelist 2 nähtub, et 2018. aasta õhutemperatuurid olid kõikides kasvukohtades 

paljuaastastest keskmistest kõrgemad. Sademete hulga poolest jäid Kõpu poolsaare ja Eerika 

kurdlehise kibuvitsa põõsaste kasvukohad paljuaastaste keskmiste poolest sarnasele 

tasemele, Kloogarannas oli kasvuperioodi sademete hulk 2018. aastal väiksem kui 

paljuaastaste keskmine. 

 

Kasvukohtade mullastikku kirjeldavad andmed saadi Maa-ameti Geoportaali kaardiserverist 

(tabel 3). 

 

Tabel 3. Kurdlehise kibuvitsa kasvukohtade mullastik (Maa-ameti Geoportaali kaardiserver 

2019) 

Asukoht Kasvukoht Tähis Mullatüüp 

Kloogaranna Mets AG; AG1 Lammi- gleimuld; Lammi-turvastunud muld 

 Rand Ar Sooldunud primitiivne muld 

Kõpu poolsaar Mets Ko; LkI Leostunud muld; Nõrgalt leetunud muld 

 Rand Ar Sooldunud primitiivne muld 

Eerika Haljasala LP Kahkjas leetunud muld 

 

Kloogaranna rannas ja Kõpu poolsaare rannas kasvasid kurdlehise kibuvitsa põõsad liivas. 

Kloogaranna metsaservas olid põõsa juured ka liivas, kuid pinnakihis esines kõdu ja 

möödalookleva tee tõttu lubjakivikillustikku. Kõpu poolsaare metsas ja Eerika haljasalal 

kasvasid proovideks valitud põõsad rohkem kui 1,7%-se huumusesisaldusega mullas, mis 
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erinesid teineteisest mullatüübi poolest. Kõpu poolsaare metsa leostunud mulda peetakse 

hästi vett ja õhku läbilaskvaks hea loodusliku drenaažiga parasniiskeks saviliiv- ja 

liivsavimullaks, millel on taimekasvatuse seisukohalt väga head omadused (Maa-ameti 

Geoportaal 2019). Eerikal haljastuses kasvas kurdlehise kibuvitsa põõsas kahkjas leetunud 

mullas, mida peetakse kultuurmaadena kasutamise seisukohalt üle keskmise viljakusega 

mullaks (Astover 2005).  

 

Kurdlehise kibuvitsa kasvukohtade mulla keemilised omadused määrati laboratoorsete 

analüüsidega. Tulemusi kajastab tabel 4.   

 

Tabel 4. Mulla pH, süsiniku ja lämmastiku ning taimedele omastatavate makro- ja 

mikroelementide sisaldus uuringus kasutatud kurdlehise kibuvitsa kasvukohtade mullas, 

Sarnaste tähtedega tähistatud väärtused ei ole statistiliselt oluliselt erinevad 

 pH C N P Mg Ca K Fe Zn Mn Al 

Asukoht Kasvukoht % ppm 

Kloogaranna Mets 8,1a 2,0b 0,14b 6c 142b 14734a 26c 37c 1c 13c 0c 

 Rand 6,1c 0,1d 0,00 43b 53d 268c 14d 26d 1c 1e 34c 

Kõpu ps Mets 6,1c 1,0c 0,07c 44b 98c 1337c 47b 77b 7b 18b 538a 

 Rand 8,0a 0,1d 0,00 2c 67d 2148c 18d 20d 1c 4d 25c 

Eerika Haljasala 7,1b 4,0a 0,19a 119a 331a 5008b 210a 86a 74a 39a 420b 

PD95% 0,7 0,8 0,03 7 21 2379 5 7 2 2 54 

 

Käesoleva katse mullad kuuluvad erinevatesse happelisuse klassidesse – nõrgalt happelisest 

leeliseliseni (tabel 5). 

 

Tabel 5. Muldade klassifikatsioon happesuse, huumuse sisalduse ja väetamistarbe järgi 

(Põllumajandusuuringute Keskus 2019) 

Asukoht Kasvukoht pH klass 

Huumuse 

sisalduse 

klass 

P Mg K Zn Mn 

Kloogaranna Mets leeliseline suur väga 

suur 

keskmine väga suur suur suur 

 Rand nõrgalt 

happeline 

väike suur suur väga suur suur suur 

Kõpu ps Mets nõrgalt 

happeline 

väike suur suur väga suur suur suur 

 Rand leeliseline väike väga 

suur 

suur väga suur suur suur 

Eerika Haljasala neutraalne suur väike väga 

väike 

keskmine väike suur 

 

Huumusesisalduse poolest eristusid kurdlehise kibuvitsa kasvukohtade muldadest 

Kloogaranna mets ja Eerika haljasala, kus oli huumusesisaldus suur. Fosforisisalduse poolest 
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on proovideks valitud kasvukohtade mullad enamasti vaesed, välja arvatud kurdlehise 

kibuvitsa kasvukohas Eerika haljasalal. Magneesiumisisalduse poolest on proovikohtadest 

vaesed mullad Kloogaranna rannas, Kõpu poolsaare metsas ja rannas. Kaaliumisisalduse 

poolest eristub kasvukohtadest vaid Eerika haljasala, kus see on keskmine. Tsingisisalduse 

poolest on vaesed kõikide uuringusse valitud katsekohtade mullad, välja arvatud Eerika 

haljasala kasvukohas. Mangaanisisalduse poolest on vaesed kõik katsekohtade mullad. 

 

 

3.2. Laboratoorsed analüüsid 

 

Laboratoorsete analüüside käigus määrati kasvukohtade mullast taimedele omastatavate 

makro- ja mikroelementide sisaldus ning pH. Kurdlehise kibuvitsa viljadest määrati 

askorbiinhappe, üldfenoolide, makro- ja mikroelementide üldsisaldus ning antioksüdatiivne 

aktiivsus.  

 

Mulla analüüs. Mullaproovid võeti 2018. aasta maikuus ja kuivatati vahetult peale proovide 

võtmist ning sõeluti läbi 2 mm avadega sõela. Mulla pH määrati mulla ja 1M KCl 

suspensioonist pH meetriga METLER TOLEDO Seven Easy kasutades elektroodi Inlab 

ExpertPro. Mulla liikuvate elementide sisalduse määramiseks kasutati Mehlich 3 meetodit 

(Mehlich, 1984). Mehlich 3 meetodil saadud ekstraktist määrati MP-AES spektromeetriga 

Aglilent MP4200 kaltsiumi, magneesiumi, kaaliumi, fosfori, raua, vase, mangaani ja tsingi 

sisaldused, mis esitati ppm kuiva mulla kohta. Mulla lämmastiku ja süsiniku sisaldused 

määrati Dumas’ meetodil (Chatterjee et al. 2009) kasutades elementanalüsaatorit Elementar 

Max ja tulemused esitati % sisaldusena kuivas mullas. 

 

Viljade analüüs. Kurdlehise kibuvitsa viljad koguti 2018. aasta septembris,  külmutati ja 

säilitati kuni analüüside teostamiseni -23 °C juures. Proovide ettevalmistamisel viljad 

sulatati, puhastati seemnetest, õie tupplehtedest ja vartest. Saadud materjal homogeniseeriti 

seadmega  Polytron 1200 ühtlaseks pastaks. Saadud pastat kasutati analüüsideks. Kõik 

analüüsid teostati kolmes korduses. 

 

Askorbiinhappe sisaldus määrati proovidest Eesti Maaülikooli Mullateaduse õppetooli 

laboratooriumis vahetult peale homogeniseerimist redoks-tiitrimeetriliselt. Kasutati DPI 

(diklorofenoolindofenool) meetodit (Aichert, Spiru 1996) titraatoril Mettler-Toledo DL50 
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(Mettler Toledo AG, Šveits). Tiitrimisprotsessi juhtimiseks ja analüüsiandmete kogumiseks 

kasutati programmi LabX (Mettler Toledo AG, Šveits). Askorbiinhappe analüüsi tulemused 

väljendati askorbiinhappe sisaldusena mg/g värske materjali kohta.   

 

Fenoolsete ühendite üldsisaldus määrati Immanuel Kant BFU Looduslike antioksüdantide 

laboratooriumis Kaliningradis. Analüüs teostati  homogeniseeritud proovist Folin-

Ciocalteau meetodiga (Sanchez-Rangel et al. 2013). Analüüsitavate proovide optiline 

tihedus mõõdeti spektromeetriliselt lainepikkusel 765 nm. Selle alusel arvutati fenoolsete 

ühendite üldsisaldus uuritavas materjalis ja  tulemused esitati gallushappe sisaldusena mg/g 

värske materjali kohta. 

 

Antioksüdatiivne aktiivsus amperomeetrilisel meetodil (Yashin 2009) määrati seadmel 

TsvetYauza-01-AA Immanuel Kant’i nimelise Balti Föderaalse Ülikooli Looduslike 

antioksüdantide laboratooriumis Kaliningradis. Amperomeetrilisel meetodil mõõdetakse 

uuritavate ainete oksüdeeritavust elektrivoolu muutuse järgi detektori tööelektroodil ning 

selle alusel arvutatakse antioksüdatiivsus. Tulemused esitati kvertsetiini sisaldusena. 

Amperomeetriline meetod on ainus otseselt kõigi proovis sisalduvate antioksüdantide 

sisalduse mõõtmise meetod. Teised meetodid on kaudsed, mõõdavad teatud reaktsioonide 

käigus tekkinud reaktsioonisegude (eriti vabade radikaalide) inhibeerimist (Yashin 2004). 

 

Mineraalelemendid viljades. Viljade makro- ja mikroelementide sisalduse määramiseks 

mineraliseeriti homogeniseeritud proov HNO3 keskkonnas kasutades mikrolaine 

mineralisatsiooni seadet Berghof Speedway Entry. Mineraliseeritud proovidest määrati 

fosfori, kaaliumi kaltsiumi, magneesiumi, raua, tsingi, mangaani ja alumiiniumi sisaldused 

MP-AES spektromeetriga Agilent MP4200. Tulemused esitati elementide sisaldusena 

mg/kg värske materjali kohta. 

 

 

3.3. Statistiline analüüs 

 

andmete töötlemiseks kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi programmiga MS Excel. 

Korrelatsioonimaatriks koostati vabavaraga R. Joonistel ühesuguste tähtedega tähistatud 

väärtused ei ole statistiliselt oluliselt erinevad. 
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 

4.1. Askorbiinhappe sisaldus  

 

Käesolevas katses jäi kurdlehise kibuvitsa viljade askorbiinhappe sisaldus erinevates 

kasvukohtades vahemikku 4,1…7,7 mg/g kohta, sealjuures kõrgeim askorbiinhappe sisaldus 

oli Kõpu poolsaare rannas kasvanud kurdlehise kibuvitsa viljades (joonis 5). Varem tehtud 

uuringutest, kus kasutati sarnast metoodikat, on selgunud, et kurdlehise kibuvitsa viljad 

sisaldavad askorbiinhapet vahemikus 8,0…10,9 mg/g (Al-Yafeai et al. 2018; Najda, 

Buczkowska 2013; Olech et al. 2017), mis on kõrgem kui käesoleva töö tulemused. Eelkõige 

võib selline vahe olla tingitud geograafilisest paiknemisest ja päikesekiirguse hulgast. 

Tõenäoliselt olid katsekohtades Saksamaal ja Poolas vegetatsiooniperioodi keskmised 

õhutemperatuurid kõrgemad ja päikesekiirguse hulk suurem kui antud töö puhul. 

 

 

Joonis 5. Kurdlehise kibuvitsa viljade askorbiinhappe sisaldus (mg/g) sõltuvalt kasvukohast. 

Sarnaste tähtedega tähistatud väärtused ei ole statistiliselt oluliselt erinevad. PD95% 

variandile = 0,4. 

 

Askorbiinhappe sisaldus kurdlehise kibuvitsa viljades sõltub küpsusastmest,  

säilitustehnoloogiast ja määramismeetodist (Al-Yafeai et al. 2018; Hallmann et al. 2011; 

Najda, Buczkowska 2013; Olech et al. 2017; Um et al. 2017). Kõrgem askorbiinhappe 
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sisaldus on küpsevates viljades (Al-Yafeai et al. 2018). Viidatud uurimistööde põhjal võib 

järeldada, et enne analüüside teostamist külmutatud viljades on askorbiinhappe sisaldus 

kõrgem kui kuivatatud viljades.  

 

Kasvukoha mõju kurdlehise kibuvitsa viljade askorbiinhappe sisaldusele ei ole varem 

uuritud või ei ole andmed erinevatest elektroonilistest andmebaasidest kättesaadavad. Selle 

uurimistöö tulemused näitavad (joonis 5), et kasvukoht mõjutab kurdlehise kibuvitsa viljade 

askorbiinhappe sisaldust. Askorbiinhappe sisaldus on kõrgem kasvukohtades, mis on 

rohkem avatud päikesele (näiteks Kõpu poolsaare ja Kloogaranna rannas ning Eerika 

haljasalal kasvavad kurdlehise kibuvitsa põõsad),  kus puudub kogu päeva jooksul vari. 

Lisaks võib päikesepaistelistes mereäärsetes kasvukohtades käia taimedest üle rüsijää (Kõpu 

poolsaare rannas kasvanud kurdlehise kibuvitsa põõsas), mis purustab võrsed ja paneb taime 

noori võrseid kasvatama, mille otsa tekib vaid üks vili. Noortes võrsetes liiguvad toitained 

paremini kui vanemates, puitunud osades. Lisaks puudub konkurents viljade 

moodustumiseks samale võrsele.  

 

Varjulistes paikades kasvanud kurdlehise kibuvitsa askorbiinhappe sisaldust võib mõjutada 

muld. Antud katses on madalaim askorbiinhappe sisaldus kurdlehise kibuvitsa viljades sellel 

põõsal, mis kasvas mullas, kus olid nähtavad lubjakivikillustiku osakesed ja analüüside 

tulemused näitavad oluliselt kõrgemat kaltsiumisisaldust võrreldes teiste kasvukohtade 

muldadega (tabel 4). 

 

 

4.2. Polüfenoolide sisaldus 

 

Käesolevas katses saadud kurdlehise kibuvitsa viljade kogu polüfenoolide sisaldus 

erinevates kasvukohtades jäi vahemikku 2,0…4,0 mg GA/g, olles sealjuures kõrgeim Kõpu 

poolsaare rannas kasvanud põõsalt korjatud viljades (joonis 6). Statistiliselt samale tasemele 

jäid polüfenoolide üldsisalduse poolest ka Eerikal haljastuses kasvanud kurdlehise kibuvitsa 

viljad. Poola teadlased leidsid, et sealsete kurdlehiste kibuvitsade viljade kogu polüfenoolide 

sisaldus oli vahemikus 1,8…2,2 mg GA/g (Hallmann et al. 2011; Najda, Buczkowska 2013), 

Ungaris aga 1,5…3,0 mg GA/g (Koczka et al. 2018). 
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Joonis 6. Kurdlehise kibuvitsa viljade kogu polüfenoolide sisaldus (mg GA/g) sõltuvalt 

kasvukohast, Sarnaste tähtedega tähistatud väärtused ei ole statistiliselt oluliselt erinevad. 

PD95% variandile = 0,8. 

 

Eesti andmed (joonis 6) sarnanevad Poolas ja Ungaris tehtud katsete tulemustega. 

Polüfenoolide sisaldust kurdlehise kibuvitsa viljades mõjutab küpsusaste (Al-Yafeai et al. 

2018). Polüfenoolide sisaldus taimedes võib olla mõjutatud ka geneetilistest faktoritest, 

keskkonnatingimustest ja stressist (Parr, Bolwell 2000). Käesolevas katses ei olnud näiteks 

päikesest tingitud stress põhiline faktor polüfenoolide kujunemisel, mida võiks arvata, kui 

vaatleks vaid statistiliselt kõrgeimale tasemele jäävat sisaldust Kloogaranna rannas ja Eerika 

haljastuses kasvanud põõsaste viljades. Kuid ühtegi varjuheitvat taime ei esinenud ka  

Kloogaranna rannas kasvanud põõsal. Ometigi selgus analüüsidest, et selle põõsa viljades 

leidunud kogu polüfenoolide sisaldus oli statistiliselt madalam ja jäi hoopis samale tasemele 

nii Kloogaranna kui ka Kõpu poolsaare metsadest korjatud viljade kogu polüfenoolide 

sisalduse poolest. Samas, Kloogaranna rannas kasvanud põõsas jäi mere poolt künka taha, 

mis välistab rüsijää võimaluse. Rüsijää ei ole aga välistatud Kõpu poolsaare rannas kasvanud 

põõsa võimaliku stressifaktorina.  

 

Selles uurimuses saadud tulemused näitavad, et kogu polüfenoolide sisaldus viljades sõltub 

taime kasvukohast, kuid selleks, et saada teada, milliste faktorite koosmõju täpselt nende 

taset mõjutab, tuleks teha põhjalikumad uuringud. 
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4.3. Antioksüdatiivne aktiivsus. Selle seos viljade askorbiinhappe ja 

polüfenoolide sisaldusega 

 

Erinevatest kasvukohtadest korjatud kurdlehise kibuvitsa viljade antioksüdatiivne aktiivsus 

jäi vahemikku 2,6…7,6 mg kvertsetiini/100g (joonis 7). Antioksüdatiivse aktiivsuse 

määramiseks kasutatakse mitmeid erinevaid meetodeid. See muudab tulemuste omavahelise 

võrdlemise raskeks, kuna kurdlehise kibuvitsa viljade antioksüdatiivsete omaduste kohta on 

tehtud antud meetodit kasutades väga vähe uuringuid või ei ole need andmed elektrooniliselt 

kättesaadavad. 

 

 

Joonis 7. Kurdlehise kibuvitsa viljade antioksüdatiivne aktiivsus (mg kvertsetiini/100g) 

sõltuvalt kasvukohast. Sarnaste tähtedega tähistatud väärtused ei ole statistiliselt oluliselt 

erinevad. PD95% variandile = 0,5. 

 

Antud meetodi korral ilmneb statistiline erinevus kasvukohtade mets – rand – haljasala ja ka 

geograafiliste asukohtade vahel. Kõrgeim antioksüdatiivne aktiivsus, 7,6 mg 

kvertsetiini/100g leiti Kõpu poolsaarel rannas kasvanud kurdlehise kibuvitsa viljadest 

(joonis 7). Enamikes viljades moodustab antioksüdatiivse aktiivsuse tasemest põhiosa 

polüfenoolide hulk, sealjuures askorbiinhappe panus on väike (Gao et al. 2000, Müller et al. 

2010). Seda ei kinnita käesoleva töö tulemused, mida illustreerib korrelatsioonimaatriks 

nende seoste kohta, sest antioksüdatiivse aktiivsuse tasemele avaldas väga olulist mõju ka 

askorbiinhappe sisaldus (tabel 6).  
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Tabel 6. Askorbiinhappe, üldfenoolide sisalduse ja antioksüdatiivse aktiivsuse vaheliste 

seoste korrelatsioonimaatriks 

 Askorbiinhape Üldfenoolid Antioksüdatiivne 

aktiivsus 

Askorbiinhape - 0,88* 0,98* 

Üldfenoolid 0,88* - 0,95* 

Antioksüdatiivne 

aktiivsus 

0,98* 0,95* - 

* p < 0,05 

 

Kurdlehise kibuvitsa viljade askorbiinhappe sisalduse ja antioksüdatiivse aktiivsuse vahel 

oli statistiliselt usutav (p < 0,05) väga tugev positiivne korrelatsioon. Väga tugev statistiliselt 

usutav positiivne korrelatsioon (p < 0,05) oli ka üldfenoolide ja antioksüdatiivse aktiivsuse 

vahel. Askorbiinhappe ja üldfenoolide sisalduste vahel oli statistiliselt usutav (p < 0,05) 

tugev positiivne korrelatsioon.  

 

Käesoleva uurimuse tulemused näitavad, et kasvukoht avaldas statistiliselt olulist mõju 

kõikide kurdlehise kibuvitsa viljade antioksüdatiivsele aktiivsusele (joonis 7). Kõrgem 

antioksüdatiivne aktiivsus oli nende taimede viljades, millele avaldasid ilmselt mõju samad 

faktorid, mis askorbiinhappe ja polüfenoolide sisalduse tasemelegi ehk keskkonnastress, 

eelkõige päikesekiirgus. 

 

 

4.4. Mineraalelementide sisaldus viljades 

 

Kurdlehise kibuvitsa viljadest teostati 9 elemendi sisalduse analüüs (tabel 7). Kuna vase 

sisaldus viljades oli madal ja jäi allapoole määramispiiri, siis selle sisalduse kohta 

numbrilised väärtused töös puuduvad. 

 

Kõrgeim fosforisisaldus 678 mg/kg leiti Kloogaranna rannas kasvanud kurdlehise kibuvitsa 

viljades (tabel 7). See tulemus on kõrgem kui viidatud Taani Tehnikaülikooli Rahvusliku 

Toiduinstituudi kurdlehise kibuvitsa viljade fosforisisalduse tulemus (DTU 

Fødevareinstituttet 2019). Madalaim fosforisisaldus 339 mg/kg oli Kõpu poolsaare rannas 

kasvanud kurdlehise kibuvitsa viljades, jäädes alla viidatud andmetele. Kaaliumisisaldus 
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kurdlehise kibuvitsa viljades varieerus vahemikus 3043…4885 mg/kg, olles kõrgeim Eerikal 

kasvanud haljastuse põõsa viljades (tabel 7). Statistiliselt samale tasemele jäävad 

kaaliumisisalduselt ka Kõpu poolsaare metsas kasvanud kurdlehise kibuvitsa viljad ning 

Kõpu poolsaare rannas kasvanud kurdlehise kibuvitsa viljad. Kaaliumisisaldus kurdlehise 

kibuvitsa viljades Taani Tehnikaülikooli Rahvusliku Toiduinstituudi andmetel on 4100 

mg/kg (DTU Fødevareinstituttet 2019), mis jääb käesolevas töös saadud andmete piirkonda. 

Kurdlehise kibuvitsa viljade kaltsiumisisaldus jäi vahemikku 1898…3001 mg/kg (tabel 7). 

Kõrgeim kaltsiumisisaldus 3001 mg/kg oli Kõpu poolsaare metsas kasvanud põõsaste 

viljades. Taani Tehnikaülikooli Rahvusliku Toiduinstituudi andmed kurdlehise kibuvitsa 

viljade kaltsiumisisalduse kohta jäävad käesoleva töö tulemustele veidi alla (DTU 

Fødevareinstituttet 2019). Magneesiumisisaldus oli analüüsi tulemuste järgi vahemikus 

323…469 mg/kg, olles kõrgeim Eerikal haljastuses kasutatud põõsa viljades (tabel 7). 

Viidatud andmed jäid Eesti andmetele veel omakorda alla (DTU Fødevareinstituttet 2019). 

Rauda leidus katsevariantide viljades 5…17 mg/kg, kõrgeima sisaldusega Eerikal 

haljastuses kasutatud kurdlehise kibuvitsa põõsa viljades (tabel 7). Taani andmed (2 mg/kg) 

kibuvitsa viljade raua sisalduse kohta on Eestis saadud tulemustest madalamad (DTU 

Fødevareinstituttet 2019). Tsinki leiti töö käigus analüüsitud kibuvitsa viljades vahemikus 

1…32 mg/kg (tabel 7). Suurim tsingisisaldus 32 mg/kg oli Kõpu poolsaare metsas kasvanud 

kurdlehise kibuvitsa viljades. Taanis saadud tsingi sisaldused jäid Eesti andmete vahemikku 

(DTU Fødevareinstituttet 2019). Kurdlehise kibuvitsa viljade mangaanisisaldus oli kõrgeim 

Kõpu poolsaare metsas kasvanud viljades (tabel 7). Mangaanisisaldus erinevates 

kasvukohtades varieerus vahemikus 1…8 mg/kg. Taani andmetel on kurdlehise kibuvitsa 

viljade keskmine mangaanisisaldus 12 mg/kg, mis on kõrgem kui käesoleva töö tulemustes 

(DTU Fødevareinstituttet 2019). Alumiiniumisisaldust kurdlehise kibuvitsa viljades ei ole 

viimasel ajal uuritud. Käesoleva magistritöö raames saadi teada, et alumiiniumisisaldus jääb 

Eestis erinevates kasvukohtades kasvanud kurdlehise kibuvitsa viljades vahemikku 4…14 

mg/kg, olles katsevariantidest kõrgeim Eerikal haljastuse põõsal kasvanud viljades (tabel 7). 
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Tabel 7. Keskmine makro- ja mikroelementide sisaldus kurdlehise kibuvitsa viljades 

sõltuvalt kasvukohast 

 P K Ca Mg Fe Zn Mn Al 

Asukoht Kasvukoht mg/kg 

Kloogaranna Mets 530b 3043b 2142b 355bc 6c 6d 2c 7c 

 Rand 678a 3208b 1580d 350c 14b 1e 1c 5cd 

Kõpu ps Mets 487c 4637a 3001a 323d 5c 32a 8a 4d 

 Rand 339e 4582a 1898c 379b 7c 9c 2c 11b 

Eerika Haljasala 392d 4885a 2133b 469a 17a 19b 6b 14a 

PD95% 35 688 160 26 2 2 1 2 

 

Makro- ja mikroelementide sisaldusele kibuvitsa viljades avaldavad mõju kasvutingimused 

nagu kõrgus merepinnast, kliima ja mullastruktuur (Ercisli 2007). Demir, Özcan (2001) 

leidsid, et mineraalsete elementide sisaldus kibuvitsa viljades sõltub ökoloogilistest 

teguritest ja vilja suurusest. Kazaz et al. (2009) leidsid, et lisaks võiks ka saagikoristusaeg 

ja kõrgus merepinnast mõjutada viljade mineraalset koostist. Käesoleva töö kõrgeimad 

mineraalelementide sisaldused tabelis 7 on tähistatud tähega a ja rasvases trükis. Siit nähtub, 

et mineraalelementide sisalduse taseme poolest rikkamad on nende kibuvitsa põõsaste viljad, 

mis kasvavad toitaineterikkas mullas (Kõpu poolsaare mets, Eerika haljasala) ja mitte 

toitainetevaeses liivas. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli teha kindlaks, kas kurdlehise kibuvitsa viljade 

askorbiinhappe, polüfenoolide ja mineraalelementide sisaldus ning antioksüdatiivne 

aktiivsus sõltub kasvukohast ja kui, siis milline see on. Püstitati järgnev hüpotees: kurdlehise 

kibuvitsa viljad on kõrge bioaktiivsete ühendite sisaldusega, kuid viljade väärtus võib 

sõltuda kasvukohast. 

 

Uurimistöös kasutatud viljad koguti Eestis erinevates kohtades kasvavatelt kurdlehise 

kibuvitsa põõsastelt. Vilju analüüsiti Eesti Maaülikooli Mullateaduse õppetooli 

laboratooriumis ja Immanuel Kant’i nimelise Balti Föderaalse Ülikooli Looduslike 

antioksüdantide laboratooriumis. 

 

Kasvukohast tuleneva mõju saab kokku võtta järgmiselt: 

 

 Suurim askorbiinhappe sisaldus, 7,7 mg/g oli Kõpu poolsaare rannast korjatud 

proovides. Kasvukoht avaldas märkimisväärset mõju kibuvitsa viljade 

askorbiinhappe sisaldusele – rannas ja haljasalal kasvanud taimedelt korjatud viljad 

olid oluliselt vitamiinirikkamad kui metsas kasvanud taimedelt korjatud viljad.  

 Polüfenoolide sisaldus kurdlehise kibuvitsa viljades jäi vahemikku 2,0…4,0 mg 

GA/g ja oluline oli kasvukoha mõju. Kõrgeim polüfenoolide sisaldus leiti viljadest, 

mis kasvasid Kõpu poolsaare rannas ja Eerika haljasalal. Mõlemate vaatluskohtade 

metsades kasvanud kurdlehise kibuvitsa viljade polüfenoolide sisaldus jäi 

statistiliselt samale tasemele võrreldes Kloogaranna rannaga. 

 Antioksüdatiivne aktiivsus oli varieeruv ja jäi vahemikku 2,6…7,6 mg 

kvertsetiini/100g, olles kõrgeim Kõpu poolsaare rannas kasvanud kurdlehise 

kibuvitsa viljades, millele järgnesid antioksüdatiivse aktiivsuse taseme poolest 

Eerika haljasalal kasvanud põõsa viljad. Antioksüdatiivsel aktiivsusel oli tugev 

positiivne seos askorbiinhappe ja polüfenoolide sisaldusega. 
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 Kurdlehise kibuvitsa viljade mineraalelementide sisaldus varieerus kasvukohast 

sõltuvalt. Kõrgem mineraalelementide sisaldus oli nende taimede viljades, mis 

kasvasid toitaineterikkas mullas. 

 

Kurdlehise kibuvitsa viljade bioaktiivsete ühendite sisaldus võib olla ühtviisi kõrge nii vabalt 

looduses kasvanud põõsastelt korjatud viljades kui ka koduaias kasvavate põõsaste viljades. 

Metsas, puude varjus kasvavate kurdlehise kibuvitsa põõsaste viljade bioaktiivsete ühendite 

sisaldus on madalam kui päikesele avatumates kasvukohtades. Uurimistööks püstitatud 

hüpotees leidis kinnitust – kurdlehise kibuvitsa viljade väärtus sõltub kasvukohast. Lähtudes 

tulemustest võib järeldada, et mere ääres ja koduaias kasvava kurdlehise kibuvitsa viljades 

on kõrgem askorbiinhappe ja polüfenoolide sisaldus ning antioksüdatiivne aktiivsus 

võrreldes metsas kasvanud kurdlehise kibuvitsa viljadega. 
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