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Sissejuhatus 

 
Mustikad kuuluvad kanarbikuliste (Ericaceae) sugukonda, mustika perekonda (Vaccinium) 

(Kuepper, Diver, 2004). Kultuurtaimena kasvatatakse valdavalt kolme liiki mustikaid: ahtalehist 

mustikat (Vaccinium angustifolium), kännasmustikat (Vaccinium corymbosum) ja silmmustikat 

(Vaccinium virgatum Aiton) (Vander Kloet, 1988).  

 

Põhja-Ameerikast pärit ahtalehine mustikas ja kännasmustikas on aga sellised liigid, millest on 

aretatud hulk hübriidseid kultuursorte, mis on hea külmakindluse ja saagikusega ning sobivad ka 

jahedama kliimaga piirkondades kasvatamiseks (Vander Kloet, 1988). 

 

Starasti (2011) andmetel on kultuurmustikate kasvatamine laienenud üle kogu maailma. 95% 

toodangust annab Põhja-Aameerika, mis omab mahetootmises suurt osakaalu, eelkõige ahtalehise ja 

kännasmustika viljelemisel (Kuepper, Diver, 2004). 

 

Eestis rajati esimesed kultuurmustika istandikud 1990-ndate aastate algul (Starast et al., 2005). Eestis 

oli 2004. a. andmetel umbes 70 mustikakasvatajat, kelle istandikud asuvad peamiselt Lõuna-Eestis 

(Värnik, 2004). Mõned ettevõtjad on alustanud mustikakasvatusega mahetingimustes, kuid sellega 

tegelejaid on senini vähe. Eesti Maaülikoolis on alustatud vastavasisulise uurimistööga, mis käsitleb 

poolkõrge mustika (Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) väetamist maheviljeluses.  

 

Maheviljeluse suurimaks eripäraks on see, et piiratakse sünteetiliste väetiste ja pestitsiidie kasutamist 

kultuurtaimede kasvatamisel (Vetemaa, Mikk, 2009). Soodustatakse mulla bioloogilist aktiivsust 

ning mulla toitainete varusid täiendatakse liblikõieliste poolt seotud lämmastiku ja orgaaniliste 

väetistega ning püütakse takistada toitainete kadu. Esimesed suuremad mustikate maheistandikud on 

rajatud turvasmuldadele endistel turbatootmisaladel (Alice & Margus Hiie aiandustalu, 2014; 

Marjasoo talu, 2014). Sellistes oludes mustikate kasvatamist on vähe uuritud ning puuduvad andmed 

millised looduslikud väetised sobivad mustikate maheviljeluses kasutamiseks kõrge orgaanilise aine 

sisaldusega muldadel.  

 

Töö hüpotees: Maheviljelusse lubatud väetised tagavad turvasmullal mustikataimedele hea toitainete 

kättesaadavuse ning seeläbi optimaalse kasvu ja saagikuse. 
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Töö eesmärk oli välja selgitada erinevate, kaubandusvõrgus pakutavate looduslike orgaaniliste 

väetiste mõju mustikataimede vegetatiivsele kasvule ja saagikusele mahajäetud freesturbaväljal 

maheviljeluse  tingimustes. 

 

Käesolev uurimus on jätkuks bakalaureusetööle „Kasvutehnoloogilised võtted kultuurmustikate 

maheviljelemisel“ (Ambos, 2012). 
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1. Mustikatele sobiv kasvukeskkond 

1.1. Mullastik 

 
Enne maheistandiku rajamist on vajalik kindlaks teha mullastiku sobivus mustikate kasvuks. Pinnase 

testimine on soovituslik, et teada saada pH tase, mineraalsete makro- ja mikrotoitainete ning orgaanilise 

aine sisaldus mullas (Thomas et al., 2013). Mustikate eripäraks on see, et nad vajavad happelist mulda, 

optimaalseks peetakse mulda, mille pH on 4,5…5,0 (Sanchez et al., 2004). Mustikad kasvavad edukalt, 

kui mulla tekstuur on kerge lõimisega, hea veejuhtivusega ja madala kaltsiumi sisaldusega.  

 

Kasvukoht peaks olema avatud päikesele, sest mustikad on valguslembesed taimed ning eelistavad sooja 

(Kuepper, Diver, 2004). Taimed taluvad ka osalist varju, kuid see võib vähendada õiepungade teket. 

 

Mullastiku suhtes on mustikatel mitmeid erinõuded, millega tuleks arvestada ka maheviljeluses (Vander 

Kloet, 1988). Mustikad eelistavad orgaanilise aine rikkaid muldi. Kuna mustikad on mükoriisataimed, 

siis mikroorganismide vahendusel orgaaniline aine pidevalt mullas laguneb ja tänu sellele on taimedele 

vajalikud toitained kättesaadavad mineraalses vormis. Read ja Stribley (1973) on öelnud, et orgaanilise 

aine rohkus on eelkõige vajalik mustikajuurtel elavatele mükoriisaseentele, sest nemad kasutavad 

orgaanilist ainet ´´toiduks´´. Kui mükoriisaseened on hästi toitunud, tagavad nad omakorda 

mustikataimele hea toitainetega varustamise. 

 

Vältida tuleb savikat, raske lõimisega pinnast, sest seal puuduvad tingimused heaks vee äravooluks 

(Sanchez et al., 2004).  Liigniiske pinnas pärsib juurekasvu ning piisavat hapniku juurdepääsu, mille 

tulemuseks on nõrk juurte kasv ja lõppkokkuvõttes taimede vähene saak.  

 

Enne mustikataimede istutamist oleks soovituslik pinnase testimine, et teada saada pH taseme ja 

taimedele kättesaadavate makro- ja mikrotoitainete sisaldused mullas. Parim aeg pinnaseproovi 

võtmiseks on suvi, kui muld on niiske (Thomas et al., 2013). Hea saagi tagamseks on vajalik 

toitainete sisaldused hoida tasakaalus, varustada taimi toiteainetega õigeaegselt ja sobivates 

kogustega, et tagada taimedele optimaalse ainevahetuse. Toitainete vajadus on kõige suurem 

kevadel, sest siis hakkab taim aktiivselt kasvama. Taime vegetatiivne kasv ning viljade 

moodustumine määrab ära erinevate toitainete vajaduse kasvuhooaja kestel. Üldiselt on 

mustikataimedel toitainete järele madalam nõudlus kui teistel marju andvatel taimedel ning nad 

vajavad vähem väetamist. Seda tänu sümbioosile mükoriisaseentega, mis aitavad kaasa toitainete 

omastamisele.  
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Mahajäetud freesturbaväljadel kõrge orgaanilise aine sisaldusega happeline turvasmuld on osutunud 

mustikate kasvatamisel hästi sobivaks ning sellistel muldadel taimele on kättesaadavate toitainete 

osakaal  väike ja seepärast on vajalik mustikate lisatoitmine väetamise abil (Paal et al., 2011). 

 

 

1.2. Kasvutehnoloogilised võtted mustika maheviljelemisel 

1.2.1. Mulla pH alandamine 

 

Mulla pH alandamiseks kasutatakse tavaliselt pulbrilist väävlit (Sanchez et.al., 2004), kusjuures ka 

Eestis on selle aine kasutamine lubatud maheviljelemisel. Mulla pH madaldamiseks kasutatakse 

looduslikult jahvatatud väävlit, mille mõju esiletulemiseks kulub umbes aasta (Kuepper, Diver, 

2004). Mikrogranuleeritud väävli mõju on pikaaegsem. Madala pH-ga turvast lisatakse mullale 

istutuseelselt, kas istutusauku või segatakse ühtlaselt istandiku mulda (Pritts, Hancock, 1992). Kõrge 

happesusega turvas alandab mulla pH-d ning vähendab väävli kasutamise vajadust (Spiers, 

Braswell,1992). Puuviljaseemne jahu, vähendab samuti mulla pH-d. 

 

Mahajäetud turbaväljadel on mulla pH üldjuhul väga madal ja see on tekitanud küsimusi, et kas 

poleks vaja seda tõsta (Paal et al., 2011) mustikatele optimaalseks - pH 4,5 kuni 5,0 (Sanchez et al., 

2004). Kuid katsed turvasmuldade lupjamisega on näidanud, et pH tõstmine turvasmullal ei paranda 

taime produktiivsust ja mahajäetud turbaalade lupjamine pole otstarbekas mustikate kasvatamisel 

(Paal et al., 2011). 

 

 

1.2.2. Eelviljad 

 

Eelviljad mängivad olulist rolli mustikate kasvatamisel mineraalmuldadel, valmistades pinnast ette 

mustikate istutamiseks. Suure biomassiga eelviljad rikastavad mulda orgaanilise ainega ja seeläbi 

varustavad marjapõõsaid toitainetega ning seejuures kontrollib ka eurosiooni ja umbrohu kasvamist 

(Thomas et al., 2013). Sobivate kultuuride, näiteks liblikõieliste, valimine soodustab samuti mullas 

levivate, taimele kasulike, seente ja bakterite levikut, mis lagundavad mullas olevat orgaanilist ainet 

ning loovad parema tingimused mustikataimede toitumisele. 
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Turvasmuldadel pole probleemiks orgaanilise aine vähene sisaldus (Paal et al. 2011) arvatavalt 

seepärast pole ka sellealaseid uurimusi läbi viidud mustikate mahekasvatuses. 

 

 

1.2.3. Sordi valik 

 

Sordi valimisel tuleks kindlasti arvestada geograafilise asukoha ja kliima tingimustega. (Thomas et 

al., 2013). Et mustikat kasvatada edukalt, tuleb valida õiged sordid, mis peaksid vastu just 

konkreetsetes ökoloogilistes tingimustele. USA-s New Yorgi osariigis toimunud katsetes on 

selgunud, et sealsetes oludes kõige paremini sobivad kasvatamiseks kännasmustika sordid ´Draper´, 

´Bluejay´, ´Northland´, mis on varajase valmimisajaga. Keskvalmiv sort ´Bluecrop´ ning hilised 

´Aurora´, ´Elliott´, ´Liberty´ ja ´Nelson´ pole eelistatud sealsetes tingimustes (Thomas et al., 2013). 

Katsed on näidanud, et sordid ´Northblue´, ´Northsky´ ja ´Northcountry´ on talvekindlamad, kui 

kõrgekasvulised sordid  ja saagikuse poolest on sobivaim sort ´Northblue´ (Luby et al., 1986), just 

neid  peaks eelistama jahedama kliimaga piirkondades. 

 

Mahemustika tootmisel on oluliseks faktoriks sortide vastuvõtlikkus seenhaigustele. Tšiilis on 

maheviljelemiseks kasvatatud kännasmustika sorti ´O´Neal, mis on hea haiguskindluse ja varase 

valmimisajaga (Echeverria et al., 2009).  

 

Eesti istandikes kasvatatakse hetkel eelkõige ahtalehist mustikat ja poolkõrge mustika sorte, sest 

need on hea talvekindluse ning produktiivsusega siinsetes keskkonnatingimustes (Starast et al., 

2005). Ahtalehise ja kännasmustika ristamisel aretatud poolkõrge mustika sortidest on meil 

populaarsemad ´Northcountry´ ja ´Northblue´. ´Northblue´ (joonis 1) on jõulise kasvuga põõsas (60-

70cm), mis talub hästi külma kuni -37
o
 C. Lisaks talvekindlusele tuleb sortide valikul arvestada ka 

viljade valmimise ajaga. Eesti oludesse sobivad varavalmivad sordid, sest hilised ei pruugi meie 

oludes valmida enne külmade saabumist. Eesti tingimustes algab kultuurmustikate õitsemine mai 

keskel ja saak valmib varastel sortidel juuli viimasel ja augusti esimestel nädalatel.  

 

Mitmeid aastaid on uuritud kultuurmustikate kasvatusvõimalusi ning just ´Northblue´ on osutunud 

üheks parimaks poolkõrge mustika sordiks meie tingimustes (Starast et al., 2002) ja teda 

kasvatatakse Eestis nii mineraal- kui ka turvasmullal (Tasa et al., 2012).  
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                                Joonis 1. Poolkõrge mustika sort ´Northblue´ (Foto: M. Ambos) 

 

 

1.2.4. Taimede hoolduslõikus 

 

Taimede hoolduslõikus tehakse seepärast, et tagada taimede elujõud, pidev uute võrsete 

moodustumine ning stabiilne marjasaak (Pritts, 2014). Samuti vähendab see taimekahjustajate 

esinemist ja levikut taimedel, mis on eriti oluline just maheviljeluses. Põõsad muutuvad vanemana 

liiga tihedaks ning arvukad peenikesed, nõrgad oksad annavad vähem ja väiksemaid õisi (Smith, 

Bradley 2012). Sellise olukorra parandamiseks on sobiv teostada noorenduslõikus, millega kaasneb 

aga järgmise hooaja õite ja viljade vähenemine. Varakevadel lõigatakse vanad, tugevad oksad tagasi 

10-15 cm kõrguseni maapinnast ja eemaldatakse nõrgad peenikesed varred. Sageli on 

noorenduslõikus ainuvõimalikuks lahenduseks mustikaistandikus ja seda eelkõige siis, kui taimi pole 

mitmeid aastaid hooldatud, lükates edasi lõikustöödele tehtavaid kulutusi (Pritts, 2014). 

 

Saagikande ealisi taimi tuleks järjekindlalt, igal aastal hooldada, teostades harvenduslõikust, mille 

puhul eemaldatakse taimedest kõige vanemad oksad, millede juurdekasv on oluliselt vähenenud 

(Pritts, 2014). Samuti eemaldatakse peenikesed, lühikesed ja maapinnale vajunud varred ning 

vigastatud varred (joonis 2). 
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Joonis 2.  Mustikapõõsas enne ja pärast harvenduslõikust (Krewer et al, 2012). 

 

 

1.2.5. Multšide kasutamine  

 

Maheistandikes on üheks suuremaks ja raskemaks probleemiks umbrohust jagu saamine. Multšid 

vähendavad umbrohukasvu, säilitavad niiksutaset mullas ja loovad mulla parema struktuuri (Perry et 

al., 2003). Eestis läbiviidud katsed on näidanud, et poolkõrgele mustikasordile sobib kõige paremini 

turbamultš, kuna see on happeline materjal (Starast et al., 2002). Taimede külmakindluse 

suurendamisel on ilmnenud positiivne mõju just turbamultši puhul, mis tõstab mulla happesust ja 

orgaanilise aine sisaldust. Turvast peetakse heaks materjaliks ka teiste autorite poolt, kuid paljudes 

riikides seda ei kasutata mustikakasvatuses, sest hind on väga kõrge, sest  turvast kui maavara nendes 

piirkondades ei leidu (Pavlis, 2011).  

 

Maheviljeluses on lubatud kasutada ka kilemultši, kuigi tegu on sünteetilise materjaliga. Noores 

istandikus on kile avaldanud positiivset mõju mustikataimede kasvule (Starast et al., 2002). 

Vanemad taimed vajavad aga lisaväetamist ning kilemultši puhul saab see toimuda vaid 

tilkkastmissüsteemi kaasabil. Tahkete väetiste andmine on sellises istandikus raskendatud, seda saab 

teostada vaid käsitsi, väetist ümber taime olevasse avasse puistates. Kilemultši eeliseks on ka väga 

tõhus umbrohtude tõrjumine mis on ka head tulemust  toonud noores istandikus ja avaldanud kasvule 

positiivset mõju, kuid miinuseks on see, et tahkete väetiste manustamine on keerukas. 
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1.2.6. Mustikate maheviljeluses kasutatavad väetised 

 

Oluline tähtsus enne mustikataimede istutamist on orgaaniliste väetiste kasutamine (sõnnik, kompost jt.) 

eelväetisena, sest nii suureneb orgaanilise aine hulk mullas ning orgaaniline materjal laguneb aeglaselt 

(Kuepper, Diver, 2004). Just kompost on sobivaim orgaaniline väetis mustikale, lähtudes huumuse 

sisaldusest ja bioloogilisest aktiivsusest ning samas aitab see tõsta mullaviljakust. 

 

Ameerika Ühendriikides tehti katse ahtalehise mustikaga, kus kasutati erinevaid orgaanilisi väetisi 

(Smagula, Fatsook, 2009). Kõiki tooteid lisati mustikataimele üks kord kevadel. Kommertsväetis 

Rennaisance (8-2-6) koosnes sojaoa-, sule- ning kondijahust. Pro-Grow (5-3-4) oli looduslik väetis, mis 

koosneb valgurikaste taimede (lutserni-, kakao-, puuviljaseemne-, pruunvetika, maapähkli-ja sojajahust) 

ning loomsete jääkproduktide (vere-, krabi-, sule- ja kalajahu, kuivatatud vadak) pulbrist ja looduslikust 

nitraatist. Pro-Holly (4-6-4) koosnes valgurikkast loomse- ja taimse materjali pulbrist, looduslikust 

sulfaadist ja nitraadist ning põllumajandusjäätmetest ning kompostist. Nutri (4-1-2) oli komposteeritud 

linnusõnnik. Katses kasutati ka sünteetilist väetist diammooniumfosfaat nn. DAP (18-46-0). Katse 

tulemus näitas, et orgaaniline väetis Pro-Holly ja tavaviljeluses  kasutatud sünteetiline väetis DAP tõstsid 

lehes lämmastiku sisaldust, kuid fosfori sisaldust tõstis ainult DAP väetis. Kasutades Rennaisance väetisi 

alanes mulla pH 4,2-ni ja Pro–Holly puhul tõusis pH 4,4–ni. Selgus, et tavaväetis DAP ja orgaaniline 

väetis Pro–Holly olid katses kõige paremad väetised, kuna suurendasid ahtalehisel mustikal varre kasvu, 

õiepungade moodustamist ja saagikust. 

 

Mustika maheviljeluses kasutatatud väetistega on tehtud ka katseid, kus uuriti  välja väetiste mõju 

silmmustika saagikusele, põõsa kasvule ja marjade kvaliteedile (Panicker et al., 2009).  

Katses kasutati vermikomposti, mille kasutamisel saagikus, põõsa võra kõrgus ja laius olid suuremad 

võrreldes  männikoore ja okaste substraadiga. 
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2. KATSE METOODIKA 

2.1. Katsekoht-ja materjal 

 

Katse mustikatega viidi läbi Tartu maakonnas, Tähtvere vallas, Ilmatsalu külas OÜ Hiie  Talu 

territooriumil (joonis 3). Mustikasort, millega katset tehti oli poolkõrge mustika (Vaccinium x 

atlanticum E. P. Bicknell) sort ’Northblue’. Taimed paiknesid 8-s reas, reavahe oli 1,5 m ja põõsaste 

vahekagus reas 1,0 m. Materjal, mida uurimustööks kasutati, koguti 2013.a suvel.  

 

Joonis 3. Mustikasordi ´ Northblue´ katseisatandik  2013a. (Foto: M. Ambos) 

 

Katse väetusvariandid: 

1. Cropcare (Kontroll) 6 –14 –23 

2. Biolan 3 - 1 - 7 

3. Biolan 4 - 1 - 2 

4. Compost Kanakaka   5 –3 –16  

5. Monterra (Viva) 9 –1 –4 

6. Monterra (Algomin)  9 –1 –4 



 15 

Maheviljeluses kasutatavad väetisi anti 2013 a. kevadel normiga N 70 kg/ ha ning lisaks anti 

karvajahu N 50 kg/ ha. Cropcare Kontroll variandiga karvajahu ei kasutatud, N norm 120 kg/ha. 

Väetised, mida kasutati olid granuleeritud kujul. 

 

Cropcare 6 –14 – 23 on sünteetiline mineraalväetis, katses kasutati kui kontrollvarianti, kuna selle 

väetisega on saadud eelnevates katsetes häid tulemusi mustikate tavaviljelemisel freesturbaväljal 

(Albert et al., 2011). Cropcare 6 –14 – 23 elementide sisaldus: 6% N; 6% P; 19% K; 1% Ca; 3% Mg; 

12% S; 0,05% B; 0,1% Cu; 0,1% Fe; 0,7% Mn; 0,1% Zn; 0,001% Se; 0,01% Mo. 

 

Biolani (3-1-7) Loodusväetis Kartulile ja Juurviljadele on looduslik eriväetis kõrgekvaliteedilise 

kartuli ja juurviljade kasvatamiseks (Biolani Loodusväetis Kartulile ja Juuriviljade, 2014). Väetis 

sisaldab kõiki taimele vajalikke toitaineid. Väetisele on lisatud kartuli ja juurviljade kvaliteeti 

parandavat kaaliumi. Väetis on kuivatatud ja granuleeritud, seega on selle kasutamine mugav ja 

kerge. Loodusväetist Kartulile ja Juurviljadele võib panna otse istutusvakku. Tootekirjeldus: 

Tüübi nimetus 
(NPK 3-1-7) Orgaaniline loomse päritolu väetis /Riigiteataja - 

Väetiseseadus § 2/ 

 Sisaldab mikroelemente 

Kaubanduslik nimetus Biolani Loodusväetis Kartulile ja Juurviljadele 

Tooraine 

(FIT023-04004/2009) 
Kompostitud broilerisõnnik, vinass (9%) 

Toitainete sisaldused Lämmastik (N)  3 % 

 vees lahust.  1 % 

 Fosfor (P)  1 % 

 lahustuv 0,3 % 

 Kaalium (K)  7 % 

Niiskus 10 %   

Orgaanilise aine kogus  70 %   

 

Biolani (4-1-2) Loodusväetis on valmistatud kuivatatud ja granuleeritud kanasõnnikust. Sellesse on 

lisatud taimede mikrotoitainete omastamise tõhustamiseks adrujahu. Väetis sisaldab looduslikul 

kujul kõiki põhi- ja mikrotoitaineid, mida taimed vajavad. See tagab taimedele tugeva kasvu ja 

rikkaliku õitsemise (Biolan Loodusväetis, 2014). Tootekirjeldus: 

Tüübi nimetus 
Orgaaniline loomne väetis  

(N-P-K 4-1-2) 
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 Sisaldab mikroelemente 

Kaubanduslik nimetus Biolani Loodusväetis 

Tooraine 

(FIT023-04004/2009) 
Kompostitud broilerisõnnik, mereadrupulber 

Toitainete sisaldused Lämmastik (N)  4 % 

 vees lahust.  2 % 

 Fosfor (P)  1,2 % 

 lahustuv 1 % 

 Kaalium (K)  2 % 

Niiskus 10 %   

Orgaanilise aine kogus  70 %   

 

Compost Kanakaka (5–3–16) on valmistatud puhtast kanasõnnikust ja orgaanikast. Kanasõnnik on 

toitaineterikas orgaaniline väetis, see sisaldab peale makroelementide veel hulgaliselt taimekasvuks 

vajalikke mikroelemente (Kanakaka Compost, 2014).  

 

Monterra Malt 9-1-4 koostis: vinass, melass, kakao, viinamarja, linnase jäägid, luu- ja sulejahu 

(Monterra maheväetised, 2014). Väetis koosneb vähemalt 30% ulatuses linnaseidudest, mis 

soodustab juurte kasvu ja toitainete omastamist. Monterra Malt sisaldab 90% kuivainet, 74% 

orgaanilist ainet, üldlämmastikku 9%, sellest orgaanilises vormis 7,4%, 1% P2O5, 4% K2O; 0,3% 

MgO, 2,1% CaO ning materjali pH=6. 

 

Karvajahu (14-1-0) sisaldab lisaks makrotoitelementidele MgO 0,3%, CaO 1,7%, B 50 ppm, Fe 180 

ppm, Cu 50 ppm, Zn 220 ppm. Orgaanilise aine sisaldus väetises 80-85%, pH on neutraalne ning 

C/N=4,2 (Organischer N-Dünger 14, 2014). Väetis on valmistatud sigade harjastest.  

 

2009 aastani kasutati katses väetisi Viva 5–2–6 ja Algomin 2,5–0,2–0,2, kuid need asendati väetisega 

Monterra 9-1-4 2010. aasta kevadel kuna Viva väetist polnud enam kaubandusvõrgus saada ja 

Algomin osutus mittesobivaks mustikale (tõstis mulla pH kõrgeks). 

 

 

 



 17 

2.2. Ilmastik katsealal 

Õhutemperatuur 

Eesti Meteoroloogia- ja Hüdroloogia Instituudi Tartu-Tõravere meteoroloogiajaama andmetel oli 

õhutemperatuur võrreldes eelmise aastaga soojem (EMHI, 2013, joonis 4). Minimaalne temperatuur 

jaanuaris langes -26° C-ni. Selle aasta jaanuari keskmiseks õhutemperatuuriks mõõdeti -7° C ning 

maksimaalne temperatuur ulatus 4° C- ni. Veebruar oli paljude aastate keskmisest soojem, kuid märts 

külmem. Vegetatsiooniperioodi alguses maikuus oli madalaim temperatuur  0° C, keskmine aga 15° C. 

Kasvuperioodi kuudel ületas õhutemperatuur normipiiri, maksimaalne temperatuur ulatus augustis isegi 

üle 30° C. 

 

 

Joonis 4.  Tartu – Tõravere ilmajaama õhutemperatuuri näitajad 2013 a. (EMHI, 2013) 

 

Sademed 

Sademete hulk jaanuaris oli 2013. a  tunudvalt väiksem 30 mm, kuid 2012 a. ulatus sademete näitaja 

üle 60 mm, mis oli kuunormist tunduvalt suurem (EMHI, 2013, joonis 5). Veebruar seevastu oli 

sademeterikkam. Kasvuperioodi ajal maikuus ületas sademetehulk normipiiri, 70 mm ja normiks oli 

50 mm. Juunikuuu  sademete hulk jäi tunduvalt rohkem normi piirest allapoole. Kui normipiir oli 60 

mm, siis sademetehulk ulatus vaid 30 mm-ni. Juuli maksimaalne sademetehulk  jäi normipiirst siiski 

allapoole, milleks oli 60 mm. Augustikuus sademete hulk oli 70 mm. Kõige madalam sademete hulk 

oli septembrikuus, kus  normipiir oli  70 mm, kuid jäi tuduvalt rohkem allapoole normi, milleks oli 

30 mm. 
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Joonis 5.  Tartu – Tõravere ilmajaama sademete hulk (mm) 2013a. (EMHI, 2013). 

 

 

Katseala mullastik 

Katseala istandik asub mahajäetud freesturbaväljal, kus varasemalt on tehtud kaevandustöid. Seega 

on tegemist tehnogeensete muldadega, mis on mõjutatud inimtegevuse tagajärjel (Kask, 1996). 

Mullastiku poolest on tegemist rabamullaga. Katseala oli ümbritsetud paljude taimedega, mis on 

omased ka rabamuldade taimestikule. Tehnogeensetel muldadel on taimkate ja muld vähearenenud ja 

kamardumata või esineb seda laiguti. Rabamullad on viljakuse poolest madalamal tasemel, kui 

näiteks soomullad. Rabamuldade lahutamatuks osaks on  turba väike veeläbilaskvus ja suur 

veehoiuvõime ja just nende omaduse tõttu on rabad küllastunud veega. Keemilise koostise poolest on  

lämmastiku ja tuhaelementide sisaldus väiksem. 

 

 

2.3. Hooldustööd katseistandikus 

Põõsaste väetamine toimus kevadel 29. aprillil 2013 a. Samal päeval teostati ka põõsastele tugev 

noorenduslõikus, kus eemaldati vanad ja kuivanud oksad. Alates 20. maist 2013.a hakati katseala 

rohima, seda teostati mitmel korral ja istandik hoiti suve jooksul umbrohust puhtana. 
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2.4. Katses mõõdetud parameetrid 

Lehe parameetrid   

27.07.juulil 2013 a. korjati kõigist kordusest 5 lehte ja mõõdeti lehe pikkust, laiust (mm) ja pindala 

(mm
2
). Uurimustööks vajalikud andmeid saadi firma ADC Bioscientific LTD lehepinnamõõturiga 

Area Meter AM 100. Kõigi korduste lehe näitajate põhjal arvutati lehe parameetrite keskmised. 

 

Pikkvõrsete arvu (maapinnast lähtuvad, pikkus üle 15 cm) loendati taimel, igas korduses 5 taime. 

Mõõtmised teostati vegetatsiooniperioodi lõpus, 18. septembril 2013 a. 

Põõsa läbimõõt (cm) mõõdeti piki ja risti rida ning arvutati keskmine. 

Põõsa kõrgus (cm) mõõdeti joonlauaga maapinnast põõsa  kõrgeima kohani. 

Hiliskasvu esinemist hinnati vegetatsiooniperioodi lõpus, 18. septembril 2013 a. Hindamiseks kasutati 9-

pallilist skaalat, kus 1-le vastab hiliskasvu ei esine võrsetel ja 9 näitab massilist hiliskasvu esinemist.  

 

Saak korjati korduste (10 taime) kaupa. Kaalumiseks kasutati firma Philips elektroonilist kaalu. 

Hiljem arvutati keskmine taime saagikus (g/taim). Saagikorje toimus kolmel korral 15. juuni, 24. 

juuni ja 5. august 2013. 

 

Marja mass (g)  

Iga korduse marjadest võeti 3 x 10 vilja, kaaluti 10 vilja mass ja arvutati keskmine. Vilja massid 

mõõdeti kõikidel korjepäevadel. Lisaks arvutati kolme korjepäeva keskmine vilja mass. 

 

Taimelehtedes toiteelementide sisaldused määrati Eesti Maaülikooli Taimebiokeemia Laboris (N, P, 

K, Ca, Mg) ja Põllumajandusuuringute Keskuse Jääkide ja Saasteainete Laboratooriumis (S, Mn, Fe, 

Zn, Cu, B). Lehed analüüside tarbeks korjati 24. juulil 2013. Analüüsid telliti ühes korduses, 

keskmise proovi saamiseks koguti igast kordusest 100 lehte, kokku 300 lehte. Lehed lõigati pikuti 

pooleks, sest pool lehemassist läks ühte  ja pool teise laborisse. 

 

Mullaanalüüsid teostati samuti tellimustööna Eesti Maaülikooli Taimebiokeemia Laboris. Määrati 
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mulla pH, orgaanilise aine sisaldus ja P, K, Ca, Mg sisaldused. Analüüsid tehti ühes korduses, 

keskmine proov koosnes 20 alamproovist (taime juurest kahelt poolt rida) igast kordusest. Proovi 

võtmisel kasutati spetsiaalset mullapuuri, mis suruti 15 cm sügavusele pinnasesse taime võra 

välispiiril. Mullaproovid võeti 24. juulil 2013 a. 

 

Üldist toitainete omastamist hinnati 24. juulil 2013 a. klorofüllimõõturiga SPAD- 502 (Minolta). 

Täiskasvanud lehed, kust näidud võeti, korjati võrse keskmisest osast. Kordusest mõõdeti 30 lehte. 

 

Statistiline andmetöötlus  

Väetusvariante oli kokku 6, korduseid 3 ning igas korduses oli 10 taime. Katse andmete tulemused 

töödeldi 1–faktorilise dispersioonanalüüsiga. Variantide omavahelisi erinevusi hinnati piirdiferentsi 

abil (PD95%꞊). Joonistel ja tabelites on olulised erinevused variantide näitajate vahel märgitud 

erinevate tähtedega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

3. Tulemused 

3.1. Lehe parameetrid 

Lehe laius varieerus katses 29,0 cm väetise Biolan 3-1-7 puhul kuni 33,6 cm-ni variandis Monterra 

Viva (joonis 6). Compost Kanakaka näitaja lehe laiusele oli 30,2 mm, Cropcare-ga väetamisel 29,7 

mm, Biolan 4-1-2 –ga 29,1 mm ja Monterra (Algomin)-ga 31,0. Statistiline andmetöötlus näitas aga, 

et olulisi erinevusi variantide vahel polnud.  
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Joonis 6. Poolkõrge mustika ´Northblue´ väetamise mõju lehe laiusele (mm). 

PD 95%=4,7   

a,b,c jne. tähistavad statistliselt olulist erinevust katseandmete vahel 

 

Lehe pikkuse tulemused varieerusid 65,4-69,7 mm-ni (joonis 7). Lehe pikkuse osas oli oluline 

erinevus variantide Biolan 3-1-7 ja Monterra (Algomin) vahel, kusjuures viimasena nimetatud 

väetise kasutamisel olid lehed oluliselt pikemad. Teiste väetusvariantide puhul olulist erinevust ei 

olnud. 

 

Lehe pindala osas ei olnud samuti statistiliselt olulist erinevust (joonis 8). Andmed varieerusid 

vahemikus 1275-st kuni 1446 mm2. Mõneti väiksema pindalaga olid lehed taimedel, mida väetati 

Biolan 3-1-7-e ja Biolan 4-1-2-ga. 



 22 

69,4ab

66,3ab

68,7ab 68,5ab

69,7a

65,4b

63,0

64,0

65,0

66,0

67,0

68,0

69,0

70,0

71,0

Cropcare

Kontroll

Biolan 3 - 1 - 7 Biolan 4 - 1 - 2 Compost

Kanakaka

Monterra (Viva) Monterra

(Algomin)

L
e
h

e
 p

ik
k
u

s
 (

m
m

)

 

Joonis 7. Poolkõrge mustika ´Northblue´ väetamise mõju lehe pikkusele (mm). 

PD 95%=4,2   

a,b,c jne. tähistavad statistliselt olulist erinevust katseandmete vahel 
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Joonis 8. Poolkõrge mustika ´Nortblue´ väetiste mõju lehe pindalale (mm
2
). 

PD 95%= 203  a,b,c jne. tähistavad statistliselt olulist erinevust katseandmete vahel 

 

 

3.2. Põõsa parameetrid 

 

Väetamine avaldas mõju mustika taimede kõrgusele, sealjuures statistiliselt erinesid omavahel 

oluliselt taimed, mida väetati Biolan 4-1-2 (88,6 cm), Monterra (Algomin) (64,9 cm) ja Monterra 

(Viva) (78,3 cm) (joonis 9). Teised väetised, Cropcare (86,7 cm), Compost Kanakaka (85,6 cm ) ja 
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Biolan 3-1-7 (85,3 cm) olid statistiliselt omavael sarnased ning sarnanesid vastava näitaja osas nii 

väetise Biolan  4-1-7-e kui ka Monterra (Viva)-ga.  

 

Taimede läbimõõdu tulemused varieerusid 79,7-102,7-cm-ni (joonis 10). Väikseima tulemuse andis 

Monterra (Algomin) (79,7 cm). Eelnimetatud väetis erines statistiliselt kõikidest teistest 

väetisvariantidest. 
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Joonis 9.  Poolkõrge mustika ´Northblue´ väetamise mõju põõsa kõrgusele (cm). 

PD 95%= 9,7 

a,b,c jne. tähistavad statistliselt olulist erinevust katseandmete vahel 
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Joonis 10. Poolkõrge mustika ´Northblue´ väetamise mõju põõsa läbimõõdule (cm). 

PD 95%= 11,1 

a,b,c jne. tähistavad statistliselt olulist erinevust katseandmete vahel 
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Pikkvõrsete kasvamisel avaldasid paremat mõju väetised  Biolan 4-1-2 (9,1 tk), Biolan 3-1-7 (8,6 tk) ja 

Monterra (Viva) (8,6 tk) võrreldes väetistega Compost Kanakaka ning Monterra (Algomin) (joonis 11). 

Võrreldes ka kõikide teiste väetistega, kõige vähem andis pikkvõrseid taimedele väetamine Monterra 

(Algonin)-ga, vaid 4,9 tk võrset põõsa kohta. Cropcare väetise kasutamisel polnud erinevust Biolan 

väetistega, Monterra (Viva) ja Compost Kanakakaga. 

 

 

Joonis 11.  Poolkõrge mustika ´Northblue´ väetamise mõju pikkvõrsete arvule (tk) taime kohta. 

PD 95%= 1,4  

a,b,c jne. tähistavad statistliselt olulist erinevust katseandmete vahel 

 

 

3.3. Hiliskasvu esinemine vegetatsiooniperioodi lõpus 

 

Hiliskasvu puhul olid tulemused erinevad (joonis 12). Cropcare väetisega väetatud taimede hiliskasv oli 

suurim (2,7 palli), järgnesid Biolan 3-1-7- ga väetatud taimed - 1,7 palli ja Monterra (Viva) 1,3 palli. 

Kõige vähem esines hiliskasvu taimedel, mille kasvatamisel kasutati väetisi Biolan 4-1-2, Monterra 

(Algomi) ja  Cropcare, kõigi puhul vastav tulemus 0,2 palli.  
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Joonis 12.  Poolkõrge mustika ´Northblue´ väetamise mõju taimede hiliskasvule (palli). 

PD 95%= 0,3 

a,b,c jne. tähistavad statistliselt olulist erinevust katseandmete vahel 

 

 

3.4. Taimede saagikus 

 

Taimede kogusaagi osas saadi kõige suurem saak Biolan 4-1-2 (649 g/taim) väetades, millele järgnes 

Monterra Viva (579 g/taim) (joonis 13). Oluliselt väiksema saagi andsid taimed, mida väetati 

väetistega Compost Kanakaka (285 g/taim), Monterra Algomin (309 g/taim), Cropcare (328 g/taim) 

ja Biolan 3-1-7 (335 g/taim).  
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Joonis 13. Poolkõrge mustika ´Northblue´ väetamise mõju  taimede kogusaagile. 

PD 95%= 59                                        a,b,c jne. tähistavad statistiliselt olulist erinevust katseandmete vahel 
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3.5. Vilja mass 

 

Esimesel korjepäeval (15. juuli) varieerus viljamass 2,4-2,5 g-ni (joonis 14). Alates 24. juulist, teisest 

saagikorje päevast, hakkas viljamass vähenema, varieerudes teisel korjepäeval 1,2-st kuni 1,6 g-ni. 

Viimasel korjepäeval (5. august) oli  viljamass vaid 0,9-1,2 g. Kolme korjepäeva keskmisena oli 

marja mass 1,5-1,7 g. Väetiste Biolan 3-1-7, Biolan 4-1-2 ja Compost Kanakaka keskmine näit oli 

1,6 g, Cropcare Kontroll ja Monterra (Viva) varaindi puhul aga 1,7 g ning Monterra Algomin-ga 1,5 

g. Väetusvariantidel puudus omavaheline statistiline erinevus. 

 

 

Joonis 14. Poolkõrge mustika ´Northblue´ väetamise mõju vilja massile (g) erinevatel korjepäevadel 

ja keskmisena. 

PD 95%= 0,2 (keskmisele vilja massile) 

a,b,c jne. tähistavad statistiliselt olulist erinevust katseandmete vahel 

 

 

3.6. Lehtede SPAD- näidud ja toiteelementide sisaldused 

 

SPAD olid näidud kõrgemad väetiste Biolan 4-1-2 (42,5), Monterra (Viva) (41,7) ja Monterra (Algomin) 

(41,3) kasutamisel, kuigi viimasel juhul polnud statistilist erinevust variandiga Compost Kanakaka 

(joonis 15). Samas Compost kanakaka ei erinenud väetusvariandist Cropcare. Võrreldes teistega väiksem 

tulemus oli Biolan 3-1-7 –ga (37,7), välja arvatud Cropcare kontroll variant (38,7).  
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Joonis 15. Poolkõrge mustika ´ Northblue´ väetamise mõju SPAD- näitudele. 

PD 95%= 1,7 

a,b,c jne. tähistavad statistliselt olulist erinevust katseandmete vahel 

 

Toitelementide analüüs lehtedest näitas, et lämmastiku sisaldus (tabel 1) jäi kõigis väetusvariantides 

alla Sandersoni (2011) poolt soovitatu. N-i sisaldus lehtedes oli kõige lähemal soovitatule väetise  

Biolan 4-1-2 puhul, mille näitaja on 1,420 %. Toitainete sisalduste soovitused  algavad N-i puhul 

alates 1,6% st kuni 2,0%-ni. Biolan 3-1-7 väetatud taimed jäid N sisalduse poolest  tunduvalt 

allapoole, mille näitajaks oli 1,240%. Cropcare näitaja oli 1,272%  ning teiste  väetiste N sisaldused 

lehes jäid vahemikku 1,340-1,327%. Fosfori  puhul jäävad soovitused 0,11-0,14% (Sandersoni, 

2011) juurde ning Cropcare väetist kasutades P sisaldus ulatus soovitatud vahemikuni - 0,129% –ni. 

Biolan 4-1-2-l oli vastav näitaja 0,097%. Sammuti ka teised lehtede P sisaldused olid küllaltki 

madalad, jäädes vahemikku 0,077-0,085%. K- sisaldus soovitatud vahemik on 0,41-0,52% 

(Sandersoni, 2011). Väetades taimi Cropcare või Biolan 3-1-7 väetistega tagas see soovitatud K 

sisalduse lehtedes, vastavalt 0,501% ja 0,420%. Teiste väetiste puhul jäi see näitaja alla soovitatu 

ning varieerus 0,319 %-st (Compost Kanakaka) kuni 0,371%-ni. Kaltsiumi ja magneesiumi 

sisaldused taimelehtedes olid soovitatu piirides kõikides katsevariantides. 

 

Mikroelementidest mangaani sisaldus lehtedes oli 34,5-88,5 mg/kg ja see jäi kordi madalamaks 

võrreldes soovitatuga (tabel 1). Raua sisaldus varieerus 22,0 mg/kg (Compost Kanakaka) kuni 26,1 

mg/kg [Monterra (Viva)], kuid üheski väetisvariandis ei küündinud see soovitatuni – 32 kuni 46 

mg/kg. Fe puhul oli  sisaldas soovitatule kõige  lähemal väetise  Monterra (Viva)-ga väetatud 

taimede lehtedel, mille Fe sisaldus oli 26,1 mg/kg. Samuti tsingi puhul ei jäänud ükski näitaja 

soovituse (16-22 mg/kg) piiridesse. Väga madal oli Zn sisaldus Monterra (Viva)-ga väetades, kui 
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sisaldus oli vaid 6,75 mg/kg. Samas vase puhul oli kõikide väetusvariantide taimede lehtedes 

sisaldus soovitatud (0,01-2,5 mg/kg) piirides, varieerudes vahemikus 0,8 mg/kg [Monterra 

(Algomin) ] kuni 1,48 mg/kg (Compost Kanakaka). Boori sisaldus lehtedes oli väetusvariantide 

Biolan 3-1-7, Monterra (Algomin) ja Monterra (Viva) korral alla soovitatu ning ülejäänud variantides 

ulatus see näitaja soovitatud sisalduseni.   

 

Tabel 1. Makro- ja mikroelementide sisaldused poolkõrge mustika lehtedes (kuivaines) 

sõltuvalt väetamisest ja soovitatud (Sanderson, 2011) näitajad 

 
Element/ 

Väetis 

Cropcare             Biolan 

3-1-7         

Biolan 

4-1-2         

Compost 

Kanakaka           

Monterra 

(Viva)               

Monterra 

(Algomin)    

Soovitus 

(Sanderson, 2011) 

N, % 1,272     1,240     1,420     1,340     1,332     1,327     1,6-2,0 

P,% 0,129     0,085     0,097     0,082     0,077     0,078     0,11-0,14 

K, % 0,501     0,420     0,371     0,319      0,359      0,342      0,41-0,52 

Ca, % 0,456         0,477         0,586         0,601         0,528         0,597         0,32-0,47 

Mg, % 0,194 0,193 0,257 0,217 0,185 0,206 0,15-0,19 

S, % 0,146 0,107 0,114 0,089 0,100 0,100  

Mn, mg/kg 88,5 34,5 79,1 85,5 39,3 40,0 1169-1834 

Fe, mg/kg 25,5 24,6 24,8 22,0 26,1 22,4 32-46 

Zn, mg/kg 8,20 7,21 7,68 7,90 6,75 7,03 16-22 

Cu, mg/kg 1,26 1,00 1,45 1,48 0,94 0,80 0,01-2,5 

B, mg/kg 28,4 15,0 28,2 25,0 17,3 18,3 19-31 

 

 

 

3.7. Mulla toiteelementide sisaldused ja pH sõltuvalt väetamisest 

 

Tabelis 2 on välja toodud mulla toiteelementide sisaldused, vastavalt  erinevate väetiste kasutamisel. 

Soovituste kohaselt on P sisalduse vahemik 25-40 mg/kg (Strik, 2013), kuid Cropcare väetis 

variandis oli P sisaldus  soovitatust tunduvalt kõrgem - 257,99 mg/kg. Teiste väetiste puhul mulla P 

sisaldused jäid sammuti soovitatud normidest kõrgemale, varieerudes 54,69 mg/kg-st [Monterra 

(Algomin)] kuni 111,76 mg/kg [Monterra (Viva)]. K sisaldused mullas on soovituste kohaselt sama 

väetise Compost Kanakaka-ga, mille puhul sisaldus oli 150,9 mg/ kg. Cropcare ja Biolan 3-1-7 

variantides olid  soovitatust kõige kõrgemad kaaliumi sisaldused mullas, vastavalt 1530,05 mg/kg ja 

1280,45 mg/kg. Ca puhul on soovitused 1000 mg/kg ning  soovitatust oluliselt kõrgem näitaja oli 

väetise Monterra (Algomin)-ga 3150,0 mg/kg. Mg sisaldused katsealade mullas olid kümneid kordi 

kõrgemad soovitatust (60 mg/kg), jäädes vahemikku 690,3-957,5 mg/kg. Orgaanilise aine sisaldus 
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mullas varieerus 79,95%-st kuni 82,24%-ni. Mulla pH oli kõikides katsevariantides alla 

mustikataimedele optimaalse jäädes vahemikku pH=3,24 kuni pH=3,62 (tabel 3). 

 

Tabel 2. Mulla toiteelementide (P, K, Ca, Mg) ja orgaanilise aine sisaldused sõltuvalt väetamisest ja 

soovitatud (Strik, 2013) näitajad 

Element/ 

väetis  

Cropcare Biolan 

3-1-7 

Biolan 

4-1-2 

Compost 

Kanakaka 

Monterra 

(Viva) 

Monterra 

(Algomin) 

Soovitus 

(Strik, 

2013) 

P  mg/kg 257,99 82,50 102,76 55,76 111,76 54,69 25-40 

K  mg/kg 1530,05 1280,45 221,51 150,90 233,56 163,19 100-150 

Ca mg/kg 1923,6 2732,4 2629,9 2977,7 2720,1 3150,0 1000 

Mg  mg/kg 957,5 842,5 811,8 776,7 799,0 690,3 60 

Org. aine % 82,24 82,98 81,85 81,62 79,95 81,29  

 

 

Tabel 3.  Mulla pH  erinevate väetiste kasutamisel ja soovitatud (Sanchez et al., 2004) näitajad 

Väetis pHKCl 

Cropcare   3,24 

Biolan 3-1-7 3,50 

Biolan 4-1-2 3,50 

Kanakaka 3,61 

Monterra (Viva) 3,55 

Monterra (Algomin) 3,62 

Soovitus (Sanchez et al., 2004) 4,5-5,0 
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4. Arutelu 

 

Kultuurmustikate kasvatamisel tuleks valida võimalikult hea kasvukoht, sest see on üheks eelduseks 

maheviljelemisel (Trehane, 2004). Mustikate eripäraks on see, et nad vajavad happelisi- ja rohke 

orgaanilise aine sisaldusega muldi (Thomas et al., 2013). Mulla pH peaks vähemalt jääma 

vahemikku 4,5-5,0 (Sanchez et al., 2004). 

 

Terve taime ja kõrge saagi saavutamiseks peavad olemas olema teatud vajalikud toitained. Tähtis on 

balansseerida pinnase viljakust, et varustada taimi vajalike toitainetega õigeaegselt ning õigete 

kogustega, soodustades taime kasvu (Thomas et al., 2013). Kui mullas toitainete sisaldus on madal 

osutub vajalikuks väetamine. Antud katses taimede kasvuparameetrite osas oli nii taime kõrguses kui 

ka läbimõõdus näha väetamise puhul statistiliselt olulist mõju. Enamikes orgaaniliste väetiste 

variantides saadi sama hea kasvuga taimed, kui sünteetilise väetise kasutamisel. Erandiks oli 

väetisvariant Monterra (Algomin), kus taimed jäid väiksemaks, kusjuures erinevus parema kasvuga 

taimedega võrreldes oli üle 20 cm nii kõrguses kui ka põõsa läbimõõdus. Tegu on Algomin väetise 

kasutamise järelmõjuga. Vaatlusaluses katses, esimestel aastatel kasutati nimetatud väetist, kuid see 

mõjus mustikataimedele kasvu pärssivalt, sest tõstis mulla pH väga kõrgeks. Kuigi neli aastat pole 

Algomin väetist kasutatud ning Monterra väetis on ergutanud taimed aktiivsemalt kasvama, on 

taimed endiselt oluliselt väiksema kasvuga. Leheanalüüsi tulemused näitavad, et Monterra 

(Algomin) väetisega kasvanud taimede lehtedes on madal fosfori ja kaaliumi sisaldus ning ka mullas 

on P näitaja mõneti madalam. Seega on nendel taimedel ka toitainete puudus oluliste 

makroelementide osas ja ka enamike mikroelementide sisaldus on väike, jäädes alla soovitatu. 

Eelmisel aastal (2012) oli selles katses täheldatud väetisvariandis Monterra (Viva) samuti taimede 

väiksemat kasvu võrreldes kontrolliga Cropcare (Hannus, 2013), kuid sellel aastal olid taimed selles 

variandis paremini kasvanud ning kirjeldatud erinevust polnud.  

 

Kuna kevadine põõsa lõikamine vanadest okstest soodustab uute võrsete kasvu, siis võrsete 

juurdekasv oli eelmise aasta (Hannus, 2013) andmetega võrreldes suurenenud. Kui eelmisel aastal 

pikkvõrsete juurdekasv oli väetise Cropcare Kontroll variandiga 6,6 tk/taime kohta (Hannus, 2013), 

siis sel aastal oli see näitaja 8,0 tk/taim. Üks suurem võrsete juurdekasv oli mõlemal aastal väetise 

Biolan 4-1-2 kasutamisel. Selle aasta juurdekasv oli 9,1 võrset taime kohta, eelmisel aastal 7,8 

tk/taim. Ka selle näitaja osas olid tagasihoidlikumad tulemused variandis Monterra (Algomin), kus 

taimele moodustus vaid 4,9 pikkvõrset. 
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Leheparameetrite puhul reeglipärast erinevust väetistest sõltuvalt ei täheldatud. Vaid Biolan 3-1-7 

väetades olid taime lehtede pikkus väiksem võrreldes Monterra (Algomin) variandiga. Eelmisel 

aastal olid oluliselt suurema pindalaga lehed sünteetilist väetist kasutades (Hannus, 2013), kuid 

käesoleval katseaastal sarnast seost ei olnud.  

 

Toitainetega varustatus on taimedele vajalik siis, kui algab pungade puhkemine kevadel (Thomas et 

al., 2013). Samas tuleb vältida toitainete üleküllust sügisel, sest siis on muld soe ja toitainete 

eraldumine suureneb, see ergutab taimi kasvama ning külma- ja talvekahjustused võivad olla 

suuremad. Üheks peamiseks probleemiks mustikate kasvatamisel on siinjuures hiliskasvu esinemine 

varasügisel, kasvuperioodi lõpus. Hilisvõrsed saavad külma poolt kahjustatud juba esimeste 

öökülmadega sügisel. Hiliskasvu poolest avaldas olulist, positiivset mõju sünteetiline väetis 

Cropcare, mille puhul hiliskasvu esines rohkem kõigi orgaaniliste väetistega võrreldes. Üldiselt oli 

2013.a. suvi ja sügis hiliskasvu esinemiseks soodus, sest õhutemperatuurid olid kõrgemad paljude 

aastate keskmisega võrreldes (EMHI, 2013). Mulla ja lehe toitelementide sisaldused näitavad, et 

enamike makroelementide sisaldused olid Cropcare variandis küllalt kõrged ja ulatusid soovitatud 

piiridesse. Välja arvatud lämmastiku sisaldus lehtedes, mis jäi alla soovitatu ja oli üks väiksemaid 

selles katses. 

 

2013 a. kevadel tehti katseistandikus taimedele harvenduslõikus, kus eemaldati vanad  kuivanud 

oksad. Tänu harvenduslõikusele on ka taimede saagikus sel aastal kesisem, kui eelnevatel aastatel, 

jäädes vahemikku 285-649 g-i taime kohta. Võrreldes 2011 ja 2012 a tulemustega, kõrgeim saagikus 

oli aastal 2011, kus see näitaja ulatus ühe taime kohta 1222,3 grammini (Koort, 2011). 2012 aastal 

suurenes saagikus veelgi ning Biolan 3-1-7 väetisega saadi marju keskmise 2103 g taimelt (Hannus, 

2013). Erinevate katseaastate tulemustest selgus veel, et 2011 ja 2013 aastal saadi kõrgeim saak 

taimedelt, mida väetati Biolan 4-1-2-ga. Kui käesoleval katseaastal väetusvariandis Monterra 

(Algomin) taimede kasv oli tagasihoidlikum, siis saagikuse osas ei olnud erinevusi võrreldes 

väetistega Cropcare, Biolan 3-1-7 ja Compost Kanakaka. 

 

Aastal 2007-2008 viidi läbi Buenos Aireses uuring, kus vaadeldi taimede lõikamise tulemusi mustika 

saagile ja viljade kvaliteedile. Katset tehti mustikasordiga O´Neal (Pescie et al., 2011). Taimede 

lõikamist viidi läbi neljal erineval viisil: talvel taimede tavapärane lõikamine, talvel ja ka suvel 

pärast saagikoristust lõikamine, suvel pärast saagikoristust lõikamine ja kontroll ehk lõikamata. 

Tulemustest selgus, et lõikamata taimedel ning talvel ja suvel lõikamisel ei olnud erinevusi saagil, 
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taimede saagikus oli vastavalt 5,58 ja 4,94 kg/taim. Samas marjade valmimine algas varem talvel ja 

suvel pügatud taimedel. Taimede saagikus oli kõige madalam, kui lõikamist viidi läbi suvel pärast  

saagi korjamist, siis oli saak taimelt vaid 3,6 kg/taim. Eestis suvist, saagikoristusjärgset lõikamist 

mustikataimedel pole praktiseeritud ja lähtudes kirjeldatud katse tulemustest ei ole seda ka 

otstarbekas teha. Käesoleva uurimistöö raames viidi lõikustööd läbi kevadel, enne pungade 

puhkemist. 

 

Poolkõrge mustikasordi ’Northblue’ keskmine vilja mass, sordikirjelduse alusel, on 1,8 g (Luby et 

al., 1986). Antud katse esimesel korjepäeval (15. juuli 2013) oli keskmine marja mass kõikide 

väetiste kasutamisel suurem, ulatudes 2,5 g-ni väetiste Biolan 4-1-2  ja Monterra (Viva) kasutamisel. 

Teiste väetiste puhul oli see näitaja 0,1 g väiksem. Võrreldes eelmise aasta esimese korjepäeva 

tulemustega, kui vastav näitaja jäi vahemikku 2,4-2,7 g (Hannus, 2013), oli vilja mass sellel aastal ca 

0,2 g väiksem. See võis olla põhjustatud eelkõige ilmasikuoludest, sest 2013.a. suvi oli soe ja 

suhteliselt sademetevaene (EMHI, 2013) ning sellised olud üldjuhul tingivad taimedel väiksemate 

viljade moodustumist. Järgnevatel korjepäevadel marja mass vähenes järk-järgult ning viimasel 

korjel 5. augustil oli viljamass langenud 0,9-1,2 g-ni. Kolme korjepäeva keskmine näitaja jäi üsna 

sordile tüüpilise vilja suurusesse, ulatudes 1,5-1,7 g-ni. Sealjuures olulist mõju väetamisest lähtuvalt 

marja massile ei ilmnenud. 

 

Aastal 2007-2010 viidi läbi eksperiment meie naaberriigis Lätis, kus hinnati erinevate mustikasortide 

talvekindlust ja saagikust. Katses väetisi ei kasutatud ja mustikataimed kasvasid kerge lõimisega 

liivakas pinnases, kuhu oli lisatud turvast (Šterne et., al 2011). Tulemused näitasid, et sordil 

´Northblue´ saagikus jäi 2008. aastal 1,44 kg põõsa kohta ning marja mass oli 2,2 g. Järgmisel aastal 

saadi keskmiseks saagikuseks aga 1,48 kg põõsa kohta ning marja mass oli väiksem 1,7 g. Viimasel 

aastal oli saagikus 1,89 kg põõsa kohta ning marja mass 1,8 g. Eestis oli sordil ´Northblue´ saagikus 

käesoleva uurimistöö läbiviimise aastal väiksem, võrreldes Lätiga. Šterne et al. (2011) poolt 

läbiviidud uurimus näitab, et vilja mass varieerub aastati ja seda võivad põhjustada eelkõige 

kliimatingimused – sademed ja temperatuur. 

 

Taimede üldist toitainete omastamist hinnati SPAD klorofüllmeetriga, mis hindab valguse 

neeldumise alusel klorofülli sisaldust taimedes ja seeläbi toitainete omastamist. SPAD näit oli üks 

suuremaid väetise Biolan 4-1-2 kasutamisel, samuti oli selle väetisega taimelehtedes kõrgemad 

lämmastiku ja magneesiumi sisaldused. Nende elementide kohta on aga teada, et nende kõrge 

sisaldus taimelehtedes annab ka suurema SPAD näidu, sest N ja Mg on otseselt vajalikud klorofülli 
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moodustamiseks (Shaahan et al., 1999). Gough (1994) andmetel mustikataimed omastavad mullast 

toitaineid kõige paremini siis, kui mulla pH=4,3–4,8. Käesolevas uurimuses jäid kõik mulla 

happesuse näitajad alla eelnimetatud vahemiku, seega võiks eeldada, et pH näidu osas toitainete 

omastamisega probleeme mustikate kasvamisel turvasmullal ei ole. 
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Kokkuvõte 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada erinevate, kaubandusvõrgus pakutavate 

looduslike orgaaniliste väetiste mõju mustikataimede vegetatiivsele kasvule ja saagikusele 

mahajäetud freesturbaväljal maheviljeluse tingimustes.   

 

Töö hüpotees: maheviljelusse lubatud väetised tagavad turvasmullal mustikataimedele hea toitainete 

kättesaadavuse ning seeläbi optimaalse kasvu ja saagikuse. 

 

Magistritöö koosneb 40 leheküljest, mis sisaldab 15 joonist, 3 tabelit ja 41 kirjandusallikat ning 

katses hinnati 10 erinevat kasvuparameetrit. 

 

Katse mustikatega viidi läbi Tartu maakonnas, Tähtvere vallas, Ilmatsalu külas OÜ Hiie Talu 

territooriumil ning mustikasort, millega katset tehti oli poolkõrge mustikas (Vaccinium x atlanticum 

E. P. Bicknell)’Northblue’. Katses kasutati järgmisi väetisi: Biolan 3-1-7, Biolan 4-1-2, Compost 

Kanakaka 5–3–16, Monterra (Viva) 9–1–4, Monterra (Algomin) 9–1–4, Cropcare ( Kontroll ) 6–14–

23. Maheviljeluses kasutatavad väetisi anti 2013 a. kevadel normiga N 70 kg/ ha ning lisaks anti 

karvajahu N 50 kg/ ha. Cropcare, kontroll variandiga karvajahu ei kasutatud, N norm 120 kg/ha. 

 

Uurimistöö tulemustele põhinedes saab väita, et püstitatud hüpotees, maheviljelusse lubatud väetised 

tagavad turvasmullal mustikataimedele hea toitainete kättesaadavuse ning seeläbi optimaalse kasvu 

ja saagikust, ei leidnud kinnitust. Taimede leheanalüüsidest selgus, et enamike väetiste puhul oli nii 

makro- kui ka mikroelementide sisaldused alla soovitatud vahemiku. Taimede saagikus, vilja mass 

olid väiksemad, kui eelmisel aastal. Selle üheks põhjuseks oli taimede tugev harvenduslõikus 

kevadel, mille käigus eemaldati suur osa vanu oksi, kuid sealjuures ka õiepungi. Saagivalmimise 

perioodil soe ja sademetevaene ilmastik vähendas viljade suurust ja mõjutas seeläbi ka saagikust. 

Samas tuleb märkida, et katses kasutatud orgaanilised väetised, mida on lubatud kasutada 

maheviljeluses, tagasid taimedele samaväärse või veelgi parema produktiivsuse kui sünteetiline 

mineraalväetis. Seega freesturbavälja tingimustes on võimalik mustikaid kasvatad maheviljeluse 

põhimõtetest lähtuvalt sama edukalt, kui tavaviljelus tingimustes mineraalmullal. 
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Orgaaniline väetis Biolan 4-1-2 paistis katses silma, kuna avaldas positiivset mõju taimede 

saagikusele, SPAD näidule ning pikkvõrsete arv oli üks suuremaid selles variandis. Samas hiliskasv 

taimedel oli selle väetise kasutamisel väga väike. 

 

Sünteetilise väetise Cropcare, mis oli katsesse võetud võrdluseks, kui kontrollvariant, puhul ilmnes 

probleem hiliskasvuga, sest selle väetise kasutamisel esines mustikataimede hiliskasvu kõige 

rohkem. 

 

Väetisvariandis Monterra (Algomin) ilmnes endiselt Algomin väetise järelmõju, sest põõsa mõõdud  

ja pikkvõrsete arv taimel olid väiksemad, kuid taimedel esines vähem hiliskasvu.  

 

Käesoleva töö tulemuste põhjal võib soovitada mustikate maheviljelemisel mahajäetud 

freesturbaaladel kasutamiseks orgaanilist väetist Biolan 4-1-2, kuid uurimus viidi läbi vaid ühel 

aastal ja antud töö tulemusi on vaja kontrollida edaspidi jätkuva katse raames. 
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Summary 

 

The aim of this master’s thesis was to determine different natural organic fertilizers influence on 

blueberry plants vegetative growth and crop yield in organic farming conditions on abandoned peat 

field.  

 

Hypothesis of this scientific thesis was: organic fertilizers will raise high nutrients level in blueberry 

plants and it provides good growth and yield of bushes.    

 

Master’s thesis consists of 40 pages, including 15 figures, 3 tables and 41 references. During the 

experiment 10 parameters were measured. 

 

The experiment was carried out in OÜ Hiie Farm which is located at Tartu county Tähtvere parish in 

Ilmatsalu village. The experiment was done with half-high bush blueberry (Vaccinium x atlanticum 

E. P. Bicknell) cultivar ’Northblue’. Six different fertilization variants were used in the trial: Biolan 

3-1-7, Biolan 4-1-2, Compost Kanakaka 5–3–16, Monterra (Viva) 9–1–4, Monterra (Algomin) 9–1–

4, Cropcare (control) 6–14–23. Fertilizers used in organic farming were given in 2013 year spring N 

70 kg/ha and addition to that they feather meal 14–1–0 N 50 kg/ha. Feather meal was not used with 

Cropcare variant, fertilizer rate N 120 kg/ha. 

 

Based on the outcomes of the experiment, the hypothesis, organic fertilizers will raise high nutrients 

level in blueberry plants and they provide good growth and yield of bushes, was not proven.. 

According to analysis of leaf most of the fertilizers that had been used in the experiment had micro 

and macro minerals below the range recommended. Plant yield and berry mass was smaller than last 

year. The reason why this happened is that in spring the plants were given pruning whereby large 

amount of old branches were removed including buds. Poor rainfall and warm weather in harvest 

ripening period reduced berry mass and influenced the yield as well. It should be noted that the 

organic fertilizers that were used in this experiment ensured equivalent or even better productivity 

then synthetic fertilizers. Therefore it is possible to grow blueberries as successfully in organic 

farming conditions as in conventional farming in mineral soil. 

 



 37 

Organic fertilizer Biolan 4-1-2 stood out because it had positive influence on plants yield, SPAD 

value and the number of long shoots was one of the biggest in this variant. While the late growth of 

these plants which got this fertilizer was very small. 

 

Control variant with synthetic fertilizer Cropcare revealed late growth problem, because this 

fertilizer affected blueberry plants the most. 

 

Variant which was fertilized with Monterra (Algomin) revealed as before that Algomin has 

aftereffect, because the measurements of bush and the number of long shoots was smaller, but plants 

had less late  growth. 

 

According to the results I suggest growing organic blueberries in abandoned peat yields with adding 

organic fertilizer Biolan 4-1-2. 
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