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Antud uurimustöös püstitati hüpotees, mille kohaselt niisutusviis ja multšitüüp mõjutavad 

aedmustikate (Vaccinium) vegetatiivset kasvu ja saaki. Uurimustöö eesmärk oli välja 

selgitada avamaa tingimustes mineraalmullal imbkastmise ja mikrovihmutamise ning 

erinevate multšide [polüetüleen peenravaip ja männi (Pinus sylvestris) kooremultš] mõju 

mustikataimede vegetatiivsetele ja biokeemilistele parameetritele ning saagikusele.   

Uurimustöö viidi läbi Tartumaal,  EMÜ Rõhu katsejaamas avamaa istandikus 2020. aasta 

suvel. Istandik rajati 2017. aasta juunis, 1-aastaste pistokstest paljundatud aedmustika 

istikutega. Katse viidi läbi kahe sordiga: `Northblue` (Vaccinium corymbosum x Vaccinium 

angustifolium- ahtalehise ja kännasmustika hübriidsort) ja `Draper` (kännasmustikas, 

Vaccinium corymbosum). Niisutamiseks kasutati mikrovihmuteid ja imbkastmissüsteemi. 

Väetamiseks kasutati  Mustika kastmisväetise 8-7-21 0,2 %-list lahust. Kolmel korral (mai 

lõpp ja juuni algus), anti mustikatele  Ducaniti kastmisväetise 0,1%-list lahust. Antud 

uurimustöös hüpotees leidis kinnitust. Multšitüüp ja niisutusviis mõjutasid taimede kasvu ja 

saaki. Imbkastmine suurendas võrsete arvu. Mikrovihmutus suurendas orgaaniliste hapete 

sisaldust marjas. Korrelatsioon analüüs näitas, et kõrgemate põõsaste marjades oli rohkem 

happeid, antotsüaane ja fenoole oli rohkem väiksema saagiga põõsaste marjades. Kuna selget 

ühesuunalist mõju niisutusviis ei andnud, siis võib tootjatele soovitada mikrovihmutust, 

millega saab kaitsta taimede õisi kevadkülmade eest. Kuigi kooremultš mõjutas positiivselt 

mitut mõõdetud parameetrit, tuleb selle multši puhul arvestada täiendavate kuludega 

umbrohu tõrjumisele. Antud uurimustöö põhjal võib Eesti tingimustesse soovitada sorti 

`Draper`, eelkõige vitaalse kasvu ja saagikuse tõttu.  

Märksõnad: aedmustikas, kooremultš, peenravaip, imbkastmine, mikrovihmutus  
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This paper proposed a hypothesis that irrigation type and type of mulch have an effect on the 

growth and yield of highbush and half-highbush blueberries (Vaccinium). The goal was to 

find out if drip irrigation and microsprinkler irrigation and different mulch types [woven 

polyethylene groundcover (weed mat) and pine (Pinus sylvestris) bark mulch] had a 

significant effect on the vegetative and biochemical parameters and yields of blueberries 

cultivated on the open field on mineral soil. 

The work was carried out in Rõhu research station of the Estonian University of Life 

Sciences, Tartu county during the summer of 2020. The blueberries were planted in June of 

2017 using 1-year old plants made from cuttings. The experiment was carried out using two 

blueberry varieties: “Northblue” (Vaccinium corymbosum x Vaccinium angustifolium hybrid) 

and “Draper” (Vaccinium corymbosum). Microsprinklers and drip irrigation were used. 

Fertilizer was a 0.2% solution of 8-7-21 Blueberry fertilizer. Three times (at the end of May 

and beginning of June) 0.1% Ducanit fertilizer was used. The hypothesis was supported: 

mulch type and type of irrigation did have an effect on the growth and yield of the plants. 

Drip irrigation increased the number of shoots. Microsprinkling increased the amount of 

organic acids in the berries. Correlation analysis revealed that berries from higher plants 

contained more acids, berries from plants with lower yields had more anthocyanins and 

phenols. Since no clear advantage was found between drip irrigation and microsprinkling, 

the latter can be recommended to blueberry growers, as this method has the additional benefit 

of protecting blooms during spring frosts. Although bark mulch had a positive effect on 

several of the measured parameters additional weed control costs must be taken into account. 

As a result of this paper the “Draper” variety is recommended for cultivating in Estonian 

conditions thanks to its vitality and high yields. 

 

Keywords: blueberry, bark mulch, weed mat, microsprinklers, drip irrigation 
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SISSEJUHATUS 

 

Eesti marjakasvatajad on järjest enam hakanud huvi tundma aedmustika (Vaccinium) tootmise 

vastu. Aastatega on aedmustika kasvupind laienenud. Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ameti andmetel on taodeldud pindalatoetust aedmustika istandikele 2021. aastal 

131,52 ha ja  2017. aastal 118,37 ha (PRIA, 2022).   

Poelettidelt võib igal aastaajal leida aedmustikaid. Siiski, suur osa müüdavatest marjadest 

pärinevad mujalt: Poolast, Peruust, Marokost, Lätist, Leedust. Tarnimine maailma erinevatest 

paikadest, aga tõstab marjade hinna kõrgeks. Marjade kõrge hind ja ostjate suur huvi on 

tinginud ka eesti marjatootjate huvi selle kultuuri vastu. 

Parem taimekasv ja saagikus huvitavad eelkõige tootjat, mustika maitse omadused aga tarbijat. 

Tarbiad peavad oluliseks mustikate värskust, mahlasust ja magusust (Yue ja Wang, 2017). 

Mustikatest rääkides rõhutakse alati marjade tervislikkusele (Lee jt 2004; Remberg jt 2005; 

Michalska ja Łysiak 2015). Tervislikkus tuleneb eelkõige nende kõrgest antioksüdantide 

sisaldusest (Giongo jt 2006; Wu jt 2006; Niles ja Park, 2014; Winter ja Bickford 2019). Mitmed 

uuringud on näidanud, et marjade biokeemia on tugevalt seotud kasvatustehnoloogiaga (Starast 

jt 2017; Bryla jt 2009).  

Võrreldes teiste marjakultuuridega on aedmustikate kasvatamine mõnevõrra keerulisem,  sest  

neil on spetsiifilised nõuded kasvukoha suhtes (Hanson ja Hancock 1996). Mustikad kasvavad 

hästi turvasmuldadel, mineraalmullal kasvatamisel lisatakse mullale turvast. Seeläbi 

parandatakse mulla füüsikalisi omadusi ja alandatakse pH-d, mis loovad taimede kasvuks 

sobivamad tingimused (Tasa jt 2012).  

 

Aedmustikate kasvatamisel mineraalmullal on üheks suureks probleemiks umbrohtumine, eriti 

istandiku rajamise esimestel aastatel, kui põõsad on veel väikesed. Tootjatel on erinevad 

võimalused umbrohtude alla surumiseks: kasutada herbitsiide või multše. Levinumad 
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orgaanilised multšid on turvas, puiduhake, koorepuru; plastikmultšidest kasutatakse kas kile 

või peenravaipa (Cox 2009). Kõikidel multšidel on omad eelised ja puudused  (Karp jt 2006; 

Cox 2009; Strik 2017; Strik 2020). Näiteks, kooremultšil on taimekasv parem (Clark ja Moore 

1991), samas kui kilemultš tagab soojema mullatemperatuuri, mis omakorda tõstab saagikust 

(Karp jt 2006).  

Aedmustikate juurestik on võrdlemisi maapinna lähedal (Valenzuela-Estrada 2008) ja seetõttu 

vajavad taimed rohkem kastmist kui sügava juurestikuga kultuurid (Ratemales ja Hancock 

2018). Produktiivse tootmise eesmärgil on istandikud varustatud kastmissüsteemidega. 

Mustikaistandike niisutamisel kasutatakse enamasti imbkastmist või vihmutamist. 

Imbkastmine on säästlikum süsteem (Bryla jt 2011), kuid vihmutid võimaldavad õisi kaitsta 

kevadkülmade eest (Longstroth ja Hanson 2014). Vihmutitega kastmine võib peenravaiba 

kastutamise korral problemaatiliseks kujuneda. Kuigi peenravaip hoiab hästi mullas niiskust, 

takistab samas ka vee läbilaskmist (Haman jt 1997). Samas, peenravaip, pealt kastmise korral 

võib niiskust ühtlasemalt jaotada (Vargas jt 2015).  

Hüpotees:  

Niisutusviis ja multš mõjutavad mustikataimede vegetatiivset kasvu ja saagikust ning marjade 

biokeemiat.  

Uurimustöö eesmärk:  

välja selgitada imbkastmise ja mikrovihmutamise ning erinevate multšide (peenravaip ja männi 

kooremultš) mõju mustikataimede vegetatiivsetele ja biokeemilistele parameetritele ning 

saagikusele. 

 

Lisaks Eesti tingimustesse sobivate kasvatustehnoloogiate uurimisele, võib antud uurimustöö 

aidata kaasa soovitussortimendi laiendamisele. Hetkel on Eesti puuvilja- ja marjakultuuride 

soovitussortimendis kolm aedmustikasorti: `Northblue`, `Puru` ja `Reka` (Eesti puuvilja- ja 

marjakultuuride soovitussortiment 2020).  
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1.  MUSTIKAKASVATUS 

 

1.1. Sobiv kasvukeskkond aedmustikate kasvatamiseks 

 

Võrreldes teiste aiakultuuridega on mustikate toiteelementide vajadus madalam (Voogt jt 

2012). See fenomen on seletatav nii taime enda eripära kui ka talle sobiva kasvukeskkonnaga. 

Mustikad on atsidofiilid ehk hapulembesed taimed, mis tähendab, et nad on kohanenud 

happeliste muldadega. Parim taimekasv ja produktiivsus tagatakse mullareaktsioonil pHKCL 

4,0 kuni 5,5. Kui mulla pH tõuseb üle 5,8 pidurdub aedmustikate kasv ja areng ning lehestik 

muutub kollaseks (Noormets 2006). 

Eestis kasvatatakse peamiselt mustikaid mineraal- ja turvasmuldadel. Turbatootmisest välja 

jäänud turbaaladele on rajatud istandikke Marjasoo ja Hiie Talus. Turvasmuld (ammendatud 

turbamaardlates) on mustikate kasvatamiseks sobilik. Mineraalmullale istandike rajamisel on 

aga vajalik maa-ala mustikate kasvatamiseks sobilikuks muuta. Enamasti on mineraalmullal 

liiga kõrge pH ja vähe orgaanilist materjali. Mulla pH-d langetatakse väävli või turba lisamisel.  

Turba lisamine parandab mustikataimede produktiivsust keskmiselt 68% (Starast 2008). Samas, 

väävli lisamine võib taimede saagikust mõjutada negatiivselt (Albert 2010). 

Lõuna-Eestis on uuritud (Tasa jt 2012) mineraalse ja turba pinnase mõju poolkõrgete 

mustikasortide kasvule, saagikusele ja toitaineteelementide omastamisele. Katses kasvasid 

poolkõrge mustika sordid: `Aino`, `Alvar`, `Arne` ja `Northblue`. Täheldati, et 

keskonnatingimuste mõju mustika bioloogilistele protsessidele on sorditi erinev. Kahe aasta 

keskmisena oli `Nortblue` saagikus kõrgem mineraalmullal, kuid `Aino` oli saagikam 

turbamullal. Katsest selgus, et turbamuld tagas mustikapõõsastele parema toitainevaru 

võrreldes mineraalmullaga ja see omakorda tagas parema kasvu ja suurema saagi. 

Starast jt (2017) uurisid mineraalmulla ja turvasmulla mõju poolkõrge mustikakloonide 

marjade biokeemiale. Selgus, et turvasmullal kasvanud marjad olid 54% suuremad kui 
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mineraalmullal kasvanud marjad. Samas, mineraalmullas kasvanud taimede marjade kuivaine 

ja fenoolide sisaldus oli suurem, kuid antotsüaani ja askorbiinhappe sisaldus oli turvasmullaga 

võrreldes madalam. Turvas- ja  mineraalmulla mõju uurinud Einla (2012) leidis, et turvasmuld 

mõjutas positiivselt taimede vegetatiivset kasvu, kuid mineraalmullas kasvanud marjades oli 

rohkem orgaanilisi happeid, antotsüaane ning askorbiinhappeid.  

Ochmian jt (2009) leidsid, et kasvukeskkond mõjutas marjade ja lehtede keemilist koostis, kui  

katsetaimed olid istutatud avamaale turbast, kookoskiust (Cocos nucifera L.) ja saepurust 

rajatud peenardesse. Kookoskiust peenardes kasvanud taimede lehted ja marjad sisaldasid enim 

N ja K, samas saepurus kasvanud taimede lehtedes oli enim Ca, Cu ja Zn ja marjades S ja Cu.  

Saepurus kasvanud taimed olid saagikamad. Turba peenras kasvanud taimedel oli suurem 

võrsekasv ja  suurim 100 marja mass (Ochmian jt 2010). 

Mitmed tootjad on läinud üle konteinerkasvatusele. Eestis teadaolevalt teeb selles vallas 

katsetusi ainult üks tootja- AranFarming. Kõrge saagi ja marja kvaliteedi saavutamiseks vajab 

mustikaviljelemine maksimaalset kontrolli, mis loodetakse saavutada kastmise ja täpse 

toitainete majandamisega. Toitainetekadu on siinjuures samuti oluline teema. Neid eesmärke 

mustikatootmises on kergem saavutada konteinerkasvatuses, kui traditsiooniliselt mullas 

kasvatadades leiavad Voogt jt. (2012). Palju on uuritud toitelahuste, substraadisegude, aga ka 

poti kuju ja suuruse mõju taime kasvule ja saagile (Xie jt 2009; Voogt jt 2012; Kingston jt 2017; 

Wang jt 2018 ).   

Xie jt (2009) tehtud katsed erinevate substraadisegudega näitasid, et kruusa lisamine substraadi 

segule tekitas lahtise ja hästi kuivendatud segu, kuid tõstis pH-d. Perliidi lisamine parandas 

õhuga täidetud poorsust, kuid vähendas toitainete ja veehoiuvõimet. Turvas suurendas 

orgaanilise aine sisaldust, alandas pH-d, parandas õhuga täidetud poorsust ning suurendas vee- 

ja toitainete hoidmisvõimet. Turba ja saepuru sisaldavad segud suurendasid taimede lehtede 

arvu, keskmist lehtede pindala, võrse pikkust ja võrsete paksust. Kruus mõjutas negatiivselt 

taimede kasvu. PH oli mustikataimede kasvu ja arengu seisukohalt kriitiline. Kui pH oli kõrgem 

kui 6, oli taimede kasv halb ja taimedel ilmnes rauakloroos.  

Kingston jt (2017) leidsid et turvas ja kookoskiud (Cocos nucifera L.) on head substraadid 

aedmustikate konteineris tootmiseks. Seevastu kuuse koor [Pseudotsuga menziesii Mirb. 
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(Franco)]  oli vähem sobiv, eriti kui see ületas 30% kogu substraadi segu koostisest. Kuuse 

koorega segud kippusid tihemini kastmiste vahel läbikuivama.   

Lisaks eelmainitud koostisosadele katsetasid Wang jt (2018) substraadisegudes alternatiivina 

ka plastraanuleid ja riisikestasid.  

Poorter jt. (2012) leidsid et poti suurus on oluline. Poti maht mõjutavab mitmeid juurte ja 

võrsete kasvu, fotosünteesi, toitainete omastamist, juurte hingamist, õitsemist ning biomassi 

akumuleerumist ja jaotumist. Sama mahu juures, on kõrgemad potid efektiisemad, kuna niiskus 

jaotub potis ühtlasemalt (Passioura, 2006). 

Mustikad elavad sümbioosis erikoidse mükoriisaga (ericoid mycorrhizae). Mükoriisad 

mõjutavad oluliselt mustikataimede toiteelementide omastamist (Ratemales ja Hancock 

2018).  Madala pH taseme juures on mulla toiteelementide kättesaadavus limiteeritud ja seega 

mineraalsete toiteelementide omastamine taime poolt ka vähendatud (Hanson ja Hancock 

1996). Mükoriisaseente olemasolu mullas suurendavad oluliselt multšid (Albert 2010).  

Kännasmustikatega tehtud katses (Koron ja Gogala 2000) selgus, et taimed suudavad luua 

erikoidse mükoriisaga sümbioosi. Katses kasutatud sortide `Jersey` ja `Blueray` aastasi taimi 

nakatati kasvukohale istutamisel Oidiodendron rhodogenum ja Oidiodendron griseum 

inokulaadiga. Inokulaadi kasvatamiseks materjal pärines kännasmustikate looduslikust 

kasvukohast. Tulemustest selgus, et mükoriisade mõjul oli lämmastiku ja fosfori imendumine 

parem, kaitse patogeensete mikroorganismide eest ning stressitaluvus suurem, mistõttu oli 

nakatatud taimedel võrsete kasv ja hargnemine parem. 

Kasurinen jt (2001) tehtud uuringus täheldati, et kultuurmustika sortidel (`Northcountry` ja 

`Northblue`) ja nende looduslikul mullakeskkonnas kasvavatel sugulastel on mükoriisade 

kooslused sagedased, ehkki kultuurmustikate erikoidne mükoriisa moodustumine oli 

mõnevõrra nõrgem kui hariliku mustika (Vaccinium myrtillus) ja hariliku sinika (Vaccinium 

uliginosum ) puhul. Analüüsid näitas, et kõigil liikidel moodustasid erikoidsed mükoriisad 

epidermi juurrakkudes hüüfimähise.  

Laane (2021) katsetas kilekasvuhoones kahe sordi (`Duke`,  `Northblue`) peal hüpoteesi, mille 

kohaselt mükoriisa preparaat Rhodovit mõjutab mustikate vegetatiivset kasvu, saagikust ja 

marjade biokeemilist koostist. Tulemustest selgus, et preparaat mõjutas marjade biokeemilist 

koostis, kuid mitte saagikust ega taimede vegetatiivset kasvu. Võrreldes kontroll variandiga, 
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mükoriisa preparaadiga töödeldud taimede marjad sisaldasid rohkem antotsüaane ja sordi 

`Duke` puhul olid need ka magusamad.  

 

1.2. Multšid 

 

Peenarde multšimine on mustika tootmises tavaline praktika. Multšimine takistab 

umbrohtumist ja mõjutab ka kasvutingimusi:  mulla tempratuuri, niiskust, pH-d, süsiniku 

sisaldust, struktuuri. Albert (2010) leidis, et männikoore, turba või saepuru kasutamine 

pinnakattena soodustab taimede algset kasvu ja suurendab saagikust ning orgaanilised multšid 

võivad muuta mulla reaktsiooni. Plastikmultši all on muld soojem, aga ka temperatuuride 

varieeruvused suuremad kui orgaaniliste multšide puhul. Plastikmultšide kasutamine enamasti 

tõstab saagikust, kuid selleks on vaja mulda lisada orgaanilist materjali.  (Karp jt 2006, Cox 

2009, Strik 2017, Strik 2020).  Kõige levinumad multšid on turvas, (männi ja kuuse) koor, 

saepuru, hakkepuit, hein, sõnnik, kompost, plastik kile või kangas (Cox 2009). Multšimine 

mõjutab oluliselt taimede talvekindlust, kasvu, saagikust ning mükoriisaseentega nakatumist 

(Starast 2008, Albert 2010).  

Kuna plastikut ei peeta majanduslikult ega keskkonna seisukohalt säästlikuks, otsisid Cox jt. 

(2009) plastikmultšile alternatiivi. Katsetes võrreldi mustikatootmises levinud multše, 

hakkepuidu ja plastikust peenravaiba mõju kolmele erinevale mullatüübile. Tulemustest 

järeldati, et hakkepuidu kasutamine multšina võib tuua potansiaalset kasu (suurendab süsiniku 

sisaldust mullas ja vähendab temperatuuri kõikumisi), kuid võib põhjustada mõningaid riske 

(alandab pH-d).   

Strik jt. (2020) uurisid saepuru, musta ja rohelise peenravaiba ning nende kombineeritud 

(saepuru kaetud musta ja rohelise peenravaibaga) multšide mõju kännasmustika kasvule. 

Peenravaiba värvus ei mõjutanud mulla temperatuuri ega taimede kasvu. Peenravaip suurendas 

temperatuuri võras, eriti kombineeritud lahenduse puhul. Saepurumultšiga,  peenravaibaga või 

ilma, oli aga teisel aastal  põõsastel suurem võra ja laiem juurestik, kui ainult peenravaibaga 

multšitud taimedel. Leiti, et kombineeritud lahendus (saepuru+peenravaip) oli algselt küll 
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kallim, kuid pikemas perspektiivis kasumlikum kui teised variandid, sealjuures hinnates nii 

taime kasvu kui ka hooldusele kuluvat ressurssi.  

1997. aastal katsetasid Karp jt. erinevate multšide mõju mustikataimede toitumisele ja 

saagikusele. Vaatluse all oli kontroll (ilma multšita), saepuru, turbamults, plastmultši (kile) ja 

turbaga segatud muld, mis oli kaetud plastikmultšiga. Viiendal ja kuuendal aastal pärast 

istutamist olid variandid, kus turvast kasutatud multšina või lisandina, muutnud mulla 

pealmistes kihtides happesust mustikatele sobivamaks. Multšimine mõjutas lehtede toitainete 

sisaldust ja ka saagikust. Väikseim saak saadi kontroll taimedelt ja kõrgeim taimedelt, kus 

kasutati mulla parandajana turvast ja  multšina plastikkile. 

 

1.3. Mustikate veetarve ja niisutus  

 

Kuna aedmustika juurestik on võrdlemisi maapinna lähedal (Valenzuela-Estrada 2008), 

vajavad taimed enam kastmist kui sügava juurestikuga kultuurid (Ratemales ja Hancock 2018). 

Taimede juured on suuresti mõjutatud mulla tüübist, läbilaske võimest ja multšist. 

Mustikataimed on tundlikud kastmisvee pH, soolsuse, boori, naatriumi ja kloriidi suhtes (Smith 

jt 2016). Kõrge soolsus takistab taimel vee omastamist, kuivatades taime. Kõrge soolsuse 

sümptomiks on  lehtedel kuivanud ääred.  Boor on toksiline, kui vees vee sisalduses on seda 

üle 1 ppm. Naatrium mõjutab mulla struktuuri muutes selle tihedaks ja õhuvaeseks. Kloriid on 

oluline toiteelment aga vee sisalduses peab olema all 70 ppm. Liigne kloriid kastmisvees võib 

vihmutiga kastes ka taime lehti põletada (Smith jt 2016).   Potikatsest järeldasid Voogt jt 

(2012),  et  aedmustikate konteinerkasvatuse kasumlikuks  tootmiseks on vaja kvaliteetset 

kastmisvett, kuna naatriumi ja kloriidi omastamine on taimedel väga piiratud. Ka lubi võib 

kujuneda probleemiks. Lubi sadestub niisutussüsteemidesse ning põhjustab kastmisseadmete 

ummistumist. Vihmutamisel jäävad lubjajäägid viljadele, vähendades nende turuväärtust 

(Vargas jt 2015). Suure lubjasisaldusega niisutusvesi võib tõsta mulla pH-d ja vähendada 

fosfori, tsingi ja raua lahustuvust ning kättesaadavust (Smith jt 2016).  
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Maksimaalse saagi saamiseks on vaja mustika taimi kasta. Näiteks Michiganis, kus 

mustikatootmine on oluline tööstusharu, on istandikud ligi 80% ulatuses varustatud 

kastmissüsteemiga. Levinud on kõrged vihmutid, mis võimaldavad lisaks kastmisele, kaitsta 

õisi ja pungi kevadkülmade eest. Piirkondades, kus veevarud on piiratud, kasutatakse 

niisutamiseks imbkastmist. Paljud uued istandikud on rajatud aga kombineeritud süsteemiga: 

vihmutid koos imbkastmisega (Longstroth ja Hanson, 2014). 

Mustika sordid erinavad üksteisest nii suuruse, võra kuju, juuresüsteemi kui ka viljade 

küpsemise aja suhtes (Erb jt 1991). Suur vee kadu toimub lehepinnalt aurustumise käigus, seega 

seostatakse mustikate veetarvet põõsa võra suurusega (Wang jt. 2007). Bryla jt. (2007) 

niisutuskatse tulemustest selgus, et võrreldes traditsioonilise istutuse puhul tiheistutus 

suurendas võrade üldkatet 246% aga veevajadust ainult 10%. Veekasutus oli maksimaalne 

viljade arengu ajal, kuid pärast saagi koristamist langes see järsult. Veekasutus oli kõige suurem 

sordil ‘Duke` ja kõige väiksem sordil ‘ Elliott`. Sordi `Duke`suurt veetarvet seostati sordile 

iseloomuliku tugeva ja tiheda võra kuju ning juurestikuga.   

Kui taimedel on juba välja kujunenud tugev juuresüsteem, soovitatakse hoiduda niiskuse 

tekitamisest mulla pinna lähedal (Retemales ja Hancock 2018). Head niiskustingimused 

soodustavad juurte kasvu maapinnal, mis omakorda võib tekitada juurte 

külmakahjustusi. Liigne kastmine soodustab toitainete leostumise mullast. Leostumine sõltub 

suuresti mulla läbilaskevõimest (drenaazist), vihmast, taime N sidumisest, ja N03 hulgast 

mullas. (Subbarao jt 2006). Hea drenaaziga mullad, madal saagikus, kõrged N määrad ja suured 

sademed või tugev kastmine loovad potensiaalse ohu mulla leostumisele. Kevadel võib 

probleemiks olla madal õhutemperatuur ja liigne niiskus mullas, mis takistab mustikataimedel 

toitainete omastamist (tunnuseks punased lehed) (Strik jt 2010).  

Liigne kastmine mõjutab ka viljade kvaliteeti (Bryla jt 2009). Ehret jt. (2012) leidsid oma 

uuringus, et suurem niisutuskogus suurendas mustikate suurust ja veesisaldust, kuid vähendas 

nende tugevust ja lahustuvate tahkete ainete sisaldust. Kastmine vähendas marjade veekadu 

ladustamise ajal ja pikendas seeläbi säilivusaega. Samuti muutis kastmine marjade antotsüaniini 

koostist, kuid ei mõjutanud antioksüdante ega antotsüaniini üldsisaldust. 

Kuigi liigsel kasmisel on ohud, siis peamiselt on probleemiks liigne kuivus. Isegi mõõdukas 

veestress marjade arengu lõppfaasis, mõjutab oluliselt sama aasta saaki, pärast korjet, uute 
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õiealgmete loomise aegne veestress mõjutab aga järgneva aasta saaki. (Bryla 2011) Mustikad 

ei talu põuastressi. Sademetevaese sügise korral, on vajalik maapind korralikult läbi niisutada 

(Byers ja More 1987). Põua stressis taim on külmakartlikum.   

 

Imbkastmine on laialt levinud meetod kultuurtaimede niisutamiseks. Imbkastmisvoolik 

paigaldatakse peenrale taimede lähedusse. Voolikul on teatud vahe tagant väikesed tilgutid, 

millest tilkhaaval tuleb vett. Tilgutid on varustatud klappsüsteemiga, mis aitavad vältida 

võimalikke ummistusi aga ka juurte kasvamist torusse (Kastmissüsteemid, 2022) 

Imbkastmisvoolikuid saab valida nii läbilaskevõime, aukude tiheduse, vooliku paksuse, 

materjali kestvuse  järgi.  Imbkastmisvoolikud paigaldatakse kas multši alla või peale. 

Imbkastmine on võrreldes mikrovihmutuse või kõrgete vihmutitega kastmisel oluliselt 

säästlikum.  Maksimaalse taimekasvu saavutamiseks kulus imbkastmisel 42% vähem vett kui 

mikrovihmutusel ning 56% vähem kui kõrgete vihmutitega kastmisel (Bryla jt 2011), seda aga 

ainult siis kui taimi kasteti 100% soovitatud aurustumise nõuete juures. Kui taimi kasteti 150% 

aurustumise nõuetest, siis imbkastmise puhul säilis paremini mullas niiskus, kuid taimekasv 

vähenes. Nii taime kasvu kui ka veekasutuse osas oli taimedele parim ja tõhusaim 

meetod  imbkastmine.  

Niisutusviisil on mõju saagikusele ja marjade kvaliteedile. Imbkastmine suurendab saagikust, 

üksikute marjade kaalu aga ka vähendab marjade tugevust ja suhkrute sisaldust. Bryla jt. (2009) 

uuringus  oli vaatluse all kastmisviisi ja vee koguse mõju kännasmustika  saagikusele ja vilja 

kvaliteedile. Taimi kasvatati multšitud, kõrgendatud peenardel ning kasteti vihmutite, 

mikropihustite või imbkastmise teel, soovitatud 50%, 100% või 150% evaportatsiooni nõuetest. 

Kokkuvõttes olid saak ja marja mass imbkastmise korral kastetud taimedel suuremad kui 

vihmutitega ja mikropihustitega kastetud taimedel. Kuid imbkastmine vähendas marjade 

tugevust ja mahla kuivaine sisaldust, suurendades potentsiaalselt probleeme transportimisel ja 

ladustamise ajal. Tiitritav happesus oli madalam samuti imbkastmise korral, kuid ainult siis, 

kui taimi kasteti 50% aurustumise nõuete juures.  

Ehret jt. (2012) leidsid, et imbkastmisvoolikute arv ega tilgutite tihedus ei mõjutanud saagikust 

ega viljade kvaliteeti. Siiski, kasutatakse suurema juurestiku ergutamiseks sageli kahte 
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imbkastmisvoolikut (Bryla ja Strik, 2015). Voolikud paigaldatakse algul taimede lähedale, kuid 

hiljem, taimede kasvades ja juurestiku arenedes, nihutatakse taimest veidi eemale.  

Mitme imbkastmisvooliku vajalikkus ja tilgutite tihedus võib muutuda oluliseks põõsa ja 

juurestiku kasvades, eriti kui on tegu hea drenaaziga muldadega. Tšiilis, pikaajalises katses 

uuriti imbkastmise ja mikrovihmutuse mõju mustika taimede kasvule ja saagikusele (Holzapfel 

jt 2004). Tulemustest selgus, et imbkastetud taimed andsid esimesel kahel saaki kandval aastal 

paremaid tulemusi, kuid seitsmendal aastal osutusid saagikamateks hoopis mikrovihmutatud 

taimed. Leiti, et mikrovihmutid on sobilikumad suure läbilaskevõimega liivastel muldadel, sest 

võimaldavad niisutada suuremat ala ja vesi jõuab paremini juurteni.  

Samale probleemile üritasid leida lahendust Vargas jt. (2015) imbkastmisvooliku alla 

paigutatud kangasteibist, mis ühtlustaks niiskuse jaotumist. Kangasteip, siiski ei andnud 

oodatud tulemusi. Samast katsest selgus aga, et imbkastmine on oluliselt efektiivsem N 

väetamisel kui mikrovihmutus.  

2021 töötati USAs välja nutikas rakendus (Blueberry App), mis annab senisest veelgi paremad 

võimalused kastmisvee efektiivsemaks kasutamiseks (Liakos jt. 2021). Blueberry App kasutab 

saagi aurustumise hindamiseks meteoroloogilisi andmeid, võrdlusaurustumist, saagi 

koefitsienti. Kasutajad saavad registreerimise ajal sisestada istandiku kohta 

teavet  nagu  asukoht, mullatüüp, istutamise kuupäev ja niisutussüsteemi omadused. Rakenduse 

väljund sisaldab niisutamise kestvust ja taotletud vee eraldust. Rakenduse toimivust testiti 

Georias. App osutus vägagi efektiivseks. App-iga töötlemisel saadi väiksema vee kuluga (27%) 

suurem saak (kuni 49%).  

 

Mikropihustitega kastmine võimaldab suure pinna ühtlase niisutamise. Mikropihustid on 

väiksed vihmutid, mida on kerge paigaldada. See süsteem võimaldab taimi kastmise ajal 

väetada vedelväetistaga (Kastmissüsteemid 2022). Vihmutamine on sarnane mikropihustitaga 

kastmisel, kuid kastmine toimub kõrgemalt. Kui mikropihustid on maapinna lähedal ja 

niisutavad põõsaid altpoolt siis vihmutitaga kastmine toimub kõrgemalt, nii et kastetud saavad 

ka põõsaste võrad pealt poolt.  Enamasti kõrgete vihmutiga vedelväetisi ei anta (liiga suured 

kaod). Selle süsteemi puhul sobivad rohkem graanulväetised.   
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Mõlemad süsteemid, nii mikrovihmutus kui ka kõrged vihmutid võimaldavad kevadkülmade 

eest õisi kaitsta (Longstroth ja Hanson, 2014) ja leheväetist anda.  

 

Kõrged vihmutid võivad põhjustada suhtelise õhuniiskuse suurenemist ja temperatuuri langust 

taime võras. Sellised tingimused loovad soodsa mikrokliima taimekahjuritele. Drosophila 

suzukii Matsumura on invasiivne kahjur, kes on levinud Ameerikas (Murray jt 2017). Rendon 

ja Walton (2019) katsetasid hüpoteesi, mille kohaselt niisutusmeetod mõjutab kahjuri 

Drosophila suzukii Matsumura populatsiooni. Tulemustest järeldati, et niisutusmeetod ei ole 

kuigi efektiivne antud kahjuri kontrolli puhul. Katses kasutati kahte erinevat niisutusviisi: 

imbkastmine  ja vihmutitega kastmine. Taimede vihmutamine suurendas küll taimede võras 

suhtelist õhuniiskust aga ei langetanud temperatuuri ega suurendanud kahjurite arvukust.   
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2.  MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Katseistandiku asukoht ja rajamine  

Katse viidi läbi Tartumaal,  EMÜ Rõhu katsejaamas avamaa istandikus 2020. aasta suvel, 4. 

aastaste taimedega. Taimed istutati 1. juunil 2017. aastal  pistikutest  paljundatud istikutega. 

Istandik rajati mineraalmullale, kuhu lisati turvast. Turvas laotati vagudesse (sügavus 40 cm, 

laius 80 cm). Taimed istutati 1,5 m vahedega ja ridade vahekaugusega 2,5 m. Ridade vahele 

rajati muru. Peenrad multšiti hariliku männi (Pinus sylvestris) kooremultši ja musta 

peenravaibaga (polüetüleen) (Joonis 1). Istandiku niisutus toimus mikrovihmutus- ja 

imbkastmismissüsteemiga. Taimed asetsesid istandikus plokksüsteemis (Tabel 1). Igas plokis 

oli 4 sama sorti taime ja iga rea viimases plokis oli üks lisataim, millelt andmeid ei kogutud. 

Peenrad paiknesid istandikus põhja-lõuna suunas.  

Tabel 1. Katseistandiku skeem.  

 
mikrovihmutus 

  
imbkastmine 

 

NB 5 taime D 5 taime D 5 taime NB 5 taime D 5 taime D 5 taime 

D 4 taime NB 4 taime NB 4 taime D 4 taime NB 4 taime NB 4 taime 

NB 4 taime D 4 taime D 4 taime NB 4 taime D 4 taime D 4 taime 

D 4 taime NB 4 taime NB 4 taime D 4 taime NB 4 taime NB 4 taime 

NB 4 taime D 4 taime D 4 taime NB 4 taime D 4 taime D 4 taime 

D 4 taime NB 4 taime NB 4 taime D 4 taime NB 4 taime NB 4 taime 

NB 4 taime D 4 taime D 4 taime NB 4 taime D 4 taime D 4 taime 

D 4 taime NB 4 taime NB 4 taime D 4 taime NB 4 taime NB 4 taime 

1. rida 2. rida 3. rida 4. rida 5. rida 6. rida 

Sort `Northblue` asukohta tähistab NB ja `Draper` asukohta tähistab D.  
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Antud uuringus oli kolm katsefaktorit: sort, niistus ja multš. Katses oli kaks sorti (`Northblue` 

ja ̀ Draper`), kaks niisutusviisi (mikrovihmutus ja imbkastmine) ja kaks multšitüüpi (peenravaip 

ja kooremultš). Kokku oli katsevariante 8: `Northblue`- mikrovihmutus-peenravaip, `Draper`- 

mikrovihmutus-peenravaip, `Northblue`- imbkastmine-peenravaip, `Draper`-imbkastmine-

peenravaip, `Northblue`- mikrovihmutus-kooremultš, `Draper`- mikrovihmutus-kooremultš, 

`Northblue`- imbkastmine- kooremultš ja `Draper`-imbkastmine-kooremultš.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     `Northblue ja Draper`-        `Northblue ja Draper`-  

mikrovihmutus - peenravaip     imbkastmine - peenravaip   

     
    `Northblue ja Draper`-            `Northblue ja Draper`- 

mikrovihmutus - kooremultš    imbkastmine - kooremultš 

Joonis 1. Katsevariandid.  
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Katsesordid  

Katse viidi läbi kahe aedmustika sordiga: `Northblue` ja `Draper`.  

`Northblue` -poolkõrge mustikas Vaccinium corymbosum x Vaccinium angustifolium - 

ahtalehise ja kännasmustika hübriidsort (Joonis 2), mis aretati Minnesotas (Ratemales ja 

Hancock, 2018). Esimeses sordikirjelduses (D. Wildung jt. 1983) kirjeldatakse `Northblue` 

sorti kui äärmiselt külmakindlat, saagikat (1-3kg) ja  suurte maitsvate marjadega aedmustika 

sorti. Tegemist on keskvarase sordiga, millel on jarovistatsiooni aeg üle 800 tunni. Põõsas on 

keskmise kõrgusega, laiuva kuju ja hea talvekindlusega. Marjad on keskmised kuni suured, 

tumesinised, valge viljalihaga,  hapukas-magusa maitsega. Sort on resistentne Mummy berry 

(Monilinia vaccinii-corymbosi) haigusele (Ratemales ja Hancock, 2018). Eesti tingimustes võib 

´Northblue´ istandik toota  2,2 – 3,6 t/ha marju (Albert 2010).  

Šterne ja Abolinš (2008) uurisid sorti `Northblue` ja nelja kännasmustika sordi (`Polaris`, 

`Chippewa`, `Patriot` ja `Duke`) talvekindlust Lätis erinevates istandikes. Uurimustulemustest 

selgus, et sort `Northblue` on talvekindel, kuid võrreldes teiste vaatluse all olnud sortidega, 

kõige väiksema saagikusega, 1,44 kg/põõsa kohta. Katse keskmine saagikus oli 2,68 kg/põõsa 

kohta.  

Sort `Northblue` on lisatud Eesti  puuvilja- ja marjakultuuride soovitussortimenti (Eesti 

puuvilja- ja marjakultuuride soovitussortiment 2020).  

 

Joonis 2. Poolkõrge aedmustikas, sort `Northblue` õitsemise lõpus (foto Heidi Viilop, 

18.06.2020).  
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`Draper` - kännasmustikas Vaccinium corymbosum - kõrgekasvuline aedmustika sort (Joonis 

3). Sordi `Draper` aretas James F. Hancock 2003. aastal Michiganis (J.F. Hancock, 2004). Sort 

on patenderitud, patendi number US PP15,103 P2. Tegemist on keskvarase sordiga, mis vajab 

jarovisatsiooni aega üle 800 tunni (Ratemales ja Hancock, 2018). Põõsas on püstise 

kasvukujuga ja hea külmakindlusega, täiskasvanud põõsa kõrgus 1,5 ja laius 1m. Marjad on 

suured, tugevad, helesinised, aromaatsed ja väga hea säilivusega. Sort on masinkorjatav.  

Ameerika Ühendriikide sordisoovituse (koostatud Vaikse ookeani loodeosa piirkonnale) järgi 

hinnatakse sordi `Northblue` saagikust keskmiseks ning seda soovitatakse pigem koduaeda 

(Strik jt 2014).  Sorti `Draper` soovitatakse tootmisistandikku ning selle saagikust hinnatakse 

kõrgeks.  

 

Joonis 3. Õitsev kännasmustikas, sort `Draper` (foto Heidi Viilop, 18.06.2020).  

 

2.2 Hooldustööd katses  

 

Maist kuni augusti keskpaigani väetati mustikaid kümne päevaste vahedega, välja arvatud juuli, 

kui väetamine toimus iga 7. päeva tagant. Väetamiseks kasutati  Mustika kastmisväetise 8-7-21 

0,2 %-list lahust. Kolmel korral (mai lõpp ja juuni algus), anti 

mustikatele  Ducaniti kastmisväetise 0,1%-list lahust. Kastmislahuse kulu arvestati (kõikidel 



21 
 

väetuskordadel): imbkastmisel 3 l/taim väetislahust + 1l/taim kastmisvett (torude läbipesuks) 

mikrovihmutamisel 4 l/taim väetislahust + 1l/taim kastmisvett (torude läbipesuks). Kastmisel 

lähtuti reaalsest vajadusest. Soovitus: imbkastmisel 8 liitrit vett/ taime kohta nädalas (vajadusel 

2 korda nädalas); mikrovihmutamisel 10 liitrit vett/ taime kohta nädalas (vajadusel 2 korda 

nädalas). Kogu perioodi vältel, maist septembri lõpuni, reavahesid niideti ja peenraid rohiti 

vastavalt vajadusele.  

 

2.3 Katseaasta ilmastik 

 

Ilmastiku andmed pärinevad Tartu Ülikooli E-ilmajaamast (Tartu Ülikooli E-ilmajaam 2022), 

mis on katsealale kõige lähim ilmavaatluspunkt (Tabel 2).  

Tabel 2. Keskmised õhutemperatuurid ja sademete summad september 2019 kuni august 2020 

ja aastate keskmine 2000–2020. Tabel on koostatud Tartu Ülikooli E-ilmajaama (Tartu Ülikooli 

E-ilmajaam 2022) andmete põhjal.  

aasta ja kuu 

  

keskmine 

temperatuur 0C 

  

2000 -2020 

aastate keskmine 

temperatuur 0C 

keskmine 

sademete 

koguhulk mm 

2000 -2020 

aastate keskmine 

sademete koguhulk 

mm 

2019     
september 12 12,5 65,9 48,9 

oktoober 7 6,5 71,4 50,5 

november 2,6 2,7 45,5 30,1 

detsember 1,8 1,5 42,9 26,6 

2020     
jaanuar 2,4 2,4 22,8 22,5 

veebruar 1,1 0,7 53,6 17,8 

märts 2,5 1,7 26,9 16,6 

aprill 4,9 6,5 39,5 25,3 

mai 9,8 12,4 26,7 53,4 

juuni 19 15,9 100,3 79,2 

juuli 16,7 18,7 53,6 54,3 

august 17,2 17 49,2 91,3 
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2020. aasta saagi kujunemist mõjutab eelneva aasta sügise ja talve ilm. 2019/2020 aasta 

sügistalvel lumikatet polnud. Temperatuur varieerus -7,6 C  kuni +9 C. Suurim temperatuuride 

vahe oli 29-30 detsember 2019, mil temperatuur tõusis -5C pealt +5 C. Mais ja juunis, pungade 

puhkemisel ning õitsemise ajal, öökülmasid ei olnud (Tabel 2).   

 

2.4 Katsetööd  

 

Hinnati taimede talvekahjustusi. Visuaalsel vaatlusel märgiti ära nii surnud kui ka tugevalt 

kahjustunud taimed.  

Klorofülli sisaldust hinnati lehtedest SPAD näidu alusel, mõõtmised tehti 23.07. 2020. SPAD 

näidud võeti võrse keskmisest osast, vigastusteta täismõõduliselt lehtedelt. Näitude mõõtmiseks 

kasutati klorofüllimõõtjat SPAD-502 (tootja Konica Minolta, INC). Mõõtmised toimusid 

kolmes korduses, igas korduses 20 lehte, kolmes korduses, kokku 60 lehte igas variandis.  Iga 

korduse tulemustelt leiti aritmeetiline keskmine. 

Mulla elektrijuhtivust ja temperatuuri mõõdeti seadmega 2265FS, mis on mõeldud 

kasvusubstraadi ja vee ning põllumullas leiduvate ja vees lahustunud soolade elektrijuhtivuse 

mõõtmiseks mS/cm. Elektrijuhtivuse ja temperatuuri mõõtmiseks torgati sensor otsapidi 

juurtepiirkonnas u 20 cm ulatuses sügavuselt mulda. Mõõtmised tehti juuli lõpus (23.07.2020), 

mil mõõtetulemused võeti iga variandi kolmelt korduselt kolmelt taimelt.  

Saagikust hinnati 5-pallisüsteemis iga variandi kolmel kordusel kolmel taimel. Hinnati 

järgmiselt: 1- põõsal mõni üksik oks mõne marjaga; 2- põõsal vähesed oksad täitunud 

marjadega; 3- põõsal pooled oksad täitunud marjadega; 4- põõsal üle poolte okstest täitunud 

marjadega; 5- põõsal enamus okstest täitunud külluslikult marjadega.  

Taime kasvuperioodi lõpus, kui võrse tipus oli moodustunud tipupung, mõõdeti põõsaste 

kõrgus ja laius (cm). Mõõtmised tehti 11. septemberil 2020, mõõtmiseks kasutati joonlauda. 

Samal päeval loendati ka võrseid. Loendati võrseid, mis olid harunemata ja vähemalt 15 cm 

pikkused. Mõõtmised ja võrsete loendamised tehti iga variandi kolmel kordusel kolmel taimel. 
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Marju analüüsiti  EMÜ aianduse laboratooriumis. Mustika marjade biokeemilise koostise 

analüüside jaoks vajalikud marjad (täisküpsuse saavutanud marjad) korjati esimese korje saagi 

hulgast (31.07.2020). Marju hoiti kuni analüüside tegemiseni sügavkülmas. Analüüsid tehti 5. 

- 7. oktoobril 2020. Analüüside läbiviimiseks marjad sulatati, misjärel purustati saumikseriga 

ühtlaseks massiks. Kõik analüüsid viidi läbi kolmes korduses, ühes korduses  oli 100 g marju. 

 

2.5 Biokeemilised analüüsid  

 

Vilja mahla kuivaine (suhkrute sisaldus) määrati refraktomeetriga Pocket Pal-1 (tootja Atago 

CO., Ltd.). Orgaaniliste hapete üldsisaldus (g/ 100 g kui on sisaldus) määrati tiitrimise teel 0,1 

N NaOH-ga ning hapete üldsisaldus väljendati sidrunhappena. Arvutati ka mahla kuivaine ja 

orgaaniliste hapete suhtarv, mille alusel on võimalik hinnata viljade haput või magusat maitset. 

Fenoolide üldsisaldust määrati Folin-Ciocalteu meetodil 765 nm lainepikkusel 

spektrofotomeetriga Cary 60 UV-Vis (tootja Agilent Technologies). Fenoolide sisaldus 

väljendati gallushappena mg/100 grammi värskete marjade kohta ning see arvutati 

kalibratsioonigraafiku alusel.  

Antotsüaanide sisalduse määramisel kasutati spektrofotomeetrit Cary 60 UV-Vis (tootja 

Agilent Technologies) ja  sisaldus väljendati tsüanidiin-3-glükosiidi järgi mg/100 g. 

Puhverlahuste pH 1,0 ja pH 4,5 juures määrati lahuste optilised tihedused lainepikkustel 510 

nm ja 700 nm. 

Ekstraktide antioksüdantsete omaduste hindamiseks kasutati spektrofotomeetrilist stabiilse 

vaba radikaali difenüülpikrüülhüdrasüüli (DPPH) sidumise meetodit. Reaktsiooni käigus 

antioksüdantsed ühendid loovutavad ühe vesiniku aatomi, seovad DPPH radikaali. 

Antioksüdatiivsust mõõdeti spektrofotomeetriga Cary 60 UV-Vis (tootja Agilent Technologies) 

nii taimeproovide kui ka võrdluslahuse valgusneelduvust lainepikkusel 515 nm.  
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2.6. Katse andmete statistiline analüüs 

 

Katseandmete töötlus viidi läbi andmetöötlustarkvaras BlueSkay Statistics (vabavara Ver.-7).  

Andmete analüüsimiseks kasutati kolme faktorilist dispersioonanalüüsi (Tukey test), 

usalduspiiriks määrati 95% (p<0,05). Katsefaktoriteks olid sort, niisutusviis ja multš. Joonistel 

on toodud korduste keskmine. Erinevad tähed märgistavad usutavaid erinevusi.  

Andmete omavaheliste seoste leidmiseks tehti Pearsoni korrelatsioonanalüüs, kus arvutati 

korrelatsioonikordaja r, mis mõõdab kahe pideva tunnuse vahelist lineaarse seose tugevust ja 

suunda. Kui r = 0, siis seos puudub, kui r ˃ 0, siis on korrelatsioon positiivne ja kui r ˂ 0, siis 

on korrelatsioon negatiivne. Töös on antud korrelatsioonikordaja tugevuse hinnang järgmisel 

viisil: 0,00-0,19 olematu; 0,20–0,39 nõrk; 0,40–0,69 keskmine; 0,7–1,0 tugev. Jooniste 

tegemiseks kasutati tabelarvutusprogrammi Excel (Microsoft Office 2010) ja 

joonestusprogrammi AutoCAD ver. 2012.  
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Taimede vegetatiivne kasv, saagikus ja SPAD  

Katsepõõsaste kõrgus neljandal kasvuaastal oli 47-71 cm (Joonis 4). Sordi ̀ Draper` kõrgus oli 

59-71 cm, kuid erinevus jäi katse varieeruvuse piiridesse ning niisutusviisil ja multšil mõju ei 

olnud. Sort `Northblue` kõrgus oli 47-52 cm, erinevus jäi samuti katse varieeruvuse piiridesse 

ning niisutusviisil ja multšil mõju ei olnud. Statistiliselt olulised erinevused olid ainult 

variantide vahel: `Draper`-imbkastmine-kooremultš  ja `Northblue`-imkastmine-peenravaip 

vahel (p=0,013), ̀ Draper`-imbkastmine-kooremultš  ja ̀ Northblue`-mikrovihmutus-peenravaip 

vahel (p=0,040) ning `Draper`-mikrovihmutus-kooremultš  ja  `Northblue`-imbkastmine-

peenravaip  vahel (p=0,017).  

Katsefaktoritest avaldasid põõsa kõrgusele usutavat mõju sort (p<0,001) ja multš (p=0,028). 

Niisutusviisil põõsa kõrgusele usutavat mõju ei olnud (p=0,681). Kõrgemad põõsad olid sordil 

`Draper`, mille katse keskmine oli 65 cm, sordil `Northblue` aga 51 cm.  Kooremultš mõjutas 

positiivselt põõsa kõrgust. Katse keskmiselt olid koorepurul kasvavad taimed kõrgemad - 

kooremultšil  61 cm ja peenravaibal 55 cm. 

Joonis 4. Mustikapõõsaste kõrgus (cm) sõltuvalt kasvatustehnoloogiast. Erinevad tähed 

märgistavad statistiliselt usutavaid erinevusi (Tukey, p<0,05). Sordi mõju p<0,001, multši mõju  

p=0,028, niisutusviisi mõju p=0,681. 
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Katsepõõsaste laius oli 63-93 cm (Joonis 5). `Northblue` laius oli 76-93 cm, erinevus jäi katse 

varieeruvuse piiridesse ning niisutusviisil ja multšil mõju ei olnud. Sort `Draper` laius oli 63-

78 cm, erinevus jäi samuti katse varieeruvuse piiridesse ning niisutusviisil ja multšil mõju ei 

olnud. Statistiliselt olulised erinevused olid ainult variantide vahel: `Draper`-mikrovihmutus-

peenravaip  ja `Northblue`-imbkastmine-kooremultš (p=0,030) ja `Draper`-mikrovihmutus-

peenravaip  ja `Northblue`-mikrovihmutus-kooremultš  (p=0,026). 

 Katsefaktoritest avaldasid põõsa laiusele usutavat mõju sort (p=0.002) ja multš (p=0,008). 

Niisutusviisil põõsa kõrgusele usutavat mõju ei olnud (p=0,936). Laiemad põõsad olid sordil 

`Northblue`, mille katse keskmine oli 86 cm, sordil `Draper` aga 72 cm.  Kooremultš mõjutas 

positiivselt põõsa laiust. Katse keskmiselt olid kooremultšil kasvanud taimed laiemad - 

kooremultšil  85 cm ja peenravaibal 73 cm. 

 

Joonis 5. Mustikapõõsaste laius (cm) sõltuvalt kasvatustehnoloogiast. Erinevad tähed 

märgistavad statistiliselt usutavaid erinevusi (Tukey, p<0,05). Sordi mõju p=0,002, multši mõju  

p=0,008, niisutusviisi mõju p=0,936.  

 

 

Võrsete kasv oli katsetaimedel erinev, põõsa võrsete arv oli 0,1 kuni 5,8 (Joonis 6). Sordi 

`Northblue` põõsastel soodustas võrsete arvukust imbkastmine kooremultš. Sordile `Draper` 
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niisutusviis ja multš mõju ei avaldanud. Statistiliselt olulised erinevused olid `Northblue`-

imbkastmine-kooremultš ja kõikide teiste katses olnud variantide vahel.  

Katsefaktoritest mõjutasid võrsete arvukust sort (p=0,0045), niisutusviis (p=0,008) ja multš 

(p<0,001). Sordil `Northblue` oli võrseid rohkem, katse keskmine 2,2 tk, sordil `Draper` aga 

0,8 tk. Imbkastmine mõjutas positiivselt võrsete arvu – imbkastmise korral oli taimedel katse 

keskmiselt 2,1 võrset, mikrovihmutusel aga 0,9 võrset. Kooremultš mõjutas samuti  positiivselt 

võrsete arvu.  

 

Joonis 6. Keskmine võrsete arv mustika põõsa kohta sõltuvalt kasvatustehnoloogiast. Erinevad 

tähed märgistavad statistiliselt usutavaid erinevusi (Tukey, p<0,05). Sordi mõju p=0,0045, 

niisutusviisi mõju p=0,008,  multši mõju  p<0,001. 

 

Katsepõõsaste saagikus oli 1,2-3,6 palli. (Joonis 7). Sordi `Draper` saagikus oli 2,6-3,6 palli, 

erinevus jäi katse varieeruvuse piiridesse ning niisutusviisil ja multšil mõju ei olnud. Sordi 

`Northblue` saagikus oli 1,2-2,4 palli, niisutusviisil ja multšil mõju ei olnud. 

Katsefaktoritest avaldas saagikusele usutavat mõju sort (p<0.001).  Niisutusviisil (p=0,278) ja 

multšil (p=0,582) saagikusele usutavat mõju polnud. Saagikam oli sort `Draper`, mille katse 

keskmine oli 3,2 palli, `Northblue` katse keskmine oli 1,6 palli.  

 



28 
 

 

 

Joonis 7. Mustika põõsa saagikus pallides sõltuvalt kasvatustehnoloogiast. 0-5 pallides. 

Erinevad tähed märgistavad statistiliselt usutavaid erinevusi (Tukey, p<0,05). Sordi mõju  

p<0,001, niistustusviisi mõju p=0,278, multši mõju p=0,582.  

 

Lehtede SPAD näit varieerus vahemikus 37-44 (Joonis 8). Sordi `Draper` SPAD näit oli 40-

44, oluline erinevus oli variandite vahel: `Draper`-imbkastmine-peenravaip ja `Draper`- 

mikrovihmutus-kooremultš  (p=0,0376). Sort `Nortblue` SPAD näit oli 37-38 ühikut, erinevus 

jäi katse varieeruvuse piiridesse ning niisutusviisil ja multšil mõju ei olnud.   

Katsefaktoritest avaldas SPAD näidule usutavat mõju sort (p<0,001) ja multš (p=0,0168).  

Niisutusviisil SPAD näidule usutavat mõju polnud (p=0,587). SPAD näit oli kõrgem sordil 

`Draper` ning  positiivselt mõjutas SPAD näitu kooremultš.  
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Joonis 8. Mustika põõsa SPAD näit sõltuvalt kasvatustehnoloogiast. Erinevad tähed 

märgistavad statistiliselt usutavaid erinevusi (Tukey, p<0,05). Sordi mõju  p<0,001, multši 

mõju p=0,0168, niistutusviisi mõju p=0,587.  

 

 

3.2  Marjade biokeemiline koostis 

 

Marjade mahla kuivaine  sisaldus oli 12,5-13,6 g/100g (Joonis 9). Sordi `Nortblue` marjade 

kuivaine sisaldus jäi vahemikku 12,6-12,8 g/100g, erinevus jäi katse varieeruvuse piiridesse 

ning niisutusviisil ja multšil mõju ei olnud. Sordi `Draper` kuivaine sisaldus varieerus 12,5- 

13,6 g/100g.  Olulised erinevused olid variantide vahel: `Draper`-imbkastmine-peenravaip” ja 

`Draper`-mikrovihmutus-kooremultš (p=0,0071), `Draper`-imbkastmine-peenravaip” ja 

`Draper`-mikrovihmutus-peenravaip (p=0,0031). 

Katsefaktoritest avaldasid marja kuivaine sisaldusele  usutavat mõju sort (p=0,0015) ja 

niisutusviis (p=0,0027), mõju puudus multšil (p=0,525). Kuivaine sisaldus oli suurem sordil 

`Draper`. Positiivselt mõjutas kuivaine sisaldust mikrovihmutus. Multšil kuivaine sisaldusele 

usutavat mõju ei olnud.  
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Joonis 9. Marjade kuivaine sisaldus (g/100g) sõltuvalt kasvatustehnoloogiast. Erinevad tähed 

märgistavad statistiliselt usutavaid erinevusi (Tukey, p<0,05). Sordi mõju  p=0,0015, 

niisutusviisi mõju p=0,0027, multši mõju p=0,525.  

 

 

Marjade orgaaniliste hapete sisaldus varieerus 0,58-0,94 g/100g. (Joonis 10). Sordi `Draper` 

orgaaniliste hapete sisaldus oli 0,75-0,94 g/100g, erinevus jäi katse varieeruvuse piiridesse ning 

niisutusviisil ja multšil mõju ei olnud.  Sordi `Northblue` orgaaniliste hapete sisaldus oli 0,58-

0,63 g/100g, niisutusviisil ja multšil mõju ei olnud. 

 

Katsefaktoritest avaldas marjade orgaaniliste hapete sisaldusele olulist mõju sort (p<0,001), 

multšil (p=0,189)  ja niisutusviisil (p=0,433) olulist mõju polnud. Sordi `Draper` marjade 

orgaanliste hapete sisaldus oli kõrgem kui sordil `Northblue`, katse keskmised vastavalt 0,82 ja 

0,61 g/100g. 
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Joonis 10. Marjade orgaaniliste hapete sisaldused (g/100g) sõltuvalt kasvatustehnoloogiast. 

Erinevad tähed märgistavad statistiliselt usutavaid erinevusi (Tukey, p<0,05). Sordi mõju  

p<0,001, niisutusviisil p=0,433 ja multšil p=0,189 oluline mõju puudus. 

 

Marjade kuivainete ja hapete suhtarv oli 14-22. (Joonis 11). Sordi `Northblue` suhtarv oli 

20-22 ja sordil ‘Draper’ 14-18 ning kummagi sordi puhul kasvatustehnoloogia mõju ei olnud.  

Katsefaktoritest avaldas kuivainete ja hapete suhtarvule statistiliselt usutavat mõju sort 

(p<0,001), multšil (p=0,349) ja niistusviisil (p=0,368) olulist mõju ei olnud. Sordil `Northblue` 

oli kuivainete ja hapete suhtarv kõrgem, kui sordil `Draper`, katse keskmised vastavalt 21,0 ja 

16,2. 
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Joonis 11. Mustikate kuivainete ja hapete suhe sõltuvalt kasvatustehnoloogiast. Erinevad tähed 

märgistavad statistiliselt usutavaid erinevusi (Tukey, p<0,05). Sordi mõju  p<0,001, 

niisutusviisi mõju p=0,368 ja multši mõju p=0,349. 

 

Fenoolide sisaldus oli vahemikus 165-192 mg/100g (Joonis 12). Sordil `Draper` oli fenoolseid 

ühendeid 165-171mg/100g ja sordil `Northblue` 180-192 mg/100g, mõlema sordi puhul 

kasvatustehnoloogiatel mõju ei olnud.  Olulised erinevused olid variantide vahel: `Draper`-

mikrovihmutus-peenravaip ja `Northblue`-mikrovihmutus-kooremultš (p=0,0447), `Draper`-

mikrovihmutus-peenravaip ja Northblue`-mikrovihmutus-peenravaip (p=0,025).  

Katsefaktoritest avaldas fenoolide sisaldusele olulist mõju sort (p<0,001), niisutusviisil 

(p=0,345) ja multšil (p=0,971) mõju ei olnud. Fenoolseid ühendeid sisaldasid rohkem 

`Northblue` marjad 187mg/100g, sordil `Draper` aga 168mg/100g. 
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Joonis 12. Mustikate fenoolide sisaldused sõltuvalt kasvatustehnoloogiast. Erinevad tähed 

märgistavad statistiliselt usutavaid erinevusi (Tukey, p<0,05). Sordi mõju  p<0.001, 

niisutusviisi mõju p=0,345 ja multši mõju p=0,971.  

 

Antotsüaanide sisaldus marjades oli 188-277mg/100g. (Joonis 13). Sordil `Draper` mõõdeti 

antotsüaane 188-230 mg/100g, erinevused olid mikrovihmutatud ja imbkastetud peenravaibal 

kasvavate põõsaste variantide vahel. Sordil ̀ Northblue` mõõdeti antotsüaane 239-277 mg/100g, 

varieeruvus jäi katse piiridesse ja niisutusviisil ning multšil mõju polnud.  

Katsefaktoritest avaldas antotsüaanide sisaldusele olulist mõju sort (p<0.001), niisutusviisil 

(p=0,138) ja multšil (p=0,868) mõju ei olnud. Sordi `Northblue` marjad sisaldasi antotsüaane 

rohkem kui sordi `Draper` marjad, katse keskmised vastavalt 285 mg/100g ja 210 mg/100g.  
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Joonis 13. Mustikate antotsüaanide sisaldus (mg/100g) sõltuvalt kasvatustehnoloogiast. 

Erinevad tähed märgistavad statistiliselt usutavaid erinevusi (Tukey, p<0,05). Sordi mõju  

p<0,001, niisutusviisi mõju p=0,138 ja multši mõju p=0,868. 

 

Antioksüdatiivne aktiivsus marjades oli 27 -35 mg/100g (Joonis 14). Erinevused jäid katse 

piiridesse. Antioksüdatiivset aktiivsust ei mõjutanud ükski katsefaktor.  

 

Joonis 14. Mustikate antioksüdatiivne aktiivsus (mg/100g) sõltuvalt kasvatustehnoloogiast. 

Erinevad tähed märgistavad statistiliselt usutavaid erinevusi (Tukey, p<0,05). Sordi mõju  

p<0,001, niisutusviisil p=0,138 ja multšil p=0,868 mõju ei olnud. 
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Mulla temperatuur varieerus vahemikus 17,0-17,7 0C (Joonis 15). Olulist erinevust sortide 

piires ei olnud.  

Katsefaktoritest mõjutas mulla temperatuuri sort (p=0,0067). Positiivselt mõjutas mulla 

temperatuuri sort `Northblue`, mille muld oli keskmiselt soojem, kui sordil `Draper`, 

temperatuurid vastavalt 17,5 0C ja 17,1 0C. Niisutusviis (p=0,635) ja multš (p=0,207) mulla 

tempratuuri ei mõjutanud.  

 

 

Joonis 15. Mustikapeenarde mulla temperatuur (0C )sõltuvalt kasvatustehnoloogiast. Erinevad 

tähed märgistavad statistiliselt usutavaid erinevusi (Tukey, p<0,05). Sordi mõju  p=0,0067, 

niisutusviisi mõju p=0,635 ja multši mõju p= 0,207. 

 

3.2. Näitajate korrelatsioonanalüüs  

 

Põõsa kõrguse ja SPAD näidu vahel oli keskmine positiivne seos (R=0,7; p=0,0202) ja 

orgaaniliste hapete vahel tugev positiivne seos ( R=0,74; p=0,0025; Tabel 3). Saagikus oli 

keskmises negatiivses korrelatsioonis marja fenoolidega (R=-0,69; p=0,0127) ja tugevas 

negatiivses korrelatsioonis antotsüaanide (R=-0,7011; p=0,0085) sisaldusega. Põõsa laius oli 

keskmises positiivses seoses mulla temperatuuriga (R=0,64; p=0,0449). 
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Tabel 3. Mustikataimede vegetatiivsete parameetrite, mulla temperatuuri  ja viljade 

biokeemiliste näitajate korrelatsioonimaatriks (Pearson). 

 

    marja biokeemilised näitajad                                      mulla ja SPAD näitajad 

    kuivaine 

org. 

happed 

kuivaine/ 

happed fenoolid 

antot-

süaanid 

anti-
oksüdatiivne 

aktiivsus SPAD  mulla temp. 

p
õ
õ

sa
 v

eg
et

at
ii

v
se

 k
as

v
u

 n
äi

ta
ja

d
 

kõrgus 0,54 0,74 -0,61 -0,59 -0,59 -0,19 0,67 -0,14 

laius -0,23 -0,24 0,25 0,36 0,51 0,06 -0,15 0,64 

võrsed -0,32 -0,15 0,09 0,08 0,2 -0,15 -0,41 0,25 

saagikus 0,36 0,41 -0,35 -0,69 -0,7 -0,27 0,4 -0,59 

SPAD 0,6 0,56 -0,41 -0,5 -0,61 -0,22 1 -0,17 

mulla temp. -0,3 -0,16 0,16 0,44 0,47 0,09 -0,17 1 

Olulised seosed on märgitud rohelisega (keskmine- roheline; tugev- tumeroheline).   
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5. ARUTELU 

 

Taimede vegetatiivset kasvu, võrsete arvu, SPAD näitu ja saagikust mõjutasid sordiomadused. 

Enamasti olid sordi `Northblue` taimed madalamad ja laiemad ja sordi `Draper` põõsad 

kõrgemad ja kitsamad. Sordil `Northblue`oli ka oluliselt rohkem võrseid. Põhjuseks olid 

genotüübi erinevused. Sort `Northblue` on ahtalehelise- ja kännasmustika hübriidsort, `Draper` 

aga kännasmustikas. Ahtalehelisele mustikale on iseloomulik madal (10-60cm) kasv, laiuv 

võra. Ahtalehelised mustikad moodustavad hulgaliselt risoome, kasvatades enda ümber 

tihedaid kõrvalpõõsaid. Kännasmustikas on tugeva püstise (1-2m) kasvuga ja harva moodustab  

risoomidega kõrvalpõõsaid (Starast jt 2005).  

Lisaks sordiomadustele, oli taimede vegetatiivsele kasvule (kõrgus, laius) ja võrsete arvule 

mõju ka multšil. Koorepurumultš mõjutas positiivselt nii taimede kõrgust, laiust kui ka võrsete 

arvukust.  Uuringud on näidanud, et kooremultšil on taimekasv parem (Clark ja Moore 1991). 

Multšid soodustavad taimede kasvu parandades mulla niiskus- ja temperatuurirežiimi. 

Männikoore, turba või saepuru kasutamine pinnakattena kiirendab taimede algset kasvu ja 

suurendab saagikust ning paranevad ka mulla füüsikalised omadused (Noormets, 2006).  

Võrsete kasvu mõjutas ka niisutusviis. Soodsalt mõjus imbkastmine. Ka teistes katsetes on 

selgunud et imbkastmine on efektiivsem lämmastikuga väetamisel kui mikrovihmutus (Vargas 

jt. 2015). Mikrovihmutus on “pillav” süsteem, eriti kui kastmisel toimub ka väetamine. Palju 

vett ja väetist läheb kaduma ning mustikataim ei pruugi vajalikku kogust niiskust ja väetist kätte 

saada. See eest, imbkastmisel jõuab kõik antud vesi ja väetis taimede juurteni.  

SPAD näitu mõjutasid katsefaktoritest sort. SPAD näit oli kõrgem sordil ̀ Draper`. SPAD näidu 

alusel saab hinnata kui taime toiteelementide omastamist, eelkõige lämmastikku. SPAD näit oli 

tugevas positiivses korrelatsioonis põõsa kõrgusega. Mida kõrgem oli klorofülli mõõdikul näit, 

seda kõrgem põõsas. Klorofüllmeetri lugemi ja taimede kasvuperimeetri vahelisi seoseid 

täheldas ka Starast oma katses (2008).   
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 Saagikust mõjutasid ainult sordiomadused. Sort `Draper`oli saagikam, kui sort `Northblue`. 

Kuigi varasematest uuringutest  peenravaip on taganud soojema mullatemperatuuri, mis 

omakorda on mõjutanud saagikust (Karp jt 2006), siis antud töös mõjutas mullatemperatuuri 

sort ning multši ja saagikuse vahelisi seoseid ei leitud. Samas, sordi mõju mullatemperatuurile 

võib olla kaheldav, kuna taimed olid noored (3. kasvuaasta) ja temperatuuride vahe minimaalne 

(17,5-17,1).  

Marjade biokeemilist koostist mõjutasid sordiomadused. Sordi `Northblue` marjad sisaldasid 

rohkem fenoolseid ühendeid ja antotsüaane. Korrelatsioon analüüsist leiti saagikuse ja marja 

fenoolsete ühendite ning antotsüaanide vahel  tugev negatiivne seos. Ehk, mida saagikam oli 

taim, seda vähem sisaldasid marjad fenoolseid ühendeid ja antotsüaane. Kuna mustikate 

tervislikkust seostatakse just fenoolsete ühendite ja eriti antotsüaanidega (Winter ja Bickford, 

2019; Niles ja Park, 2014; Wu et al., 2006; Remberg jt 2005 ), siis võib öelda, et antud juhul 

olid tervislikumad marjad väiksema saagikusega põõsastel.  

Sarnaseid seoseid on täheldatud ka varasemates töödes. Alberti (2010) katsetulemused näitasid, 

et „...vähese lämmastikusisaldusega väetisega väetatud põõsaste marjad olid magusama 

maitsega. Viljad olid antotsüaanide rikkamad, kui taimi väetati nii lubja kui ka 

kompleksväetisega, kus oli vähe lämmastikku.” Volens (2016) magistritöö tulemustest selgus, 

et väiksema saagikusega taimedel olid magusamad marjad. Tegemist oli väetuskatsega, kus 

magusamad marjad ja väiksem saak saadi kõige vähem lämmastikku sisaldava väetisega. 

Vaiura (2018) leidis et marjade biokeemilist koostist mõjutab tugevalt taimede genotüüp.  

Kui sordi `Nortblue` marjadel oli rohkem fenoolseid ühendeid ja antotsüaane, siis kuivaineid ja 

orgaanilisi happeid oli rohkem sordi `Draper` marjades. Korrelatsiooni analüüsist leiti põõsa 

kõrguse ja orgaaniliste hapete vahel tugev positiivne seos.  Marjade kuivaine sisaldust mõjutas 

positiivselt mikrovihmutus. Siiski, kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtarv oli suurem sordil 

`Nortblue` marjadel, katse keskmiselt 21, sordil `Draper`aga 16. Kelt jt. (1997) on 

iseloomustanud seda näitajat järgmiselt: kui suhtarv < 12–15, siis inimene tunneb haput maitset; 

kui suhtarv > 12–15- st, siis inimene tunneb magusat maitset. Antud katses olid kõikide 

variantide tulemused üle 14, ehk kõikide variantide marjad maitsesid  pigem magusalt. Siiski, 

sordi `Northblue` marjad olid oluliselt magusamad kui sordi `Draper`marjad.      
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KOKKUVÕTE 

 

Nõudlus tervislike marjade järele on toonud kaasa suurenenud huvi aedmustikate tootmise 

vastu. Efektiivne tootmine nõuab järjepidevaid katseid tehnoloogia ja sortide vallas, nii et 

kasumliku tootmise juures ei väheneks mustikate tervistavad omadused.  

Uurimustöös püstitati hüpotees, mille kohaselt niisutusviis ja multšitüüp mõjutavad 

mustikataimede vegetatiivset kasvu ja saagikust ning marjade biokeemilist koostist. Antud 

uurimustöö eesmärk oli välja selgitada avamaa tingimustes mineraalmullal imbkastmise ja 

mikrovihmutamise ning erinevate multšide (peenravaip ja männi kooremultš) mõju 

mustikataimede vegetatiivsetele ja biokeemilistele parameetritele ning saagikusele. Selleks 

mõõdeti EMÜ Rõhu katsejaamas taimede vegetatiivseid näitajaid ning korjati analüüside 

tarbeks marju. Hüpotees leidis antud uurimustöös kinnitust. Multštüüp ja niisutusviis mõjutasid 

taimede kasvu ja saaki. Imbkastmine suurendas võrsete arvu. Mikrovihmutus suurendas 

orgaaniliste hapete sisaldust marjas. 

Kasvatustehnoloogia ja sordi mõju mustikataimede kasvule ja saagikusele ning seosed 

korrelatsioon analüüsist (Joonis16). 

• Katsepõõsaste kõrgust mõjutasid sordiomadused ja multš. Sordi `Draper` põõsad 

kõrgemad ja taimede kõrgust mõjutas positiivselt kooremultš.  

• Põõsaste laiust mõjutasid sordiomadused ja multš. Sordi `Northblue` taimed olid 

laiemad ning positiivselt mõjutas põõsaste laiust kooremultš. 

• Võrsete arvukusele avaldasid mõju kõik katsefaktorid: sort, niisutusviis ja multšitüüp. 

Võrreldes sordiga `Draper` oli sordil `Northblue` võrseid rohkem. Võrsete arvukust 

mõjutas positiivselt imbkastmine ja koormultš. 

•  Saagikusele, SPAD näidule ja mulla temperatuurile oli mõju sordil. Võrreldes sordiga 

`Northblue` oli sort `Draper` saagikam ning keskmiselt oli selle sordi taimede SPAD 

näit suurem.  
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• SPAD näit oli tugevas positiivses korrelatsioonis põõsa kõrgusega.  

• Mullatemperatuuri ja põõsa laiuse vahel leiti positiivne seos.   

 

Joonis 16. Kasvatustehnoloogia ja sordi mõju mustikataimede kasvule ja saagikusele.  

 

Kasvatustehnoloogia ja sordi mõju mustika keemilise koostise parameetritele ja seosed 

korrelatsioonanalüüsist (Joonis17). 

• Antotsüaanide ja fenoolide sisaldust mõjutasid sordiomadused. Sordi `Northblue` 

marjad sisaldasid rohkem antotsüaane ja fenoole.  

• Marjade kuivaine sisaldust mõjutas sort ja niisutusviis. Kuivaine sisaldus oli suurem 

sordi `Draper`marjades ning mikrovihmutatud taimede marjades. 

Katsefaktorite mõju kasvule ja 

saagile (dispersioonanalüüs)  

Seosed (korrelatsioonanalüüs) 
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• Orgaaniliste hapete sisaldust marjas mõjutasid sordiomadused. Orgaanilisi happeid oli 

rohkem sordi `Draper` marjades. 

• Kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtarvu mõjutasid sordiomadused. Sordi `Northblue` 

marjade kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtarv oli suurem.  

• Korrelatsioon analüüs näitas, et kõrgemate põõsaste marjades oli rohkem happeid.  

Antotsüaane ja fenoole oli rohkem väiksema saagiga põõsaste marjades.  

 
 

 

Joonis 17. Kasvatustehnoloogiate mõju mustika keemilise koostise parameetritele.  

 

Kuna selget ühesuunalist mõju niisutusviis ei andnud, siis võib tootjatele soovitada 

mikrovihmutust, millega saab lisaks kastmisele kaitsta taimede õisi kevadkülmade eest.  Kuigi 

kooremultš mõjutas positiivselt mitut mõõdetud parameetrit, tuleb selle multši puhul arvestada 

täiendavate kuludega umbrohu tõrjumisele. Antud uurimustöö põhjal võib soovitada Eesti 

tingimustesse sorti `Draper`, eelkõige vitaalse kasvu ja saagikuse tõttu.  

 

 

Katsefaktorite mõju marja biokeemiale  

(dispersioonanalüüsist) 

 

Seosed (korrelatsioonanalüüsist) 

  



42 
 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS  

 

1. Albert, T. (2010) Influence of fertilisation and mulch on growth, yield and fruit 

biochemical composition of blueberries. Eesti Maaülikool. [Doktoritöö]. Tartu. 

2. Bryla, D. R., & Strik, B. C. (2007). Effects of Cultivar and Plant Spacing on the 

Seasonal Water Requirements of Highbush Blueberry. Journal of the American Society 

for Horticultural Science J. Amer. Soc. Hort. Sci. 132(2). 270-277.  

3. Bryla, D., Yorgey, B., Shireman, A. (2009). Irrigation management effects on yield 

and fruit quality of highbush blueberry. Acta horticulturae. 649-656. 

4. Bryla, D. R., Gartung, J. L., Strik, B. C. (2011). Evaluation of Irrigation Methods for 

Highbush Blueberry—I. Growth and Water Requirements of Young Plants. 

HortScience horts. 46(1). 95-101.  

5. Byers, P.L., Moore, J.N. (1987) Irrigation scheduling for young highbush blueberry 

plants in Arkansas. HortiScience. 22. 52-54 

6. Clark, J.R., Moore, J.N. (1991). Southern blueberry response to mulch. 

HortTechnology 1: 52–54. 

7. Cox, J. (2009). Comparison of plastic weedmat and woodchip mulch on low chill 

blueberry soil in New South Wales. Australia. Acta Horticulturae. 810. 475-482. 

8. Davis, J. V., Haby, Vincent A., Neuendorff, E. W., Peters, S. C. (1992). Effect of 

Irrigation Water Quality on Rabbiteye Blueberry Plant Growth. Texas A & M 

University. [www].  https : / /hdl .handle .net /1969 .1 /190072. (05.01.2022). 

9. Einla, M. (2012) Mõnede poolkõrge mustika sortide (Vaccinium x atlanticum 

E.P.Bicknell) produktiivsus ja viljade kvaliteet sõltuvalt kasvukoha mullastikust. Eesti 

Maaülikool. [magistritöö]. Tartu. 

10. Erb, W.A., Draper, A.D., Swartz, H.J. (1991). Combining Ability for Canopy Growth 

and Gas Exchange of Interspecific Blueberries under Moderate Water Deficit. Journal 

of the American Society for Horticultural Science jashs. 116(3). 569-573.  

https://hdl.handle.net/1969.1/190072


43 
 

11. Ehret, D.L., Frey, B., Forge, T., Helmer, T., Bryla, D.R. (2012). Effects of Drip 

Irrigation Configuration and Rate on Yield and Fruit Quality of Young Highbush 

Blueberry Plants. Hortscience. 47. 414-421. 

12. Giongo, L., Ieri, F., Vrhovsek, U., Grisenti, M., Mattivi, F., Eccher, M. (2006). 

Characterization of vaccinium cultivars: horticultural and antioxidant profile. Acta 

Hortic. 715. 147-152. 

13. Haman, D.Z., Smajstrla, A.G., Pritchard, R.T., Lyrene, P.M. (1997). Response of 

young blueberry plants to irrigation in Florida. HortScience 32. 1194-1196. 

14. Hancock, J. F. (2004). Blueberry plant denominated `Draper`. East Lansing. MI.  

10/350,344.  [www]. https://patents.google.com/patent/USPP15103P3/en (02.02.2022). 

15. Hanson, E.J., Hancock, J.F. (1996). Managing the Nutrition of Blueberries. Extension 

Bulletin E-2011. Michigan State University Extention. East Lansing. Michigan.  

16. Kalt, W., McDonald, J. E. (1996). Chemical Composition of Lowbush Blueberry 

Cultivars. Agriculture and Agri-Food Canada Research Centre, Kentville, Nova Scotia. 

Canada. Journal of the American Society for Horticultural Science.  121(1):142-146. 

17. Kastmissüsteemid. (2022). Baltic Agro Estonia. [www]. 

https://www.balticagro.ee/kastmissusteemid (07.03.2022). 

18. Kasurinen, A., Holopainen, T., Anttonen S. (2001) Mycorrhizal colonisation of 

highbush blueberry and its native relatives in central Finland. Agricultural and food 

science in Finland. Vol. 10: 113–119. 

19. Karp, K., Noormets, M., Starast, M. and Paal, T. (2006). The influence of mulching 

on nutrition and yield of ´Northblue´ blueberry. Acta Hortic. 715, 301-306. 

20. Kelt, K., Lamp, L., Piir, R. (1997). Puuviljad, marjad, tervis: toiteväärtus, säilitamine 

ja kodune töötlemine. Valgus. 230.  

21. Kingston, P. H., Scagel, C. F., Bryla, D. R., Strik, B. (2017). Suitability of Sphagnum 

Moss, Coir, and Douglas Fir Bark as Soilless Substrates for Container Production of 

Highbush Blueberry. HortScience horts. 52(12). 1692-1699. 

22. Koron, D., Gogala, N. (2000). The use of mycorrhizal fungi in the growing of blueberry 

plants (Vaccinium corymbosum L.). Acta Hortic. 525, 101-106. 

23. Laane, M. (2021).Aedmustika (Vaccinium) kasv ja saagikus kõrges plastiktunnelis. 

Eesti Maaülikool. [Magistritöö]. Tartu.  

https://patents.google.com/patent/USPP15103P3/en
https://www.balticagro.ee/kastmissusteemid


44 
 

24. Lee, J., Wrolstad, R. E. (2004). Extraction of anthocyanins and polyphenolics from 

blueberry processing waste. Journal of Food Science. 69(7). 564-573.  

25. Leit, I. (2017). Genotüübi ja väetamise mõju mustikaviljade keemilisele koostisele 

maheviljeluse tingimustes. Eesti Maaülikool. [magistritöö]. Tartu. 

26. Longstroth, M., Hanson, E. (2014). The Michigan Blueberry Industry, Michigan State 

University. 

[www]https://www.canr.msu.edu/uploads/236/93349/2014_Overview_of_Michigan_

Blueberry_Industry_MSUE.pdf (21.02.2022). 

27. Michalska, A.,  Łysiak, G. (2015). Bioactive Compounds of Blueberries: Post-Harvest 

Factors Influencing the Nutritional Value of Products. International journal of molecular 

sciences. 16(8). 18642–18663.  

28. Murray, T., Aflitto, N., Shearer, P., Castagnoli, S.P. (2017). Spotted wing drosophila 

in high elevation and culturally significant Vaccinium species in southwest Washington 

State and northwest Oregon. Acta Horticulturae. 1180. 479-484.  

29. Nile, S. H., Park, S. W. (2014). Edible berries: Bioactive components and their effect 

on human health. Nutrition  30 (2014). 134-144.  

30. Noormets, M. (2006), Ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium Ait.) ja kanada 

mustika (V. myrtilloides Michx.) õie bioloogia mõningaid aspekte; ahtalehise mustika 

ja hariliku jõhvika (Oxycoccus palustris Pers.) kultiveerimine ammendatud 

freesturbaväljadel. Eesti Maaülikool. [Doktoritöö]. Tartu 

31. Ochmian, I., Grajkowski, J., Mikiciuk, G., Ostrowska, K., Chepiñski, P. (2009). 

Mineral composition of high blueberry leaves and fruits depending on substrate type 

used for cultivation. Journal of Elemntology. 14. 10.5601/jelem.2009.14.3.09. 

32. Ochmian, I., Grajkowski, J., Skupień, K. (2010). Effect of substrate type on the field 

performance and chemical composition of highbush blueberry cv. Patriot. Agricultural 

and Food Science - AGR FOOD SCI. 19. 69-80. 

33. Passioura, J. B. (2006). The perils of pot experiments. Functional Plant Biology. 

33(12). 1075-1079. 

34. Poorter, H., Bühler, J., van Dusschoten, D., Climent, J., Postma, J. A. (2012). Pot 

size matters: a meta-analysis of the effects of rooting volume on plant growth. 

Functional Plant Biology. 39(11). 839-850. 

https://www.canr.msu.edu/uploads/236/93349/2014_Overview_of_Michigan_Blueberry_Industry_MSUE.pdf
https://www.canr.msu.edu/uploads/236/93349/2014_Overview_of_Michigan_Blueberry_Industry_MSUE.pdf


45 
 

35. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA). (2022). [www]  

https://www.pria.ee/toetused?support_category=8&support_activity=314 (2022).  

36. Remberg, S., Wold, A.,  Kvaal, K., Appelgren, M. (2005). An approach towards rapid 

optical measurements of antioxidant activity in blueberry cultivars. Journal of applied 

botany and food quality. 80. 

37. Rendon, D., Walton, V. M.  (2019) Drip and Overhead Sprinkler Irrigation in 

Blueberry as Cultural Control for Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) in 

Northwestern United States, Journal of Economic Entomology. Volume 112. Issue 2. 

April 2019. 745–752.  

38. Ratemales, J.B., Hancock J.F. (2018) Blueberries. 2nd edition. Crop production 

science in horticulture. 2018.  

39. Smith, E., Porter W., Hawkins, G., Harris G. (2016). Blueberry irrigation water 

quality. Bulletin C1105. University of Georgia Cooperative Extension, Athens, 

Georgia. 

[www] https://secure.caes.uga.edu/extension/publications/files/pdf/C%201105_2.PDF 

(10.03.2022). 

40. Eesti puuvilja- ja marjakultuuride soovitussortiment. (2020). [www].   

https://www.aiandusliit.ee/wp-content/uploads/2020/10/Eesti-puuvilja-ja-

marjakultuuride-soovitussortiment.pdf  (21.03.2022). 

41. Starast, M., Karp, K., Paal, T., Värnik, R., Vool, E. (2005). Kultuurmustikas ja selle 

kasvatamine Eestis. Eesti Põllumajandusülikool. 66. 

42. Starast, M. (2008). Influence of cultivation techniques on productivity and fruit quality 

of some Vaccinium and Rubus taxa. Tartu Ülikool. [doktoritöö]. Tartu. 

43. Starast, M., Koort, A., Paal, T., Karp, K., Vool, E. (2017). Physicochemical 

characteristics of half-highbush blueberry fruits dependent on genotype and cultivation 

conditions. Acta Horticulturae. 1180. 189−196.  

44. Strik, N., Fisher, G., Hart, J., Ingman R., Kaufman, D., Penhallegon, R., Pscheidt, 

J., William, R., Brun, C., Ahmedullah, M., Antonelli, A., Askham, L., Bristow, P., 

Havens, D., Scheer, B., Shanks C., Barney, D. (2010). Highbush Blueberry 

Production. Publication PNW215. Oregon State University Extention Service. 

Corvallis. Oregon. 

https://www.pria.ee/toetused?support_category=8&support_activity=314
https://secure.caes.uga.edu/extension/publications/files/pdf/C%201105_2.PDF
https://www.aiandusliit.ee/wp-content/uploads/2020/10/Eesti-puuvilja-ja-marjakultuuride-soovitussortiment.pdf
https://www.aiandusliit.ee/wp-content/uploads/2020/10/Eesti-puuvilja-ja-marjakultuuride-soovitussortiment.pdf


46 
 

45. Strik, B.C., Finn C. F., Moore P. P. (2014). Blueberry Cultivars for the Pacific 

Northwest. Oregon State University. University of Idaho. Washington State University. 

A Pacific Northwest Extension Publication. PNW 656. February 2014. 

46. Strik, B. C., Vance, A., Bryla, D. R., Sullivan, D. M. (2017). Organic Production 

Systems in Northern Highbush Blueberry: I. Impact of Planting Method, Cultivar, 

Fertilizer, and Mulch on Yield and Fruit Quality from Planting through Maturity. 

HortScience horts. 52(9). 1201-1213.  

47. Strik, B. C., Davis, A. J., Bryla, D. R., Orr, S. T. (2020). Individual and Combined 

Use of Sawdust and Weed Mat Mulch in a New Planting of Northern Highbush 

Blueberry I. Impacts on Plant Growth and Soil and Canopy Temperature. HortScience 

horts. 55(8). 1280-1287.  

48. Subbarao, G., Ito, O., Sahrawat, K., Berry, W., Nakahara, K., Ishikawa, T.,  

Watanabe, T., Suenaga, K., Rondon, M., Rao, I. (2006). Scope and Strategies for 

Regulation of Nitrification in Agricultural Systems—Challenges and Opportunities. 

Critical Reviews in Plant Sciences. 25. 303-310. 

49. Šterne, D., Abolinš, M. (2008). Evaluation of winter hardiness and productivity of five 

highbush blueberries cultivars in Latvia. Research for rural development 2009. Annual 

15th International Scientific Conference Proceedings. Agricultural Sciences (crop 

sciences, animal sciences). 76-81. 

50. Tartu Ülikooli E-ilmajaam. [www].  https://meteo.physic.ut.ee (21.03.2022). 

51. Tasa, T., Starast, M., Vool, E., Moor, U., Karp, K. (2012). Influence of soil type on 

half-highbush blueberry productivity. Estonian University of Life Sciences, Institute of 

Agricultural and Environmental Sciences. Tartu. Estonia. Agricultural and Food 

Science (2012) 21: 409–420. 
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Kasvatustehnoloogiate mõju aedmustika (Vaccinium) kasvule ja saagile, 

mille juhendajad on Kadri Karp ja Angela Koort, 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete 

kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

Lõputöö autor  ______________________________  

  allkiri 

Tartu, 25.05.2022  

                                                                                                                                                 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 


