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Kurk (Cucumis sativus) vajab kasvuks rohkesti toitaineid, eriti lämmastikku, kaaliumi ja 

kaltsiumi. Leheanalüüside järjepidev tegemine on oluline juhis optimaalses väetamises ja 

taime tervise ning kasvu seisukohast. Uued analüüsimeetodid, just ekspressmeetodid 

vajavad katsetamist ja analüüsimist erinevate kultuuridega. Eestis on eelnevalt sarnast 

uurimust läbiviidud maasika ja küüslauguga. Käesolev magistritöö jätkab 2020. aastal 

kaitstud bakalaureusetööd kurgi ja küüslaugu leheanalüüside ekspressmeetodite kohta. 

Antud magistritöö eesmärk oli välja selgitada avamaal ja katmikalal kasvatatavate kurgi 

sortide toitainetega varustatus leheanalüüsi ekspressmeetodi ja traditsiooniliste meetodite 

võrdluses. 

Käesolev töö hõlmab kolme aasta kurgi leheproovide andmestikku (2019, 2020, 2021), 

lämmastiku korral (2018, 2019, 2020). Toitainete sisaldused määrati lehtedes 

traditsiooniliste meetoditega ja ekspressmeetoditega. Korrelatsioonanalüüsi abil hinnati 

traditsiooniliste meetodite ja ekspressmeetodite seose tugevust ning regressioonanalüüsi 

abil ekspressmeetodil määratud intensiivsusparameetrite hajuvust võrreldes 

traditsioonilisel meetodil määratud mineraalelementide sisaldusega. Leiti toitainete 

sisaldus avamaa ja katmikala kurgi lehtedes ja võrreldi neid omavahel.  

Kolme aasta analüüsi tulemustest selgus, et traditsiooniliste meetodite ja 

ekspressmeetodite vahel on usaldusväärsed seosed. Lämmastiku (0,96), fosfori 
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(r=0,978), kaaliumi (r=0,95) ja vase (r=0.96) lehe sisalduste vahel olid väga tugevad 

positiivsed seosed. Tugevad positiivsed seosed olid magneesiumi (r=0,8), tsingi (0,87), 

raua (0,84) ja mangaani (0,87) puhul. Kaltsiumi (r=0,60) sisalduste vahel olid keskmise 

tugevusega seosed. Kõige suuremad keskmiste erinevused avamaa ja kasvuhoone kurgi 

lehtede vahel olid fosfori, kaltsiumi ning raua korral.  

Ekspressmeetodid on määrava tähtsusega kurgi leheanalüüside tegemisel. Edasistes 

katsetes tuleks kaasata teisi Eestis kasvatatavaid köögivilju. Samuti peaks tegema analüüse 

muude kiirmeetoditega, näiteks kaasaskantava X-Ray seadmega ja taimemahla 

kiirtestidega. 

 

Märksõnad: kurk, ekspressmeetodid, traditsioonilised meetodid, X-Ray, toitained 
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Cucumber needs for growth a lot nutrients, especially nitrogen, potassium and calcium. 

Consistent foliar analysis is an important guide for optimal fertilization and plant health 

and growth. New methods of analysis, in particular express methods need to be tested and 

analyzed with different cultures. A similar study has previously been conducted in Estonia 

with strawberries and garlic. This master's thesis will continue the bachelor's thesis 

defended in 2020 on the express methods of leaf analysis of cucumber and garlic 

The aim of this master's thesis was to find out the nutrient supply of open field and indoor 

cucumber varieties by comparing the express method of leaf analysis and traditional 

methods.  

This work covers three years of cucumber leaf sample data (2019, 2020, 2021), for 

nitrogen (2018, 2019, 2020). Nutrient contents in the leaves were determined by 

traditional methods and express methods. Correlation analysis was used to assess the 

strength of the relationship between traditional and express methods. The scatter of the 

intensity parameters determined by the regression analysis method compared to the 

content of mineral elements determined by the traditional method.The results of the open-

field and indoor cucumber leaf analysis were compared.  
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The results of the three-year analysis showed that there are reliable links between 

traditional and express methods. There were very strong positive correlations between 

nitrogen (0.96), phosphorus (r = 0.978), potassium (r = 0.95) and copper (r = 0.96) leaf 

contents. There were strong positive associations for magnesium (r = 0.8), zinc (0.87), 

iron (0.84) and manganese (0.87). Calcium (r = 0.60) levels were moderate. The largest 

differences in mean between open field and greenhouse cucumber leaves were for 

phosphorus, calcium and iron.  

Expression methods are crucial for cucumber leaf analysis. Other vegetables grown in 

Estonia should be included in further experiments. Analyzes could also be performed 

using other rapid methods, such as a portable X-Ray device and sap quick test. 

 

Keywords: cucumber, express methods, traditional methods, X-Ray, nutrients 
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SISSEJUHATUS 

Kurk (Cucumis sativus L.) kuulub kõrvitsaliste (Cucurbitaceace) sugukonda (Pal et al. 

2020). Kurki toodetakse maailmas 80646,131 miljonit tonni aastas (2018-2020 aasta 

seisuga), olles üks levinumaid köögivilju, mida kasvatakse nii katmikalal kui ka avamaal 

(Atlas Big 2022, Pal et al. 2020). Avamaal ja katmikalal kasvatatava kurgi väetusfooni, 

väetamistehnoloogia ja toitainete omastamise vahel on erinevusi. Sellega seonduvalt 

varieerub ka toitainete sisaldus kurgitaimede lehtedes. 

Kurk vajab rohkesti toitaineid ja vett (Wang et al. 2019). Olulisemad ja rohkemates kogustes 

vajaminevad toitained kurgi optimaalseks kasvuks on lämmastik, kaalium ning kaltsium. 

Mikrotoitainetest vajab kurk rohkem rauda ja mangaani. Nende mittepiisav kogus limiteerib 

taime kasvu ja viljade tootlikust.  

Kurgi toitaine sisalduse teada saamiseks on vaja teha leheanalüüse regulaarselt. See aitab 

tagada saagikuse, terve taime ning parandab samal ajal ka vilja kvaliteeti ja väetiste 

kasutamise efektiivsust (Wang et al. 2019). Seega leheanalüüside järjepidev tegemine on 

vajalik ja oluline osa nii taime kui ka tootja seisukohast. Leheanalüüsi meetodid võib jagada 

kahte suurde rühma- traditsioonilised meetodid ja ekspressmeetodid. Nende gruppide alla 

liigitatakse vastavalt seadmele ja protsessile analüüsi meetod.  

Mitmesugused leheanalüüside kiirmeetodid ehk ekspressmeetodid on üha vajalikumad ning 

nendega tehakse pidevalt katseid ja analüüse. Taimede keemiline analüüs nõuab palju 

tööjõudu, kulusid ja aega (Keskin et al. 2018). Leheanalüüside kiirmeetodite kaudu saab aga 

kiiresti diagnoosida taimede toitumisprobleeme ja toitainete puudust. Lihtsuse, kiiruse ja 

mugavuse tõttu tehakse proove pidevalt (Hochmuth et al. 2004). Kiirmeetodid aitavad 

tuvastada kindlate toiteelementide defitsiidi ja üleküllust kindlas kasvufaasis, probleemide 

tuvastamine kasvu alguses ja enne visuaalseid sümptomeid on eriti oluline (Bhandari, Lucas 

2018). Juhul kui on ilmnenud visuaalsed märgid toiteelementide puudusest, on vastava 

elemendi vajadus juba suur ning määrava tähtsusega saagi kujunemisel (Haifa 2022). 

Antud uurimustöö eesmärk oli välja selgitada avamaal ja katmikalal kasvatatavate kurgi 

sortide toitainetega varustatus leheanalüüsi ekspressmeetodi ja traditsiooniliste meetodite 

võrdluses. Püstitati hüpotees, et leheanalüüsi ekspressmeetodid võimaldavad edukalt hinnata 
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kurgi toitainetega varustatust. Magistritöö esimeses, teises ja kolmandas peatükis antakse 

ülevaade leheanalüüside olulisuse, määramismeetodite ning kurgi toitumist mõjutavate 

keskkonna tingimuste kohta. Tulemuste ja arutelu all analüüsitakse määramismeetodite 

tulemusi ning nende võimalike põhjusi. 

Ma soovin tänada oma magistri töö juhendajat, Priit Põldmad, abi ja soovituste eest lõputöö 

koostamisel ning Veronika Sulge juhendamise eest laboritöödes. 

Käesolev uuring viidi läbi MTÜ Aiandusklaster innovatsioonitegevuse „Leheanalüüside 

ekspressmeetodi väljatöötamine aianduskultuuridele“ raames ning seda toetas  Maaelu 

Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) Eesti maaelu arengukava 2014–2020" 

meetme 16 „Koostöö" alameetme „Innovatsiooniklaster" kaudu.  
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1. LEHEANALÜÜSIDE VAJALIKKUS 

Taimede toiteelementidega varustatuse hindamiseks kasutatakse peamiselt kolme 

diagnostika meetodit: visuaalne meetod- välistunnuste järgi, kasvusubstraadi alusel 

(mullaanalüüs) ja taimelehtede keemiline analüüs (leheanalüüs) (Joonase 1986). 

Leheanalüüse nimetatakse ka lehevarre analüüsiks või koeanalüüsiks (Soil and plant... 

2012). Leheanalüüsi meetodid jaotatakse peamiselt kaheks: proov purustatakse enne 

analüüsimist ja nö mittepurustav analüüs ehk proovi ei ole vaja enne eeltöödelda (Padrón et 

al. 2016). Purustavad meetodid, mis kuuluvad enamasti traditsiooniliste meetodite alla on 

ajakulukamad, kallimad, vajavad intensiivsemat tööd ja laborit. Kiirmeetodite rakendamisel, 

kuhu alla käivad mittepurustavad meetodid, jõutakse tulemuseni kiirelt ja need on vähem 

kulukamad. 

Leheanalüüsid on tarvilikud ja määrava tähtsusega taimetervise seisukohast 

põllumajandustootjale. (Landman 2021). Analüüsi tulemusi saab võrrelda teadaolevate 

standarditega ja seejärel selgitada välja, kas taimekude sisaldab liiga palju või vähe talle 

vajalike mikro- ja makrotoitaineid ehk kas kontsentratsioonid jäävad piisavasse vahemikku 

(Landman 2021, Hochmuth et al. 2004). Elemendi piisavuse ja puuduse vahelist 

üleminekutsooni nimetatakse kriitiliseks seisundiks (Hochmuth et al. 2004). 

Üleminekutsoonist madalamad toitainete kontsentratsioonid aeglustavad taime kasvu veelgi 

ja ilmnevad elemendi puudujäägid. Piisavas vahemikus ei kaasne toitainete 

kontsentratsiooni suurenemisega taime kasv. Taimetoitelementide defitsiit või liig põhjustab 

taimedel kasvuhäireid ja optimaalsest madalamat ning ebakvaliteetset saaki (Landman 

2021). Leheanalüüsidega on võimalik anda informatsiooni toitainete sisaldusest taimes, mis 

aitab luua ühtsemaid seoseid tootmisega.  

Kindlasti ei tohi siinjuures unustada ka mullaproove, mis on samuti äärmiselt vajalikud ja 

tähtsal kohal taime toitumisel ning väetistarbe määramisel (Landman 2021). Mullaproovid 

annavad eelnevalt teabe toiteelementide sisalduse seisundist kasvupinnases võimaldades 

alandada taimede toitumisprobleemide riske, tehes põhiväetamine vajalikul ajal. Erinevate 

elementide olemasolu või puudumine mullas ei pruugi aga seotud olla taimes sisalduvate 

toitainetega. Mullas võivad kõik vajalikud toitelemendid taimede kasvuks olemas olla, aga 

taim ei pruugi neid omastada (Joonase 1986). Seega taimes olevaid toiteelemente tuleb 

siiski määrata leheanalüüsidega.  
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Visuaalne meetod on lihtsaim ja odavaim, kuid sealjuures võrreldes teiste meetoditega 

kõige ebatäpsem (Joonase 1986). Visuaalse meetodi rakendamisel pole vaja eraldi seadeid 

ja tööjõudu. Ebatäpsus seisneb selles, et näiteks ühe elemendi puuduse visuaalne tunnus 

võib olla samaaegselt mõne teise elemendi üleküllus või vaegus. Rutiinsete analüüside 

tegemisel on võimalik hoiduda mitmetest taime kasvu pärssivatest teguritest, eriti juhul kui 

need avastatakse varajases kasvufaasis enne õitsemist (Hochmuth et al. 2004). Sümptomite 

avaldumisel on võimalik vajalike toiteelemente juurde andmisega osaliselt saaki 

suurendada, kuid nähtavate ilmingute korral on osa toodangut juba vähenenud. 

Leheanalüüside kaudu saab infot toitainete puuduse või üleliigsuse kohta enne visuaalsete 

sümptomite ilmnemist (Landman 2021). Taimede välist ilmet võivad mõjutada ka muud 

faktorid ja nende kombinatsioonid, näiteks liigne umbrohi, mulla tihenemine, erosioon- 

kõik need nõrgestavad taime juurt ja omakorda toitainete omastamist (Mission resource 

2022). Näiteks kurk on tundlik kõrge soolsuse suhtes (Baudoin et al. 2017). Võrreldes 

tomatiga väetatakse kurki sagedamini, aga nõrgema kontsentratsioonilise toitelahusega 

(Joonase 1986). Liigne soolsus võib samuti põhjustada saagikuse langust, pidurdada taime 

kasvu ja vähendada lehe pinda (Baudoin et al. 2017). Lehed on sageli tumerohelised ja 

tuhmid. Ekstreemsetes tingimustes võivad vanematel lehtedel olla nekrootilised koed. 

Soolsuse põhjuseks võib olla kõrge soolade sisaldus põhjavees, kastmisvees, mullas või 

kasvukeskkonnas ja liigne väetiste kasutamine.  

Taimede keemiline analüüs on vajalik viis sobiva väetusplaani koostamiseks ja juhis 

mullaviljakuse säilitamisel (Soil and plant... 2012). Leheanalüüside kaudu saab täpselt 

teada, kui palju on vaja väetada. See omakorda kaitseb keskkonda reostuse eest ja vähendab 

tootmiskulusid (Hochmuth et al. 2004). Analüüsi tulemusi saab rakendada järgnevatel 

hooaegadel kasvatavate kultuuride väetamisjuhiste koostamisel.  

Usaldusväärse tulemuste saamiseks võetakse proove regulaarselt ja korrektselt (Landman 

2021). Neid võetakse igal aastal kasvuperioodil mitu korda. Proove peaks võtma 

konkreetsel põllukultuuril erinevatel fenoloogilistel etappidel. Juhul kui on olemas teave 

mullatüübi ja selle andmete kohta lihtsustab see analüüsitulemuste tõlgendamist ja 

soovituste koostamist. Määrava tähtsusega on valimi maht ehk leheproovide arv. Vajaliku 

ja täpsema info saamiseks ei tohi see olla ebapiisav. 



11 
 

Lehe vanusest oleneb toitainete sisalduse hulk. Noored lehed võivad sisaldada palju 

kaaliumi- ja lämmastikku, kuid vähe tsinki ja rauda ning vastupidi (Mission resource 2022). 

Taime toitainete sisaldus sõltub taime kasvufaasist ja tavaliselt on piisavus vahemikud 

esitatud vastava kasvufaasi järgi (Plant tissue analysis... 2018). Seega on oluline jälgida 

taime kasvufaasi proovivõtmise ajal. Parima taime toitumise tagamiseks kasvuperioodi 

vältel peaks alustama proovide võtmist peale esimese pärislehe tõusmist ja jätkama 

nädalase või kahenädalase intervalliga (Hochmuth et al. 2004). Juhul kui tootja arvab, et 

taimel on piisavalt toiteelemente kasvuks võib teha üks-kaks proovi, mis võetakse enne 

vahetult enne viljade küpsemist ja kasvutsükli keskel. Paljudel köögiviljakultuuridel 

kasutatakse indikaatorlehena kõige hilisemalt täielikult väljaarenenud lehte, mõnikord 

kasutatakse analüüsiks ainult selle lehe vart. Enamikel põllukultuuridel ja paljude toitainete 

puhul tuleks proove võtta küpsest füsioloogiliselt aktiivsest lehest. See on leht, mis on 

täissuuruses ja muutunud helerohelisest värvusest tumeroheliseks. Noored lehed tuleb 

korjata Ca, Cu, B ja S analüüsiks, sest need on taimes suhteliselt liikumatud ja ei pruugi 

täielikult väljaarenenud lehtedes puudusi näidata. Proovide võtmisel ja analüüsi tulemuste 

tõlgendamisel arvestatakse, et proove ei võetaks alles leheväetis saanud taimedelt 

(Hochmuth et al. 2004). Juhul kui tahetakse taimede seisundit omavahel võrrelda võetakse 

proovid nii tervest taimest kui ka ebanormaalsest seisundist taimest (Soil and plant... 2012).  
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2. LEHEANALÜÜSI MÄÄRAMISMEETODID 

2.1. Visuaalne meetod 

Lämmastiku puuduse korral taime kasv aeglustub ja lehed muutuvad tuhmiks 

kollakasroheliseks (Eysinga, Smilde 1969). Esimesed lämmastiku puuduse visuaalsed 

märgid ilmnevad kurgi taimel kolm päeva peale lämmastiku välja jätmist toitelahusest 

(Carmona et al. 2015), kus esimeseks märgiks ongi lehtede värvuse muutus. Sümptomid 

avalduvad esmalt alumistel vanematel lehtedel (Eysinga, Smilde 1969). Kurgiga läbi viidud 

toitumisalases katsest leiti, et lämmastiku sisalduse erinevus noorte ja vanade lehtede vahel 

oli madal (12,2%), defitsiitsete taimede seas natuke suurem (36,8%) (Carmona et al. 2015). 

Rohke puuduse korral muutub kogu taim kollaseks või koguni valgeks, vanemad lehed 

surevad ja nooremad lehed lakkavad kasvamast (Eysinga, Smilde 1969). Kurgi õied on 

lämmastiku defitsiidi tõttu suuremad. Lämmastiku puuduse korral on kurgi viljad lühemad 

ja vilja sisu on tihe. Värvuselt teisenduvad viljad heledaks hallikasroheliseks ning vilja koor 

muutub ogalisemaks.  

Fosfori vaeguse korral taime kasv kängub, kuid taimed ei näita puuduse sümptomeid 

koheselt välja (Eysinga, Smilde 1969). Visuaalsed märgid ilmnevad taimele 20 päeva peale 

fosfori välja jätmist toitelahusest (Carmona et al. 2015). Alguses jätkab taim tavapärast 

kasvu, taime väljanägemine sarnaneb nende taimedega, kellel on piisav fosfori sisaldus 

olemas. Seda võib selgitada vähese fosfori koguse vajadusega intensiivse vegetatiivse kasvu 

ajal ja selle suure liikuvusega. Taimede kasv peatub täielikult kui fosfori puudus on ulatuslik 

(Eysinga, Smilde 1969). Nooremad lehed on väiksemad ja tuhmimad, värvuselt 

tumerohelisemad ning struktuurilt jäigemad (Eysinga, Smilde 1969, Nutrient disorders of... 

2022). Fosfori puudusel tekivad idulehtedele ja vanematele lehtedele nii leheroodudel kui 

ka leheroodude vahelistel aladel vesised laigud ning levivad edasi noorematele lehtedele. 

Mõjutatud lehed tuhmuvad ja kidurduvad, tekivad pruunid laigud, mis kuivavad. 

Fosforivaesel taimel on juured nõrgad ja kidurad (Nutrient disorders of... 2022). Viljade 

tootlikus ja kasv väheneb.  

Vajaliku kaaliumi puudumisel taime kasv kängub- sõlmevahed jäävad lühikeseks ja lehed 

väikeseks (Eysinga, Smilde 1969). Lehed on pronksi karva ja servadest kollakasrohelised, 

leherood sisse vajuvad. Esimesed kaaliumi puuduse tunnusmärgid viitavad leheservade 
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kuivamisele, rood alguses ei kuiva. Sümptomid levivad taime alumiselt osalt vanematelt 

lehtedelt üles poole. Defitsiidi alguses esineb kloroos lehtedel nõrgalt, hilisemas staadiumis 

kahjustus süveneb ja laieneb ning muutub nekroosiks. Viljad on ebakorrapärased ja 

varreotsad on vähearenenud. Kaaliumi puuduse sümptomeid on täheldatud peale kahte päeva 

elemendi väljajätmist toitainelahusest (Carmona et al. 2015). Viljad ei pruugi täielikult 

areneda, kuigi need näivad tipust paisunud– sümptom, mis on põhjustatud veestressist 

(Nutrient disorders of... 2022). Kaaliumi puudus mõjutab vee regulatsiooni ja raku turgorit 

(Haifa 2022). Ebapiisav kaaliumisisaldus võib põhjustada ka viljade moondumist ning nn 

„pudelikaela“ tekkimist viljadel (Valenzula et al. 1994).  

Magneesiumi puuduse korral esineb vanematel lehtedel leheroodude vaheline kloroos ja 

liigub lehe servadest sissepoole, samuti noorematele lehtedele (Eysinga, Smilde 1969). 

Kloroos esineb vaid roodude vahelisel alal, leherood ise jäävad roheliseks. Mõnikord võib 

lehtedel olla ka sissevajunud lohke. Magneesiumi puuduse esimest sümptomit- kloroosi on 

täheldatud viie päeva pärast selle väljajätmist toitelahusest (Carmona et al. 2015). On leitud, 

et klorootilised alad lehtedel muutuvad valkjaks ja tõmbuvad kokkupoole lehe servadest. 

Magneesiumi puuduse kaugelearenenud staadiumis klorootilised kahjustused roodude vahel 

levivad ja tekib mesofülli lagunemine, alles jääb vaid väline kiht, mis põhjustabki valkjat 

välimust. Viimases etapis tekib lehtedele nekroos ja lehed kärbuvad. Mõõduka vaeguse 

puhul ei ole lehtede ja varte kasvus häireid (Eysinga, Smilde 1969).  

Kaltsiumi puuduse märgid esinevad enne nooremates lehtedes ja kasvukohtades, kus 

transpiratsioonimäär on madal, kuna kaltsium liigub taime transpiratsioonivoolus (Nutrient 

disorders of... 2022). Kaltsiumi puudusel esinevad noorte lehtede servadel ja roodude vahel 

valged täpid (Eysinga, Smilde 1969). On leitud, et need sümptomid tekivad kolm päeva 

pärast kaltsiumi väljajätmist toitelahuest (Carmona et al. 2015). Noored lehed jäävad 

väikeseks, nende servad on sügavate lõhedega ja ülespoole kõverdunud, mis hiljem 

sissepoole kokku tõmbuvad. Vanemad lehed kõverduvad allapoole. Taime kasv peatub ja 

sõlmevahed jäävad lühikeseks, eriti taime tipu lähedalt. Õied on tavaliselt väiksemad ja 

kahvatuskollased. Ulatusliku kaaliumi puuduse korral on leherootsud rabedad ja lehed 

varisevad kergesti. Peatub ka õite kasv ja lõpuks hakkab taim tipust surema, surnud koed on 

hallikaspruuni värvi. Viljad jäävad väiksemaks, kortsuliseks, kribuliseks ja maitsetuks ning 

ei pruugi õitsemise lõpus täielikult areneda (Eysinga, Smilde 1969, Nutrient disorders of... 

2022). 
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Pärast kümnendat päeva kaltsiumi väljajätmist on täheldatud puudusi arengus, tekib 

intensiivne nekroos lehtede servades. (Carmona et al. 2015). 

Vase puuduse korral on taime kasv piiratud (Eysinga, Smilde 1969). Sõlmevahed jäävad  

lühikeseks, mis annab kurgi taimele põõsasja välimuse. Nooremad lehed jäävad väiksemaks 

ja vanematel lehtedel tekivad leheroodude vahelised klorootilise laigud. Hilisemas faasis 

muutuvad lehed tuhmroheliseks kuni pronksjaks ja nekroos areneb, mille käigus kogu leht 

närbub. Vase puudusel ei teki lehtedel peent klorootilist mustrit nagu raua ja mangaani 

puudusel.  Lehtedele tekib kollasel taustal peen roheline muster, rood jäävad sealjuures 

roheliseks (Eysinga, Smilde 1969). Hiljem muutub kogu mesofüll, välja arvatud pearood, 

kollaseks kuni kollakasvalgeks ja roodude vahele tekivad sissevajunud nekrootilised laigud. 

Võrsed jäävad kiduraks. 

Raua puudusel tekib noorematel lehtedel samuti muster -peened rood jäävad roheliseks ja 

nende vaheline ala muutub sidrunkollaseks kuni kollakasvalgeks, kõik muud lehed jäävad 

tumeroheliseks (Eysinga, Smilde 1969, Nutrient disorders of... 2022). Sama värvi läheb ka 

külgvõrsed ja viljad (Eysinga, Smilde 1969). Alguses kasvavad taimed korrapäraselt-lõpuks 

lakkavad võrsed kasvamast. Kui puudus on tõsine, tuhmuvad ka väikesed rood ja lehed 

võivad lõpuks põletuse saada, eriti kui need puutuvad kokku tugeva päikesevalgusega 

(Nutrient disorders of... 2022).  

Ülemäära lämmastikku saanud taimed on tavaliselt kidurad ning neil on tugevad ja paksud 

varred. Samuti lühikesed sõlmevahed ja külgvõrsed, vähem õisi ning väikesed viljad 

(Nutrient disorders of... 2022). Taime keskmised vanemad lehed tõmbuvad allapoole ja 

närbuvad kergesti soojas keskkonnas. Leheroodude vahel või leheservades tekivad 

läbipaistvad laigud, mis lõpuks muutuvad kollaseks ja seejärel pruuniks 
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2.2. Traditsioonilised meetodid 

2.2.1. Kjeldalhi meetod 

Kjeldahli meetod on üks levinumaid ja kasutatavamaid traditsioonilisi meetodeid 

lämmastiku määramiseks taimeproovidest (Munoz- Huerta et al. 2013). See meetod on 

aeganõudev ja proovi on vaja eelnevalt keemiliselt töödelda. Kudede keemilistest 

analüüsidest kasutatakse Kjeldahli märgtuhastamist. Protsessi etapid toimuvad järgnevalt- 

leheproov lagundatakse katalüsaatoriga kuumas väävelhappes,- muutes orgaanilise 

lämmastiku ammooniumiks. Seejärel töödeldakse seda leelisega, et vabastada ammoonium 

ning see püütakse vastuvõtulahust (boorhape, HCl või väävelhape) sisaldavasse kolbi. 

Järgnevalt määratakse ammooniumi sisaldus tiitrimise teel.  

 

2.2.2. Aatomabsorptsioonspektromeetria 

Aatomabsorptsioonspektromeetriaga määratakse näiteks fosfori sisaldust (Hoft et al. 1979). 

Selle seadmega mõõdetakse leheproovis uuritava elemendi neeldunud kiirgust (Farrukh 

2011). Selleks ergastatakse proov kiirgusega ja loetakse tekkivaid spektreid. 

Aatomneeldumise eesmärk on mõõta resonants lainepikkusel valguse hulka neeldumisel, kui 

see läbib aatomi klastrit (Atomic emission spectrometry 2022). Aine kogus arvutatakse 

neeldunud valguse koguse mõõtmise teel. Aatomabsorptsiooni mõõtmiseks vaja minev 

aatomipilv saadakse proovi eksponeerimisel piisava soojusenergiaga- selle käigus eralduvad 

keemiliste ühendite struktuurid ja vabanevad vabad aatomid. Selleks viiakse proovilahus 

leeki kooskõlastatult valgusvihuga. Enamik aatomeid jääb sobivate leegitingimustega 

kokkupuutel põhiolekusse. Need aatomid suudavad neelata lähtelambist kiirgavat valgust 

kindlal analüütilisel lainepikkusel. 

 

2.2.3. Leekfotomeetria 

Leekfotomeetria on üks aatomabsorptsioonspektroskoopia harusid (Flame Photometer: 

Principle... 2017). Seda tuntakse ka kui leegi emissioonispektroskoopiat. Leekfotomeetriat 

on võimalik rakendada nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt (Bisergaeva, Sirieva 2020). 

Leekfotomeetriaga mõõdetakse kaaliumi, naatriumi, kaltsiumi, liitiumi, tseesiumi jt 
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metalliioonide sisaldusi (Flame Photometer: Principle... 2017). Leekfotomeetria spektrites 

kasutatakse metalliioone aatomite kujul. Leelis- ja leelismuldmetallide (II rühm) ühendid 

dissotsieeruvad leeki viimisel aatomiteks, sealjuures on igal metallil kindel lainepikkus. 

Emissiooni intensiivsus on otseselt võrdeline põhiolekusse naasvate aatomite arvuga ja 

kiiratav valgus on omakorda võrdeline proovi kontsentratsiooniga. Leekfotomeetria 

põhimõte seisnebki kiirgava valguse intensiivsuse mõõtmisel, kui leeki sisestatakse metall. 

Värvi lainepikkus annab teavet elemendi kohta ja leegi värvus annab teavet proovis 

sisalduva elemendi koguse kohta. Näiteks kaaliumi leegi värvus on lilla ja kaltsiumil oranž.  

 

2.3. Kiirmeetodid 

2.3.1. Lähi-infrapuna spektromeeter ehk NIR 

Lähi-infrapuna spektromeeter on kiirmeetod, millega saab mõõta toitainete sisaldust 

taimedes tänu neis sisalduvate orgaaniliste osade erinevate kiirguste neeldumisomadustele 

(Oliveira et al. 2019). See põhineb energia neeldumisel erinevate sidemetega, mis on 

iseloomulikud orgaanilisele ainele lähi-infrapuna spektrivahemikus (700–2500 nm) 

(Glavez-Sola et al. 2015). Erineva orgaanilise koostisega proovidel on erinev lähi-

infrapunaspekter. Kuid selleks, et NIRS-i abil täpselt hinnata teatud elementide 

kontsentratsiooni proovis, tuleb spektraalanalüüs esmalt kalibreerida huvipakkuva elemendi 

teadaoleva kontsentratsiooniga proovide neeldumise suhtes. NIR seade suudab 

makrotoitaineid- lämmastikku, fosforit ja väävlit otse tuvastada, sest need elemendid on 

NIR-tundlike orgaaniliste ühendite peamised koostisosad (Prananto et al. 2020). Mikro- ja 

makrotoitaineid, mis esinevad peamiselt anorgaanilistes vormides, näiteks Ca, Mg ja K, 

määratakse orgaaniliste ühendite seose kaudu. Võrreldes värske lehe prooviga on kuivatatud 

ja jahvatatud proove parem kalibreerida niiskuse ja osakeste suuruse standardimise tõttu. 

Kiirmeetod tähendab seda, et hajutatud peegeldusvõime mõõtmise režiim teeb seadme 

mitmekülgseks ja võimaldab analüüse teostada minimaalselt või üldse ilma proovi 

eeltöötlemata (Oliveira et al. 2019). Teiseks, et peale huvipakkuva elemendi kalibreerimist 

on võimalik saada elemendi täpne kvantitatiivne hinnang umbes minutiga. Lisaks on see 

meetod odavam kui traditsioonilised keemilisi analüüse kasutatavad meetodid.  
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2.3.2. Röntgenfluorestsents ehk X- Ray 

Röntgenfluorestsents spektromeetriline meetod (XRF) on nö „mittepurustav” (proov ei vaja 

ettevalmistust) analüütiline meetod (Feng et al. 2020). Seda tehnoloogiat kasutatakse 

elementide kvalitatiivseks ja kvantitatiivseks analüüsiks. Sellel meetodil on mitmeid eelised. 

Üheks on kiirus, erinevaid elemente saab analüüsida korraga 2-5 minuti jooksul. Proovi on 

vaja minimaalselt ette valmistada- ajavõit ja keskkonnasõbralikumad (ei tekita jäätmeid ja 

keemilisi reaktiive). Ühest ja samast proovist on võimalik mitmeid kordi analüüse võtta. 

Kõige tõhusamalt saab EDXRF seadmega määrata mangaani, raua, vase, nikli ja tsingi 

sisaldust (Comino et al. 2018). Väävli, fosfori, kaaliumi, magneesiumi ja kaltsiumi 

määramiseks on vaja kõrgemaid kontsentratsioone/sisaldusi. Boori ja lämmastiku ei ole 

võimalik määrata. 

Kasutatakse erinevaid tüüpe energiat hajutavaid röntgenfluorestsentsi (EDXRF) süsteeme 

(Rodrigues et al. 2018). Tuntumad on laboris olev EDXRF, käeshoidev ja seega 

kaasaskandev EDXRF ja μ-XRF spektromeetrid. Röntgenkiirguse fluorestsents on 

elektromagnetilise kiirguse emissioon, mis tuleneb lõdvenduse ajast. Seadme töötamise 

põhimõte seisneb selles, kui röntgenfooton põrkub ainele energiaga, mis on suurem kui 

sisekihi elektroni energia, paisatakse viimane osake välja tekitades nii vastaval orbitaalil 

vaba koha. Seejärel täidab ülemise orbitaali elektron selle vaba koha ja üleliigne energia 

kiirgab footonina. Igale keemilisele elemendile on iseloomulik eraldatud energia, mis aitab 

elemente määrata. 

 

2.3.3. SPAD 

Tuntud klorofüllimõõtur on SPAD-502, mis on lihtne, kiire ja mittepurustav meetod lehtede 

klorofülli sisalduse hindamiseks (Xiong et al. 2015). Seade on kaasaskantav ja käeshoitav 

ning seda kasutatakse paljudel põllukultuuridel (Basyouni et al. 2015). SPAD-näidud 

arvutatakse kahe ülekandeväärtuse põhjal: punase valguse läbimine 650 nm juures, mis 

neeldub klorofülli poolt ja infrapunavalguse läbilaskvus lainepikkusel 940 nm, mille juures 

klorofülli neeldumist ei toimu  (Xiong et al. 2015). Leheosa suletakse väikesesse kambrisse 

ja see puutub kokku kahe selle valgusallikaga: punase (640 nm) ja infrapunavalgusega (940 

nm), mis asub otse lehe kohal (Munoz- Huerta et al. 2013). Filtreeritud valgus tabatakse 

järjestikku lehe all olevate sensoritega. Mõõdetud neelduvuse erinevus töödeldakse, mis 
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antakse väärtus vahemikus 0 kuni 99 ja see väärtus on võrdeline klorofülli 

kontsentratsiooniga lehes (Basyouni et al. 2015).  

 

2.3.4. Taimemahla kiirtest 

See meetod on kiire ja odav (Esteves et al. 2021). Ioon selektiivsete ribade kasutamisel 

lisatakse reaktiivi pressitud taime mahlale ja värvi võrreldakse standardse diagrammi 

värviga, mis näitab erinevaid tasemeid (madal, keskmine ja kõrge). Kasutusel on ka 

akutoitega käeshoidev ioonselektiivne elektrood, mis mõõdab otse taimemahla, ilma et oleks 

vaja lahjendusi või värvaineid. Taimemahla kiirtestid ei ole teatud elementide määramisel 

nii täpsed ja usaldusväärsed kui laborianalüüsi tulemused (Hochmuth et al. 2004). Kõige 

parem on määrata liikuvaid toitaineid nagu lämmastik, fosfor ja kaalium. 

 

2.3.5. Kolorimeeter 

Kolorimeeter on käeshoitav seade lehe värvuse hindamiseks (Keskin et al 2018). See töötab 

peegeldus- põhimõttel, milles saadetakse proovile valgust oma valgusallikast ja filtrid 

peegeldavad valgust läbi RGB filtrite ning seejärel muundab selle fotoelementide abil 

pingeks. Peegeldusest hinnatakse värvi andmed. Kolorimeetriga on võimalik ette ennustada 

lämmastiku ja kaltsiumi sisaldust lehtedes. Värviparameetrite ja N ning Ca vahel on kõrge 

korrelatsioon.  

 

2.3.6.Laser indutseeritud plasma 

Laser indutseeritud plasma spektromeeter (LIBS) on tehnoloogia, mis põhineb laseril ja on 

võimeline analüüsima mitut elementi korraga (Zhang et al. 2016 ). Laser indutseeritud 

plasma tähendab kiirmeetodina samuti seda, et proov ei vaja ettevalmistust ja analüüse saab 

võtta „elus” taimest (Singh et al. 2021). Selle seadmega on võimalik võtta analüüse kõigist 

kolmest vormist-tahkest, vedelast ja gaasilisest. Esmalt proov aurustatakse väga intensiivne 

laservalguse langemisega proovi pinnale ja selles olevatele elementidele. Seejärel 

ergastatakse sädemega, mis hiljem muutub kuumaks plasmaks. Plasma kiirgab pärast 

jahutamist valgust, mida analüüsitakse proovi keemiliste koostisosade mõõtmiseks.  
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3. KURGI TOITUMIST MÕJUTATAVAD 

KESKKONNATINGIMUSED  

Toitaineid ei eemaldu mullast koguaeg sama kiiruse ja kogusega, vaid olenevalt taime 

arengust ja kasvutsüklist (Prado 2021). Taim omastab kasvu algfaasis madalama 

kontsentratsiooniga toitaineid ning aktiivse kasvu ajal on toitainete omastamine aktiivsem. 

Viimases faasis ühtlustub taimede kasv ja toitainete omastamine kuni tootmistsükli lõpuni. 

Viimase faasi lõpus võib aga teatud toitainete (K, N) akumuleerumine stabiliseeruda või 

isegi väheneda näiteks vananevate lehtede eemaldamise tõttu.  

Kurk vajab rohkelt toitaineid ja on suhteliselt tundlik toitainete liigse või äkilise muutumise 

suhtes (Pal et al. 2020). Leitud on, et kõrgemaid toitainete kontsentratsioone sisaldavad 

need kurgi lehed, mis on peale ümberistutamist neli nädalat vanad (Medany, Hadid 2005). 

Erinevate toitainete sisaldused hakkavad vähenema järk-järgult teisest nädalast pärast 

saagikoristuse algust. Lämmastiku, fosfori ja kaaliumi vähenemist taime kudedes võib 

selgitada lahjendusefektiga (taimede biomassi suurendamine konstantse toitainevaru 

juures) ja toitainete liikumine viljadesse või teistesse taimeorganitesse. Tihti kasutatakse 

katmikala kurgikasvatuses tilkkastmissüsteemi, mis annab parema võimaluse väetise 

koguseid jälgida ja vajadusel neid suurendada või vähendada (Hochmuth et al. 2004).  

Taimede toitainete omastamist ja tarvitamist kasvuhoones mõjutavad peamiselt järgmised 

mikrokliima tegurid: õhutemperatuur ja niiskusesisaldus, õhu liikumise kiirus kasvuhoones 

ning valgusekiiruse intensiivsus (Joonase 1986). Toiteelementide kättesaadavus sõltub veel 

kasvusubstraadi temperatuurist ja niiskusesisaldusest. Kahevalentseid katioone (Ca, Mg jt) 

omastatakse paremini suurema substraadi niiskusesisalduse juures ja ühevalentseid (K, 

NH4 jt) väiksema sisalduse juures. Edukal makro- ja mikroelementide omastamisel on 

tähtsal kohal mulla happesuse tase (Ghehsareh, Samadi 2011). Optimaalne mulla pH 

toitainete omastamiseks on 5,5 -6-5. Näiteks happelistes muldade on kaltsium ja 

magneesium vähem kättesaadavamad ja aluselistes muldades on raua, mangaani ja tsingi 

omastamine takistatud. Aluselistes muldades väheneb mikrotoitainete kontsentratsioon 

mullalahuses ning takistatud on raua, tsingi, mangaani, vase ja isegi fosfori ülekandumine 

juurest vartesse ja vartest lehtedesse. 

Tihti on taimede kasvuseisaku põhjuseks hapnikupuudus substraadis või liiga kõrge 

süsihappegaasisisaldus (Joonase 1986). Hapnikupuuduse korral koguneb kasvusubstraati 
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ammooniumlämmastiku (NH4), üleliigne ammooniumlämmastik mõjub taimedel 

toksiliselt. Samuti takistab ammooniumlämmastik  taimedes teiste, eriti kahevalentse 

katioonide omastamist. Ammooniumlämmastikku koguneb kasvupinnasesse rohkem 

sügistalvel, sest madala temperatuuri tõttu aeglustub mikrobioloogiline hapendumine 

nitraatlämmastikuks. Seda protsessi soodustab omakorda pinnase kõrgendatud 

niiskusesisaldus ja hapnikupuudus. Taimede lämmastikuvajadus sõltub assimilatsioonist, 

mis omakorda oleneb valguskiirusest ja kasvuhoone mikrokliimast. Kasvuhoones omastab 

taim lämmastikust 70-90% nitraatidena. Sellele aitab kaasa nitrifikatsiooni soodustav 

substraadi optimaalne happesus, temperatuur ja niiskusesisaldus. Lämmastiku 

omastamiseks ehk nitrifikatsiooni protsessi jaoks on soodsaim mulla pH 7 (Ghehsareh, 

Samadi 2011). 

Fosfori omastamine taimedel on mõjutatud kasvusubstraadi temperatuurist (Joonase 1986). 

Fosforisisaldus taimes väheneb märgatavalt temperatuuril alla 15oC, tõstes substraadi 

temperatuuri 30o-ni, suureneb ka fosfori omastamine taimede poolt. Kaaliumitarve sõltub 

enamasti järgmistest faktoritest- valgustuse intensiivsusest, õhu- ja mullatemperatuurist 

kasvuhoones (Joonase 1986, Murrel et al. 2021). Hea valgustatuse korral ja temperatuuril 

20-25o C on kaaliumitarve minimaalne. Väiksem õhuniiskus ja tugevnenud transpiratsiooni 

soodustavad aga kaaliumi kogunemist taimedesse. Kaaliumi kontsentratsioon kudedes on 

mõjutatud ka teistest katioonidest- ammooniumi, magneesiumi, kaltsiumi, raua, mangaani, 

vase ja tsingi varudest (Murrel et al. 2021). Kaaliumi vajadus oleneb ka taime kasvufaasist- 

õitsemise ja viljade ajal. Kaaliumi mineraalid lahustuvad mullas kõige paremini ja on 

taimedele kõige kättesaadavamad, kui mulla happesus on 6-6,5. Samuti on mulla pH 6,5 

parim fosfori ja magneesiumi omastamiseks (Ghehsareh, Samadi 2011).  

Kaltsiumi omastamine väheneb aeglustunud transpiratsiooni korral, mida põhjustab 

kasvuhoone halb õhustatus, kõrge õhuniiskus ja liiga väike öö- ning päevatemperatuuride 

vahe (Joonase 1986). Kaltsiumi omastamist vähendab ka substraadi puudulik või 

ülemäärane niiskusesisaldus. Esimesel juhul aeglustub transpiratsioon ja seega kaltsiumi 

liikumine veega pinnasest taimekudedesse. Teisel juhul põhjustab see olukord 

ammooniumlämmastiku kuhjumist, mis takistab kaltsiumi omastamist. Sügistalvel on eriti 

tähtis, et kasvusubstraadi pH oleks taimele sobiva pH piirkonna ülemise piiri lähedal, kuna 

sel ajal mõjuvad kasvuhoones peamised mikrokliimategurid kaltsiumi omastamisele 

halvasti. Leitud on, et kurgi lehed sisaldavad enim kaltsiumit, kui substraadi pH on 7 
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(Ghehsareh, Samadi 2011). Kevadel ja suvel võib aga tänu suuremale transpiratsioonile ja 

sellega kaasnevale kaltsiumi suuremale kogunemisele taimesse substraadi pH olla madalam 

(Joonase 1986). Kõrvitsalised vajavad ja tarbivad rohkelt kaltsiumit (Ward 1973). Teised 

kaks elementi, mis on rohkem vajalikud on kaalium ja lämmastik.  

Magneesiumi liikuvus ja taimedele kättesaadavus sõltub suuresti substraadi 

niiskusesisaldusest- puudused avalduvad sagedamini raskel ja märjal mullal kasvanud 

taimedel, kus juured on vähem aktiivsed (Nutrient disorders of... 2022, Valenzula et 

a.1994). Magneesiumi puudus on harilikult suurem seal, kus on suuremad lämmastiku ja 

kaaliumi sisalduse tasemed (Valenzula et a.1994). Samuti liivastel ja happelistes muldadel, 

magneesiumipuudust võib põhjustada ka kaaliumväetiste rohke kasutamine (Nutrient 

disorders of... 2022).   

Mulla hapestumine suurendab mikroelementide (vase, raua, boori, mangaani ja tsingi) 

mineraalide lahustuvust (Ghehsareh, Samadi 2011).  Kõrgeim ja madalaim mikroelementide 

sisaldus on vastavalt 5,5 ja 7,5 pH juures. Mikrotoitainetel on oluline roll oksüdatsiooni-

redutseerimis süsteemis ja koeensüümina paljudes peamistes taimerakkude aktiivsuse 

protsessides. Mikroelementide puuduse tagajärgedeks võivad olla probleemid taimerakkude 

ainevahetuses, mis omakorda põhjustab kasvuhäireid ja saagikuse vähenemist. 

Boori kogunemine taimeorganitesse on samuti seotud mikrokliimaga (Joonase 1986). Tugev 

päikesekiirgus, kõrge temperatuur ja madal õhuniiskus kasvuhoones ning hea ventilatsioon- 

need on tegurid, mis suurendavad boori juurdevoolu pinnasest taimedesse.  

Mangaani kogunemine taimeorganeisse toimub samuti suurema tõenäosus sügistalvel. Seda 

soodustab madal temperatuur ja substraadi liigniiskus, mis põhjustab pinnasesse raskesti 

lahustuva neljavalentse mangaani asemel kergesti lahustuva ja liikuva kahevalentse 

mangaani kogunemist. Mangaani kättesaadavust mõjutavad ka mulla pH ja kaltsiumi ning 

magneesiumi vahetavus (Martias et al. 2021). Mangaan imendub kergesti juurte kaudu 

mn2+ kujul ja akumuleerub siis lehtedesse. Mangaani funktsioon taimes on tihedalt seotud 

raua, vase ja tsingi funktsiooniga ensüümkatalüsaatoritena (Nutrient disorders of... 2022). 

Puudused on tõenäolisemad lubja- või leeliselistel muldadel või ülelubjatud muldadel; 

kättesaadavus on happelistes muldades kõrge. Samal ajal ilmneb nendes tingimustes ja 

sõltuvalt ka mikrobioloogilise aktiivsuse vähenemisest substraadis rauapuudus (Joonase 

1986).  
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Rauapuuduse esinemine taimedel on tõenäolisem aluselises pinnases- selle põhjuseks võib 

olla liigne lupjamine, halb drenaaž või metalliioonide kõrge kontsentratsioon mullas või 

toitelahuses (Nutrient disorders of... 2022). Raua kättesaadavus väheneb kui pH on üle 7. 

Mangaani toksilisus võib esile kutsuda rauapuuduse. 
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4. METOODIKA 

 

Käesolev töö hõlmab kolme aasta kurgi leheproovide andmestikku (2019, 2020, 2021). 

2019. aastal tehti analüüsid 69 leheprooviga, 2020.aastal koguti 57 leheproovi ja 2021. aastal 

oli neid 39. Lämmastiku sisaldust mõõdeti 2018, 2019 ja 2020 aasta leheproovidest. 

 Üks proov sisaldas kahtekümmet täielikult väljaarenenud lehte (võrse tipust võeti 4–5 leht) 

(Sillajõe 2020). Proovid on korjatud kahekümnelt erinevalt Eesti tootjalt. Need pärinesid nii 

avamaalt kui ka katmikalalt, esindatud olid nii lühi- kui pikaviljalise kurgi sordid. 

Järgnevalt kui proovid oli kogutud alustati lehtede kuivatamise ja jahvatamisega (Sillajõe 

2020). Selleks kasutati 50°C sundventilaatoriga kuivatuskappi ja Cemotec (Tecator) veskit. 

Jahvatatud proovid keedeti happega ehk mineraliseeriti. Traditsioonilistest meetoditest 

mõõdeti lämmastik Kjeldahli meetodil. Fosfori ja magneesiumi sisaldus määrati 

spektromeetriliselt, seda tehti FIAStar (Tecator) seadmega ning kaalium ja kaltsium määrati 

leekfotomeetriliselt (Sherwood). Tsingi, raua, vase ja mangaani üldsisaldused lehtedes 

määrati aatomemissioonspektromeetriga MP4100 (Agilent). Nimetatud elemendid määrati 

samadest proovidest ka EDXRF spektromeetriga NEXQC+ (Rigaku). Lämmastiku sisalduse 

mõõtmiseks antud proovides kasutati lähi-infrapuna spektromeetrit FT-NIR Spectrometer 

TANGO (Bruker Optics Inc.). Analüüsid teostati EMÜ mullateaduse laboris. 

Traditsioonilise meetodi ja EDXRF röntgenspektromeetri vahelist seost hinnati lineaarse 

korrelatsioonanalüüsi abil.   

Seejärel hinnati lineaarse regressioonanalüüsi mudeli abil ekspressmeetodil määratud 

intensiivsusparameetrite hajuvust võrreldes traditsioonilisel meetodil määratud 

mineraalelementide sisaldusega (Sillajõe 2020). Andmed töödeldi BluSky Statistics ja MS 

Excel programmiga. Korreleerimisel kasutati järgmist skaalat: 0,0-0,1 olematu; 0,1-0,2 väga 

nõrk; 0,2-0,3 nõrk; 0,3-0,7 keskmine; 0,7-0,9 tugev; 0,9-1,0 väga tugev. Avamaa ja 

katmikala kurgi leheanalüüsi tulemusi võrreldi omavahel ja leiti kasvukoha mõju toitainete 

sisaldusele kurgi lehtedes.  
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5. TULEMUSED JA ARUTELU 

5.1. Traditsiooniliste ja ekspressmeetodite seos 

Leheanalüüside teostamisel on võimalik kasutada traditsioonilisi meetodeid või 

ekspressmeetodeid ehk kiirmeetodeid. Viimaste meetodite kohta on Eestis veel suhteliselt 

vähe katseid ja uurimusi tehtud. Käesolevas töös, kus kasutati kiirmeetoditest 

röntgenspektromeetrit ja lähi- infrapuna spektromeetrit ning nelja erinevat traditsioonilist 

meetodit leiti usaldusväärseid ja tugevaid seoseid. Varasemalt Eesti Maaülikoolis läbi viidud 

katsetest kurgi lehtedega on selgunud, et kahe meetodi vahel- traditsioonilise ja ekspress on 

samuti usaldusväärsed seosed (Sillajõe 2020).  

Energiat hajutav röntgenfluorestsents spektromeetri (EDXRF) eeliseks ja „mugavuseks” on 

võime ergastada ühes proovis kõiki elemente üheaegselt (Stihi et al. 2008). Energiat 

dispergeerivat detektorit kasutatakse koos mitme kanali analüsaatoriga, et samaaegselt 

koguda proovist eralduv fluorestsentskiirgus ja seejärel eraldatakse iseloomulikud kiirguse 

energiad igast elemendist, mis proovis on. Protsessi kiirendab minimaalne proovi 

ettevalmistamine- lehed kuivatatakse, purustatakse ja kaalutakse vajaminev kogus 

jahvatatud leheproovi. Rumeenias läbi viidud katses kuivatati proovid samuti ahjus 

temperatuuriga 60o C 24 tundi ja seejärel need purustati (Stihi et al. 2008). See tähendab, et 

toitainete määramiseks ei ole vaja proovi keemiliselt töödelda, mis on oluline aja kokkuhoid. 

X-Ray ehk röntgenspektromeetri miinuseks on suutmatus mõõta lämmastiku sisaldust 

taimes, sest röntgenienergiad taimekoes on liiga madalad (Kalra 1998). Selleks kasutati lähi-

infrapuna spektromeetrit. 

Tulemustest selgus, et üldiselt oli kõigi aastate traditsiooniliste ja ekspressmeetodite 

analüüsi tulemuste vahel väga tugevad või tugevad positiivsed seosed. Välja arvatud 2020 

ja 2021. aasta vase sisalduste seosed, korrelatsioonikordajad olid vastavalt 0,67 ja 0,40- 

need on keskmise tugevusega positiivsed seosed. Kolme aasta vältel oli vase seos siiski 

väga tugev positiivne (tabel 1). 2019. aasta analüüsi tulemustest tuli välja, et tugevaim seos 

oli kaaliumi, vase ja mangaani sisalduste vahel, korrelatsioonikordajad olid 0,97; 0,99 ja 

0,95 ning nõrgim seos tsingi sisalduste vahel (r=0,80).  
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Tabel 1. Traditsioonilise meetodi ja ekspressmeetodi seose tugevus ja hajuvus kolme aasta 

andmestiku põhjal 

 Korrelatsioonikordaja (r) Determinatsioonikordaja (r2) 

N 0,96 0,92 

P 0,98 0,96 

K 0,95 0,89 

Ca 0,6 40 

Mg 0,8 0,65 

Cu 0,97 0,93 

Fe 0,84 0,7 

Zn 0,87 0,76 

Mn 0,87 0,76 

 

2020. a ja 2021. a analüüsi tulemustest saab öelda, et tugevaim traditsioonilise meetodi ja 

ekspressmeetodi korrelatsioon oli fosfori puhul (r=0,99). Seda saab lugeda väga tugevaks 

positiivseks seoseks. Kaaliumi, tsingi, raua ja mangaani kurgi lehe sisalduste vahel oli 2020. 

Aastal samuti väga tugevad positiivsed seosed. Kaltsiumi (r=0,85) ja magneesiumi (r=0,83) 

puhul oli sel aastal natuke madalamad korreleerumised, kuid need olid siiski positiivsed 

tugevad seosed. Järgmisel aastal 2021. olid väga tugevad positiivsed seosed peale fosfori 

veel kaaliumi, kaltsiumi, magneesiumi, raua ja mangaani sisalduste vahel. Nõrgim seos 

nendel aastatel nagu eelnevalt sai mainitud oli vase sisalduste vahel. 

Lämmastiku korral oli lehe sisalduste vahel kõigil kolmel aastal- 2018, 2019 ja 2020 väga 

tugevad positiivsed seosed. Korrelatsiooni kordajad olid vastavalt 0,96; 0,97; 0,93. Sarnaselt 

röntgenspektromeetrile on tarvilik enne lähi-infrapuna spektromeetriga analüüsimist taimne 

materjal vaid minimaalselt ette valmistada, samuti kuivatata ja jahvatada (Oliveira et al. 

2019). 
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Joonis 1. Traditsioonilise meetodi ja ekspressmeetodi kolme aasta leheanalüüsi tulemuste 

lämmastiku sisalduste korrelatsioon.  y=0,9367x+0,3076 (r2= 0,92)  

Kolme aasta analüüsidest selgus, et traditsiooniliste meetodite ja ekspressmeetodi 

analüüside tulemustest oli väga tugev positiivne seos lämmastiku (joonis 1), fosfori (joonis 

2), kaaliumi (joonis 3) ja vase sisalduste vahel. Seose tugevuse olid järgmised lämmastikul 

r=0,96, fosforil r=0,98, kaaliumil r=0,95 ja vasel r=0,96 (tabel 1). Tugevad positiivsed 

seosed olid magneesiumi, tsingi, raua ja mangaani puhul.  
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Joonis 2. Traditsioonilise meetodi ja ekspressmeetodi kolme aasta leheanalüüsi tulemuste 

fosfori sisalduste korrelatsioon.  y=0,0155x-82,4792 (r2= 0,96)  

Brasiilias suhkrurooga läbi viidud uurimuses otsiti kiirmeetodite- laser indutseeritud plasma 

spektroskoopia ja röntgenspektroskoopia EDXRF-i seose tugevust (Guerra et al. 2015). 

Mõlema meetodiga mõõdeti fosfori, kaaliumi, kaltsiumi, raua, mangaani ja räni sisaldust- 

leiti tugevaid seoseid, korrelatsioonikordajad ulatusid kuni 0,98.  
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Joonis 3. Traditsioonilise meetodi ja ekspressmeetodi kolme aasta leheanalüüsi tulemuste 

kaaliumi sisalduste korrelatsioon.  y=0,6416x-1750,917 (r2= 0,89)  

Keskmise tugevusega positiivne korreleerumine oli kaltsiumi sisalduste vahel (r=0,60), mis 

oli ka nõrgim seos kolme aasta tulemuste peale kokku (joonis 4). Vaadates eraldi kolme 

aasta tulemusi olid seose tugevused kahe meetodi vahel järgmised: 2019- r= 0,95; 2020-r= 

0,72; 2021- r=0,96. Seda võib selgitada sellega, et kaltsiumi määramiseks taimekudedes on 

vaja kõrgemaid kontsentratsioone (Comino et al. 2018). Kõige tõhusamalt saab EDXRF 

seadmega määrata mangaani, raua, vase, nikli ja tsingi sisaldust.  
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Joonis 4. Traditsioonilise meetodi ja ekspressmeetodi kolme aasta leheanalüüsi tulemuste 

kaltsiumi sisalduste korrelatsioon.  y=0,1368x+16455,05 (r2= 0,36)  

Kolme aasta leheproovide analüüsi tulemuste põhjal saab öelda, et traditsiooniliste 

meetodite ja ekspressmeetodite vahel on usaldusväärsed seosed ning järelikult on 

kiirmeetodid olulised ja tänuväärsed võimalused kurgi leheanalüüside tegemiseks. 

Probleemiks võib osutuda veel nende vähene kättesaadavus ja teadmatus, kui tugevad on 

seosed kahe meetodi vahel teiste kultuuride puhul.  
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5.2. Avamaa ja katmikala kurgi varustatus toitainetega  

 

Toitainete sisaldust ja nende taset taimes mõjutavad kasvukeskkond, -tingimused 

kasvukohas ja muud faktorid, mis sellega kaasnevad. Kurk on laialdaselt kasvatatav nii 

avamaal kui ka katmikalal, vastavalt kasvukohale võivad toitainete sisaldused lehtedes 

erineda. Sellega seoses leidub lahknevusi elementide soovitusvahemikes, mis antakse kurgi 

väetamisvajadusele. 

Kasvukoht avaldas usaldusväärset mõju kõikidele katses osalenud elementide sisaldustele- 

lämmastikule (p>0.0000), fosforile (p>0.0000), kaaliumile (p>0.0000), kaltsiumile 

(p>0.0000), vasele (p>0.0000), tsingile (p>0.0000), mangaanile (p>0.0003) ja rauale 

(p>0.0000) (tabel 2). Magneesiumi sisaldusele kurgi lehtedes ei avaldanud kasvukoht mõju 

(p>0.5879), sõltuvalt sellest oli ka kasvukoha mõju kõige väiksem (F=0,2951). Vaadates 

kurgi lehtede magneesiumi sisaldust kahe kasvukoha vahel, siis märgatavaid erinevusi 

sellest tingituna ka ei olnud (tabel 3). Kõige suuremat mõju avaldas kasvukoht fosforile 

(F=91,485).  

 

Tabel 2. Kasvukoha mõju toitainete sisaldusele kurgi lehtedes (p< 0,05) 
 

 
N P K Ca Mg Zn Cu Mn Fe 

F 22,379 91,485 53,2134 66,0038 0,2951 76,0001 73,1491 13,5456 46,1671 

Pr(˃F) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5879 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000 

 

Kõige suuremad keskmiste erinevused avamaa ja kasvuhoone kurgi lehtede vahel olid 

fosfori ja kaltsiumi korral, need olid vastavalt 0,45 (avamaa) ja 0,82 (kasvuhoone) ning 7,63 

(avamaa) ja 11,11 (kasvuhoone) (tabel 3). Fosfori omastamine võis olla mõjutatud 

kasvusubstraadi temperatuurist (Joonase 1986). Fosforisisaldus taimes väheneb märgatavalt 

temperatuuril alla 15oC. Kasvuhoones ja avamaal oli keskmine sisaldus kõrgeim kaltsiumil 

ning madalaim fosforil. Magneesiumi sisaldus lehtedes oli kasvuhoones sarnane fosfori 

omaga, märgatavaid erinevusi kahest kasvukohast tingituna ei olnud. 

Kaltsiumi sisaldus oli ka maksimaalsem kasvuhoones ja avamaal ning minimaalsem 

fosforil, seejärel magneesiumil. Maksimaalse sisalduse juures oli kaltsiumi korral avamaa 

ja kasvuhoone lehe sisalduste vahel jällegi suur erinevus. Kõige väiksem erinevus oli aga 

fosfori puhul. Minimaalsete lehe sisalduste puhul ei saa erinevuste juures märgatavaid 
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tähelepanekuid teha. Standardhälve ehk andmete varieeruvus oli suurim kasvuhoones ja 

avamaal kaltsiumi sisalduste vahel. 

Tabel 3. Makroelementide sisaldused kurgi lehtedes kasvuhoone ja avamaa võrdluses 

ekspressmeetodiga mõõdetuna 

 

Lämmastiku sisalduse piisavus vahemikud jäävad 3,5-5,5% vahele (Haifa 2022), need kurgi 

lehed sisaldasid vajalikul määral lämmastikku. Fosforit on piisavalt taime kasvuks, kui seda 

on taimes 0,3-0,7% (Haifa2022), antud andmetes oli keskmine 0,45%. Lisaks vajab kurk 

rohkesti kaaliumit- selle piisavusvahemikud jäävad kirjanduse andmetel 3,0-4,0% vahele 

(Haifa 2022), vastavalt nendele analüüsi tulemustele oli keskmine 2,71%. Kaalium 

reguleerib vee tasakaalu ja toitainete ümberpaigutamist (Haifa 2022). See element tugevdab 

taime vastupanu-võimet haigustele ja kaitseb abiootilise stressi- temperatuuri, soolsuse ja 

põua- eest. Kaalium parandab viljade kvaliteeti ja suurendab viljade massi, muudab viljad 

transpordikindlamaks ning suurendab suhkru sisaldust neis (Lester et al. 2010). Samuti 

paraneb viljade värvus. 

Üks elementidest on kaltsium, mis on kurgi kasvuetappidel väga vajalik. Need 

piisavusvahemikud jäävad 2,0-3,0% vahele (Haifa 2022). Nendest analüüsi tulemustest saab 

välja lugeda, et kaltsiumi keskmine sisaldus oli 7,63%, mis ületas piiri. Kaltsium on oluline 

rakuseina struktuuris, kindlustab teiste elementide transpordi ja parandab taime taime 

tugevust (Vitosh et al. 1994). Kaltsium parandab haiguskindlust (Haifa 2021). Tihti ei tekita 

kaltsiumi defitsiiti mitte ebapiisav varustatus kaltsiumiga, vaid ebasoodsad kasvutingimused 

kaltsiumi omastamiseks. Nendeks tingimusteks võivad olla liigne niiskus, mulla-ja 

õhuniiskus, mulla soolsus, kõrge kaaliumi- või lämmastikusisaldus ja juurehaigused. Tihti 

seostatakse kaltsiumi liigset sisaldust taimedes kõrge mulla pH-ga (Calcium (Ca++) 2013).  

 Kasvuhoone Avamaa 

 N P K Ca Mg N P K Ca Mg 

Keskmine 4,92 0,82 3,64 11,11 0,82 4,41 0,45 2,71 7,63 0,77 

Min 3,26 0,22 1,54 3,73 0,26 2,67 0,25 1,58 3,98 0,35 

Max 7,26 2,47 6,11 37,70 2,38 6,10 2,44 4,20 28 1,82 

SD 0,85 0,55 1,05 6,86 0,46 0,71 0,23 0,62 3,76 0,32 
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Magneesiumi sisaldus on kasvuks küllaldane, kui seda on taimedes 0,6-1,5% (Haifa 2022). 

Üldiselt jäid kõigi toitainete sisaldused nendest võetud proovidest piisavusvahemikesse, 

välja arvatud kaltsiumi sisaldus. Üldjuhul ei ole kaltsiumi liig taimekasvule limiteerivaks 

(Vitosh et al. 1994). Liigne kaltsium on probleemiks kõrge pH pinnase juures, mis takistab 

teiste toitainete omastamist. 

Katmikalal kasvatavate kurkidel jäävad elementide piisavusvahemikud enamjaolt 

sarnaseks avamaa tingimustes kasvavate kurgi sisaldustega, mõningate erinevustega. 

Kasvuhoone kurgi lehtedes on piisavusvahemikud järgmised: lämmastikul 4,2-5,6%, 

fosforil 0,6-0,9%; kaaliumil 3,2-4,5%; kaltsiumil 2,2-2,4% ja magneesiumil 0,4-0,7% 

(Haifa 2021). Antud analüüsi tulemustest lähtuvalt oli kurgi lehtede keskmised sisaldused 

järgmised: lämmastikul 4,41%, fosforil 0,82%; kaaliumil 3,65%; kaltsiumil 11,11% ja 

magneesiumil 0,82%. Kõik keskmised jäid piisavausvahemikku, välja arvatud kaltsiumi ja 

magneesiumi sisaldused. 

Mikroelementidest oli kasvuhoones kõige suurem keskmine raual ja väikseim vasel ning 

avamaal sarnaselt raual ja vasel (tabel 4). Erinevus kahe kasvukoha vahel oli suurim raual. 

Kasvuhoone kurgi lehtedes oli minimaalsemalt vaske (1,2 mg/kg) ja maksimaalsemalt rauda 

(734 mg/kg). Avamaal sisaldasid samuti kõige vähimal määral kurgilehed vaske (1,06 

mg/kg) ja enim rauda (790 mg/kg).  

Kasvuhoone taimedel oli tsingi, vase, mangaani sisaldused suuremad, kui avamaa taimedes, 

välja arvatud raual. Nendes analüüsitulemustes erines kasvuhoone kurgi (120 mg/kg) ja 

avamaa (23 mg/kg) kurgi vase võimalik maksimaalne sisaldus kümme korda. Samuti olid 

keskmised erinevad- kasvuhoone kurgi lehed sisaldasid peaaegu kaks korda rohkem vaske 

kui avamaa kurgi lehed. Avamaa kurgi lehtedes on vase kogus piisav 8–20 mg/kg ja 

katmikalal kasvavates kurgi lehtedes 5-17 mg/kg vahele (Haifa 2022, Haifa 2021). Antud 

andmete põhjal jäid sisaldused nii avamaa kui ka katmikala kurgi lehtedes 

piisavusvahemikku. Juhul, kui vase sisaldus ületab maksimaalse piiri põhjustab taime kasvu 

seiskumist, kloroosi lehtedel ja tsütotoksilisust (Kumar et al. 2021).  
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Tabel 4. Mikroelementide sisaldused kurgi lehtedes kasvuhoone ja avamaa võrdluses 

ekspressmeetodiga mõõdetuna 

  Kasvuhoone   Avamaa   

 Zn Cu Mn Fe Zn Cu Mn Fe 

Keskmine 65 16 140 198 35 8,05 9 324 

Min 2,11 1,2 25 46 6,71 1,06 12,8 94 

Max 163 120 357 734 110 24 358 790 

SD 46 30 89 135 23 4 71 154 

 

Tsingi sisaldus keskmisena avamaa ja kasvuhoone kurgi lehtedes varieerusid samuti kaks 

korda – vastavalt 35 mg/kg ja 65 mg/kg. Avamaa kurgi lehtedes on küllaldane tsingi sisaldus 

20-100 mg/kg, katmikalal 50-140 mg/kg (Haifa 2022, Haifa 2021). Mõlemas kasvukohas 

olid sisaldused kurgi lehtedes küllaldased. 

Mangaan jäi nende analüüsi tulemuste põhjal piisavusvahemikku, raud ületas vähesel 

määral ülemist piiri. Raua piisavusvahemik avamaa kurgi lehtedes on 50-300 mg/kg (Haifa 

2021). Raud on toksiline kui ta akumuleerub taime liiga suurtes kogustes, tekitades 

hüdroksüülradikaale, mis võivad kahjustada lipiide, valke ja DNA-d (Connolly, Guerinot 

2002). Katmikalal jäid mangaani ja raua kontsentratsioonid piisavusvahemikke, olles 55-

300 mg/kg ja 85-300 mg/kg (Haifa 2022). 

Raua üleliig taimes võib olla tingitud valest pH-st, halvast drenaažist- liiga vettinud ja tihe 

pinnas (Wade 2019). Kasvuhoones võib olla nende tingimuste reguleerimiseks tõhusamad 

võimalused. Avamaal tekivad aga mitte sobivad tingimused kergemini, see võib seletada 

miks avamaal oli raua sisaldus suurem ja ületas vähesel määral ülemist piiri.  

Kurk vajab toitainetest optimaalseks kasvuks enim lämmastiku, kaaliumi ja kaltsiumit. 

Nende analüüsi tulemuste põhjal jäid kõik toitained piisavusvahemikku, peale avamaa ja 

katmikala kaltsiumi sisalduse ja katmikala magneesiumi sisalduse. Mikroelementides 

ületas vähesel määral ülemist piisavuspiiri raua sisaldus lehtedes. Suurimad erinevused 

kahe kasvukoha keskmiste vahel olid kaltsiumi ja fosfori sisalduste vahel, 

mikroelementidest raual. Nende tulemuste põhjal saab öelda, et erinev kasvukoht avaldab 

mõju kurgi lehtede sisaldusele ning erinevused kahe kasvukoha vahel on teatud elementide 

puhul selgelt eristatavad (fosfor, kaltsium, raud). 
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KOKKUVÕTE 

Kurk vajab avamaal ja katmikalal erinevates kogustes toiteelemente, seetõttu varieerub ka 

toitainete sisaldus neis. Leheanalüüside järjepidev tegemine on oluline juhis 

väetamisprotsessis, mis võimaldab teada saada täpsetest toitainete kontsentratsioonidest 

taimes. Eriti tähtis on tähelepanu pöörata ekspressmeetodite kasutamisele, sest nad annavad 

kiirema ja ajakulu kokkuhoidvama vastuse.  

Antud magistritöö sissejuhatuses seatud eesmärk välja selgitada kurgi toitainetega 

varustatus leheanalüüsi ekspressmeetodi ja traditsiooniliste meetodite võrdluses sai 

täidetud. Hüpotees leidis kinnitust, et leheanalüüsi ekspressmeetodid võimaldavad edukalt 

hinnata kurgi toitainetega varustatust.  

Kurgi leheproovid korjati erinevatelt Eesti tootjatelt, nii avamaalt kui ka katmikalalt. 

Käesolevas magistritöös viidi analüüsid läbi traditsiooniliste ja ekspressmeetoditega. 

Traditsioonilistest meetoditest kasutati Kjeldalhi (N), spektromeetriat (P, Mg), 

leekfotomeetriat (K, Ca), aatomemissioonspektromeetriat (Zn, Fe, Mn). Kiirmeetoditest 

EDXRF spektromeetriat (kõik elemendid, v.a N) ja lähi-infrapuna spektromeetrit (N). 

Lämmastiku (0,96), fosfori (r=0,978), kaaliumi (r=0,95) ja vase (r=0.96) puhul oli 

traditsiooniliste meetodite ja ekspressmeetodite teel mõõdetud sisalduste vahel väga 

tugevad positiivsed seosed. Tugevad positiivsed seosed olid magneesiumi (r=0,8), tsingi 

(0,87), raua (0,84) ja mangaani (0,87) puhul. Nõrgim korreleerumine oli kaltsiumi 

sisalduste vahel, korrelatsioonikordaja oli 0,60, mis on keskmise tugevusega positiivne 

seos. Kõige suuremad keskmiste erinevused avamaa ja kasvuhoone kurgi lehtede vahel olid 

fosfori ja kaltsiumi korral, need olid vastavalt 0,449 (avamaa) ja 0,822 (kasvuhoone) ning 

7,631 (avamaa) ja 11,107 (kasvuhoone). Enamus elemendid jäid nii katmikalal kui ka 

avamaal piisavusvahemikesse- kaltsiumi sisaldus lehtedes ületas nii avamaal kui ka 

katmikalal, magneesiumi sisaldus katmikala. Mikroelementides ületas vähesel määral 

avamaa kurgilehtedes piisavat taset raud. 

Nende tulemuste põhjal on selgelt näha, et ekspressmeetodid on kurgi toitainetega 

varustatuse määramiseks usaldusväärsed ja, et katmikalal ning avamaal kasvatatava kurgi 

lehtede toitainete sisaldused erinevad üksteisest. 
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