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Bataat on Eestis viimaste aastate jooksul kõvasti populaarsust koguv köögivili. Bataadi 

tarbimine on tervisele kasulik, kuna sisaldab erinevaid vitamiine. Antud uurimustöö 

eesmärk on uurida kas varasema istutusajaga on võimalik bataadi kasvuperioodi 

pikendada ja kas väetamisega on võimalik suurendada saagikust. 

Uurimistöö teostati bataadi sordiga ‘Purple Bud’ katse, kus istutati maha ettekasvatatud 

võrsed viiel erineval istutusajal. Istutusaegadeks olid 2. mai, 10. mai, 20. mai, 30. mai ja 

10 juuni. Kõikidel istutusaegadel kasutati 4 erinevat väetusnormi N0, N50, N100 ja N150. 

Katse põhjal saab välja tuua, et väetamine ei suurendanud saagikust ühelgi istutusajal vaid 

vähendas saagikust 20. mai ja 10. juuni istutusajal. Varasem istutusaeg on katse andmete 

põhjal õigustatud kuna 20. mai istutusaeg andis teistest katsetest oluliselt suurema saagi 

ehk 7,5 t/ha-1 ja 10. juuni istutusaeg oli liiga hiline kuna andis oluliselt väiksema saagi ehk 

3,2 t/ha-1. Enne 20. maid istutamine ei ole otstarbekas. Kindlasti tuleks edaspidi uurida 

millised sordid Eestis kasvatades suuremat saaki annavad ja milline väetis bataadile 

suuremat positiivset mõju avaldab. 
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Sweet potato is becoming more popular recent years in Estonia. Sweet potato is useful 

cultivar for health, because it contains different vitamins and antioxidants (beta carotene). 

The aim of this study was to determine if earlier planting provides longer growth period 

and will fertilization increase yield. 

Sweet potato variety ‘Purple Bud’ was used in the experiment. Pre grown shoots were 

planted in five different dates. Planting dates were on May 2, May 10, May 20, May 30 

and June 10. For fertilization experiment were used 4 different fertilizer rates: N0, N50, 

N100, N150. 

As a result of the experiment there were no positive effect of fertilization to yield. 

Moreover, when planting time was May 20 and June 10 fertilization had a negative effect 

to yield. Earlier planting time was justified because sweet potato planted in May 20 gave 

the highest yield 7,5 t/ha-1. June 10 was too late for planting, the yield was 3,2 t/ha-1. 

Planting before May 20 is not reasonable. Further research is necessary to find out which 

varieties produce higher yield in Estonian climate conditions and what kind of fertilizer is 

more suitable for sweet potato. 
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SISSEJUHATUS 

 

Bataat ehk maguskartul (Ipomoea batatas (L.) Lam.) on Eestis viimaste aastate jooksul 

kõvasti populaarsust koguv köögivili. Bataat pärineb arvatavasti troopilistest ja 

subtroopilistest Kesk- ja Lõuna-Ameerika piirkondadest. Ekslikult arvatakse et bataat ja 

kartul on omavahel lähisugulased kuid tegelikult on bataat ja kartul väga kaugelt sugulased 

kuna bataat kuulub hoopis perekonda lehtertapp ja sugukonda kassitapulised 

(Convoluvulacea). Bataat ja kartul kauged sugulased kuuludes mõlemad seltsi 

maavitsalaadsed (Solanales). Bataati tuleks kasvatada ja tarbida kuna on tervisele väga 

kasulik sisaldades palju retinoide ja karotenoide (vitamiin A prekursorid) ja askorbiinhapet 

(vitamiin C) lisaks on bataat väga kiudainete rikas (Ishida et al. 2000; Bovell-Benjamin, 

2007). Bataadi kasvatatakse Eestis aiamaadel tuulevaiksetes ja päikeseküllastes nurkades ja 

kasvuhoonetes, kuid avamaa tingimustes pole bataati suurel pinnal kasvatatud, kuna kliima 

pole selleks sobilik kuid tänu kliima muutustele ja soodsale aastale on võimalik saada ka 

Eestis bataadilt saaki (Runno-Paurson et al. 2019). Järjest rohkem on Põhja-Euroopas 

suvesid mille temperatuur on keskmisest kõrgem ja prognoositakse, et selliste suvede 

sagedus kasvab veelgi (Kocmánková et al. 2010; Pulatov et al. 2015). Kõige rohkem 

toodetakse bataati Hiinas, mitmetes Aafrika ja Lõuna-Ameerika riikides (FAO, 2018). 

Bataati kasvatatakse suurtel pindadel ka USA territooriumil. Bataadi kasvatamine on hea 

kasumlikkusega, kuna ei vaja kõrget väetusfooni ja annab märkimisväärset saaki ka põuastes 

tingimustes (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2011).  

Bataati on varem Eestis kasvatatud kodustes tingimustes nii kasvuhoonetes, kasvulavatsites 

kui ka tuulevaikses aiasoppides või toas pottides. Kuid 2018. aastal alustati Eesti 

Maaülikooli Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli teadlaste poolt bataadi kasvatamist 

põllutingimustes. Selgus, et bataat viljub Eestis ka põllutingimustes ja sellest katsest saadud 

saak on võrreldav saagi tasemetega, mida on saadud mujal Euroopas läbi viidud põldkatsetes 

(Runno-Paurson et al. 2019). Kindlasti annab bataadi saagikust tõsta täpsemalt planeeritud 

väetamisega, nii sobivama väetise kui dooside osas. Samuti tuleks katsetada erinevate 

istutusaegade ja tingimuste mõju saagikusele ja saagistruktuuri elementidele. 
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Bataadi kasvatamisel on üks limiteerivamaid faktoreid kasvuaja pikkus, mistõttu tuleks 

bataadi võrsed istutada põllule peale öökülmade lõppu juuni alguses.  

Seega oli käesoleva magistritöö põhieesmärk välja uurida, kas ja kui palju oleks võimalik 

erinevate istutusaegadega bataadi kasvuaega pikendada sordi ’Purple Bud’ näitel, et vältida 

hilist öökülma kevadel ja varajast öökülma sügisel. Samuti uuriti nelja erinevat väetus doosi 

ja selle mõju sordi ’Purple Bud’ saagikusele ja saagistruktuuri elementidele.  

Uurimistöö hüpoteesid: 

 a) bataadi võrseid võib maha istutata varem kui juuni esimesel dekaadil; 

 b) bataadi saagikus sõltub maha paneku ajast;  

 c) väetamine suurendab bataadi saagikust ja kvaliteeti 

Tänan antud lõputöö koostamisel abiks olnud juhendajaid Eve Runno-Paursonit ja 

Viacheslav Eremeevi. Tänan Helina Nassarit ja Pille Meinsonit abi eest katsetööde läbi 

viimisel. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Bataat 

 

Bataat ehk maguskartuli ladinakeelne nimetus on Ipomoea batatas (L.) Lam. Ekslikult võib 

pidada bataati kartuli lähisugulaseks, kuid nad kuuluvad erinevatesse perekondadesse. 

Bataat kuulub perekonda lehtertrapp (Ipomoea) ja sugukonda kassitapulised 

(Convolvulaceae) ning mõlemat niikartul kui bataat kuuluvad ühte maavitsalaadsete 

(Solanales) seltsi. Bataat on väga levinud põllukultuur just arengumaades (Sharma, 2014). 

Bataat pärineb arvatavasti troopilistest ja subtroopilisest kliimast Kesk- ja Lõuna-Ameerika 

aladelt, kuid bataat suudab kasvada väga erinevates keskkondades (Department of 

Agriculture, Forestry and Fisheries, 2011). Bataadi kasvatamise statistikas domineerib 

suurelt Hiina, kuid magusat kartulit kasvatatakse erinevates arengumaades, kus sissetulekud 

on tavaliselt väga madalad. Kuna bataat annab väheste sisenditega hea saagi, talub stressi ja 

ei vaja intensiivset hooldust, on bataat arengumaades paljude jaoks põhiline toit 

(Mukhopadhyay et al. 2011). Bataat kasvab hästi kuni 1700 m kõrgusel merepinnast. Mõned 

sordid võivad kasvada isegi kuni 2500 meetri kõrgusel merepinnast, kuid on seetõttu 

halvema maitsega ja kiudaine vaene (Stathers et al. 2018). Maguskartul sisaldab rohkelt 

kaloreid, valke, vitamiine, mineraale, mikrotoitaineid ja on lisaks ka oluline kiudainete 

allikas (Bhattarai, 2015). Bataadi toodang ühe inimese kohta on viimase 20 aasta jooksu 

olnud langus trendis nagu ka bataadi kasvupind. Bataadi toodangu ja kasvupinna vähenemist 

seostatakse sissetuleku taseme tõusuga (FAO, 2019). 

 

 

1.2. Bataadi tootmine maailmas 

 

Bataati kasvatati 2018. aastal koguseliselt 91 945 358 tonni ning sellega on bataat maailmas 

enimtoodetud põllumajanduslike kultuuride järjestuses 16. kohal. Bataadi tootmine on 

ajavahemikul 1999-2018 vähenenud 39% võrra. Samas Aafrikas, kus bataat on väga oluline 

toidukultuur, on toodang viimase 20 aasta jooksul peaaegu kahekordistunud ning tõusnud 

93%-ni. Kogu maguskartuli toodangust aastatel 2014-2018 toodeti keskmiselt 66% Aasias 
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ja 28% Aafrikas. Bataadi tootmise juhtivriik on Hiina, kus aastatel 2014-2018 toodeti kogu 

maailma maguskartuli toodangust keskmiselt 58%. Hiina riik tootis maguskartulit 2018. 

aastal 53 245 657 tonni (FAO, 2019). 

Kuigi Hiina toodab bataati kõige rohkem koguseliselt, siis hektari pealt saadud saagid jäävad 

madalamaks võrreldes mitmete riikidega. Hiinas saadi aastatel 2014-2018 hektarilt 

keskmiselt 19,5 tonni saaki, kuid samal ajavahemikul saadi oluliselt kõrgemat saaki 

Senegalis (38,8 t ha-1), mis oli ka kõige suurema bataadi saagikusega riik maailmas. Üle 30 

tonni hektarilt saadi samal ajavahemikul saaki ka veel Austraalias (37,0 t ha-1) ja Egiptuses 

(33, t ha-1) (FAO, 2019). 

Kogu maailmas kasvatati bataati aastatel 2014-2018 keskmiselt 8 041 854 hektaril. Hiina on 

ka juhtiv riik bataadi kasvatuses kasvupinna poolest. Keskmiselt kasvatati Hiinas 

ajavahemikul 2014-2018 bataati 2 454 964 hektaril, mis teeb kogu maailma kasvupinnast 

30,5%. Kasvupinna poolest teisele kohale jääb Nigeeria, kus kasvatatakse samal 

ajavahemikul maguskartulit 1 603 450 hektaril, mis moodustab kogu maailma kasvupinnast 

19,9%. Nigeerias on Hiinaga võrreldes hektari saagikus parem, kuna oli aastatel 2014-2018 

keskmiselt 25,0 tonni (FAO, 2019). 

 

 

1.3. Bataadi kasutusalad 

 

Bataati kasvatatakse põhiliselt inimestele toiduks, kuid palju toodangust läheb ka 

loomasöödaks. Bataadi põhiotstarve võib maailma eri piirkondades erineda (Grüneberg et 

al. 2015). Arengumaades kasvatatakse bataati ainult oma tarbeks toiduks, loomasöödaks, ja 

kui on võimalus siis kohalikule turule müümiseks. Hiinas, Vietnamis ja Paapua Uus-Guineas 

toodetakse bataati olulisel määral sigadele toiduks. Sigade toiduks lähevad nii mugulad kui 

ka pealsed. Vietnamis kasutatakse kuni 75% bataadi toodangust sigade söödaks (Peters 

2004). Ka inimeste toiduks kõlbavad nii mugulad kui ka maapealsed taimeosad. Bataadi 

lehtede toiteväärtus on võrreldav levinud lehtköögiviljadega samuti sisaldavad ka rohelised 

taime osad palju kasulikke aineid inimorganismile nagu näiteks rauda ja tsinki. Hiinas on 

bataadi pealsed järjest populaarsemaks muutuv köögivili (Ishida et al. 2000). Oranži värvi 

mugulatega bataadi sordid sisaldavad palju A-vitamiini, mis on väga oluline toit neile, kellel 

on A-vitamiini puudus (Hotz et al. 2012). Bataadi kasutamine toiduna on olnud 
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langustrendis, kuna on leitud mitmeid teisi valdkondi, kus bataati saab kasutada. 

Hinnanguliselt arvatakse, et 1970. aastal kasutati inimtoiduks 50% Hiinas toodetud 

bataadist, siis tänapäeval on see alla 10%. Hiina inimeste menüüs pole bataat enam nii 

populaarne, kuna sissetulekud on kasvanud. Enamik Hiinas toodetud bataadist kasutatakse 

ära loomasöödana ja tärklise tootmiseks (Sijmonsma, 2015). Bataadi sordid mille mugulad 

on lilla värvusega sisaldavad palju antotsüaniini, mida kasutatakse ka loodusliku toiduvärvi 

tegemisel (Timberlake, Henry 1988). Bataadil on potentsiaali ka biokütuse tootmises, kuigi 

see pole veel väga levinud. Praeguse tehnoloogia juures kuluks 8 tonni värsket bataati 1 tonn 

etanooli tootmiseks (Qiu et al. 2010). Bataat on levinud ka lihtsalt dekoratiivtaimena, kuna 

bataadi taimel on lopsakas lehestik ja dekoratiivsed õied (Barnes, Sanders 2012). 

 

 

1.4. Bataadi kasv ja areng 

 

Bataadi kasvuperiood vältab levinud kasvatus piirkondades tavaliselt 4-5 kuud, kuid 

varajased bataadi sordid võivad saada koristusküpseks juba 3 kuuga. Ebasoodsates 

kasvutingimustes võib kasvuperiood venida suisa 6-7 kuuni. Kasvuperioodi pikkus mõjutab 

ka bataadi mugulate suurust. Mida lühem on kasvuperiood, seda rohkem on väikseid 

mugulaid ja pika kasvuperioodi puhul on mugulad suuremad (Stathers et al. 2018). Bataat 

on mitmeaastane taim, kuid seda kasvatatakse enamasti üheaastasena (Department of 

Agriculture, Forestry and Fisheries, 2011). Bataadi kasvamine jaotatakse kolme arengu 

faasi. Esimene arengufaas on algarengu faas. Selles arengufaasis istutakse taim mulda ja 

noored juured hakkavad kiirelt arenema. Osadest juurtest kujunevad välja juba 

säilitusjuured, millest hakkavad hiljem moodustama mugulad. Aeglaset hakkavad kasvama 

maapealsed võrsed, mille abil toimub vegetatiivne taime paljunemine Teiseks arengufaasiks 

on vahepealne faas. Selles faasis hakkavad moodustuma mugulad, maapealsete võrsete kasv 

kiireneb ja maapealne biomass suureneb, mistõttu taim katab oma lehestikuga ära 

ümbritseva maapinna. Kolmas arengufaas on lõppfaas. Lõppfaasis maapealsete võrsete kasv 

seiskub ja mugulad hakkavad kiirelt suurenema. Maapealsed taime osad hakkavad kolletuma 

kuni lõpuks lehed varisevad taimedelt. Pärast seda on taim ka koristusküps (Stathers et al. 

2018). 
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1.5. Olulised bataadi umbrohud ja kahjustajad  

 

1.5.1. Umbrohud 

 

Bataadi kasvu algfaasis on umbrohud probleemseks faktoriks. Umbrohutõrje tuleks teha 

enne kui maapealne biomass hakkab kiirelt suurenema. Umbrohtusid peaks tõrjuma 

korralikult kahe esimese kuu jooksul pärast istutamist, et bataadi taimel oleks väiksem 

konkurents niiskusele ja toitainetele (Stathers et al. 2018). Kui bataadi taim hakkab kiirelt 

lehti laiali ajama, katab ta ümbritseva maapinna ja tõrjub ise edukalt umbrohtusid 

lämmatades umbrohud (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2011). Enamus 

umbrohtusid tuleb eemaldada käsitsi ja pärast bataadi taimede omavahel kokku kasvamist ei 

ole umbrohutõrje enam nii oluline. Vajadusel tuleb hiljem veel eemaldada mõned 

suurekasvulised umbrohud. Välja rohitud umbrohud võib jätta bataadi taimede vahele mulla 

pinnale multšiks. Multš vähendab uute umbrohtude tärkamist. Umbrohtumise vähendamisel 

on kasu ka korralikult planeeritud külvikorrast. Kui bataadi taimede reavahet vähendada on 

umbrohtudel vähem vaba ruumi kus kasvada. Mitmeaastaste umbrohtude hävitamiseks 

kasutatakse ka glüfosaadi preparaati paar nädalat enne bataadi taimede istutamist (Stathers 

et al. 2018). 

 

 

1.5.2. Kahjurid  

 

Kõige tõsisem ja levinum bataadi kahjur kogu maailmas on Cylas formicarius (Capinera, 

1998). See bataadi mardikas (eesti keeles nimetus puudub, tõlge inglise keelest) kuulub seltsi 

mardikalised (Coleoptera) ja täiskasvanud isendid munevad munad bataadi vartesse ja 

juurtesse. Munadest arenevad vastsed, kes uuristavad mugulaid olulisel määral, mis 

muudavad nende turustamiseks kõlbmatuks. Vastsed nukkuvad taime vartes ja nii võib neid 

istutusmaterjaliga levitada järgmisele põllule. Sellest kahjurist on raske lahti saada. Võib 

kasutada erinevaid insektitsiide, kuid parim viis on taimejäänuste täielik hävitamine põllult 

ja õige külvikorra kasutamine. Bataati võivad kahjustada ka termiidid (Mastotermes 

darwiniensis). Et vältida termiitide tekitatud kahju, peaks valima põllu, kus ei ole termiidi 

kolooniaid. Olulist kahju teeb bataadi saagile ja kvaliteedile kahjur ladinakeelse nimega 

Omphisa anastomosalis (McQuate, Sylva 2019). Kahjur Omphisa anastomosalis kuulub 
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seltsi liblikalised ja sugukonda rohuleediklased (Crambidae). Otseselt kahjustavad taimi 

vastsed, kes väljuvad munast, mis on munetud täiskasvanud liblika poolt taime vartele või 

lehe alumistele külgedele ning seejärel uuristavad ennast taime varde ja mõnikord ka 

mugulateni välja. Vastsete uuristatud käigud põhjustavad taime närbumise ja surma. Vastsed 

võivad olla kuni 33 mm pikad. Täiskasvanud liblikad on umbes 15 mm pikkused ja nende 

tiibade siruulatus on kuni 33 mm (Amalin, Vasquez 1993). See bataadi kahjur on suureks 

probleemiks just Aasia ja Vaikse ookeani troopilistes ja subtroopilistes piirkondades (Yan 

et al. 2014). Kahjustaja võib põllule sattumise korral vähendada bataadi mugula saaki 30-

50% (McQuate et al. 2019). Selle kahjuri arvukust on võimalik vähendada seades põllule 

üles püünised, kuhu täiskasvanud isased liblikad peale lendavad ja lõksu jäävad. Püünistesse 

meelitab isaseid liblikaid sünteetiline aine, mis on sarnane emase liblika poolt eritatud 

feromooniga. Kui vähendatakse isaste liblikate arvukust, siis vähendatakse ka võimalust 

kahjurputukatel paljuneda (Wakamura et al. 2010). Bataadi saagikuse langust võivad 

tekitada ka teiste liblikate vastsed ehk röövikud, kes toituvad lehtedest kui nende arvukus on 

piisavalt suur. Lisaks putukatele võivad kahju teha ka linnud. Olulisi kahjustusi võivad 

tekitada harakhaned (Anseranas semipalmata), kes tallavad taimi ja söövad taime mugulaid. 

Bataati võivad kahjustada ka närilised, kes rikuvad mugulad ja neid pole võimalik enam 

turustada (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2011). Kahjurite vältimiseks 

oleks heaks ennetavaks tõrjevõtteks kasvatada bataati iga aasta erinevas kohas. Uut 

bataadipõldu ei tohiks rajada väga lähedale vanale põllule, kuna kahjurputukad võivad levida 

ühelt põllult teisele. Kui põldude vaheline isolatsioon on rohkem kui 120 meetrit, siis aitab 

see oluliselt vältida bataadi mardika (Cylas formicarius) levikut uuele põllule. Kui siiski on 

vajadus kasvatada bataati samal põllul uuesti, tuleks koristusjäänused põletada või muul 

viisil põllult eemaldada. Bataati ei tohiks kasvatada ühel põllul tihedamini kui ühe korra 

kolme aasta jooksul (Stathers et al. 2018). 

 

 

1.5.3. Haigused 

 

Bataati võivad kahjustada erinevad viirus-, bakter- ja seenhaigused. Bataadi taimedel võib 

nakatumise korral esineda näiteks kidur kasv. Veel võivad lehed keerduda, moonduda ja 

leherood või ka lehed muuta värvi. Tavaliselt tekitavad selliseid haigussümptome taimedel 

viirushaigused. Taime viirushaigusi levitavad tavaliselt putukad, kes imevad taimest 

taimemahlasid nagu näiteks lehetäid (Stathers et al. 2018). Viirused levivad ka nakatunud 
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istutusmaterjaliga. Üks levinum ja suurt kahju tekitav maguskartuli viirushaigus on bataadi 

viirushaigus SPVD. Selle viirushaiguse nime lühend tuleb haiguse ingliskeelsest nimetusest 

Sweet Potato Virus Disease (SPVD) (Tairo et al. 2005). Nimetatud bataadi viirus võib 

raskematel juhtudel mugulate saagi peaaegu täielikult rikkuda, kuna mugulad ei hakka 

arenema (Gibson et al. 1998). SPVD vähendab bataadi mugulate saagikust vahemikus 50-

98% (Ngailo et al. 2013). SPVD viirus on tegelikult kahe viiruse koosmõjul tekkiv viirus. 

Haigust tekitavad viirused on SPCSV ja SPFMV mille lühendid tulenevad samuti 

ingliskeelsetest nimetustest Sweet Potato Chlorotic Stunt Virus (SPCSV) ja Sweet Potato 

Feathery Mottle Virus (SPFMV). Nendest kahest haigusest kumbki üksinda ei põhjusta suuri 

kahjustusi bataadi taimele ja mugulate saagile ning tihti ei esine ka visuaalselt nähtavaid 

haigussümptomeid (Karyeija et al. 1998). Viirushaiguste vältimiseks on kõige mõistlikum 

kasutada resistentseid sorte, mis ei nakatu (Byamukama et al. 2002). 

Bataadil võivad esineda ka bakterhaigused. Bataadi taimele võib bakterhaigusi põhjustada 

ka fütoplasma. Fütoplasmat tekitab patogeene bakter ja seda levitavad putukad (Hoshi et al. 

2007). Bataadi taimedel on levinud fütoplasma põhjustatud haigus, mida nimetatakse inglise 

keeles „little leaf” mida eesti keeles võiks nimetada kääbus lehe haiguseks. Lehed muutuvad 

kahvatukollaseks ja tekib kääbuskasv, mille tagajärjel võrsed ei arene. See haigus võib 

vähendada bataadi mugulate saaki rohkem kui 50% (Pearson et al. 1984). Bakterhaigustest 

levib bataadil ka baktermädanik mida põhjustab bakter Ralstonia solanacearum. See 

baktermädanik võib vähendada bataadi saagikust olulisel määral (30-80%), kuna nakatunud 

taimed jäävad kängu ning juured ja varred hakkavad mädanema ja leherood muudavad värvi 

või närbuvad täielikult (Chen et al. 2012). 

Bataadil levivad ka seenhaigused. Seenhaigused on tavaliselt erinevad mädanikud. 

Levinumad bataadi seenhaigused on must mädanik (Ceratocystis fimbriata) ning juure- ja 

varremädanik (Fusarium solani). Lehe- ja varremädanik (Alternaria bataticola) on väga 

levinud haigus bataadil just Ida- ja Kesk-Aafrikas. Lehe- ja varremädaniku esmasteks 

sümptomiteks on väikesed ovaalsed tumehalli kuni musta värvi kahjustused leherootsudel ja 

vartel. Ovaalsed laigud on keskelt heledamad kui äärtest. Haiguse arenedes tekivad lehtedele 

suured laigud. Niisketes tingimustes on kahjustused suuremad kui kuivemates oludes. 

Teiseks oluliseks seenhaiguseks on bataadil mustmädanik (Ceratocystis fimbriata) (Osiru et 

al. 2008), Mustmädaniku sümptomid avalduvad tihti alles koristusel. Tavalisteks 

sümptomiteks on mustad laigud mugulatel. Infektsioon saab tavaliselt alguse mugulate 
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vigastustest, lõhedest või lisamugulate juurest. Haiguse levik võib hoiustamisel suureneda. 

Kui nakatunud mugulaid kasutatakse bataadi taimede paljundamiseks, siis võivad 

sümptomid esineda ka istutatud taimedel. Lisaks nakatunud istutusmaterjalile võib haiguse 

levik põllul alguse saada ka saastunud tööriistadest, nakatunud pinnasest või mõningal juhul 

ka kahjurputukatest (Quesada-Ocampo, 2018). Seenhaiguste leviku probleem on 

vähetõenäoline kui põllu pinnas on hästi kuivendatud ja muld on liivase lõimisega 

(Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2011). 

Viirus-, seen- ja bakterhaigused võivad vähendada suurel määral Bataadi saaki ja põhjustada 

majanduslikku kahju (Megersa, 2018). Haiguste vältimiseks ei tohiks kasvatada bataati mitu 

aastat järjest ühel kasvukohal, või tuleb kogu mahajäänud taimejäänused põllult ära viia. 

Sümptomite järgi on raske eristada kas taimel on biootilisest kahjustajast põhjustatud haigus 

või toitainete puudus. Hea viis vahet teha toitainete puudusel ja haigusepuhangul, on vaadata 

sümptomite levikut põllul. Kui haigustunnused on igal taimel ühtlaselt, siis on tegemist 

toitainepuudusega, kui aga sümptomitega taimed on koldeti, siis on tegemist 

haiguspuhanguga (Stathers et al. 2018). 

 

 

1.6. Bataadi kasvunõuded  

 

1.6.1. Temperatuur 

 

Kuna bataat on troopilist päritolu, siis sobib taimele hästi soe kliima, ja kasvab kõige 

paremini suvel. Bataat on külmatundlik taim, mistõttu teda ei tohiks istutada ennem kui kõik 

külmaohud on möödas (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2011). 

Temperatuur ja päikesepaisteliste päevade arv mõjutavalt tugevalt bataadi saagikust ja saagi 

kvaliteeti. Kui temperatuurid on madalad võib venida ka kasvuperiood tunduvalt pikemaks 

(Stathers et al. 2018). Bataadi kasvuks optimaalne temperatuur on 21-29 °C (Department of 

Agriculture, Forestry and Fisheries, 2011). Bataat aga suudab kasvada ka kui temperatuur 

intervall jääb vahemikku 15-35 °C. Kõige suurema mugulasaagi annab bataat kui päevane 

temperatuur jääb vahemikku 25-30 °C ja öine temperatuur jääb vahemikku 15-20 °C 

(Stathers et al. 2018). 
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1.6.2. Niiskus 

 

Maguskartuli taimi peetakse üpris põuakindlateks, kuigi liigne põud võib põhjustada väga 

suuri saagikadusid bataadi põldudel. Põuakahjustuse mõju sõltub sellest, millises 

kasvufaasis taim põua ajal on. Kõige suuremat negatiivset mõju saagile tekitab niiskuse 

puudus kasvuperioodil, kus mugulad hakkavad alles moodustuma. Bataadi taime juur ulatub 

umbes 75-90 cm sügavusele ja on hästi hargnenud, mis võimaldab taimel niiskust imada 

sügavamatest mullakihtidest. Taime kasvuks ja hea saagi tagamiseks on optimaalne 

sademete kogus 450-650 mm kasvuperioodi jooksul (Stathers et al. 2018). Maguskartuli 

taimed tahavad saada kasvuperioodi alguses umbes 18-20 mm sademeid nädalas, 

kasvuperioodi keskosas võiks nädalane sademete hulk olla 40-45 mm, ja kasvuperioodi 

lõpuosas kui mugulad hakkavad kiiresti paisuma, siis vajab taim umbes 20 mm sademeid 

nädalas (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2011). Kui sademeid ei ole, siis 

võib taimi kasta erinevate meetoditega. Probleemiks võib osutuda pikaajaline vihm või üle 

kastmine, kuna bataat ei talu liigniisket mulda pikema perioodi jooksul. Kui bataadi taimedel 

on mugulate moodustamise ajal väga varieeruvad niiskuse tingimused, siis kasvavad 

mugulad ebaühtlaselt ja tekivad mugulatesse kasvulõhed. Niiskuse taluvus ja kastmise 

vajadus sõltub bataadi sordist ja mullatüübist (Stathers et al. 2018). 

 

 

1.6.3. Mullastik  

 

Bataat võib kasvada väga erinevatel muldadel, kuid kõige paremini sobib bataadile sügav ja 

mõõdukalt viljakas liivsavi muld. Nimetatud mullal annab bataat suure ja kvaliteetse saagi 

ja hea väljanägemisega mugulad, mida on lihtsam turustada (Stathers et al. 2018). Bataadi 

kasvatamisel peaks vältima raske lõimisega muldi. Rasked savimullad aeglustavad mugulate 

arengut ja võivad põhjustada mugulates pragusid ja mittesoovitava väljanägemise 

(Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2011). Bataadi kasvatamisel peab 

mullas olema korralik drenaaž ja oluline on, et muld oleks õhulise struktuuriga. Nende 

nõuete tagamiseks kasvatatakse bataati tihti vagudes või peenardes (Stathers et al. 2018). 

Kasvatamine sellistes peenardes võimaldab saaki paremini koristada mehaaniliste 

masinatega (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2011). 
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 Oluline on ka mulla pH kuna see mõjutab taimede toitainete kättesaadavust mullast. Bataat 

on mulla happelisuse suhtes üsna tolerantne. Bataadi kasvuks sobib kõige paremini muld, 

mis on nõrgalt happeline ehk mille pH jääb vahemikku 5,6-6,6, kuid talub ka laiemat pH 

vahemikku, milleks on 5-7,5 (Stathers et al. 2018). 

 

1.7. Bataadi agrotehnoloogia  

 

1.7.1. Kasvatatavad sordid 

 

’Beauregard’  

Bataadi sort ’Beauregard’ on Ameerika Ühendriikides kõige suuremal pinnal kasvatatav 

bataadi sort ning on aretatud USAs Louisiana Riiklikus Ülikoolis. Sordi ’Beauregard’ 

mugulatel on õrnalt roosakas või vasekarva koor, viljaliha on tumeoranži värvi. Sort 

’Beauregard’ on levinud, kuna mugulad on ühtlase kujuga ja näevad atraktiivsed välja, 

mistõttu on neid lihtne turustada. Antud sort on ka suure saagi potentsiaaliga. Enamus saagist 

on väga kvaliteetne ja vaid väike osa saagist ei kõlba turustamiseks (Nair et al. 2013). 

’Covington’ 

Maguskartuli sort ’Covington’ on samuti levinud Ameerika Ühendriikides. Sort ’Covington’ 

on aretatud USAs Põhja-Carolina Riiklikus Ülikoolis. Sordi ’Covington’ mugula koor on 

punast värvi ja seest on oranži värvi. Ka sort ’Covington’ on kõrgesaagiline, kuid jääb 

saagikuses pisut alla sordile ’Beauregard’. Sort ’Covington’ on oluliselt magusam kui 

’Beauregard’, kuna sisaldab rohkem suhkruid. Sordi ’Covington’ saak on kvaliteetne ja seda 

on lihtne turustada, kuid jääb kvaliteedis pisut alla sordile ’Beauregard’ (Nair et al. 2013). 

’Evangelina’ 

Sordi ’Evangelina’ mugula koor on heleroosat värvi, kuid see värvus tuhmub hoiustamise. 

Koristades on värvus pisut punasem kui sordil ’Beauregard’. Mugula viljaliha on tumeoranži 

värvi. Sort ’Evangeline’ on aretatud USAs Louisiana Põllumajanduse Katsekeskuses. 

Ameerika Ühendriikides läbi viidud sordivõrdlus katsetes on näidanud sort ’Evangelina’ 

kõige kõrgemat saaki. Saak on ka kõige kõrgema kvaliteediga, mistõttu on seda väga lihtne 

turustada. Sordi ’Evangelina’ omadused sarnanevad suurel määral sordile ’Beauregard’. 

Sordil ’Evangelina’ on kõrgem suhkrusisaldus kui sordil ’Beauregard’ (Nair et al. 2013). 
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1.7.2. Istutamine  

 

Bataati istutatakse tihti pistikutest mis on lõigatud bataadi taimede küljest. Bataati on 

võimalik istutada ka ettekasvatatud võrsetest või mugulatest. Taime istutamise aeg sõltub 

asukoha kliimast. Taimed tuleb istutada alles siis, kui kõik öökülmad on möödas, kuna bataat 

on külma suhtes äärmiselt tundlik kultuur. Istutamise järgselt võib katta bataadi taimed 

kattelooriga, et taimedel oleks rohkem soojust ja ka niiskust. Enamusel tootmispõldudel 

istutatakse bataadi taimed vagudesse. Vagude vahe võib olla 0,6-1,25 meetrit ja taimede 

vahe reas võiks jääda vahemikku 25-30 cm. Taimede tihedus sõltub kasvatatavast bataadi 

sordist, reavahest ja taimede kaugusest reas, kuid tavaliselt on tihedus umbes 40 tuhat taime 

hektari kohta (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2011). Taimede 

istutustihedus sõltub paljudest erinevatest asjaoludest. Optimaalse istutustiheduse valimisel 

peaks arvestama istutatava bataadi sordi eripärasid, nagu näiteks genotüüpi, mullaviljakust 

ja keskkonda. Kui istutustihedus ületab 75 tuhandet taime ühe hektari kohta langeb 

maguskartuli mugulate saagikus olulisel määral (Zhang et al. 2015). Maguskartuli sordi 

„Melinda” puhul on kõige optimaalsem istutada 50 tuhat taime ühe hektari kohta, kuna see 

annab parima kulude ja tulude suhte (Uzoigwe et al. 2019). Ühe hektari istutamiseks kulub 

umbes 30-60 tuhat pistikut, sõltuvalt reavahest ja taimede kaugusest. Kui istutusmaterjaliks 

kasutatakse mugulaid, siis tuleks kahjurite ja haiguste vältimiseks need eelnevalt korralikult 

sorteerida. Samuti tuleb eemaldada viga saanud ja lõhedega mugulad ning ka istutusmaterjal, 

millel on silmaganähtavad haigussümptomid (Department of Agriculture, Forestry and 

Fisheries, 2011). 

 

 

1.7.3. Eelviljad  

 

Bataadi saagikusele avaldab märkimisväärselt positiivset mõju kui kasvatada liblikõielisi 

kultuure eelviljana. Liblikõieliste kultuuride kasvatamine mõjutab bataadi saaki positiivselt, 

kuna parandab mulla struktuuri ja varustab mulda makro- ja mikroelementidega. Bataadi 

eelviljadeks sobivad hästi ka erinevad tera- ja kaunviljad. Bataadile halvasti sobivateks 

eelviljadeks on teised juurviljad. Samas on bataat ise teistele põllukultuuridele hea eelvili, 

kuna jätab mulla õhuliseks ja annab biomassi, mille saab põllule jätta lagunema (Stathers et 

al. 2018). 
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1.7.4. Mullaharimine 

 

Bataati tuleb mullata. Bataadi mugulate kasvades võivad need vao külgedelt välja paistma 

hakata, mistõttu võib päike mugulatele liiga teha ning samuti pääsevad mugulatele ligi 

erinevad kahjurid. Päike kõrvetab mugula pinna ära, mille tulemusena tekivad mugulatele 

lillakas pruunid kahjustuslaigud. Muldamine on ka oluline, et katta mugulate kasvamisest 

tekkinud praod vaos ning ümbritseda taim ilusti mullaga. Maapealsete võrsetest arenevad 

uued taimed kui pinnas on niiske, ja tekivad uued mugulad, mis ei jõua suureks kasvada, 

kuid viivad saagi kvaliteedi alla kuna mugulad on väikesed ja tarbetud. Selleks tuleb võrsed 

mullapinnalt üles tõsta või muldamisega võrsetele tekkinud juured mullast välja tõmmata 

(Stathers et al. 2018). 

 

 

1.7.5. Väetamine 

 

Kõik põllukultuurid viivad saagi koristusega mullast välja toitaineid, nii ka bataat. Et 

säilitada mullas piisav toitaine varu tuleb mulda toitaineid tagasi viia. Toitained saab mulda 

tagasi viia koristusjääkide sisse kündmisega või väetiste mulda viimisega. Väetiseks võivad 

olla nii sõnnik kui ka kompost või mineraalväetised. Bataadi taim vajab toitaineid nii 

suurema saagi moodustamiseks kui ka kahjuritele ja haigustele vastupanuks. Bataadi 

väetamine on sarnane teiste juurviljade väetamisega. Bataat vajab rohkem kaaliumi ja vähem 

lämmastikku kui teraviljad, kuid fosfori vajadust võib võrrelda maisi fosfori vajadusega. 

Lisa kaaliumi andmine on oluline, kuna kaalium on põhiline element, mis aitab mugulatel 

areneda. Oluline ei ole aga ainult kaaliumi kogus, vaid kaaliumi ja lämmastiku omavaheline 

suhe. Kõige paremini arenevad juured kui lämmastiku ja kaaliumi suhe on 1:3. Kaaliumi 

lisamine kasvuperioodi teisel poolel aitab mugulale tekitada tugeva koore. Kui lämmastiku 

kontsentratsioon on liiga kõrge ei moodusta taim suuri mugulaid, vaid kasvatab lopsaka 

maapealse biomassi. Lämmastiku lisamine mõjub kahjulikult kui seda tehakse pärast 

kultuuri kasvuperioodi keskpaika. Kuigi bataat saab hakkama ka toitainetevaeses mullas, siis 

lämmastiku puuduses jääb maapealne biomass väikseks ja mugulate saak väheneb. Bataadi 

väetamisel soovitatakse anda bataadi põllule lämmastikku (N) 34–45 kg ha-1, fosfori (P) 21–

43 kg ha-1 ja kaaliumi (K) 70–140 kg ha-1. Kui soovitakse väetada väetisesegudega nagu 

näiteks NPK siis võiks kasutada väetist NPK 6:9:15 ja seda anda põllule 560–1120 kg hektari 

kohta. Kuna kõik mullad on erinevad, siis tuleks teha eelnevalt mullaanalüüsid, et teada 
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saada täpne väetise kasutamise kogus. Sõnnikuga väetamisel tuleks anda see paar nädalat 

enne istutamist, et sõnnik saaks veidikene laguneda. Komposteerimata sõnniku kasutamisel 

on oht viia põllule umbrohtusid seemnetena. Bataati võiks väetada istutamise ajal. Kui mulla 

pH madalam kui 5, siis tuleks kasutada ka lubiväetiseid, et neutraliseerida mulda (Stathers 

et al. 2018). Bataadile antavas väetises võiks lisaks lämmastikule, fosforile ja kaaliumile olla 

ka magneesiumi, kaltsiumi, tsinki, vaske, mangaani, rauda ja boori (Department of 

Agriculture, Forestry and Fisheries, 2011). 

 

 

1.7.6. Bataadi säilitamine 

 

Bataadi säilitamiseks on optimaalne temperatuur 12-15oC ja õhuniiskus 85%-90%. 

Arengumaades on kohalikud väikekasvatajad säilitamisega tihti hädas, kuna pole selleks 

vajalikke tingimusi. Säilitamiseks kasutatakse arengumaades erinevad meetodeid, millest 

üks parim on säilitamine maa sees. Bataadi saak maetakse maapinda, kuna pinnas on 

jahedam ja hoiab niiskust. Arengumaades säilitatakse bataati veel tuhas ja heintes. Bataadi 

haiguste leviku vähendamiseks tuleb enne mugulate ladustamist välja sorteerida kõik 

muljutud ja katkised mugulad, kuna katkine mugula pind soodustab haiguste levikut. 

Tööstustes kasutatakse säilitamisel kemikaale, et hoida ära bataadi haiguste levikud ja 

võrsete teke säilitamisel (Sugri et al. 2017). Bataadi säilitamisel võib väheneda mugula C-

vitamiini sisaldus. Kui bataat hakkab idanema, siis suhkrute sisaldus tõuseb mugulas, mis 

on turul nõutud näitaja, kuid raske on müüa mugulaid millel on küljes idud. Arengumaades 

müüakse tihti saak kiirelt ära, et vältida säilitamisega kaasnevaid kadusid ning seetõttu 

saadakse saagi eest väiksemat hinda (Mpagalile et al. 2007).   
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Põldkatse kirjeldus 

 

Bataadi katse rajati Eesti Maaülikooli Rõhu katsejaama Eerika põllule 2019. aastal. Bataadi 

istutusaja võrdlemiseks istutati ühe bataadi sordi taimi viiel erineval kuupäeval. Selleks 

bataadi sordiks oli ‘Purple Bud’ ja istutusajad olid järgmised: 2. mai, 10. mai, 20. mai, 30. 

mai ja 10. juuni. Istutusajad valiti vastavalt ilmastikule, kuid üritati iga 10 päeva tagant 

istutada. Kõikidel istutusaegadel väetati taimi samade väetusnormi variantidega, et uurida 

kas väetamine mõjutab bataadi saagikust ja kvaliteeti. Väetusvariante oli katses neli 

järgnevat: N0 (kontroll), N50, N100 ja N150 (Tabel 1.). Kõik katsevariandid olid neljas 

korduses. Igal istutusajal istutati võrsed kahte vakku. Korduseid koguti mõlemast vaost kaks 

ja võeti juhuslikult valitud kohast üles järjest viis taime. Bataat istutati põllule ettekasvatatud 

võrsetest. Ettekasvatamine toimus Biolani universaalses kasvuturbaga täidetud kastides. 

Biolani universaalne kasvuturvas sisaldas väetist NPK 12−24−24+Te (1kg m3) ja ka 

lubjakivipulbrit (6 kg m3) ja antud kasvuturba pH oli 6,0. Ettekasvatamine toimus järgmistel 

tingimustel: temperatuur 22 °C, niiskustase 65% ja valgus 700 μmol m2 (Runno-Paurson et 

al. 2019). Bataadi mugulatest kasvanud võrsed lõigati ja pandi vette juurduma. Võrsete 

ettekasvatamine võttis aega 40−45 päeva. Kõik bataadi võrsed istutati vagudesse ja 40 cm 

vahekaugusega.  

  

Tabel 1. Bataadi katse skeem.  

 

 

 

istutusaeg

02.mai N0 N50 N150 N100

10.mai N0 N50 N150 N100

20.mai N0 N50 N150 N100

30.mai N0 N50 N150 N100

10.juuni N0 N50 N150 N100

väetusvariandid
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2.2. Teostatud tööd katsepõllul 

 

2019. kasvuhooajal algasid bataadi katsepõllul tööd 1. mail. Tööd algasid mulla 

ettevalmistamisega istutamiseks. 1. mail freesiti muld läbi, et see oleks õhulisem. Järgneval 

päeval (2 mai) aeti sisse vaod ja istutati esimesed bataadi võrsed. Bataadi võrsete istutamine 

toimus käsitsi. Istutamisjärgselt kasteti taimi veega. Päev pärast esimeste võrsete istutamist 

kaeti taimed kattelooriga, kuna oli öökülmade oht. Teine istutamine toimus 10. mail. Enne 

istutamist aeti sisse uued vaod kuhu saaks istutada võrsed. Kohe pärast istutust kasteti taimi 

korralikult ja paigaldati taimedele katteloor. Enne kolmandat istutamist 17. mail freesiti 

istutamata katsepõld uuesti läbi, et muld oleks kobedam ja õhulisem. 20. mail toimus kolmas 

istutamine. Nagu ka eelnevalt kasteti pärast istutamist taimi korralikult, kuid nüüd kasteti ka 

eelnevalt istutatud bataadi taimi. Enne kastmist eemaldati katteloor 2. mail ja 10. mail 

istutatud taimedelt kuna öökülmasid polnud rohkem oodata. Neljas istutamine toimus 30. 

mail, kus eelnevalt kultiveeriti istutusala ning aeti sisse uued vaod. Istutusjärgselt kasteti just 

istutatud taimed, kuid ka varasemad istutused. 30. mail mullati varasemalt istutatud bataadi 

taimi, et tõrjuda umbrohtusid ja kobestada mulda. Viimane ehk viies istutamine toimus 10. 

juunil. Maa hariti ja aeti sisse vaod, ning peale istutamist kasteti istutatud taimed ja ka 

varasemate istutusaegade taimed. Kuna juuni esimene dekaad oli väga sademetevaene, siis 

kasteti 10. juuni õhtul taimi uuesti. Umbrohtude eemaldamine toimus 17. ja 18. juunil 

mehaaniliselt, misjärel jäeti vagude vahele multšina maha. Viimane kastmiskord toimus 28. 

juunil. Vagusid mullati traktoriga 4. juulil, mis lisaks kobestamisele tõrjus hästi ka 

umbrohtusid. Käsitsi umbrohtude eemaldamine toimus nädal pärast vagude muldamist. 

Esimene väetamine toimus 18. juulil, kus anti bataadi taimedele lämmastikväetisega Axan 

27N+4S lämmastikku 50 kg tegevaines. N0 varianti ei väetatud. 28. juulil eemaldati taimede 

ümbert umbrohud käsitsi ja järgmine päev ehk 29. juuli toimus teine väetamine. Teisel 

väetuskorral anti lämmastikku sama tootega ja sama kogus ehk 50 kg ha-1 kohta lämmastikku 

tegevaines. Väetati ainult väetusvariante N100 ja N150. Bataadi kolmas väetamine toimus 

10. augustil, kus väetati ainult väetusvarianti N150 sama koguse ja väetisega nagu ka 

varasemalt. Viimane umbrohu tõrje toimus 28. augustil mis teostati käsitsi. Bataadi taimede 

koristus toimus mõned päevad pärast öökülmasid, mis hävitas bataadi maapealsed osad. 

Bataadi saak koristati käsitsi 26. septembril. 



22 

 

Katse uuritavateks tunnusteks oli bataadi saagikus, mis saadakse bataadi mugulate 

kaalumisel. Lisaks mugulate kaalumisele mõõdeti ka mugulate pikkus ja mugula jämedama 

koha läbimõõt. Bataadi saagistruktuuri elementide analüüs tehti koristamisjärgselt. 

 

 

2.3. Katsekoha mullastik 

 

Katseala mullastik oli näivleetunud muld (Stagnic Luvisol) WRB 2002 klassifikatsiooni järgi 

(Deckers et al. 2002). Antud mulla lõimiseks oli kerge liivsavi ja mulla freesiga läbi segatud 

huumushorisondi tüseduseks 27-30 cm (Reintam,Köster, 2006). Katsepõllu mulla 

happelisus määrati 1M KCl lahuses mille vahekord oli 1:2.5 ja mulla orgaanilise süsiniku 

sisaldu (Corg) määrati Tjurini meetodiga (Soil Survey Laboratory Staff, 1996). Mulla 

üldlämmastiku sisaldus Nüld määrati Kjeldahli meetodil (Procedures for Soil Analysis, 

2005). Taimedele omastatavad toiteelemendid (P, K, Ca ja Mg) määrati AL-meetodil (Egnér 

et al. 1960). Katse alguses iseloomustasid mulla huumushorisonti järgmised näitajad: pHKCl 

6,03, Corg 1,26%, Nüld 0,11%, taimedele omastatavad toiteelemendid P 71,91 mg kg-1, K 

128,12.mg kg-1, Ca 1060,31 mg kg-1, 123,55 mg kg-1.  

 

 

2.4. Katseaasta meteoroloogilised tingimused 

 

Meteoroloogilised andmed on kogutud Eesti Maaülikooli Rõhu katsejaama Eerika 

ilmajaamast. Põllumajanduses avaldavad ilmastiku tingimused väga suurt mõju suure ja 

kvaliteetse saagi saamisel. Bataadi saagikust ning kvaliteeti mõjutavad paljud tegurid, kuid 

enamasti on kõige suurema mõjuga just niiskuse ja temperatuuri tingimused (Hammett et al. 

1982). Joonisel 1 on välja toodud 2019. aasta sademete hulk ja õhutemperatuur dekaadide 

lõikes mai algusest septembri lõpuni ning võrreldud paljude aastate keskmiste sademete 

hulgaga ja õhutemperatuuriga samal perioodil. Mai esimene dekaad oli jahe kuna keskmine 

temperatuur oli 6,9 oC, mis on paljude aastate keskmisest 2,7 oC madalam. Mai teisest 

dekaadist kuni juuni kolmanda dekaadini oli keskmine õhutemperatuur paljude aastate 

keskmisest kõrgem 1,0–4,7 oC (joonis 1). Juulikuu esimene ja teine dekaad ning augusti 

esimene dekaad olid 2019. aastal veidi jahedam võrreldes paljude aastate keskmise 

õhutemperatuuriga. Juuli kolmas dekaad ja periood augusti teisest dekaadist kuni septembri 
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esimese dekaadini kujunes soojemaks võrreldes paljude aastate keskmisega (joonis 1). 

Septembri teisest dekaadist alates oli õhutemperatuuri madalam paljude aastate keskmisest.  

Sademeid oli 2019. aasta kasvuperioodi üsna ebaühtlaselt ja kasvuaastat iseloomustas pigem 

kuivemad ilmaolud võrreldes paljude aastate (1969-2019) keskmisega (joonis 1). Maikuu 

sademete hulk 2019. aastal ei erinenud paljude aastate keskmisest (joonis 1). Oluliselt vähem 

oli sademeid juuni I ja II dekaadil, terve juulikuu jooksul ja ka augusti I ja III dekaadil ning 

septembri I dekaadil võrreldes paljude aastate keskmisega (joonis 1). Kõige rohkem tuli 

sademeid septembri II dekaadil, kus sademete hulk oli kokku 60,0 mm mis oli paljude aastate 

keskmisest 41,3 mm rohkem. 

 

 

Joonis 1. Keskmine õhutemperatuur (ºC) ja sademete hulk (mm) dekaadide lõikes Eerikal 

2019 a. vegetatsiooniperioodi vältel võrrelduna paljude aastate 1969–2019 keskmisega. 

 

 

2.5. Statistiline andmeanalüüs 

 

Esmaseks andmetöötluseks kasutati Excel programmi. Statistiline analüüs tehti Statistica 13 

programmiga. Erinevused katsevariantide bataadi mugulate saagikuses, mugulate 

saagistruktuuri elementides ja kuivaine sisalduses leiti ühe ja mitmefaktorilise ANOVA abil, 

variantide võrdluses kasutati Fisher’i LSD post-hoc testi (p = 0,05). 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Väetamise ja istutusaja mõju bataadi saagikusele 

 

Bataadi mugulate saagikust mõjutavad paljud erinevad tegurid nagu näiteks ilmastik ja 

istutusaeg (Mishra et al. 2019) ning väetamine ja erinevad sordid (Ali et al. 2009). 

Käesolevas magistritöös uuriti, kas ja kui palju mõjutab bataadi mugulate saagikust erinev 

istutamisaeg ja erinevad väetisekogused (joonis 2). Joonisel 2 on välja toodud neli 

istutusaega, kuna 2. mail istutatud taimed hävisid vaatamata katteloori kasutamisele 

öökülma tõttu. 10. mail istutatud bataadi taimede mugulate saagikusel erinevate 

väetusnormide mõju statistiline erinevus puudus, kuid kõige väiksem saak saadi väetusnormi 

N50 korral (3,4 t ha-1) ning kõige suurem saagikus saadi väetusnormi N0 tulemusel (6,6 t ha-

1) (joonis 2a). Keskmine bataadi saagikus 10. mai istutusel oli 5,6 t ha-1 (joonis 2a). 20. mail 

istutatud bataatidel oli oluliselt kõrgeim saagikus väetamata N0 variandil (9,4 t ha -1) (joonis 

2b). Madalaimaks jäi saagikus variandil N100 (5,7 t ha-1), mis oli 39, 4% madalam kui 

väetamata kontroll variandil. Keskmine mugula saagikus oli 20. mai istutusel 7,8 t ha-1. 30. 

mail istutatud bataatidel ei erinenud saagikus statistiliselt erinevate väetusvariantide vahel 

(joonis 2c). Mugulate saagikus jäi üsna madalaks (keskmine saagikus 4,9 t ha-1) ja varieerus 

4,0-5,8 t ha-1 (joonis 2c). 10. juunil istutatud bataatidel esinesid olulised erinevused 

saagikuses erinevate väetusvariantide vahel (joonis 2 d). Kõrgeim saak saadi väetamata 

kontroll variandil (4,7 t ha-1), kuid saagitase jäi väga madalaks, keskmiselt vaid 3,3 t ha-1. 

Samamoodi nagu 20. mail istutatud variandis on ka 10. juunil istutatud variandis kõige 

suurem saak väetusvariandis N0 ning usutavalt kõige väiksem väetusvariandis N150. 

Väetamata variandis N0 oli bataadi saagikus keskmiselt 4,7 t ha-1 ja variandis kus N150 oli 

saagikus 2,0 t ha-1 mis on 57,5% madalam. Sellistest tulemustest võib järeldada, et bataadi 

väetamine ei avalda statistiliselt usutavat mõju saagikusele istutusaegadel 10. mai ja 30. mai, 

ja usutavalt vähendab väetamine saagikust istutusaegadel 20. mai ja 10. juuni. Väetusvariant 

N0 andis kõikide istutusaegade puhul kokku saaki keskmiselt 6,4 t ha-1. Variantide N50, 

N100 ja N150 keskmine saagikus oli kõigi istutusaegade puhul keskmiselt vastavalt 4,5 t ha-

1, 5,1 t ha-1 ja 5,3 t ha-1. Väetamata variandi N0 saagikus oli keskmiselt 17,5%-30,7% kõrgem 

kui väetatud variantidel. Bataadi sordil ’Evangelina’ oli 2018. aastal väetamata variandis N0 
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oluliselt väiksema saagikus (12,9 t ha-1) kui N100 väetusvariandis (17,5 t ha-1). Samas 

bataadi sordi ’Covington’ saaki väetamine usutavalt ei mõjutanud (Runno-Paurson et al. 

2019). 

 

Joonis 2. Väetamise mõju bataadisort ’Purple Bud’ saagikusele (t/ha-1) erinevatel 

istutusaegadel (a) - 10.05, (b) - 20.05, (c) - 30.05 ja (d) - 10.06. Erinevad tähed samas tulbas 

tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 0,05). Vertikaaljooned joonisel 

näitavad standardviga. 

Kõige suurema mugula saagi hektari kohta andis 20. mail istutatud bataadi taimed, mille 

kõikide väetusvariantide keskmiseks saagikus (7,5 t ha-1) oli oluliselt kõrgem võrreldes teiste 

istutusaegadega (26,2-57,0%) (joonis 3). Kõige madalam mugula saagikus saadi 10. juunil 

istutatud bataadi taimedelt (3,25 t ha-1). Katses saadud sordi ’Purple Bud’ saagitase jäi 

oluliselt madalamaks võrreldes 2018. aastal Eerikal läbiviidud põldkatses saakidega. Sordi 

’Evangelina’ keskmine saagikus oli 2018. aastal 15,2 t ha-1 ja sordil ’Covington’ oli 

keskmine saagikus 11,4 t ha-1 (Runno-Paurson et al. 2019). 2018. ja 2019. aasta saagi 

erinevust võivad mõjutada paljud erinevad faktorid, kuid kõige tõenäolisem, et saagi 

erinevus oli suurel määral tingitud ilmastikust (Hammett et al. 1982) ja kasvatatavast sordist 
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(Wees et al. 2015). Ühe aasta katse tulemuste põhjal saab järeldada, et Eesti ilmastikuoludes 

võiks bataadi taimi istutada 20. mail, kuna siis on ilmad pissavalt soojad ja öökülma oht on 

väiksem ning bataadil jääb piisavalt aega kasvuks ja arenguks. Hilise istutusaja puhul ei 

suuda bataat nii suurt saaki moodustada.  

Joonis 3. Istutusaja mõju bataadisort ’Purple Bud’ bataadi saagikusele (t ha-1). Erinevad 

tähed samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 0,05). 

Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 

Hiinas viidi 2017. aastal läbi katse, kus kasutati kolme erinevat väetusvarianti N1, N2 ja N3 

mis said lämmastikku vastavalt 0 kg ha-1, 75 kg ha-1 ja 150 kg ha-1. Hiinas läbiviidud katse 

näitas, et 75 kg ha-1 lämmastiku andmine tõstab usutavalt saaki võrreldes väetamata 

variandiga ja lämmastiku normi tõstmine 75 kg ha-1-lt 150 kg ha-1-ni vähendab usutavalt 

bataadi taimede mugulate saagikust (Duan et al. 2019). Käesolevas töös lämmastikuga 

väetamine saaki usutavalt ei suurendanud ühelgi istutusajal, kuid sarnaselt Hiinas läbiviidud 

katsele lämmastikuga väetamine vähendas saaki 20. mail istutatud katses väetusvariandis 

N100 ja 10. juunil istutatud katsetes väetusvariandis N150. Ilmselt jäi katsesse valitud sordil 

’Purple Bud’ mugula saak madalaks kuna on pikemat kasvuaega sooviv sort, mistõttu ei ole 

sobilik Eesti kliimas kasvatamiseks. Ka on uuringutes leitud, et erinevad sordid taluvad 

lämmastikuga väetamist erineval (Duan et al. 2018). Kuna Eestis on jahe ja lühike 

kasvuperiood, siis siin võiks sobida kasvatada sorti ‘Georgia Jet’, mis annab jahedates oludes 

parema saagi (Wees et al. 2015). Saagikust on võimalik suurendada Eesti tingimustes 

parema sordi valikuga ja sobivama väetise kasutamisega.  
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3.2. Väetamise ja istutusaja mõju bataadi taime kogu biomassile 

 

Statistiliselt usutav erinevus kogu taime biomassile puudus väetus variantide N0, N50, N100 

ja N150 vahel 10. mai, 20. mai ja 30. mai istutusaegadel (joonis 4a,b,c). Statistiliselt usutav 

erinevus esines vaid 10. juuni istutusajal, kus väetusvariant N0 on andnud usutavalt kõrgema 

biomassi saagikuse võrreldes variantidega N50, N100 ja N150 (joonis 4d). Väetusvariant N0 

kogu taime biomassi saak oli 17,8 t ha-1. Väetusvariandid N50, N100 ja N150 andsid kogu 

biomassi saagiks vastavalt 12,6 t ha-1, 11,9 t ha-1 ja 12,3 t ha-1. 10. juunil istututatud bataadi 

taimed andsid väetamata variandi puhul keskmiselt 29,2%-33,1% rohkem taime biomassi 

kui väetatud variandid (joonid 4d). Antud katses väetamine kogu taime biomassi usutavalt 

ei suurendanud. 10. juunil istutatud variandis väetamine hoopis vähendas oluliselt kogu 

taime biomassi. 

 

Joonis 4. Väetamise mõju bataadisort ’Purple Bud’ kogu biomassile (t/ha-1) erinevatel 

istutusaegadel (a) - 10.05, (b) - 20.05, (c) - 30.05 ja (d) - 10.06. Erinevad tähed samas tulbas 

tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 0,05). Vertikaaljooned joonisel 

näitavad standardviga. 
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Uuringustes on leitud, et liigne lämmastikuga väetamine varajases kasvufaasis suurendab 

bataadi juurte biomassi, kuid vähendab mugulate saagikust (Chen et al. 2017). 

Lämmastikuga väetamine suurendab ka taime maapealset biomassi (Taranet et al. 2017). 

Läbi viidud katses taime maapealne biomass ei suurenenud lämmastiku lisamisel usutavalt 

ühelgi istutusajal, vaid hoopis vähenes 10. juuni istutusajal oluliselt. Bataadi kogu taime 

biomassi erinevad tulemused erinevatel katsetel lämmastiku kasutamisel viitavad toitainete 

kättesaadavuse, katsepaiga kliimatingimuste ja sortide toitainevajaduse varieeruvuse mõjule 

(Taranet et al. 2017). 

Oluliselt suurem biomassi tase oli 20. mail ja 30. mail istutatud taimedel (joonis 5), kus see 

oli väetusvariantide keskmisena vastavalt 21,1 t ha-1 ja 18,5 t ha-1. Kõige väiksema biomassi 

andsid 10. juunil ja 10. mail istutatud taimed vastavalt 13,7 t ha-1 ja 13,9 t ha-1, mis on 34,1%-

35,3% vähem kui 20. mail istutatud taimedel.  

 

Joonis 5. Istutusaja mõju bataadisort ’Purple Bud’ taimede kogu biomassile (t/ha-1). Erinevad 

tähed samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 0,05). 

Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 

 

 

3.3. Väetamise ja istutusaja mõju bataadi mugula pikkusele  

 

Bataadi teisel istutusajal ehk 10. mai istutusajal on mugula pikkuse varieerumine 

väetusvariantide vahel suur. Väetusvariant N50 on andnud statistiliselt usutavalt lühemad 

mugulad kui väetusvariant N100 (joonis 6a). N50 variandis on mugulad olnud keskmiselt 
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10,2 cm pikad mis on 2,6 cm lühemad kui variandis N100. Istutusajal 10. mai on bataadi 

mugulate pikkus varieerunud erinevate väetusnormide vahel keskmiselt 10,2 cm kuni 12,8 

cm vahel. Statistiline erinevus bataadi mugula pikkusel 20. mai istutusajal puudub erinevate 

väetusnormide vahel (joonis 6b). Istutusajal 20. mai on mugula pikkused keskmiselt 

väetusvariantide lõikes 10,7 cm-12,6 cm. Nii 30. mail kui 10 juunil istutatud bataadi taimedel 

on moodustunud oluliselt lühemad mugulad enim väetatud variandis N150 (joonis 6c,d). 

Mai lõpus istutatud bataadid on andnud usutavalt pikemad mugulad väetusvariandis N50 

võrreldes väetusvariandiga N150 (joonis 6c). N50 variandis on mugulad keskmiselt 14,1 cm 

pikad, mis on keskmiselt 4,1 cm ehk 27,7% pikemad kui variandis N150. 10. juunil istutatud 

taimedelt saadi kõige pikemaid mugulaid väetusvariandis N100, kus mugulad olid 

keskmiselt 12,8 cm pikad (joonis 6d). Väetus variandis N100 on mugulad olnud statistiliselt 

usutavalt pikemad kui N150 variandis. N100 variandis olid mugulad keskmiselt 2,2 cm ehk 

17,2% pikemad kui N150 variandis.  

 

Joonis 6. Väetamise mõju bataadisort ’Purple Bud’ mugula pikkusele (cm) erinevatel 

istutusaegadel (a) - 10.05, (b) - 20.05, (c) - 30.05 ja (d) - 10.06. Erinevad tähed samas tulbas 

tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 0,05). Vertikaaljooned joonisel 

näitavad standardviga. 
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Kõige pikemad mugulad kõikide istutusaegade peale kokku on andnud väetusvariant N100 

ja kõige lühemad mugulad väetusvariant N150. Kui vaadelda istutusaegasid siis kõige 

pikemad mugulad on saadud bataadi taimedelt, mis on istutatud 30. mail, kus keskmiseks 

mugula pikkuseks kõikide väetusvariantide peale kokku on olnud 11,8 cm, kuid erinevus ei 

olnud statistiliselt oluline (joonis 7). Seega, istutusaeg antud katses mugula pikkust oluliselt 

ei mõjutanud. 

Joonis 7. Istutusaja mõju bataadisort ’Purple Bud’ mugula pikkusele (cm). Erinevad tähed 

samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 0,05). 

Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 

On leitud, et mugula pikkust võivad mõjutada lisaks väetamisele ka mulla füüsikalised 

omadused nagu mulla tihenemine ja niiskus ning istutuse sügavus (Du Plooy et al. 1992). 

Lisaks eelmainitud teguritele on leidnud tõestust, et mugula pikkust mõjutavad ka 

kasvuhormoonid (Noh et al. 2010). Antud töös varieerus bataadi mugulate pikkus väga palju 

sarnaselt varieerus ka mugula pikkus mõnest sentimeetrist kuni 30 cm-ni Austraalia ülikooli 

katses (Atu, 2014). Käesolevas töös ei leitud, et väetamine oleks oluliselt suurendanud juurte 

pikkust võrreldes väetamata variandiga, mis on vastuolus Hiinas läbiviidud katsega, kus leiti, 

et ammoonium lämmastikuga väetamine suurendab oluliselt bataadi mugulate pikkust (Si et 

al. 2018). 
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3.4. Väetamise ja istutusaja mõju bataadi mugula läbimõõdule 

 

Bataadi mugulate keskmine läbimõõt oli 10. mail istutatud taimedel oluliselt jämedam 

väetamata kontroll variandis (N0) võrreldes teiste variantidega (joonis 8a). Väetusvariandis 

N0 oli keskmine mugula läbimõõt 22,8 mm, mis on 15,4%-19,3% jämedam kui 

väetusvariantides N50 ja N100 kus oli bataadi mugulate keskmine läbimõõt vastavalt 18,4 

mm ja 19,3 mm. Väetusvariantide N0 ja N150 vahel usutavat erinevust mugula läbimõõdul 

ei esinenud. Bataadi katses, mis sai maha istutatud 20. mail, väetamine usutavalt mugula 

läbimõõdule mõju ei avaldanud (joonis 8b). 20. mail istutatud bataadi taimede mugulate 

läbimõõt jäi vahemikku 17,5-20,6 mm. Saadud tulemused näitasid, et lämmastikuga 

väetamine ei mõjuta saaki, mis on vastuolus Ameerikas tehtud katsega, kus selgus, et 

lämmastiku puuduses saadakse bataadi taimedelt peenikesi mugulaid (Villordon et al. 2012). 

Mai lõpus istutatud bataadi taimede mugulate läbimõõt oli jämedaim väetusvariantides N0 

ja N100, kuid omavahel oluliselt ei erinenud (joonis 8c). N0 variandis oli mugulate keskmine 

läbimõõt 20,6 mm ja N100 variandis 21,6 mm. Statistiliselt usutavalt oli mugulate keskmine 

läbimõõt madalam väetusvariantides N50 (17,3 mm) ja N150 (16,5 mm). Sarnased 

tulemused saadi 2018. aastal Hiinas läbi viidud katses, kus lämmastikuga väetamine mõjutas 

oluliselt bataadi mugulate suurust. Hiinas läbiviidud katses kasutati väetamiseks 

ammooniumlämmastikku, mis suurendas oluliselt (0,5-5,0 cm) mugulate läbimõõtu 

võrreldes väetamata variandiga (Si et al. 2018). 10. juunil isutatud taimedel moodustusid 

oluliselt jämedamad mugulad väetamata kontroll variandi taimedel (N0) kui väetusvariant 

N150 (joonis 8d). Väetusvariandi N0 mugulad olid keskmiselt 20,8 mm jämedad, mis on 

32,7% parem tulemus kui väetusvariandis N150 kus mugulate keskmine jämedus oli 14,0 

mm. Juunis istutatud taimede keskmine mugulate läbimõõt kõikide väetusvariantide peale 

kokku oli 16,7 mm. Ühe aasta andmete põhjal võib järeldada, et lämmastikuga väetamine 

pikendab sordil ’Purple Bud’ soovimatult kasvuperioodi ja mugulate diameetri kasv lükkub 

edasi. Selline tulemus saadi ka 2018. aastal Hiinas, kus lämmastikuga väetamine tõstis 

saagikust oluliselt, kuid vähendas üle 5 cm diameetriga mugulate arvu (Si et al. 2018). Kõige 

jämedamad mugulad kõikide istutusaegade peale kokku on väetamata kontroll variant N0, 

kus olid mugulad keskmiselt 21,1 mm jämedad, kuid mis on teistes väetusvariantidest vaid 

9,8%-17,3% erinev tulemus.  
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Joonis 8. Väetamise mõju bataadisort ’Purple Bud’ mugula läbimõõdule (mm) erinevatel 

istutusaegadel (a) - 10.05, (b) - 20.05, (c) - 30.05 ja (d) - 10.06. Erinevad tähed samas tulbas 

tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 0,05). Vertikaaljooned joonisel 

näitavad standardviga.  

Kõikide väetusvariantide peale kokku andis kõige parema tulemuse 10. mai istutusaeg, kus 

mugulad olid keskmiselt 20,1 mm jämedad (joonis 9), kuid 10. mai, 20. mai ja 30. mai 

istutusaegade vahel olulist statistilist erinevust ei esinenud. 10. mai istutusajast olid 10. 

juunil istutatud mugulad oluliselt ehk 14,7% peenemad. Ühe aasta andmete põhjal võib väita, 

et hilisema istutusajaga jäävad mugulad väga peenikeseks.  
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Joonis 9. Istutusaja mõju bataadisort ’Purple Bud’ mugula läbimõõdule (mm). Erinevad 

tähed samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 0,05). 

Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 

 

 

3.5. Väetamise ja istutusaja mõju bataadi mugula arvule taime kohta 

 

Väetamine ei mõjutanud oluliselt mugulate arvu 10. mail, 20. mail ja 30. mail istutatud 

bataadi taimedel (joonis 10a,b,c). 10. mail istutatud taimede mugulate arv jäi vahemikku 2,9-

4,1 mugulat taime kohta, keskmiselt 3,8 mugulat ühe taime kohta. Sellist tulemust kinnitab 

ka 2017. aastal (kus?) läbiviidud katse, kus leiti, et lämmastikuga väetamine ei mõjuta 

mugulate arvu taime kohta oluliselt ja selles katses jäid mugulate arv erinevate 

väetusnormide juures vahemikku 5,3-6,4 mugulat taime kohta (Taranet et al. 2017). Antud 

katse tulemust kinnitab ka Eestis 2018. aastal läbiviidud katse, kus lämmastikuga väetamine 

ei mõjutanud oluliselt mugulate keskmist arvu taime kohta bataadi sordil ’Covington’ 

(Runno-Paurson et al. 2019). 20. mai istutusajal oli mugulate arv taimedel 4,9-6,6 mugulat 

ühe taime kohta (joonis 10b). 20. mail istutatud katses oli keskmiselt kõikide 

väetusvariantide peale kokku 5,4 mugulat ühel taimel. 30 mail istutatud bataadi katses oli 

ühe taime kohta 2,6 kuni 4,0 mugulat (joonis 10c). Kõikide väetusvariantide peale kokku oli 

ühel taimel keskmiselt 3,4 mugulat. 10. juunil istutatud katses oli N0 väetusvariandis 3,7 

mugulat taime kohta, mida oli oluliselt rohkem (37,1%) kui N150 väetusvariandis, kus oli 

ühe taime kohta vaid 2,4 mugulat (joonis 10d). Viimasel istutusajal oli kõikide 

väetusvariantide peale kokku keskmiselt 2,8 mugulat taime kohta. Viimase istutusaja 
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tulemusele leiab kinnitust Suurbritannias läbiviidud katse, kus leiti samuti, et väetisnormi 

suurendamine vähendab mugulate arvu taime kohta varajases kasvufaasis, kuid hilisemates 

kasvufaasides oluline vahe puudub (Bourke, 1985). Saadud ühe aasta tulemustel võib väita, 

et 10. juunil istutatud taimed ei jõua hakata mugulaid korralikult kasvatama kui neile antakse 

lämmastik väetist, kuna lämmastik pikendab kasvuperioodi. Antud töös saadud tulemuse aga 

lükkab ümber 2018. aastal läbi viidud katse Hiinas, kus lämmastikuga väetamine suurendas 

mugulate arvu taime kohta (Si et al. 2018). Samasugused tulemused saadi ka Eestis aastal 

2018, kus lämmastikuga väetamine oluliselt tõstis bataadi sordi ’Evangelina’ mugulate 

keskmist arvu taime kohta (Runno-Paurson et al. 2019). Niivõrd erinevad tulemused on 

mõjutatud kasvatavatest sortidest ja kliima tingimustest, mis on kõigis katsetes olnud 

erinevad. Kõikide istutusaegade peale kokku oli kõige rohkem mugulaid ühel taimel N0 

väetusvariandis kus taimel oli keskmiselt 4,6 mugulat. 

 

Joonis 10. Väetamise mõju bataadisort ’Purple Bud’ mugulate arvule taimel (tk) erinevatel 

istutusaegadel (a) - 10.05, (b) - 20.05, (c) - 30.05 ja (d) - 10.06. Erinevad tähed samas tulbas 

tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 0,05). Vertikaaljooned joonisel 

näitavad standardviga. 
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Kõikide väetusvariantide peale kokku oli kõige rohkem mugulaid 20. mail istutatud katses 

kus ühel taimel oli keskmiselt 5,4 mugulat (joonis 11). 20. maist varem ja hiljem istutatud 

katsetes jäi mugulate arv taime kohta oluliselt väiksemaks. 20. mail istutatud taimedel oli 

keskmiselt 29,6% kuni 48,1% rohkem mugulaid ühe taime kohta kui teistes istutusaegades. 

Kõige optimaalsem istutusaeg mugulate tekkeks oli katseaastal 20. mai. 

 

Joonis 11. Istutusaja mõju bataadisort ’Purple Bud’ mugula arvule taimel (tk). Erinevad 

tähed samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 0,05). 

Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 

 

 

3.6. Väetamise ja istutusaja mõju ühe mugula massile 

 

Bataadi taimede väetamine pole statistiliselt usutavat mõjutanud bataadi ühe mugula massi 

istutusaegadel 10.mai ja 20. mai (joonis 12a,b). Istutusajal 10. mai kõigub mugula mass 

väetusvariantide vahel keskmiselt 22,5 g kui 30,8 g vahel ehk erinevused on kuni 30,8% 

(joonis 12a). 20. mail istutatud taimede keskmine mugula mass väetusvariantide võrdluses 

jääb vahemikku 32,0 g kuni 24,3 g ehk 24,1 % on erinevused (joonis 12b). Sellised 

tulemused on vastuolus uurimistööga mis viidi läbi Suurbritannias, kus leiti et lämmastikuga 

väetamine oluliselt suurendab keskmist ühe mugula massi (Bourke, 1985). 30. mail istutatud 

taimedel on kõige raskema massiga mugulad väetusvariantides N100 ja N50, kus on ühe 

mugula keskmiseks massiks vastavalt 36,6 g ja 29,4 g (joonis 12c). Kuna nende kahe 

variandi vahel puudub statistiline erinevus ei saa väita, et N100 annaks suurema massiga 
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mugulaid kui N50. Küll aga on statistiliselt usutav, et N100 väetusvariant annab suurema 

massiga mugulaid kui variandid N0 ja N150. Väetusvariant N100 mugulad on keskmiselt 

36,6 g mis on 49,7 % raskemad kui variandi N150 mugulad mis on keskmiselt massiga 18.4 

g. Sellise tulemuseni jõudis ka Bourke (1985) uurimustöös, kus väetamine suurendas ühe 

mugula massi, kuid erinevusega, sest antud töös väetusvariant N150 jällegi vähendas ühe 

mugula massi. Taimed mis olid istutatud 10. juunil andsid kõige suurema massiga mugulaid 

väetusvariandid N0, N50 ja N100 mille mugulad kaalusid keskmiselt vastavalt 26,4 g, 22,0 

g ja 23,3 g (joonis 12d). Nende kolme väetusvariandi vahel statistiline usutav erinevus 

puudub. Statistilisel usutavalt andis suurema massiga mugulaid 10. juunil istutatud 

bataatides need taimed mis väetist ei saanud, ehk väetusvariant N0 võrreldes 

väetusvariandiga mis said kõige rohkem lämmastikväetis ehk variant N150. Väetusvariant 

N0 andis 29,8% suurema massiga mugulaid kui variant N150.  

 

Joonis 12. Väetamise mõju bataadisort Pruple Bud ühe mugula massile (g) erinevatel 

istutusaegadel (a) - 10.05, (b) - 20.05, (c) - 30.05 ja (d) - 10.06. Erinevad tähed samas tulbas 

tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 0,05). Vertikaaljooned joonisel 

näitavad standardviga. 
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Kui vaadata erinevaid istutusaegasid saab välja tuua, et 10. juunil istutatud taimede keskmine 

mugula mass oli 21,2 g kõikide väetusvarianti peale kokku mis on 10. mail istutatud taimede 

mugula massist 20,2% väiksem (joonis 13). 10. mail, 20. mail ja 30. mail istutatud taimede 

mugula massid üle kõigi väetusvariantide olid suhteliselt sarnased ja nende variantide vahel 

statistiline erinevus puudub, kõikudes vaid 1,5%. Liiga hiline istutusaeg ehk 10. juuni 

vähendas katseaastal oluliselt ühe mugula massi. 

 

Joonis 13. Istutusaja mõju bataadisort ’Purple Bud’ ühe mugula massile (g). Erinevad tähed 

samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 0,05). 

Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 

 

 

3.7. Väetamise ja istutusaja mõju mugulate kuivaine sisaldusele 

 

Bataadi mugulate kuivaine sisaldusel (%) on olulised erinevused erinevate väetusvariantide 

vahel kõigil istutusaegadel (joonis 14). Mai teisel istutusajal ehk 10. mail on mugulate 

kuivaine sisaldus kõige suurem variantides N0 (30,0%) ja N50 (30,3%), kuid omavahel 

variandid usutavalt ei erine (joonis 14a). Väetusvariantides N0 ja N50 on mugulate kuivaine 

sisaldus oluliselt suurem kui väetusvariantides N100 ja N150. 10. mail istutatud katses 

variandis N100 mugulate kuivaine sisaldus oli 28,5%, mis oli 1,5%-1,8% madalam kui 

variantides N0 ja N50. Usutavalt kõige väiksema mugulate kuivaine sisaldusega oli 10. mail 

istutusajast väetusvariant N150 mille mugulate kuivaine sisaldus oli 23,9%. Antud tulemuse 

lükkab ümber Ameerika ühendriikides tehtud katse, kus lämmastikuga väetamine suurendab 
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bataadi mugulate kuivaine sisaldust (Marti, Mills 2006). Istutusajal 20. mai oli variandi N50 

mugulate kuivaine sisaldus 29,2%, mis oli oluliselt kõrgem kui variandi N100 mugulate 

kuivaine sisaldus (27,3%) (joonis 14b). 30. mai istutusel olid oluliselt kõrgema mugulate 

kuivaine sisaldusega väetusvariandid N50 (30,8%) ja N0 (29,9%), kuid omavahel oluliselt 

ei erinenud (joonis 14c). Oluliselt madalam oli mugulate kuivaine sisaldus variantides N100 

ja N150 (joonis 14c). 20. mai ja 10. mai katsetes on näha, et lämmastiku normi tõstmine 

vähendab mugulate kuivaine sisaldust. Sellise järelduseni on jõudnud ka jaapani teadlased, 

kes leidsid, et suurem lämmastiku norm vähendas kuivaine sisaldust mugulates (Osaki et al. 

1995). 10. juuni istutusajal oli oluliselt suurem mugulate kuivaine protsent variandis N100 

(29,2%) (joonis 14d). Ühe aasta andmete põhjal saab väita, et lämmastikuga väetamine 

mõjutab oluliselt bataadi mugulate kuivaine protsentuaalset sisaldust, mida kinnitab ka 

Poolas läbiviidud katse, kus leiti et lämmastik mõjutab oluliselt kuivaine sisaldust, kuid 

suuremat mõju avaldavad mullastik ja katseaasta kliima tingimused (Sawicka et al. 2018). 

 

Joonis 14. Väetamise mõju bataadisort ’Puuple Bud, mugulate kuivaine sisaldusele (%) 

erinevatel istutusaegadel (a) - 10.05, (b) - 20.05, (c) - 30.05 ja (d) - 10.06. Erinevad tähed 

samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 0,05). 

Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 
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Kui vaadelda kõiki istutusaegasid üle kõigi väetusvariantide, siis kõige suurem keskmine 

mugulate kuivaine osakaal oli 10. mai istutusajal (28,2 %) (joonis 15). Kuna ükski istutusaeg 

statistiliselt teistest ei erine saab väita, et istutusaeg katseaastal mugulate kuivaine sisaldust 

ei mõjutanud. 

 

 

Joonis 15. Istutusaja mõju bataadisort ’Purple Bud’ mugulate kuivaine sisaldusele (%). 

Erinevad tähed samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 

0,05). Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 

 

 

3.8. Väetamise ja istutusaja mõju mugulate kuivaine saagile 

 

Väetamine ei avaldanud usutavat mõju bataadi mugulate kuivaine saagile 10. mai istutuses 

(joonis 16a). 10. mail istutatud bataadi taimede mugulate kuivaine saagikus on jäänud 

erinevate väetusnormide juures vahemikku 1,0-2,0 t ha-1. Katses, kus oli istutusajaks 20. mai 

on näha et N0 väetusvariant on statistiliselt usutavalt suurema mugula kuivaine saagiga kui 

väetusvariant N100 (joonis 16). 20. mail istutatud katses on N0 variandis mugula kuivaine 

saagikus 2,7 t ha-1 mis on 40,7% suurem kui variandis N100 kus on mugula kuivaine 

saagikus vaid 1,6 t ha-1. 30. mail istutatud bataadi taimede mugulate kuivaine saagikust pole 

erinevad väetusnormid usutavalt mõjutanud ja on jäänud erinevate väetusnormide juures 

vahemikku 1,2 - 1,5 t ha-1 (joonis 16c). 20. mail ja 10 juunil istutatud bataaditaimede 

mugulate kuivaine saagikusele on mõjunud väetamine pigem negatiivselt (joonis 16b,d). 
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Sellisele järeldusele on jõudnud ka Osaki et al. (1995), kes leidis, et lämmastiku koguse 

suurendamine vähendab kogu taime kuivaine massi ja mugulate kuivaine saagikust. 10. juuni 

istutusajaga katses on N0 väetusvariant statistiliselt usutavalt kõrgem kui väetusvariant 

N150 (joonis 16d). Juuni kuus istutatud katses on N0 väetusvariandis mugula kuivaine saak 

1,3 t ha-1 mis on 61,5 % rohkem kui sama istutusajaga katses N150 väetusvariandis. Antud 

katse tulemused lükkab ümber Austraalias teostatud katse, kus lämmastiku lisamine tõstis 

oluliselt bataadi mugulate kuivaine saagikust, kuid üle 130 kg ha-1 lämmastiku andmine 

enam bataadi kuivaine saaki oluliselt ei suurendanud (Taranet et al. 2017). 

Kui vaadelda kõiki istutusaegasid koos võib öelda, et parima mugula kuivaine saagi andis 

väetusvariant N0 milleks oli kõikide istutusaegadel keskmiselt 1,9 t ha-1 mida oli teistest 

väetusvariantidest 25,3%-30,7% rohkem. 

 

Joonis 16. Väetamise mõju bataadisort Pruple Bud mugulate kuivaine saagile (t/ha-1) 

erinevatel istutusaegadel (a) - 10.05, (b) - 20.05, (c) - 30.05 ja (d) - 10.06. Erinevad tähed 

samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 0,05). 

Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 
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 Kõige parema mugulate kuivaine saagi andis kõikide väetusvariantide peale 20. mai 

istutatud katse (joonis 17). 20. mail istutatud katse andis kõikidest istutusaegades oluliselt 

suurema mugulate kuivaine saagi milleks oli keskmisena 2,1 t ha-1, mis oli teistest 

väetusvariantidest 27,9%-59,3% suurem. Võib väita, et 20. mai oli katseaastal kõige 

optimaalsem istutusaeg antud valikutes. Kõige kehvema mugula kuivaine saagi andis 10. 

juunil istutatud bataadi katse, mis oli teistest istutusaegades oluliselt madalam tulemus ehk 

0,9 t ha-1. 10. mai ja 30. mai istutusaegade vahel oluline erinevus puudus. 

 

Joonis 17. Istutusaja mõju bataadisort ’Purple Bud’ mugulate kuivaine saagile (t/ha-1). 

Erinevad tähed samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 

0,05). Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 

 

 

3.9. Väetamise ja istutusaja mõju pealsete kuivaine saagile 

 

Katse mis sai mulda istutatud 10. mail puudub väetamise statistiliselt usutav mõju pealsete 

kuivaine saagile (joonis 18a). Väetamine on statistiliselt usutavalt mõjutanud bataadi 

pealsete kuivaine saaki istutusaegadel 20. mai ja 30. mai (joonis 18b,c). 20. mai istutusajal 

on N100 väetusvariant statistiliselt usutavalt suurendanud bataadi pealsete kuivaine saaki 

võrreldes variandiga N50. N100 väetusvariandis oli pealsete kuivaine saak 3,1 t ha-1 ja 

väetusvariandis N50 oli saak 2,4 t/ha-1 mis oli 22,6% madalam pealsete kuivaine saak (joonis 

18b). Samamoodi nagu 20. mail istutatud katses mõjutas väetamine usutavalt bataadi 

taimede pealsete kuivaine saaki nii ka 30. mail istutatud katses (joonis 18c). 30. mail 
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istutatud katses andis väetusvariant N100 pealsete kuivaine saaki 2,8 t/ha-1 mis oli oluliselt 

kõrgem pealsete kuivaine saak kui väetusvariandis N50. Väetusvariant N50 andis pealsete 

kuivaine saaki 21,4% vähem ehk 2,2 t/ha-1. Nende tulemuste põhjal võib väita, et 20. mai ja 

30. mai istutusajal lämmastiku normi suurendamine 50 kg-lt 100 kg-ni hektari kohta 

suurendab usutavalt bataadi maapealse biomassi kuivaine saaki. Sarnane tulemuse said 

Taranet et al. (2017), kus lämmastiku normi suurendamine kuni 130 kg ha-1 suurendas 

oluliselt bataadi taimede maapealset biomassi kuivaine saaki, kuid edasine lämmastiku 

normis suurendamine olulist mõju ei avaldanud. Sarnaselt 10. mai istutusajale oli ka 10. 

juunil istutatud katse, kus erinevad väetusnormid ei mõjutanud oluliselt bataadi pealsete 

kuivaine saaki (joonis 18d).  

 

Joonis 18. Väetamise mõju bataadisort Pruple Bud pealsete kuivaine saagile (t/ha-1) 

erinevatel istutusaegadel (a) - 10.05, (b) - 20.05, (c) - 30.05 ja (d) - 10.06. Erinevad tähed 

samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 0,05). 

Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 

Kõikide väetusvariantide keskmisi tulemusi vaadeldes võib välja tuua, et kõige madalama 

taimede maapealse biomassi saagi andis varaseim istutusaeg ehk 10. mail istutatud katse kus 
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saadi maapealse biomassi saak kuivaines vaid 1,8 t/ha-1 (joonis 19). Antud istutusaeg andis 

teistest istutusaegadest 21,1% - 49,3% madalama tulemuse. Pealsete kuivaine saagi 

saamiseks oli kõige optimaalsem istutusaeg katseaastal 20. mai ja 30. mai kus oli 

istutusaegade maapealse biomassi kuivaine saak vastavalt 2,6 t/ha-1 ja 2,5 t/ha-1. 10. juunil 

istutatud katse maapealse biomassi kuivaine saagikus oli usutavalt suurem kui 10. mail 

istutatud katses, kuid jäi oluliselt alla 20. mail ja 30. mail istutatud katsete tulemustele. 

 

Joonis 19. Istutusaja mõju bataadisort ’Purple Bud’ pealsete kuivaine saagile (t/ha-1). 

Erinevad tähed samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 

0,05). Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 
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4. KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö põhieesmärk oli välja selgitada, kas bataadi kasvuaega oleks võimalik 

pikendada varasemate istutusaegadega, et vältida varajaste öökülmade ohtu. Samuti oli 

eesmärgiks leida väetamise mõju bataadi saagikusele. Töö hüpoteesid, et bataadi võrseid 

võib maha istutata varem kui juuni esimesel dekaadil ja bataadi saagikus sõltub maha paneku 

ajast, pidasid paika. Eerika põldkatses läbi viidud eksperiment tõestas, et bataadi võrseid 

võib maha istutata varem kui juuni esimesel dekaadil, millega on võimalik pikendada bataadi 

taime kasvuperioodi. Katsest selgus, et 2. mai on liiga varajane istutusaeg, kuna siis esineb 

veel öö külmasid, mis hävitavad taimed. Ka leiti, et 10. juuni on liiga hiline istutusaeg, sest 

bataadi kasvuperiood jääb lühikeseks. Bataadi taime võrseid võib istutada juba 10. mail. 

Juuni algusest varem istutatud bataadi võrsed annavad ka suurema saagi, kuna nende 

kasvuperiood on pikem ja mugulad jõuavad tekkida. Kõige optimaalsem istutusaeg 

katseaastal suure saagi saamiseks oli 20. mai. Töö hüpotees, et väetamine suurendab bataadi 

saagikust ei pidanud paika kuna katsetest selgus, et väetamine bataadi saagikust ei 

suurendanud, vaid vähendas 20. mai ja 10. juuni istutusajal. Bataadi kasvatamine Eesti 

ilmastiku tingimustes on võimalik, kuid riskantne ja kasvatamise edukus sõltub suurel 

määral kasvatatava bataadi sordist. Eesti tingimustes bataadi kasvatamisel oleks võimalik 

parandada tulemusi, kui leida paremini meie kliimasse sobivad bataadi sordid ja leida 

väetised mis sobivad bataadile paremini.  
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