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SISSEJUHATUS 

 

Aiandusele on Eestis spetsialiseerunud suhteliselt väike arv ettevõtjaid. Maasikakasvatusega 

tegelevad ennekõike väiketootjad, mistõttu on tegemist ka väikeste tootmispindadega ning 

väiketootjate seas on levinud keskkonnasäästlik ja mahe tootmine (Värnik, 2012). Eesti 

Statistikaameti (2014) andmetel oli maasikaistandike kogupind 2013. aastal 517 ha ning hektari 

maasikasaak 1 293 tonni. Võrreldes 2012. aastaga on kasvupind vähenenud 12%, kuid saagikus 

on jäänud enam vähem samale tasemele (1266 t).  Maasikat kasvatavad majapidamised 

paiknesid 2013. aasta loenduse andmetel enamasti Tartumaal (160 ha) ja Võrumaal (86 ha). 

 

Maheviljeluses on oluline sortide hea talve-, kahjuri- ja haiguskindlus, kuna taimekaitse 

võimalused on piiratud. Seetõttu  ei pruugi kõik sordid sobida maheviljeluses kasvatamiseks. 

Maasikasort ’Darselect’ näitas Spornberger et. al. (2014) katses head vastupidavust maasika-

hahkhallitusele ning sort ’Sonata’ head produktiivust. Oluline on ka saagi ühtlikus aastati – sort 

’Clery’ andis kahe katseaasta jooksul kõige ühtlasemat saaki (Crespo, 2010).  

 

Mahepõllumajanduse eesmärk on toota kvaliteetset toodangut ja samal ajal säilitada 

ökosüsteemi bioloogilist tasakaalu. See eeldab, et vähendatakse mineraalväetiste ja pestitsiidide 

kasutamist. Hea ja kvaliteetne saak on tagatud, kui kasutatakse looduslikke meetodeid 

suurendades mulla bioloogilist aktiivust ja viljakust. Maheviljeluses on keelatud kasutada 

sünteetilisi väetisi, mistõttu on mahetootmises toiteelementide sisaldust mullas reguleeritud 

orgaaniliste väetistega (EÜ nr 889/2008, 2014 ). Tarbijatele on lisaks viljad pestitsiidijääkide 

sisaldusele oluline ka tervislikkus ja maitse. Biokeemilise koostise kujunemine sõltub mitmest 

tegurist. Tõnutare et al. (2009) leidsid, et taime vanus mõjutab mahla kuivaine ja suhtarvu, 

antotsüaanide ning antioksüdantide sisaldust. Samad tulemused said ka Kahu et al., (2010), 

nende katses oli suhtarv maheviljeluses suurem kui tavaviljeluses ning askorbiinhapete sisaldus 

väiksem, seega olid maheviljeluses viljad magusamad. 

 

Suurt rolli mängib ka multši valik. Moor et al. (2009) järeldasid, et kilemultši puhul ilmnes 

positiivne mõju askorbiinhappe- ja mahla kuivainesisaldusele, kuid põhumultšil oli negatiivne 

mõju askorbiinhappesisaldusele. Huumusväetise Humistar mõju sõltus samuti kasutatavast 

multšist (Rätsep et al., 2012). Orgaaniline multš ja Humistar suurendasid kõikides vilja järkudes 

mahla kuivainesisaldust, kuid magusust hapusust mõjutas ainult III-järku viljades. Samal ajal 
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suurendas Humistar maasikate üldfenoolide sisaldust nii orgaanilisel kui ka kilemultšil, kuid C-

vitamiinisisaldust ainult orgaanilisel multšil. Uurimustulemused on olulised 

kasvatustehnoloogia valikul maheviljeluses, et mõjutada saagi kvaliteeti esimesel aastal pärast 

istutamist. 

 

Mahetootmises on probleemiks erinevad haigustekitajad ja kahjurid. Maasika hahkhallitus on 

üks olulisimaid maasika haigusi, mida tavapõllumajanduses kontrollitakse fungitsiididega 

pritsimise teel õitsemise aja. Mahepõllumajanduses on aga vaja leida lahendusi, kuidas tõrjuda 

hahkhallitust keskkonnasõbralikult ja ilma keemilisi aineid kasutamata (Libek, Eskla, 2012). 

Maasikataimede lehtede põletamine või leegitamine pidurdab nii haiguste kui ka kahjurite 

levikut. Brasiilias tehtud katsed sortidega ’INIA Arazá’, ’INIA Guenoa’ ja ’INIA Yvapitá’ 

näitasid, et suurimad viljad saadi nendelt taimedelt, mida oli leegitatud (Picio et. al., 2013). 

Eesti Maaülikoolis on katsetatud entomovektor-tehnoloogiat, mis on vähendanud maasika-

hahkhallituse levikut kuni 50% (Muljar, Mänd, 2011). 

Töö hüpotees on, et köögiviljanduses kasutatav leegitusmasin on sobiv kasutada ka 

maasikakasvatuses lehtede põletamiseks. Samas aga lehtede hävitamine võib pärssida taimede 

kasvu. Humiinained soodustavad toiteelementide omastamist mullast ja seetõttu võib arvata, et 

tugevdavad leegitatud taimede elujõudu.  

 

Töö eesmärk on selgitada välja leegitamise ja Humistariga väetamise mõju hakkepuidumultšiga 

istandikus taimede kasvutegevusele, saagikusele ja saagi kvaliteedile. 

Käesolev magistritöö on jätkuks bakalaureusetöö raames alustatud uurimusele ’Aedmaasika 

kasvatustehnoloogilised võtted’ (Hrenova, 2012). 

 

TÄNUAVALDUS 
 

Töö koostaja tänab töö juhendajat Prof. Kadri Karpi. 

 

Katsetöö toimus Põllumajandusministeeriumi rakendusuuringu projekti „Aiakultuuride 

keskkonnasäästliku kasvatusviisi konkurentsivõime suurendamine läbi väetus- ja 

taimekaitsetehnoloogiate optimeerimise“ raames. Tänuavaldus katse läbiviimisel AS Baltic 

Agrole. 
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1. MAHEPÕLLUMAJANDUSLIK MAASIKAKASVATUS 

1.1. Maasika sordid 
 

Eesti oludesse sobivate sortide valikul pööratakse tähelepanu järgmistele sordiomadustele: 

talvekindluses, haigustele ja kahjuritele vastupidavus, saagikus, käitlemiskindlus ja 

säilivusperioodi pikkus ning vilja atraktiivsus, maitse ja toitainetesisaldus. Teadlaste, aga ka 

tootjate tähelepanekute põhjal on puuviljanduskomisjon koostanud Eestis kasvatamiseks 

sobivate sortide nimistu. Eesti Aiandusliidu andmetel kuulub 2013. aasta maasika 

soovitussortimenti 'Bounty', 'Florence', 'Honeoye', 'Induka', 'Jonsok', 'Polka', 'Senga Sengana', 

'Sonata' ja 'Venta' (EMÜ Eesti puuviljade ja marjakultuuride sordivaramu, 2014). 

Maheviljeluses on oluline, et sordid oleksid hea talvekindlusega ja haigustele vastupidavusega, 

kuna taimekaitse võimalused on piiratud. Seetõttu ei pruugi kõik sordid sobida maheviljeluses 

kasvatamiseks. Tabelis 1. on toodud maheviljelusse sobivad sordid. 

 

Tabel 1. Maheviljelusse sobivad sordid 

Sort Positiivsed omadused Kirjanduse viide 
 

’Polka’ Saagikas. Hea korjatavusega ja käitlemiskindlusega. 

Maitsehinne 4,5, sisaldab 5,4% suhkruid, 1,0% 

happeid ja 34 mg C-vitamiini 100 g-1. Suhteliselt hea 

kuni hea talvekindlusega. Vastuvõtlik lehti 

kahjustavatele seenhaigustele ja maasikalestadel 
 

Kahu et. al., 2010; Libek, 

Eskla, 2012 

’Bounty’ Kõrge askorbiinhapete ning mahla kuivaine 

sisaldusega. Maitsehinne 4,5. Sisaldab 6,4% suhkruid, 

1,2% happeid ja 65 mg C-vitamiini 100 g-1. 

Saagikas kuni keskmise saagikusega, suhteliselt 

talvekindel. Üsna vastupidav hahkhallitusele ja 

jahukastele, vastuvõtlik närbumistõvele. Saagi 

riknevus 7,9...10,9%. Keskmise talvekindlusega 
 

Kahu et. al., 2010; Libek, 

Eskla, 2012 

’Sonata’ Produktiivne, kuid vastuvõtlik närbumistõvele, 

risoommädanikule ja hahkhallitusele. Vastupidav 

jahukastele. Saagi riknevus 7,9...10,9%. 

Viljaliha sisaldab 5,6% suhkruid, 1,0% happeid ja 54 

mg C-vitamiini 100 g-1. Väga hea käitlemiskindlusega. 

Hea talvekindlusega 
 

Spornberger et. al.,  2014; 

Libek, Eskla, 2012 

’Darselect’ Viljad hea maitsega, magusad. Saagikas. 

Sisaldab 5,7% suhkruid, 0,9% happeid ja 74 mg C-

vitamiini 100 g-1. Talvekindel.  

Suhteliselt vastupidav hahkhallitusele ja 

maasikalestale. Vastuvõtlik närbumistõvele 
 

Spornberger et. al.,  2014; 

Pfeiffer, Brockamp, 2014; 

Libek, Eskla, 2012 

’Honeoye’ Viljaliha mahlane, sisaldab 5,7% suhkruid, 1,2% 

happeid ja 39 mg C-vitamiini 100 g-1. Keskmise 

Daugaard, Lindhard, 2000; 

Libek, Eskla, 2012 
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saagikusega. Hahkhallitusele vastupidav või 

mõõdukalt vastupidav. Vastuvõtlik jahukastele, 

risoommädanikule, närbumistõvele ja 

juuremädanikule. Keskmine talvekindlus 
 

’Clery’ Ühtlane saak. Saagikas. Mahla kuivaine 7,6…11,2 

°Brix. Talvekindlus hea. Hea vastupidavusega 

hahkhallitusele, juurehaigustele ja lehti kahjustavatele 

seenhaigustele 
 

Crespo, 2010; Libek, Eskla, 

2012 

 

 

Kahu et. al. (2010) on katsete tulemusel leidnud, et maasikasordid ’Polka’ ja ’Bounty’ on suure 

saagikusega ja kõrge askorbiinhappe sisaldusega ning sobivad maheviljeluses kasvatamiseks 

(tabel 1).  2004-2006 aastal viidi Polli Aiandusuuringute Keskuses läbi katse sortidega ’Polka’, 

’Korona’, ’Bounty’ ja ’Senga Sengana’. Uuringu eesmärk oli hinnata maasika sortide saagikust 

ja vilja kvaliteeti tavapärasel ja mahepõllumajanduslikul kasvatamises. Maheistandikus anti 80 

t sõnnikut hektarile. Igal aastal pritsiti taimi 0,2% NeemAzal + 1,5% Allgrow enne õitsemist. 

Teisel aastal pritsiti pärast õitsemist röövlestade vastu insektitsiidiga Tripex ning pärast 

saagikoristust loodusliku väetisega Algomin (1-7-15)  arvestusega 4 kg 100m2. Uuringutest 

selgus, et 2004. aastal oli maheviljeluses taimesaak keskmiselt 376 g ning tavaviljeluses 377 g, 

mis tähendab, et erinevust ei olnud. 2004. ja 2005. aastal oli sordil ’Polka’ suurem saak.  Läbi 

aastate oli askorbiinhappe sisaldus suurim sordil ’Bounty’. Kolme aasta keskmisena oli 

maheviljeluses viljad magusamad kui tavaviljeluses, kusjuures magusamad olid ’Bounty’ ning 

hapumad ’Senga Sengana’ viljad. Libek, Eskla (2012) andmetel on ’Bounty’ viljades 6,4% 

suhkruid, 1,2% happeid, mis tähendab, et viljad on magusad. Kuid nende andemetel on sort 

vastuvõtlik närbumistõvele (Verticillium dahliae), aga hea vastupidavusega hahkhallitusele 

(Botrytiscinerea) ja jahukastele (Sphaerotheca aphanis). Moor et al., (2012) 2008. aastal läbi 

viidud katses jäi ‘Sonata’ mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhe vahemikku 9,9–11,3, 

‘Polka’ puhul 9,6–11,8 ja ‘Honeoye’ puhul 7,7–8,8. 

 

Maitsevad ja vastupidavad maasika sordid on olulised edukaks mahepõllumajanduseks 

kasvatamiseks. Maasikakasvataja peab sageli tegema kompromisse maasika maitse, vilja 

tugevuse, ja saagikuse vahel. Maasika-närbumistõbi võib taimedel põhjustada suuri kahjustusi, 

eriti kuumadel suvedel. Vihmastel soojadel suvedel esineb ka palju hahkhallitust. 

Mahepõllumajanduses valitakse sellised sordid, mis oleksid haigustele vastupidavad (Mäder et 

al., 2013). 2007-2009 aastal tehti Weinsbergis katsed erinevate maasika sortidega eesmärgiga 

välja selgitada haigustele vastupidavamad sordid (tabel 1) (Haffner, 2002). Lehtede nakatumise 

ulatust hinnati klasside järgi: nõrk/ nõrk kuni keskmine/ keskmine/ raske infektsioon. 
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Hahkhallituse leviku hindamiseks korjati eraldi terved ja nakatunud viljad. Tulemused 

varieerusid aastati sõltuvalt ilmast. Lehtede nakatumine oli väga erinev, kuid sordi ’Malwina’ 

nakatumine laikpõletikku (Mycosphaerella fragariae) oli igal aastal kõrge. Varakevadel 

ilmnesid sortidel ’Vilma Žanta’ ja ’Sonata’ lestasid (Phytonemus pallidus). Hahkhallitusse 

nakatumine oli suurim sortidel ’Clery’ ja ’Barneck’, väikseim sortidel ’Korona’, ’Mieze’ ja 

’Nova’. Saagikus oli suurim sortidel ’EM 1259’, ’Berneck’ ja ’Sonata’. ’Darselect’ saagikus oli 

2006…2008 aastatel keskmine kuni kõrge, taimede vananedes langes märgatavalt. 

Mahemaasikakasvatajate ja teiste huviliste seas korraldati degusteerimine, kus hinnati viljade 

värvust ja kuju, maitset ja kõvadust. Degusteerimise tulemuste põhjal eelistati sorte ’Diana’, 

’Sakkybright’, ‘Berneck 1’ ja ‘Darselect’ (Pfeiffer, Brockamp, 2014). Norras läbi viidud 

uurimused näitasid, et enamik tarbijaid eelistab suure suhkrusisaldusega ja väikese 

happesisaldusega maasikaid. Sort ’Darselect’ sisaldab 5,7% suhkruid, 0,9% happeid (Libek, 

Eskla, 2012).  

Närbumistõbi on levinud kõigis maasikakasvatuse piirkondades üle maailma. Sort ’Darselect’ 

näitas head vastupidavust närbumistõvele, kuid ’Sonata’ oli vastuvõtlik (tabel 1). Austrias on 

enim kasvatatav maasika sorti ’Elsanta’, mis on vastuvõtlik närbumistõvele.  Sealsed teadlased 

uurisid 2005…2007 aastatel 12 sorti (’Alice’, ’Alba’, ’Clery’, ’Daroyal’,  ’Darselect’, ’Divine’, 

’Dora’, ’Eva’, ’Queen Elisa’, ’Salsa’, ’Sonata’) eesmärgiga leida alternatiiv populaarsele 

sordile ’Elsanta’. Lisaks haiguskindlusele hinnati ka talvekindlust, saagikust ja 

kvaliteediomadusi. Vegetatiivset kasvu  hinnati igal katseaastal. Tulemustest selgus, et 

’Elsanta’ oli närbumistõvele kõige vastuvõtlikum, sellele järgnes ’Sonata’ ja ’Darselect’, mis 

näitas keskmist vastupidavust. ’Salsa’ oli kõige produktiivsem sort, millele järgnes ’Sonata’ ja 

’Alice’. Varajastest sortidest oli sordil ’Elsanta’ kõige suurem saak. Sort ’Darselect’ näitas head 

vastupidavust hahkhallitusele. Magusaimad viljad olid sordil ’Queen Elisa’ (10,21°Brix), sordil 

’Darselect’ (9,68°Brix) olid samuti magusad viljad. (Spornberger et. al.,  2014).  

Daugaard ja Lindhard (2000) hindasid 20 maasikasordi sobivust mahepõllumajanduslikult 

kasvatamiseks (tabel 1). Kolme aasta jooksul hinnati sortide saagikust ning vastuvõtlikust 

erinevatele haigustele, nagu hahkhallitus, jahukaste ja laikpõletik. Sordid ’Polka’, ’Korona’ ja 

’Dania’ olid vastuvõtlikud hahkhallitusele ja neid sorte ei soovitatud mahepõllumajandusse. 

Kõikidest sortidest oli ’Honeoye’ väikseima hahkhallitusse nakatumisega ja seetõttu soovitati 

varajaseks sordiks maheviljelusse. Polli Aiandusuuringute Keskuse (2011) andmetel on saagi 

riknemine suurim maasikasortidel 'Bounty', 'Induka', 'Venta', 'Sonata' ja 'Senga Sengana' - 

nende sortide puhul riknes 7,9...10,9% saagist. 'Jonsok', 'Polka', 'Honeoye' ja 'Florence' 
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saagikadu oli alla keskmise, jäädes vahemikku 2,6...3,9 % saagist. Oluline on ka sordi hea 

talvekindlus, sest meie talved on heitlikud. Väga hea talvekindlusega on sordid 'Induka', 

'Jonsok', 'Polka', 'Senga Sengana', 'Venta' ja 'Sonata', mille talvekindlust hinnati Pollis 9 palliga. 

Talveõrnemad sordid on 'Bounty', 'Honeoye' ja 'Florence', mille talvekindlust hinnati 6...7 

palliga. 

Maheviljeluses on sordi valikul oluline ka taimede saagikuse stabiilsus.  Maasikasort ’Clery’ 

on näidanud ühtlast saaki (tabel 1) (Crespo, 2010). Šveitsis viidi 10 maasikasordiga (’Antea’, 

’Asia’, ’Clery’, ’Darselect’, ’Elsanta’, ’Manille’, ’Matis’, ’Sonata’, ’Sveva’ ja ’Yamaska’) läbi 

katse eesmärgiga hinnata tervislikkust ja maitset kahe aasta jooksul. Tulemustest selgus, et 

kuigi ükski sort ei olnud üheaegselt maitsev, kõrgete tervislikkuse näitajatega ja saagikas, siis 

sordid ’Manille’, ’Clery’ja ’Sonata’ näitasid parimaid tulemusi ning katseaastate lõikes oli 

’Clery’ kõige ühtlasemate tulemustega. Mahla kuivaine jäi sordil ’Clery’ vahemikku 7,6…11,2 

°Brix. Eestis soovitatud sortidel oli Polli Aiandusuuringute Keskuse (2011) andmetel sortidel 

'Sonata', 'Jonsok' ja 'Senga Sengana' üle keskmise saagikusega – taimesaak varieerus 375...432 

g taim-1. Ülejäänud sordid olid alla keskmise saagikusega. 'Bounty', 'Florence' ja 'Honeoye' 

saagikus oli võrreldes teiste sortidega madalam, jäädes vahemikku 156...177 g taim-1. 'Induka', 

'Polka' ja 'Venta' taimesaak varieerus –  261...320 g. 

 

 

1.2. Multšid 
 

Istandiku ettevalmistamisel tehakse valik, kas kasutatakse orgaanilist multši või sünteetilist 

materjali, millest enim kasutatav on must kilemultš. Kasutades erinevad multše ja kasvatades 

erineva valmimisajaga sorte, on võimalalik saagiperioodi pikendada. Kilemultši kasutades on 

võimalik saada saak kuni nädal varem ning orgaaniline multš võimaldab saagiperioodi 

pikendada. Samuti on multš vajalik, et saada puhtam ja kvaliteetsem vili. Erinevad multšid 

mõjutavad mullatingimusi ja selle kaudu ka taimede saaki, saagi kvaliteeti ja biokeemilist 

koostist (tabel 2). 
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Tabel 2. Multšimise mõju mullale ning saagile 

Multš  Mõju võrreldes multšita istandikus  Kirjanduse viide 

 
Turvas  
 

Suurendas mulla niiskusesisaldust ja vähendas temperatuuri  
 

Sinkevičienė et al., 

2009  
 

Hein  
 

Niiskusele ja temperatuurile oli mõju ainult pärast laotamist, 

lagunemisel mõju vähenes. Hahkhallituse levik. Soodustas 

umbrohtumust, sest suurendas umbrohuseemnete levikut  
 

Hayward, 2003; 

Sinkevičienė et al., 

2009; Libek, Eskla 

2012 

 

Saepuru  
 

Peened osakesed jäävad vilja külge ja väheneb saagi kvaliteet. 

Suurendas mulla niiskusesisaldust (3,8-6,1%). Värske 

saepuru võib tekitada mullale vett mitteläbilaskva kihi 
 

Sinkevičienė et al., 

2009 ; Relf, 2009; 

Libek, Eskla 2012 

 

Puukoor  
 

Lagunes aeglaselt. Vähenes lehtede N-sisaldus, samas aga 

suurenes P- ja K-sisaldust. Suurenes niiskusesisaldus mullas. 

Vähendas viljade kogusaaki võrreldes multšimata variandiga  
 

Relf et al., 2009; 

Sønsteby et al., 2004  
 

Tatrakestad Rikastas mulda toitainetega, vegetatiivne kasv paranes, saak 

kesine, hahkhallituse levik suur 

 

Kivijärvi, 2004 

Põhk  
 

Vähenes umbrohtumus, soodustas mullaasukate elutegevust, 

parandas niiskusrežiimi ja ühtlustas temperatuuri. Põhu 

lagunemisel lisandus mulda orgaanilist ainet ja muld muutus 

kobedamaks.  

C-vitamiini sisaldus maasikates väiksem ja saak hilisem kui 

kilemultšil. Võrreldes multšita istandikuga väheneb 

nakatumine hahkhallitusse. Suurenes niiskuse sisaldusmullas. 

 

Ilus, 1988; Birkeland 

et al., 2002; Hayward, 

2003; Moor et al., 

2005; Libek, Eskla 

2012; Rätsep et al., 

2012;  

 

Kile  
 

Vähenes umbrohtumus. Paranes niiskusrežiim. 

Toiteelementide väljaleostumine oli takistatud. Võrreldes 

põhumultšiga langes saagikus pärast teist saagiaastat, kuid 

suurenes viljades C-vitamiini sisaldus. Fenoolsete ühendite 

sisaldus suurenes. Varasem ja suurem saak. Viljad 

kvaliteetsemad kui põhumultšiga istandikus. Röövlesti palju. 

Mullas suurem N-sisaldus ning suurem saak kui põhumultšiga 

istandikus. Punane kilemultš parandas oluliselt taimede 

vegetatiivset kasvu ja saaki ning saagi kvaliteeti võrreldes 

musta kilemultšiga. Kõrge suhkrute, askorbiinhappe ja 

toorvalgu sisaldus 

Karp et al. 2002; 

Kikas, Libek, 2002; 

Moor et al.2005; 

Rajbir et al., 2005; 

Fan, 2011; Libek, 

Eskla 2012; 

Cabilovski et al., 

2014; Sharma et. al., 

2013; Taparauskienė, 

Miseckaitė, 2014; 

Bakshi et. al., 2014 
 

Tekstiil Kõrge C-vitamiini sisaldus ja tiitritavate hapete sisaldus Florentina et.al., 2013 

 

 

Orgaanilised multšid vähendavad suvel mulla niiskusekadu ja talvel kaitsevad taimejuuri 

lumeta maa korral külma eest (tabel 2). Kevadel hoiab põhumultš maa kauem külma, mistõttu 

saak jääb mitme päeva võrra hilisemaks (Libek, Eskla, 2012). Multšid aitavad ära hoida 

umbrohtusid, erosiooni ja hoiavad ka viljad puhtamad (Hayward, 2003). Aja jooksul lisandub 

multši lagunemisel kõdu, mis annab mulda orgaanilist ainet ja muld muutub kobedamaks.  
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Põhumultšil on rida eeliseid ja puudusi (tabel 2). Eelisteks võib lugeda seda, et kevadel soojeneb 

pinnas aeglasemalt ja punane kedriklest ilmub taimedele kuni paar nädalat hiljem kui musta 

kile puhul (Libek, Eskla, 2012). Ühtlane niiskus- ja soojusrežiim mullas soodustab 

mikroorganismide ja teiste mullaasukate elutegevust, mistõttu multši all on muld kobedam ja 

struktuursem. Puudusteks aga suurem külmakahjustuste oht hiliskevadiste öökülmade ajal. 

Kuna põhumultš takistab soojuse eraldumist pinnasest, siis temperatuur on maapinnalähedases 

õhukihis paari kraadi võrra madalam ning see võib õisi kahjustada. Rätsep et al. (2012) leidsid 

Eesti Maaülikoolis läbi viidud katsetest, et orgaaniline multš koos väetamisega suurendasid 

mahla kuivaine ja C-vitamiini sisaldust.   

 

Saepuru on kauakestev multš, kuid peened multši osad võivad jääda viljade külge ning rikkuda 

saagi kvaliteeti (tabel 2) (Sinkevičienė et al., 2009). Värske saepuru kasutamisel võib mulla 

pinnale tekkida vett mitteläbilaskev kiht (Relf, 2009).  Multšina võib kasutada ka puukoort või 

puidulaaste (Hayward, 2003). Männikoormultši ja mineraalväetise mõju saagile ja mulla 

toitainetega varustamisele uuriti Norras kolm aastat (Sønsteby et al., 2004). Uuritavaks sordiks 

oli 'Korona'. Multšimise mõju avaldus esimesel saagiaastal. Kooremultš vähendas lehtede N-

sisaldust, samas suurendas lehtede P- ja K-sisaldust kõigil aastatel. Kooremultš mõjutas 

negatiivselt mulla nitraatide ja ammooniumi sisaldust kahel esimesel aastal, samas suurendas 

mulla niiskuse sisaldust. Tatrakestad on aga näidanud positiivset mõju maasika taimede 

vegetatiivsele kasvule (Kivijärvi, 2004). 2000. aastal viisid soome teadlased läbi katse sordiga 

’Jonsok’. Multšideks kasutati musta kilet, linakiudmatti, haljasmassi, põhku, tatrakestasid, 

saepuru ja hakkepuitu. Tatrakestade lagunemisel eraldus mulda hulgaliselt lämmastiku, 

mistõttu oli vegetatiivne kasv suurim antud variandis. Kuid saak oli suurim kilemultšiga   ning 

väikseim tatrakestade  variandis. Viimases oli suurim ka hahkhallituse levik. 

 

Kilemultš on Eestis populaarne. Kile vähendab valguse jõudmist mullapinnale ning sellega 

takistab umbrohtude tärkamist ja kasvu (tabel 2). Samuti aitab kilemultš vähendada toitainete 

väljaleostumist. Kuid liigniisketel kohtadel takistab kile niiskuse aurustumist (Libek, Eskla, 

2012). Multš hoiab ära ka viljade määrdumise mullaga. Kevadel soojeneb maa, võrreldes 

põhumultšidega, kiiremini ja taimede areng on varasem ning saak valmib umbes nädal varem. 

Puuduseks on aga see, et päikesepaistelise ilmaga võib kuumuse tagajärjel tekkida viljadel 

pindmised vigastused. Kilealune maa on elupaigaks paljudele kasulikele putukatele, kuid 

soodsates tingimustes suureneb ka kahjurite hulk (nt maasikalest) (Kikas, 2000; Libek, Eskla, 

2012). Kile mõjutab ka maasika biokeemilist koostist.  
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Maasika saagile ja saagi kvaliteedile mängib olulist rolli ka kilemultši värvus. 2007…2009 

aastatel tehti Indias katse kolme värvi kilega (must, punane ja kollane) (tabel 2). Tulemused 

näitasid, et multš mõjutas oluliselt taimede vegetatiivset kasvu. Võrreldes kontrollvariandiga 

(multšimata) oli multšitud variantides lehtede arv suurem. Kile värvus ei mõjutanud taime 

kasvu oluliselt, kuid punane kile näitas katseaastate keskmisena parimaid tulemusi. Õite arv 

ning saagikus oli suurim värviliste kilemultšide kasutamisel. Kõige saagikamad olid taimed 

punasel kilemultšil, sellele järgnes kollane ning must. Viljade biokeemiline koostis oli mõjutud 

kile värvusest. Võrreldes teiste variantidega, oli mahla kuivaine (9,12…9,48°B) ja 

askorbiinhappe (51,2…53,8 mg 100 g-1) sisaldus suurim punase kiltmultši varinadis, tiitritavate 

hapete (0,7…0,72%) sisaldus oli keskmine. Musta kilemultši variandis olid tulemused 

vastavalt: mahla kuivaine 8,18…8,34°B, tiitritavad happed 0,78…0,82% ja askorbiinhapped 

47,60…49,20 mg 100 g-1. Kollase kilemultši puhul oli viljades mahla kuivaine sisaldus 

vahemikus  8,48…8,66°B, tiitritavaid happeid oli 0,73…0,77% ning askorbiinhappeid 

49,80…52,60 mg 100 g-1. Saadud erinevuste põhjuseks arvati olevat multši alune mikrokliima 

– musta värvuse tagajärjel kerkib temperatuur kõrgeks ning mõjutab seeläbi negatiivselt taime 

kasvu ning saagikust. (Sharma et. al., 2013) 

 

2002. ja 2003. aastal viidi läbi uuring, mille eesmärgiks oli selgitada kile- ja põhumultši ning 

väetamise mõju maasikate antotsüaanide ja C-vitamiini sisaldusele (Moor et al., 2005) (tabel 

2). Uurimistulemustest selgus, et väetamisel ja põhumultšil oli võrreldes kilemultšiga 

märkimisväärne negatiivne mõju antotsüaanide sisaldusele mõlemal aastal. 2002. aastal 

suurenes vedelväetisega väetamise korral kilemultšiga kasvavatel viljadel C-vitamiini sisaldus 

(31%), kui samas põhumultši kasutamise korral viljade C-vitamiini sisaldus langes. 

Samasugune tendents ilmnes ka 2003. aastal. 2011 ja 2012. aastal katsetati Indias  erinevaid 

multši materjale ning hinnati nende mõju taimede kasvule, saagikusele ja saagi kvaliteedile 

(Bakshi et. al., 2014). Sordiks valiti ’Chander’ ja katsevariantideks olid põhusegu, nisupõhk ja 

hein ning läbipaistev kile ja must kile. Tulemused näitasid, et taimed on tundlikud erineva 

multšimaterjali suhtes. Kõik multšid näitasid positiivset mõju taimede vegetatiivsele kasvule, 

saagikusele ja selle kvaliteedile, kuid must kilemultš andis parimaid tulemusi. Maksimaalne 

saagikus saadi musta kilemultši variandist (144 g taim-1) ja kõrgemaid tulemused saadi ka 

keemilisel analüüsil, kus suhkruid saadi 7%, askorbiinhapet 58 mg 100 g-1ja toorproteiini 

9,64%. Kontrollvariandis olid tulemused: suhkrud 6,67%, askorbiinhape 53 mg 100 g-1 ja 

toorproteiin 6,42%. 
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Serbias viidi sordiga ’Senga Sengana’ läbi väetamise ja kahe erineva multši katse, mille 

eesmärk oli uurida, kas kaks erinevat multši (polüetüleenkile ja põhumultš) mõjutavad 

kasvukeskkonda ja  maasika saaki (tabel 2). Selgus, et mullas oli N-sisaldus märgatavalt suurem 

sellel katsepõllu osas, mis oli kaetud kilemultšiga. Võrreldes põhumultšiga oli kilemultšiga 

katselappidel suurem saak. (Cabilovski et al., 2014) 

Niisutamine on maasikaistandikus suureks probleemiks ning multšimine on üks võimalusi, 

kuidas hoida niiskust mullas. 2006…2008 aastatel viidi Leedus läbi uurimus, mille eesmärk oli 

välja selgitada põhu- ja kilemultši mõju mulla niiskusrežiimile ja saagikusele (tabel 2). Iga 10 

päeva tagant ning pärast sademeid võeti katsevariantidest mullaproov 10…40 cm sügavuselt. 

Saak korjati iga kolme päeva tagant ning vilja mass määrati 10 juhuslikult valitud viljast. Üldine 

pinnase niiskusesisaldus sõltus suuresti meteoroloogilistest tingimustest. Katseaastate lõikes oli 

mulla niiskussisaldus suurim põhumultšiga katselappidel (18,0…19,9%), väikseim 

kontrollvariandis (16,2…16,4%). Multšid suurendavad oluliselt ka saagikust. Kahe katseaasta 

kokkuvõttena saadi suurim saagikus kilemultšiga istandikust, kus võrreldes kontrollvariandiga 

suurenes saagikus 60% ning võrreldes põhumultšiga 56%. (Taparauskienė, Miseckaitė, 2014) 

2012. aastal uuriti Rumeenias 10 maasikasordi (’Alba’, ’Kimberly’, ’Korona’, ’Elliany’, 

’Elsanta’, ’VimaZanta’, ’Viktoriana’, ’Virena’, ’VimaXima’ ja ’Premial’) viljade kvaliteeti 

erinevatel multšidel (tekstiilmultš, 0,04 mm paks must kilemultš ja põhumultš) (tabel 2). Taimi 

väetati linnusõnnikuga ning vedelväetisega (24:8:16+mikroelemendid). Viljadest määrati C-

vitamiini ja tiitritavate hapete sisaldust. Katsed näitasid, et C-vitamiini sisaldus oli suurim 

tekstiilmultšil kasvanud taimede viljades (30 mg 100 g-1) ning väikseim mustal kilemultšil (26 

mg 100 g-1), kuid tiitritavate hapete sisaldus oli seal kõrgeim.  Võrreldes mineraalväetisega 

tõstis linnusõnnik katse keskmisena C-vitamiini ja tiitritavate hapete sisaldust, vastavalt 29 mg 

100 g-1 ja 0,70  mg 100 g-1. Madalaim tiitritavate hapete sisaldus oli sordil ’Korona’ (0,51 mg 

100 g-1) tavaviljeluses ning kõrgeim sordil ’Vima Xima’ maheviljeluses (0,81 mg 100 g-1). 

Väetiste ja multšide koosmõju oli parem orgaanilise väetise ning kilemultši kooskasutamisel.  

(Florentina et.al., 2013) 

 

1.3. Väetamine 
 

Maasikaistandiku rajamiseks planeeritava ala istutuseelne väetamine toimub mullaanalüüsi 

alusel. Mulla viljakuse näitajaks on mulla huumusesisaldus. Maasikaistandikule sobiv mulla 
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huumusesisaldus on 2,5...3,5%. Madala huumusesisalduse korral võib mulda väetada 

orgaanilise väetisega vastavalt vajadusele (Libek, Eskla, 2012). Katsed on näidanud, et 

suuremad orgaanilise väetise annused suurendavad mulla huumusesisaldust ja toitainete hulka. 

Samas tuleks vältida keskkonnareostuse nimel toiteelementide kadu mullast väljauhtumise teel. 

Kui mulda on vaja lubjata, tehakse seda üks aasta enne istutamist (Libek, Kikas, 2003). 

Istutuseelne väetamine on oluline eriti maasika kasvatamisel kilemultšiga, sest seal on 

kasvuaegne väetamine raskendatud. 

 

Kasvatustehnoloogia ja taimede vanuse mõju maasikale uuriti 2008. aastal Tartumaal (Tõnutare 

et al., 2009). Katses kasvatati sordi 'Polka' 2- ja 3-aastaseid taimi kahes maheistandikus ja kahes 

tavaistandikus. 2-aastases istandikus jäi kuivainesisaldus vahemikku 10,4...12,2% ja 3-aastases 

istandikus 10,8...11,4%. Katses selgus, et taimede vanusel ei olnud kuivainesisaldusele olulist 

mõju. Mahla kuivaine jäi 2-aastases istandikus vahemikku 8,8...10,7% ning 3-aastases 

9,3...11,8%. Tiitritavaid happed jäid vahemikku 0,92...10,7 mg 100 g-1. Suhtarv oli 2-aastases 

maheistandikus märkimisväärselt kõrgem kui 3-aastases istandikus. Suhtarv näitab viljade 

magusust, hapusust, seega oli antud katses tavaistandikes viljad hapumad kui maheistandikus. 

Askorbiinhappesisaldus oli 2-aastases maheistandikus 52 mg 100 g-1, tavaistandikus aga 59 mg 

100 g-1. 3-aastases vastavalt 57 mg 100 g-1 ning 52 mg 100 g-1, seega on askorbiinhapete 

sisaldus aastati erinev. Antotsüaanide sisaldus oli märgatavalt kõrgem maheistandikus, 

vastavalt 20...28 mg 100 g-1 ja 16...21 mg 100 g-1 ning selgus, et antotsüaanide sisaldus oli 

kõrgem nooremate taimede viljades. Antioksüdantide sisaldus jäi vahemikku 56,5...69,3 mg 

100 g-1, kuid oluline oli tehnoloogia, 2- ja 3-aastastes istandikes oli maheviljeluse korral suurem 

antioksüdantide sisaldus kui tavaviljeluse korral. Selgus, et taime vanus mõjutab mahla 

kuivaine ja suhtarvu, antotsüaanide ning antioksüdantide sisaldus. Sarnaseid tulemusi andis 

teinegi katse, kus samuti uuriti orgaaniliste- ja tavaväetiste mõju maasika keemilisele koostisele 

(Kahu et al., 2010). Tulemustest selgus, et saagikus jäi esimesel korjeaastal mõlema väetise 

kasutamisel samaks (376...377 g taimelt), järgmistel aastatel langes maheviljeluses saagikus. 

Suhtarv oli maheviljeluses suurem ning askorbiinhapete sisaldus väiksem, seega olid 

maheviljeluses viljad magusamad.  

 

Brasiilias viidi läbi uuring, mille eesmärk oli välja selgitada kaheksa maasikasordi (’Aromas’, 

’Camino Real’, ’Campinas’, ’Dover’, ’Oso Grande’, ’Toyonoka’, ’Tudla-Milsei’ ja ’Ventana’) 

viljade kvaliteet mahe- ja tavaviljeluses. Hinnati suhtarvu, kuivaine, tiitritavate hapete, 

orgaaniliste hapete ja antotsüaanide sisaldust viljades. Tavaviljeluses toodetud viljades oli  
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kõrgem mahla kuivaine ja tiitritavate hapete sisaldus, aga  maheviljeluses oli antotsüaanide 

sisaldus kõrgem. Võrreldes teiste sortidega oli antotsüaanide sisaldus kõrgem sortides ’Tudla-

Milsei’ ja ’Camino Real’. (Camargo et. al., 2011) 

 

Poolas uuriti orgaaniliste väetiste ja mineraalväetiste mõju mulla mikroorganismide 

aktiivsusele. Maasikasordiks valiti ’Elsanta’. Väetisteks olid mineraalväetis, taimeekstrakt, 

vermikompost ja punavetikaekstrakt, mis sisaldab humiin- ja fulvohappeid. Orgaanilisi väetisi 

anti kolm korda kasvuperioodi jooksul. Orgaaniliste ekstraktidega väetatud taimedel oli 

samaväärne  lehemass, mis mineraalväetisega taimedel. Võrreldes kontrollvariandiga oli 

väetatud variantides 50% rohkem lehti ning juuremass oli 2-3 korda suurem, kuid 

mineraalväetisega taimede juured olid lühemad ja vähem harunenud. See võis tuleneda 

ekstraktide korduvast kasutamisest kasvuperioodi jooksul ning väiksemast lämmastiku 

väljaleostumisest (Malusa et. al., 2010).  

Eesti turul on tegutsemas mitmeid ettevõtteid, kes pakuvad erinevaid väetisi, kuid 

maheviljelusse on sobivaid vähe. Käesolevas töös antakse ülevaade maheviljeluses 

kasutatavatest väetistest(tabel 3). 

 

 

Tabel 3. Maheviljelusse sobivad väetised 

Väetis Omadused Kirjanduse viide 

Orgaanilised väetised 

(vermikompost, 

laudasõnnik, kompost) 

Laudasõnnik suurendas mullas K-

sisaldust, ja mikroelementide sisaldust. 

Saak suurenes 16,6…21,1%. 

Kompostidel positiivne mõju 

saagikusele ja antotsüaanide sisaldusele  
 

Cabilovski et al., 2014, Shehate 

et al., 2011 

Humistar Parandab mulla mikrofloorat, õhustatust 

ja vee kinnipidamisvõimet ning ergutab 

taimede juurdumist ja soodustab 

narmasjuurte arengut. 

Positiivne mõju sõltus multšist. 

Tervislikkusele positiivne mõju 

 

Baltic Agro, 2014; Rätsep et. 

al., 2012 

Monterra Aeglaselt lahustuv. Stimuleerib 

mikroorganismide aktiivsust ja 

parandavad pinnase struktuuri 

 

Baltic Agro, 2014 

Kekkilä looduslik 

aiaväetis 

Aeglaselt lahustuv, taimedele 

pikaajaline väetise varu 

 

Kekkilä, 2014 
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Seenest  

Vermikompost. 

Biohuumus  

 

Suurendab saagikust, õite arvu ja vilja 

suurust 

 

Vermikompost, 2012; Ameri et 

al., 2012 

Fish-Mix Suurendab elusorganismide aktiivsust, 

muudab mulla kobedamaks ja 

rammusamaks 

 

Biohaldjas, 2014 

Algomin Öko Granuleeritud looduslik väetis 

 

Schetelig, 2014 

 

 

Serbias läbi viidud erinevate väetiste (vermikompost, laudasõnnik ja kompost) katsest, kus 

väetist anti arvestusega 170 kg N ha, selgus, et laudasõnnik suurendas mullas K-sisaldust 

võrreldes kontrollvariandiga 24,5% (tabel 3) (Cabilovski et al., 2014). Kompostil oli oluliselt 

nõrgem mõju (10,4…15,5%). Laudasõnnikul oli positiivne mõju ka mikroelementide 

sisaldusele, samas kompost ei mõjutanud toiteelementide sisaldust pinnases. Orgaanilised 

väetised suurendasid võrreldes kontrollvariandiga saagikust 16,6…21,1%. Shehate et al. (2011) 

on saanud kompostide katsete põhjal teada, et kompostiga väetatud viljad olid võrreldes 

mineraalväetistega  suuremad ning kogusaak oli samuti suurem. Lisaks saagikusele olid 

viljades ka suurem antotsüaanide sisaldus. 

 

Juurevälise väetamise mõju uuriti Leedus 2004-2005 aastal. Tehti katseid erinevate väetistega 

(kaltsiumnitraat, Kemira Ferticare 7-27-25, Phosfik 3-27-18 ja Biokal 01, taimse päritoluga 

vedelväetis, mis stimuleerib taime kasvu ja samas kaitseb seenhaiguste ja kahjurite eest), mida 

anti taimedele 8 päeva pärast õitsemist, kolmel korral (tabel 3). Kontrollvariandi taimedele 

väetist ei antud. Tulemustest selgus, et taimne väetis Biokal 01 vähendas taimedel lestade 

kahjustusi 9% ja laikpõletiku esinemist 8%. Leheväetisel ei olnud positiivset mõju taimede 

saagikusele ega viljade suurusele. Väetised ei mõjutanud viljade kuivaine, suhkrute, 

askorbiinhappe ja tiitritud hapete sisaldust. (Lanauskas et al., 2006) 

 

2009. aastal alustati Eesti Maaülikoolis maheviljeluse katsega, kus mineraalväetiste asemel 

katsetati orgaanilise mullaviljakuse tõstmiseks, taimede juurdumise ergutamiseks ja 

juuresüsteemi parandamiseks humiinväetist Humistar (Karp, 2011) (tabel 3). Humistar on 

pikaajalise mõjuga looduslik väetis, milles on 13% humiinhapet ja 33% fulvohappeid (Kiudsoo, 

2012). Nimetatud vahend parandab mulla mikrofloorat, õhustatust ja vee kinnipidamisvõimet 

ning ergutab taimede juurdumist ja soodustab narmasjuurte arengut. Paraneb taimede poolt N, 

P ja K omastamine, fosfori raskesti lahustuvad vormid muutuvad taimele paremini 

kättesaadavaks ning taimed taluvad paremini stressi (Baltic Agro, 2014).  
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Humiinained mõjutavad, sõltuvalt kasutatavast multšist, oluliselt maasikataimede kasvu ja 

seetõttu võib arvata, et muutub ka maasikate maitse ning biokeemiline koostis (tabel 3). Katses 

kasutati maheviljelusse sobivat maasikasorti 'Darselect'. 2011. aastal kasteti taimi kevadel 

kasvu alguses, õitsemise ja saagi ajal ning augustis. Kasteti Humistari 0,5% lahusega. Katsetest 

selgus, et väetamise mõju maitsele sõltus multšist ja vilja järgust kobaras. Väetamise positiivne 

mõju igat järku viljade maitsele ilmnes ainult orgaanilise multši kasutamisel. Kilemultšil oli 

aga väetamise mõju maitsele negatiivne III-järgu viljadele. Selgus ka, et Humistar mõjutas 

positiivselt maasikate tervislikkust. (Rätsep et al., 2012) 

 

Kasvuaegseks väetamiseks on Baltic Agrol pakkuda Monterra graanulväetiseid (tabel 3). 

Monterra väetised on toitainete ja huumuse allikaks mahepõllunduses. Väetised stimuleerivad 

mulla aktiivsust ja parandavad pinnase struktuuri. Toitained vabanevad järk-järgult kogu taime 

kasvuhooaja vältel, mis aitab vähendada lämmastiku leostumist juurestiku piirkonnas. Väetis 

Monterra Malt koosneb vähemalt 30% ulatuses linnaseidudest, mis soodustab juurte kasvu ja 

toitainete omastamist. Erilogoga (roheline ring, sees valge V-täht) varustatud Monterra väetised 

on valmistatud ainult taimsetest toorainetest (Baltic Agro, 2014). Kasvuaegseks väetamiseks 

on ettevõttel Kekkilä pakkuda looduslikku aiaväetist, kus aeglaselt lahustuvad toitained tagavad 

taimedele pikaaegse väetise mõju. Maasikakasvatuseks sobib ka Kekkilä kanasõnnikugraanulid 

(Kekkilä, 2014). OÜ Biohaldjas pakub bioväetist Fish-Mix, mis põhineb Põhjamere 

kalaemulsioonist segatuna Hollandisuhkrupeedi ekstraktiga (Biohaldjas, 2014). Väetis 

suurendab elusorganismide kasvu  substraadis, samuti parandades ja 

stimuleerides  mikroorganismide  ja kasulike bakterite kasvu kõikidel muldadel. 

 

Firma Seenest OÜ (2014) alustas 2008. aastal "Vermikompost" väetiste tootmist 

hobusesõnniku baasil, mis on ümber töödeldud vihmausside poolt (tabel 3). Firma peamiseks 

eesmärgiks on kvaliteetse, ökoloogiliselt puhta ja efektiivse mulla ja väetise tootmine ning 

turustamine. Ameri et al. (2012) uurisid Iraanis vermikompostide mõju maasika saagikusele. 

Sortideks valiti ’Camarosa’, ’Mrak’ ja ’Selva’. Vermikomposti kontsentratsioonid olid 0%, 5%, 

15% ja 25%. Tulemustest selgus, et vermikomposti hulk mõjutas oluliselt kõiki mõõdetud 

tulemusi. 25% sisaldusega kompostis olid taimed suurimad, õisi oli võrreldes teiste variantidega 

rohkem, kuid 15% vermikomposti kasutamisel oli saagikus suurim.  
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1.4. Taimekaitse 
 

Üks maasikasaaki mõjutavaid tegureid on haiguste ja kahjurite esinemine. Otseste kadude tõttu 

hävib suur hulk viljadest, kuid veelgi suuremad on kaudsed kaod, mis seisnevad juurte 

kahjustuses, taime assimilatsioonipinna vähenemises, raku- ja koestruktuuri häiretes, 

plastiidide lagunemises ja viljade kvaliteedi muutustes (C-vitamiini vähenemises) (Sõmermaa, 

2000). Levinuimaks ja suurimat kahju tekitavaks haiguseks on hahkhallitus. Hahkhallitusse 

nakatumine algab õitsemise ajal, seetõttu tuleb haiguse tõrjega alustada õitsemisperioodil. 

Siiani on hahkhallituse tõrje toimunud sünteetiliste pestitsiididega, kuid taimehaiguste ning –

kahjurite resistentsus teatud taimekaitsevahendite suhtes suureneb (Soodla, 2012).  

 

Maasikakahjustajate tõrje lähtub eelkõige ennetavast tõrjest. Kahu ja Luik (2012) leiavad, et 

istandike ümber võiksid olla metsatukad jm looduslikud alad. Nende puudusel soovitatakse 

luua vähemalt 3 m laiused loodusliku taimikuga äärealad. Nii saab luua elupaigad 

taimekahjurite peamistele looduslikele vaenlastele – ämblikele ja röövputukatele, kes hävitavad 

lestalisi ja nende vastseid ning väikesi röövikuid. Röövtoidulistest on olulisemad kõrvahargid, 

lepatriinud, jooksiklased, sirelased, kiilassilmad jne. Taimmaterjal varutakse haigusvaba ning 

valitakse kohalikesse tingimustesse sobivad sordid. Tabelis 4 on toodud tõrjevõtted, mis 

sobivad maheviljelusse. 

 

 

Tabel 4. Tõrjemeetodid maheviljeluses 

Tõrjemeetod Mõju kahjustajatele Kirjanduse viide 

Leegitamine Kasutatav puulaastmultšiga istandikus. 

Lehtede ja õisikute konkurents 

 

Libek, Eskla, 2012; Muljar, 

Mänd, 2011; Picio et. al., 2013 

Põletamine  Kasutatakse põhumultšiga istandikes, 

kevadel või pärast saagikoristust. 

Maasikalestade arvukus vähenes. 

Laikpõletikku ei esinenud. Vanast 

istandikust arvestatav saak ja 

seenhaiguste levik väike 

 

Libek, Eskla, 2012; Karp, 2001 

Entomovektor-

tehnoloogia 

Mesilaste või kimalaste abil kantakse 

maasika taimedele biopreparaate, mis 

sisaldavad haigustekitajatele 

antagonistlikke seeneliike. 

Hahkhallitusse nakatumine vähenes 

50% 

 

Starast et. al., 2013; Smaggheet. 

al., 2012 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Guy+Smagghe%22
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Multšimine Umbrohutõrje. Kilemultš elupaigaks nii 

kahjuritele kui kasulikele putukatele, nt. 

jooksiklastele. Väiksem hahkhallitusse 

nakatumine. Põhumultši põletamine 

 

Hoover et. al. 2014 
Kikas, Libek, 2004; Eskla, 

Libek, 2012; Ullio, 2004; Ellis 

& Nita, 2014 
 

Taimeleotised Peletav toime maasika-õielõikajatele, 

maasika-lehemardikatele, toksiline 

tõukudele. Vähendas haiguste Rhizopus 

sp. ja Colletotrichum ssp. esinemist. 
Vähendas hahkhallitusse nakatumist ja 

suurendas saaki 
 

Pallum, 2007; Metspalu, 2004;  
Stangarlin et. al., 2011; 

Prokkola, Kivijärvi, 2007 

Segakultuuride 

kasvatamine 
 

Küüslauk ja porrulauk maasikaridade 

vahel maasikalestade ja õielõikajate 

vastu 

 

Kahu, Luik, 2012 

Polyversum WP Hahkhallituse, jahukaste ja laikpõletiku 

tõrje 

 

Meszka, Bielenin, 2010 

Prestop,Prestop Mix Hahkhallituse tõrje 

 

Baltic Agro, 2014 

NeemAzal Maasika-õielõikaja tõrje 

 

Hansaplant, 2014; Kahu, 2009 

Allgrow Seenhaiguste tõrje, parandas taimede 

vegetatiivset kasvu ja viljade kvaliteeti 

 

Kahu, 2009 

 

 

Maasika hahkhallitus on üks levinuimaid maasika haigusi, mida tavapõllumajanduses 

tõrjutakse fungitsiididega pritsimise teel õitsemise aja. Mahepõllumajanduses on aga vaja leida 

lahendusi, kuidas tõrjuda hahkhallitust keskkonnasõbralikult ja keemilisi aineid kasutamata. 

Üheks võimaluseks on defoliatsioon (Libek, Eskla, 2012) (tabel 4). Leegitamist tehakse pärast 

saagikoristamist, hilisemalt kahjustatakse uusi lehti. Brasiilias tehtud katsed sortidega ’INIA 

Arazá’, ’INIA Guenoa’ ja ’INIA Yvapitá’ näitasid, et suurimad viljad saadi nendelt taimedelt, 

mida oli leegitatud (Picio et. al., 2013). Põhjuseks võis võib olla fotosünteesiva lehepinna 

puudumine noorte lehtede kasvu ajal. Lehed on õisikute tekkimisele konkurentsiks ning 

negatiivselt mõjub ka lehtede ja õisikute koos kasvamine ja arenemine ning see tekitab 

konkurentsi, kus õisikute tekkimine väheneb.  

Maasikalehtede põletamist kasutatakse põhumultšiga istandikus (tabel 4). Põletamist võib teha 

nii kevadel kui ka kohe peale saagikoristust. Hilisem põletamine vigastab uusi lehti ja see 

kahjustab taimi. Põletamisega on võimalik lisaks haigustele tõrjuda ka ühte tülikamat kahjurit 

– maasikalesta. Vanade lehtede eemaldamist  põletamise teel alates esimesest saagiaastat 

katsetati Vasula Aia tootmisistandikus 1 ha suurusel alal kolme maasika sordiga: 'Jonsok', 
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'Senga Sengana' ja 'Bounty'. Põhk laotati vastavalt katsevariandile märtsis, kui maa oli veel 

külmunud. Peale saaki niideti lehed ja mõne päeva pärast, kui lehed olid kuivanud, põletati 

istandikus lehed ja põhk. Peale põletamist hariti reavahed. Katsetulemused näitasid, et 

põletamisega oli võimalik hävitada kedriklestad. Septembrikuus olid põletatud istanduses 

taimed tervete lehtedega, laikpõletikke ei esinenud. Katsetati ka 6 aasta vanuse istandiku 

põletamist, eesmärgiga noorendada taime ja pidurdada haiguste ja kahjurite levikut. Aprilli 

lõpus laotati istandusele õhuke kiht rukki põhku. Peale saaki tõmmati ridade vahel olevat 

rukkipõhku kohevamaks ja põletati. Katse tulemused näitasid, et vana istanduse kevadise 

põletamise järel on võimalik saada arvestatavat saaki ning põletamisega vähenes oluliselt 

seenhaiguste (punalaiksuse ja laikpõletiku) levik lehtedel (Karp, 2001). 

Loodushoidliku viljeluse puhul on taimehaiguste tõrjeks võimalik kasutada biopreparaate, mis 

sisaldavad haigustekitajatele antagonistlikke seeneliike (Starast et. al., 2013; Muljar, Mänd, 

2011) (tabel 4). Nii pärsitakse hahkhallitust põhjustava seene (Botrytis cinerea) arengut, 

toimides kui parasiit ja konkurent, samas ei tooda ta antibiootilisi aineid. Prestop Mix on 

biofungitsiid, mis sisaldab mullas looduslikult leiduva seene Gliocladium catenulatum eoseid 

ning seda on lubatud kasutada ka mahepõllumajanduses. Gliocladium catenulatum pärsib 

hahkhallituse arengut toimides kui parasiit ja konkurent, kuid ei tooda antibiootilisi aineid. 

Prestop Mix pulbrit kannavad maasika õitele mesilased. Põldkatse viidi läbi 2010.a. suvel kahes 

piirkonnas Tartumaal: Nõos ja Vasulas, kokku viiel katsealal. Nõos oli kolm katseala 

maasikasordiga ‘Sonata’. Vasulas oli üks katseala sordiga ‘Polka’ ja teine ala sordiga ‘Sonata’. 

Katsealade äärde paigutati mesilastarud (2 taru/ha). Maasika õitsemise ajaks paigaldati iga taru 

lennuava ette spetsiaalne kastike e. dispenser, millesse lisati kahe nädala jooksul igal hommikul 

5 g Prestop Mix preparaadi pulbrit, mesilased väljusid tarust läbi pulbri ning kandsid oma 

jalgade ja kehakarvade külge jäänud hahkhallitust tõrjuva seene Gliocladium catenulatum 

eosed maasika õitele. Tulemused näitasid, et taimede töötlemine Prestop Mix-ga suutis 

haigestumist vähendada rohkem kui 10% võrra. Tõrje puudumisel e. kontrollvariandis ulatus 

nakatunud marjade osakaal üle 40%, st. tänu hahkhallitusele hävis ligi pool maasikasaagist. 

Tõrje efektiivsuse võrdlemisel leiti mõningane erinevus ka maasikasortide vahel, see ei olnud 

küll statistiliselt oluline, kuid siiski märgatav: sort ’Polka’ puhul vähenes maasikate 

haigestumine Prestop Mix-ga töötlemise tagajärjel üle 10%, veelgi efektiivsem oli tõrje aga 

’Sonata’ puhul, kus haigestunud maasikate osakaal vähenes ligi 25% võrra. Seletada võib seda 

osaliselt sellega, et ’Sonata’ taimedelt leiti rohkem mesilasi. Soomes tehti avamaal mesilastega 

(Apis mellifera) katse, kelle tarude väljumiskohta pandi preparaati Prestop-Mix’i, mis sisaldas 
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seent Gliocladium catenulatum, et kontrollida maasika sordi ’Polka’ viljadel hahkhallituse 

levikut (Smaggheet. al., 2012). Katsevariantideks olid entomovektor-tehnoloogia, keemiline 

tõrje, kombineeritud tõrje (bio- ja keemiline tõrje)  ning kontroll. Pärast nelja aastat katsetamist 

selgus, et kõik meetodid  olid tõhusad. Mesilastega tehtav entomovektor-tehnoloogia vähendas 

hahkhallitusse nakatumist keskmiselt 50%, keemiline tõrje 65% ning mõlema meetodi 

kooskasutamine 80%. Kuid turustatava saagi seisukohast oli biotõrje üksi tõhusam kui teised 

meetodid.  

Maasikaistandikus on üheks peamiseks probleemiks umbrohutõrje (Pallum, 2007) (tabel 4). 

Oluline on hoida istandik umbrohupuhas, sest rohulutika ja maasika-lehemardika esimene 

põlvkond areneb mitmesugustel umbrohtudel. Mullas talvituvate kahjurite vähendamiseks 

haritakse põhumultšiga istandiku reavahesid, hävitamaks nukkuma siirduvaid tõukusid ning 

nakatunud taimed ja viljad korjatakse ära. Umbrohutõrjeks on mahepõllumajanduses vaja 

kasutada palju tehnikat ja strateegiaid, et saavutada majanduslikult tõhus tõrje ning saagikus. 

Minnesota teadlased on leidnud, et villane haljastuskangas on tõhus alternatiivne umbrohutõrje 

meetod. Lisaks tõrjele edendab see tütartaimede juurdumist ja tõstab saagikust (Hoover et. al. 

2014). Maasikaistandikus multši kasutamine vähendab oluliselt maasika-hahkhallituse ja 

maasikalesta levikut. Hahkhallitust soodustavad eelkõige mullaga kokkupuutuvad viljad. Seen 

talvitub mullapinnal või mullas, varisenud lehtedel ja taimejäänustel. Multš hoiab taimed 

mullast eraldatult ning tagab parema õhustatuse taimede vahel (Ullio, 2004; Ellis, Nita, 2014). 

Põhumultši kasutamisel on lestade arvukus kevadel madalam (Libek, Eskla, 2012) (tabel 4). 

Põhumultši saab kevadel ja peale saaki põletada tõrjudes sellega peaaegu kõiki maasika 

kahjureid ja haigusi. Kilemultš on elupaigaks ka putukatele, nii kasulikele kui kahjulikele, kuid 

oluline on just kasulike olemasolu ning kile on näiteks jooksiklastele nii talvituskohaks kui 

suviseks peidupaigaks (Kikas, Libek, 2004). 

Soovitatav on kasutada ka erinevaid taimekasvatuslikke võtteid (Kahu, Luik, 2012). Nii on 

näiteks maasikatega segakultuuris küüslauk või porrulauk tõhus maasikalesta ja maasika-

õielõikaja vastu (tabel 4). Samasugust mõju on täheldatud ka sibula ja murulaugu puhul. 

Maasikataimi saab kahjurite eest kaitsta ka looduslike taimetõmmistega. Maasika-õielõikajat 

saab tõrjuda pritsides maasikaistandiku küüslaugu- või sibulatõmmisega (Pallum, 2007). 

Erinevate leotistega saab tõrjuda ka maasikalesta. Maasika-lehemardika tõrjeks võib 

väikeaedades kevadel tolmutada maasikataimi tubakatolmu ja puutuha seguga, mis peletab 

mardikaid, kuid mõjub ka toksiliselt tõukudele. Lehti närivate tõukude vastu kasutatakse 

mitmesuguseid taimeleotisi. Taimede pritsimine kõrvenõgese-, paju- või tomatilehetõmmisega 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Guy+Smagghe%22
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vähendab rohulutikate kahjustust (Metspalu, 2004). Kahe maasikasordiga ‘Camarosa’ ja 

‘Dover’ tehti katsed kontrollimaks haiguste Rhizopus sp. ja Colletotrichum ssp. levikut. Taimi 

kasteti rosmariini (Rosmarinus officinalis) ja aedruudu (Ruta graveolens) leotistega ning 

kontrollvarianti veega. Tehti kindlaks, et sordil ’Camarosa’ vähenes rosmariini leotisega 

kastmisel haigestumine 51% võrreldes kontrollvariandiga. Aedruudu leotisega kastmisel aga 

39% (Stangarlin et. al., 2011). 2001…2002  aastal uuriti Soomes maasikasordiga ’Jonsok’ 

erinevate taimetõmmiste mõju saagikusele, viljade kvaliteedile ja hahkhallituse levikule 

(Prokkola, Kivijärvi, 2007). 1. katses kasutati merevetika, küüslaugu, räni ja komposti 

ekstrakte, 2. katses komposti ekstrakti, Trichoderma spp. ja Gliocladium catenulatum 

sisaldavat ekstrakti. Taimi pritsiti 1% lahusega 4 korda nädalas enne õitsemist ja kuus päeva 

enne saagi koristamist. Saaki koristati iga kahe päeva tagant. Eraldi korjati turustatavad ja 

praakmarjad. Mõlemal katseaastal oli kõigis variantides hahkhallituse levik madal. 1. katses oli 

praakmarja osakaal 3,5…5,4% ning 2. katses 1,8…2,7%. Katses nr. 1. saadi suurim saak räni 

ekstraktiga kastmise variandis (291 g taim-1) ning väikseima komposti variandis (256 g taim-1). 

2002. aastal andis aga merevetikaekstraktiga väetamine suurima saagi (423 g taim-1). 2. katses 

oli oluliselt kõrgem saak Gliocladium väetise kasutamisel (430 g taim-1) kui Trichoderma 

väetisel (319 g taim-1). 

 

2002. aastal rajati Polli Aiandusuuringute Keskuses katse nelja maasika sordiga (‘Bounty’, 

‘Korona’, ‘Polka’ ja ‘Senga Sengana’) (tabel 4). Variandid olid: 1. kontroll; 2. mahe 

(istutuseelselt 120 t/ha kõdusõnnikut + kasvu ajal looduslikud väetised ja taimekaitsevahendid); 

3. tava (istutuseelselt 500 kg/ha kaaliumkloriidi ja 1200 kg/ha superfosfaati + kasvu ajal 

keemiline taimekaitse ja mineraalväetis). Maasika mahevariandis kasutati 2003. aastal 

maasikalesta tõrjeks röövlestasid (Thripex). 25000 röövlesta 200 m2. Järgmistel katseaastatel 

enam spetsiaalset maasikalesta tõrjet ei tehtud. Maasika-õielõikaja tõrjeks kasutati aastatel 

2004-2006 0,2% NeemAzal-T/S. Seenhaiguste (hahkhallitus ja punalaiksus) leviku 

pidurdamiseks eemaldati maasikapuhmastelt igal kevadel vanad lehed. Looduslikest 

preparaatidest kasutati 1,5% Allgrow lahust, mis lisaks seenhaiguste tõrjele soodustab ka 

taimede kasvu ja parandab viljade kvaliteeti. Katse rajamise käigus istutati nii kontroll- kui 

mahevariandis maasikate vahele erinevaid õis- ja maitsetaimi. Sellega püüti soodustada 

kasulike putukate levikut, kes aitavad kaasa kultuurtaimede tolmeldamisele ja piiravad ka 

kahjurite arvukuse kasvu istanduses. Saagi valmimise ajal kasutati põhumultši. Katsest selgus, 

et mida vanemaks saab maasikaistandus, seda ulatuslikum on seal maasika-õielõikaja 

kahjustus. Samuti olenes kahjustuse ulatus sordist. Maasika-õielõikajast kahjustusid vähem 
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sordid ‘Polka’ ja ‘Senga Sengana’, tundlikumaks osutus aga sort ‘Korona’. Looduslikest 

tõrjevahenditest osutusid tõhusamaks NeemAzal ja Allgrow (Kahu et. al., 2010). 

 

Lisaks defoliatsioonile, entomovektor-tehnoloogiale ja taimeleotistele on maasika haigusi ja 

kahjureid võimalik tõrjuda ka erinevate bio-preparaatidega (tabel 4). Poolas viidi läbi katsed 

fungitsiidiga Polyversum WP välitingimuses põhumultšiga istandikus sordiga 'Senga Sengana'. 

2008. aastal pritsiti taimi preparaadiga Polyversum WP kolmel korral mais ja ühel korral juunis. 

2009. aastal neljal korral mais. Tulemused näitasid, et Polyversum WP kasutamine võib 

oluliselt vähendada hahkhallitusse nakatumist. Aasta 2008 olid maasika-hahkhallituse arenguks 

ebasoodne ning ainult 10,8% viljades hävis. Positiivset mõju avaldas bio-fungitsiid ka maasika-

jahukaste ja laikpõletiku tõrjes. 2008. aastal oli laikpõletikku nakatumine suur, 32-47% 

lehtedest olid kahjustunud. Pärast kolmandat Polyversum WP-ga pritsimist vähenes 

laikpõletikku haigestumine rohkem kui 50% võrra ja 60% pärast neljandat pritsimist. 2008. 

aastal oli maasikate nakatumine jahukastesse väga suur, kuni 80% lehtedest olid nakatunud, 

preparaadi kasutamine vähendas oluliselt jahukastesse nakatumist. (Meszka, Bielenin, 2010) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Katseistandik ja –materjal 
 

Katse korraldati 2013. aastal Eesti Maaülikooli Mahekeskuse katseaias Eerikal, Tartumaal. 

Katse rajamist alustati 2009. aasta kevadel. Kogu katseala kaeti umbrohtude tõrjeks musta 

kilega, mida hoiti kogu suve ja talve. 2010. aasta kevadel künti ja freesiti maa-ala. Rajamiseelse 

väetisena kasutati Monterra Malt 4,5-2,5-8 ’’V“, milles sisalduvad linnased (30%)  

stimuleerivad taimejuurte arengut ja toiteelementide omastamist. ’’V“-märgistus tähistab 100% 

taimse päritoluga toorme baasil valmistatud väetist. Katse rajati frigotaimedega, mis istutati 

kasvukohale mai lõpus. Istutusjärgselt väetati taimi Tradecorp fulvohappeid, humiinekstrakte  

ja humiinhappeid sisaldava vedelväetisega Humistar. Esmakordselt väetati taimi nädal pärast 

istutamist humiinväetise 0,5% lahusega. Igale taimele anti 0,5 l väetiselahust. Väetamist korrati 

õitsemise ja viljumise ajal ning augusti keskel.  

 

Katses kasutati sorti ’Darselect’, mille on aretanud Hubert Darbonne Prantsusmaal 1989. aastal 

ristamise teel sortidest ’Parker’ ja ’Elsanta’ (Hureau, 1998). Sort on  varajase valmimisajaga, 

saagikas. Viljad on tugevad, suured, säravpunased, valge viljalihaga ja suurte tupplehtedega. 

Hea korjatavusega. Väga magusa maitsega. Vastuvõtlik jahukastele (Ontario, 2014). Libek, 

Eskla (2012) ja Canadian Food Inspection Agency (2014) andmetel on sordi ’Darselect’ 

viljaliha keskmise tihedusega, nõrgalt ebaühtlase punase värvusega, meeldiva maitsega (tabel 

1). Puhmik on jõulise kasvuga, üsna tiheda keskmise kuni tumerohelise läikiva lehestikuga. 

Saagiperiood on lühemapoolne, kuid on hea talvekindlusega. Suhteliselt vastupidav 

hahkhallitusele ja maasikalestale. Mõõduka vastupidavusega risoomimädanikule, vastuvõtlik 

närbumistõvele. Viljad sisaldavad 5,7% suhkruid, 0,9% happeid ja 74 mg C-vitamiini 100 g-1. 

Katsevariandid olid: K – taimi kasteti ainult veega ja lehti ei leegitatud, L – taimede lehed 

hävitati leegitamisega 2012. aastal pärast saagiperioodi, L+H – taimede lehed leegitati ja väetati 

humiinväetisega Humistar. Iga variant 3 korduses, igas korduses 12 taime, variantides kokku 

36 taime. Katselapid asetsesid randomiseeritult. 

Taimi väetati Tradecorp humiin- ja fulvohappeid sisaldava vedelväetisega Humistar. Taimi 

kasteti Humistari lahusega kaks korda, esimest korda enne õitsemist (21. mail, 2013) ja teist   

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Robert+Hureau%22
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/strawvar.htm%20-%20Darselect%209.03.2014
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korda enne viljade valmimist (13. juuli, 2013). Taimede kastmiseks kasutati 50 ml Humistari 

10 l vee kohta, igale katsetaimele anti 1 l lahust (variandid L+H) ja kontroll ja leegitamise 

variandile 1 l vett. 

Lehtede eemaldamiseks kasutati leegitajat istandiku teisel (2011) ja kolmandal (2012) 

kasvuaastal saagiperioodi lõpus viimase korje järel. Eesti Maaülikoolis kasutatav leegitusmasin 

on pärit Soome ettevõttest Elomestari (Elomestari, 2014). Masin on välja töötatud 

köögiviljapõldude umbrohutõrjeks (foto 1, 2). Leegitajal on kaks 16 cm laiust põletit, mis 

töötavad põletusgaasi pealt. Põletite ümber on 20 cm kaitseümbrised, mis hoiavad soojuse 

külgedelt kindlalt kontrolli all. Põleteid on võimalik suunata otse lehtede peale (foto 3, 4).  

 

Foto 1. Leegitamise masin küüslaugu põllul (http://www.elomestari.fi/rikka/rikkames.htm. 

29.03.2014) 

 

Foto 2. Leegitamise masin köögivilja põllul (http://www.elomestari.fi/rikka/rikkames.htm. 

29.03.2014) 

http://www.elomestari.fi/rikka/rikkames.htm.%2029.03.2014
http://www.elomestari.fi/rikka/rikkames.htm.%2029.03.2014
http://www.elomestari.fi/rikka/rikkames.htm.%2029.03.2014
http://www.elomestari.fi/rikka/rikkames.htm.%2029.03.2014
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Foto 3. Leegitamise masin maasika katseistandikus (E.Vool) 

 

 

Foto 4. Taimed pärast leegitamistkahe tunni möödumisel (K. Karp) 

 

 

 

 

 



27 
 

2.2. Katseaasta ilmastik 
 

Katseaastate ilmastiku andmed võeti Rõhu Katsejaama (2014) automaatilmajaama andmetest 

ning aastate keskmised Eesti Meteoroloogia- ja Hüdroloogia Instituudi mõõtmistulemustest 

(tabel 5).  

 

Tabel 5. 2012. augusti, septembri ja 2013. aastamai, juuni ja juuli keskmine temperatuur, 

sademete summa ja paljude aastate keskmine  

Aasta Kuu Keskmine 

temperatuur*, 

°C 

Paljude aastate 

keskmine 

temperatuur**,°C 

Sademete 

summa, mm 

Paljude aastate 

keskmine sademete 

summa, mm 

2012 August  14,7 15,8 79,6 76 

 September 11,9 10,9 60,6 68 

2013 Mai 15,5 10,1 65,2 41 

 Juuni 17,8 14,5 29,4 61 

 Juuli 17,5 16,7 67,0 72 

 * Rõhu Katsejaama automaat ilmajaam 

 ** Eesti Meteoroloogia- ja Hüdroloogia Instituut (EMHI) 

 

2012. aasta augusti keskmine temperatuur oli 14,7°C, mis on paljude aastate keskmisest 

(15,8°C) 1,1 kraadi võrra madalam (tabel 5). Samas september oli soojem (11,9°C). 2013. aasta 

vegetatsiooniperioodile eelneval talvel saabusid esimesed külmad juba oktoobri lõpus (EMHI, 

2014). Püsivad külmad saabusid novembrikuus. Jaanuar oli 2013. aasta kõige külmem kuus, 

kus temperatuur langes koguni -28°C-ni. Aprillikuu maksimaalne temperatuur oli +16,6°C, 

kuid öökülmasid esines veel ka maikuus, kus mõõdeti -3,2°C. Maikuu keskmine temperatuur 

oli 15,5°C, mis on aastate keskmisest (10,1°C) 5,4 kraadi võrra soojem. Juuni õhutemperatuur 

oli 17,8°C, mis on aastate keskmisest soojem (14,5°C). Juulikuu õhutemperatuur oli aastate 

keskmisest 0,8 kraadi võrra soojem, seega oli 2013. aasta vegetatsiooni periood tavapärasest 

soojem.  Kevad oli sademete rohke, maikuus oli sademeid 65,2 mm (paljude aastate keskmine 

41 mm). Kuid juunis ja juulis oli sademeid võrreldes paljude aastate keskmisega (61…72 mm) 

vähem, jäädes vahemikku  29,4…67 mm. 
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2.3. Muld 
 

Katsealal oli näivleetunud muld, mille pHKCl oli kontrollvariandis 6,5 ning Humistariga 

väetatud variandis 6,6. Tabel 6 iseloomustab katseala mulla pH-d, toiteelementide ja süsiniku 

sisaldust ning mulla bioloogilist aktiivsust.  

 

Tabel 6. Katseala mulla pH, toiteelementide sisaldused (mg/100g), süsinikusisaldus ning mulla 

mikrobioloogiline mass 4. saagiaastal. Sisalduse aste: **keskmine, ***kõrge. 

 

Multš Variant pHKCl P 

mg/100g 

K 

mg/100g 

C% Mikrobioloogiline 

mass 

(C mg-1) 

Orgaaniline 

multš 

Kontroll 6,5 26*** 42*** 3,7 0,791 

  Humistar 6,6 25*** 28*** 3,5 0,979 

 

 

Kontrollvariandi oli mulla P-sisaldus 25,95 ning Humistariga variant, 24,88 mg 100g-1 (tabel 

6).  Kaaliumit oli kontrollvariandi mullas 14,12 mg 100g-1 rohkem, kui Humistariga variandis 

(27,59 mg 100g-1). Mõlema elemendi sisaldus oli mullas kõrge. Süsinikusisaldus oli 

kontrollvariandis 3,7% ja Humistariga variandis 3,5%. Süsinikusisaldus biomassis ehk mulla 

mikrobioloogiline mass oli Humistariga väetatud variandis kõrgem (0,979 C mg-1) kui  

kontrollvariandis (0,791 C mg-1). 

 

2.4. Mõõtmised ja analüüsid 
 

Taimede kasvu hindamiseks loeti õitsemise ajal (29. mail, 2013) maasikataimede õisikuvarred 

ja lehed puhmikus. Õisikuvarte ja lehtede lugemiseks valiti iga variandi kordusest 3 kogu 

katselapile  iseloomulikku taime. Saagiperiood kestis 20.06 – 03.07. Saaki korjati iga nelja 

päeva tagant ning kaaluti vilja mass vastavalt viljade asetusele kobaras kolmes järgus (joonis 

1, foto 5). Analüüside tegemiseni hoiti vilju sügavkülmas -20°C juures.8. juulil, 2013 kaevati 

igast kordusest kolm sarnast taime risoomide ja juuremassi kaalumiseks (foto 6). Taimedel 

lõigati ära lehed ja kuivatati püsiva massini. 
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Joonis 1. Viljade asetus kobaras (1- primaarne, 2-sekundaarne, 3-tertsiaarne) 

 

  

Foto 5. Maasika viljad järkude ja 

variantide kaupa korjatud karpidesse 

analüüside tegemiseks (R.Rätsep) 

Foto 6. Väljakaevatud taimed risoomide ja 

juuremassi kaalumiseks (K.Hrenova) 

 

 

Askorbiinhappe sisaldus määrati tiitrimisel digitaalbüretist (Bürette Digital 50ml) 0,001 N 

KJO3-ga püsiva helesinise värvuse tekkimiseni. Mahla kuivaine (°Brix) määrati 

refraktomeetriga (Pocket Pal-1, Atago). Orgaaniliste hapete sisaldus määrati tiitrimisel 0,1 N 

NaOH-ga roosa värvuse tekkimiseni, indikaatoriks kasutati fenoolftaleiini ning lisati veel 

tümoolsinist. Antotsüaanide sisalduse määramiseks kasutati spektrofotomeetrit (UVmini-1240 

Shimadzu) kahel lainepikkusel – 510 nm ja 700 nm ning antotsüaanide sisaldus väljendati 
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pelargonidiin-3-glükosiidina 100 g värske massi kohta (foto 7). Üldfenoolide sisalduse 

määramiseks kasutati spektrofotomeetrit (Uvmini-1240 Shimadzu), millel määrati uuritava 

lahuse optiline tihedus lainepikkusel 765 nm (foto 8). Fenoolide sisaldus arvutati gallushappe 

kalibratsioonigraafiku alusel ja väljendati 100 g värskete viljade kohta. 

 

  

Foto 7. Antotsüaanide määramine (R.Rätsep) Foto 8. Fenoolide määramine (R.Rätsep) 

 

 

Katseandmete töötlemiseks kasutati ühefaktorlist (taime kasvu parameetrid) ja kahefaktorilist 

(vilja biokeemilised parameetrid) dispersioonanalüüsi. Variantide vahelise erinevuse 

hindamiseks arvutati piirdiferents (PD95%). Erinevad tähed joonistel tähistavad statistiliselt 

olulist erinevust katsevariantide  vahel. 

  



31 
 

 

 

3. TULEMUSED 

3.1. Vegetatiivne kasv 
 

Maasikataimede lehtede kasv oli varieeruv –taimel oli 38…56 lehte (joonis 2). Nii leegitamine 

kui ka leegitamine koos väetamisega vähendas oluliselt lehtede arvukust. Mõlemad 

kasvatustehnoloogiad vähendasid  ka taime õisikute arvu, mis  jäi vahemikku 12...19 õisikut 

(joonis 3). 

 

Joonis 2. Maasikataime lehtede arv (tk/taim) sõltuvalt leegitamisest ja väetamisest. Erinevad tähed 

näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05).PD95%= 10. 

 

 

Joonis 3. Maasika õisikute arv (tk/taim) sõltuvalt leegitamisest ja väetamisest. Erinevad tähed 

näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05).PD95%= 5. 
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Õitsemise ajal kasvatustehnoloogiatel mõju lehtede klorofülli sisaldusele ei olnud (35…36 

SPAD ühikut) (joonis 5). Saagiperioodi alguseks ilmnes aga klorofülli sisalduse langus 2 SPAD 

ühiku võrra jäädes vahemikku 33…35 SPAD ühikut.  

 

 

Joonis 5. SPAD näit sõltuvalt leegitamisest ja väetamisest. Erinevad tähed näitavad statistiliselt 

usaldusväärset erinevust (P≤0.05).  K- kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga 

väetamine. PD95%=1,4 (29.05.2013), PD95%=0,4 (20.06.2013). 

 

Risoomide ja juurte mass oli varieeruv– 148…447 g (joonis 6). Nii leegitamine kui leegitamine 

koos väetamisega vähendasid oluliselt juurte massi. Suurim mass saadi kontrollvariandist (447 

g). Võrreldes kontrollvariandiga vähendas leegitamine juurte massi 67%. Ilmnes aga Humistari 

positiivne mõju, mis võrreldes ainult leegitamisega suurendas juurte massi  46%. 

 

Joonis 6. Risoomide ja juurte mass (g)  sõltuvalt leegitamisest ja väetamisest. Erinevad tähed näitavad 

statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05).PD95%= 64. 
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3.2. Maasika saak, vilja mass ja biokeemiline koostis 
 

Humistariga kastmisel ja leegitamisel koos kasutamisel oli võrreldes kontrollvariandiga 

saagikusele negatiivne mõju – saagikus vähenes 17% (joonis 4). Leegitamisel ei olnud 

võrreldes kontrollvariandiga statistiliselt olulist erinevust.  

 

 

Joonis 4. Maasikasaak (g taim-1) sõltuvalt leegitamisest ja väetamisest. PD95%=19,5. 

 

 

10 vilja mass oli esimest järku viljadel vahemikus 207…226 g (joonis 7). Leegitamine avaldas 

negatiivset mõju 1. ja 2. järgu, kuid positiivset 3. järgu viljadele. Leegitamine koos väetamisega 

ei mõjutanud ainult 1. järgu saaki. Katsetatud tehnoloogiate üldmõju oli aga negatiivne. 

 

Joonis 7. 10 vilja mass (g) sõltuvalt leegitamisest ja väetamisest. Erinevad tähed näitavad statistiliselt 

usaldusväärset erinevust (P≤0.05) variantide vahel ühe järgu piires või katse keskmisena.  K- kontroll, 

L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga väetamine. PD95% = 6 (variant), PD95% =3 

(kasvatustehnoloogia üldmõju).  
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Tiitritavate hapete sisaldus jäi vahemikku 1,15...1,58 mg 100g-1 (joonis 8). Mõlematel 

kasvatustehnoloogiatel ei olnud statistiliselt usutavat mõju 1. ja 2. järgu, ainult 3. järgu viljades 

vähenes leegitamisel ja leegitamisel koos väetamisega hapete sisaldus. Katse keskmisena oli 

defoliatsiooni tehnoloogiatel negatiivne mõju. 

 

 

Joonis 8. Tiitritavad happed (mg 100g-1) sõltuvalt leegitamisest ja väetamisest. Erinevad tähed 

näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05) variantide ühe järgu piires või katse 

keskmisena. K- kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga väetamine. PD95% = 0,09 

(variant), PD95% =0,05 (kasvatustehnoloogia üldmõju). 

 

Mahla kuivaine sisaldus jäi vahemikku 7,8...11,7 °Brix (joonis 9). Leegitamine vähendas mahla 

kuivainesisaldust 1. ja 3. järgu, kuid suurendas 2. järgu viljases. Leegitamisel koos väetamisega 

oli positiivne mõju kõikidele viljajärkudele. Katse keskmisena oli leegitamisel negatiivne mõju, 

kuid koos väetamisega oli mõju positiivne. 

 

Joonis 9. Mahla kuivaine (°Brix) sisaldus sõltuvalt leegitamisest ja väetamisest. Erinevad tähed 

näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05) variantide ühe järgu piires või katse 

keskmisena. K- kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga väetamine. PD95% = 0,6 

(variant), PD95% =0,4 (kasvatustehnoloogia üldmõju). 
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Mahla kuivaine ja hapete suhtarv oli vahemikus 5,2...9,5 (joonis 10). Oluline mõju oli 

väetamisel koos leegitamisega1. ja 3. järgu viljadele. Leegitamisel väetamiseta oli võrreldes 

kontrollvariandiga positiivne mõju ainult 2. järgu viljadele. Katse keskmisena oli leegitamisel 

koos väetamisega positiivne mõju. 

 

 

Joonis 10. Mahla kuivaine ja hapete suhtarvsõltuvalt leegitamisest ja väetamisest. Erinevad tähed 

näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05) variantide ühe järgu piires või katse 

keskmisena. K- kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga väetamine. PD95% = 0,7 

(variant), PD95% =0,4 (kasvatustehnoloogia üldmõju). 

 

 

Fenoolide sisaldus oli katses varieeruv - 181...280 mg 100g-1 (joonis 11). Leegitamisel oli 

positiivne mõju 1. ja 2. järgu viljadele, 3. järgu viljadele oli mõju negatiivne. Leegitamine koos 

väetamisega suurendasid 2. ja 3. järgu fenoolide sisaldust, kuid vähendas 1. järgu viljades. 

Katse keskmisena suurendasid leegitamine ja leegitamine koos väetamisega fenoolide sisaldust. 
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Joonis 11. Üldfenoolide (mg 100g-1) sisaldus sõltuvalt leegitamisest ja väetamisest. Erinevad tähed 

näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05) variantide ühe järgu piires või katse 

keskmisena. K- kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga väetamine. PD95% =2,5 

(variant), PD95% =1,4 (kasvatustehnoloogia üldmõju). 

 

 

Antotsüaanide sisaldus varieerus vahemikus 6,5...15,4 mg100g-1 (joonis 12). 1. ja 3. järgu 

viljadele mõjus leegitamine positiivselt. Samas aga leegitatud taimede väetisega kastmine 

vähendas fenoolide sisaldust 1., kuid suurendas veelgi 3. järgu viljades. Katse kesmisena oli 

leegitamisel ja leegitamisel koos väetamisega võrreldes kontrollvariandiga positiivne mõju.   

 

Joonis 12. Antotsüaanide (mg 100g-1) sisaldus sõltuvalt leegitamisest ja väetamisest. Erinevad tähed 

näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05) variantide ühe järgu piires või katse 

keskmisena. K- kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga väetamine. PD95% =0,8 

(variant), PD95% =0,5 (kasvatustehnoloogia üldmõju). 

 

Askorbiinhappe (C-vitamiin) sisaldus oli varieeruv – 68...97 mg 100g-1 (joonis 13). 

Kasvatustehnoloogiad avaldasid mõju ainult 2. järgu viljadele, kus võrreldes leegitamisega 
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vähendas väetamine askorbiinhapete sisaldust 25%. Katse keskmisena kasvatustehnoloogiatel 

mõju ei olnud. 

 

Joonis 13. Askorbiinhappe (mg 100g-1) sisaldussõltuvalt leegitamisest ja väetamisest. Erinevad tähed 

näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05) variantide ühe järgu piires või katse 

keskmisena.. K- kontroll, L- leegitamine, L+H – leegitamine ja Humistariga väetamine. PD95% =15 

(variant), PD95% =9 (kasvatustehnoloogia üldmõju). 
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4. ARUTELU 

4.1. Taimede vegetatiivne kasv, õisikute arv ja saagikus 
 

Defoliatsiooni tehnoloogia vähendas 4. saagiaastal lehtede (29…32%) ja õisikute (26…37%) 

arvu märgatavalt. Leegitamine viib taimed stressi ja seetõttu suureneb toitainete vajadus. 

Humistar aitab omastada mullast mitte ainult lämmastikku, vaid ka teisi makro- ja 

mikroelemente. Väetamise eesmärk oli taimi kiiremini kasvama ergutada, kuid oodatud 

tulemust ei avaldunud. Sademeid oli augusti kuus lehtede niitmise järel (79,6 mm) 3,6 mm 

rohkem, kui paljude aastate keskmisel (76 mm), seega oli tagatud toitainete lahustumine ja 

taimedele omastamine. Kontrollvariandi taimede lehtede arv võis olla suurem võrreldes teiste 

katsevariantidega seetõttu, et taimede kasvuks oli soodne aasta ning neid ei häiritud lehtede 

eemaldamisega. 3. saagiaastal oli väetamisel koos leegitamisega positiivne mõju viies lehtede 

arvu kontrollvariandiga samale tasemele (Kraun, 2013). Põhjuseks toodi mulla kõrget 

huumusesisaldust. 

Õiepungad hakkavad maasika taimel kujunema saagile eelneval aastal. 1. järgu õiepungad 

hakkavad moodustuma suve lõpus augustis, 2. ja 3. järgu pungad septembris. Õiepungade 

moodustamise algust mõjutab välisõhu temperatuur ja päevapikkuse lühenemine (Savin et al., 

2013).  Saaki mõjutavad enim nii septembrikuu keskmised kui ka öised temperatuurid, 

optimaalne temperatuur on 15…18°C (Libek, Eskla, 2012), Savini (2003) andmetel on 

temperatuuril alla 10°C ja üle 25°C õiealgmete tekkimine ebaefektiivne. Pungade tekkimiseks 

oli temperatuur augustis ja septembris soodne jäädes vahemikku 10,9…14,7°C (Tabel 1). 

Defoliatsiooni teel eemaldati taimedelt umbes nädalaks ajaks lehed, enne kui hakkasid kasvama 

uued noored lehed. Sellel ajal ei saanud taim fotosünteesida, kuid õisikute tekkimiseks on 

oluline orgaaniliste ühendite moodustumine. See võis olla põhjuseks, miks jäi õisikuid 

väheseks. Väetamine pärast lehtede eemaldamist oleks pidanud ergutama taimi kiiremini 

kasvama, kuid oodatud positiivset mõju ei avaldunud.  

4. kasvuaasta saak jäi vahemikku 189…227 g taime kohta, kusjuures leegitamise ja väetamise 

kooskasutamisel oli saak kõige väiksem. Leegitamise ja kontrollvariandi vahel statistiliselt 

usutavat erinevust ei olnud. 3. saagiaastaga võrreldes on saak langenud 42%, mis tuleneb 

istandiku vanusest. Tootjate seisukohast on kõige suurema tootlikkusega 3. saagiaasta ning 4. 

peetakse vanaks istandikuks, sest saak langeb märgatavalt. Taimede vananedes muutub 
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juurestik väiksemaks ning väetiste omastamine on takistatud.  4. saagiaasta lõpuks selgus, et 

risoomide ja juurte mass oli defoliatsiooni tagajärjel võrreldes kontrollvariandiga märgatavalt 

väiksem. Humistariga väetamise variandis oli küll mass suurem, kui  leegitamise variandis, 

kuid defoliatsioon häiris taimede fotosünteesi siiski niipalju, et isegi väetamine ei suutnud 

tagada taimedele suurt juurestikku.   

Kõige suuremad on kobaras esimese järgu viljad, iga järgneva järgu viljad on eelmisest 

väiksemad. Defoliatsioon vähendas 1. ja 2. järgu viljade massi võrreldes kontrollvariandiga, 

kuid vastassuunaline mõju ilmes 3. järgu viljadele, kus leegitamise ja väetamise koosmõjul 

suurenes viljade mass märgatavalt. Põhjuseks võib olla väiksem konkurents väheste õisikuvarte 

tõttu. 2012. aastal samas istandikus tehtud katsetest selgus, et vilja mass oli väetatud variandis 

1. järgu viljade puhul suurim (53g), leegitatud taimede vilja mass oli aga 43g, olles võrdne 

kontrollvariandiga. 3. järgu viljadele statistilist usutavat erinevust ei ilmnenud (Kraun, 2013).  

4. saagiaastal on võrreldes eelmisega primaarsete viljade mass langenud 47%, sekundaarsete 

45% ning tertsiaarsete viljade mass 39%. Põhjuseks on istandiku vananemine ning viljad jäävad 

taimede vananedes väiksemaks.     

 

 

4.2. Biokeemiline koostis 
 

Mahla kuivaine sisaldus viljades olenes kasvatustehnoloogiast. Leegitamine koos väetamisega 

suurendasid oluliselt 1. ja 3. järgu viljade suhkrute sisaldust. Leegitamisel ilma väetamiseta oli 

katse keskmisena negatiivne mõju. Mahla kuivaine sisaldust mõjutab ilmastik. Antud katses 

võis mahla kuivainesisaldust mõjutada 2013. aasta juuli kõrge temperatuur (17,5°C). 3. 

saagiaasta tulemustest selgus, et mahla kuivaine sisaldus on suurim 3. järgu kontrollvariandil. 

Katse keskmisena avaldasid leegitamine ja väetamine mahla kuivainele negatiivset mõju 

(Kraun, 2013). Mahla kuivaine ja hapete suhtarvuga iseloomustatakse viljade maitset – 

magusust, hapusust. Mida suurem on suhtarv, seda magusamad on viljad. Hapete ja suhkrute 

suhtarv jäi 4. saagiaastal vahemikku 5,2…9,5.  Suurim suhtarvu erinevus oli 3. järgu viljades, 

kus kontrollvariandi ja leegitamise suhtarvus olid vahemikus 5,2…5,3, kuid leegitamise ja 

väetamise koosmõjul oli suhtarv 2,7 võrra kõrgem (8,0), seega leegitamine koos väetamisega 

muutis viljad magusamaks. Norras läbi viidud uurimused näitasid, et enamik tarbijaid eelistab 

suure suhkrusisaldusega ja väikese happesisaldusega maasikaid (Haffner, 2002). 2008. aastal 

Eestis maasikatega läbi viidud katses jäi ‘Sonata’ mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhe 

vahemikku 9,9…11,3, ‘Polka’ puhul 9,6…11,8 ja ‘Honeoye’ puhul 7,7…8,8 (Moor et al., 
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2012). Nimetatud uuringus hindasid tarbijad ka maasikate maitset ja hinnangud ‘Honeoye’ 

maitsele olid kesised. Käesoleva katse maasikates oli suhtarv võrreldes sordiga ’Honeoye’ 

mõnevõrra kõrgemad, kuid teiste katsetulemustega võrreldes olid madalamad. 

 

Defoliatsion mõjutas maasikate fenoolide sisaldust – positiivne mõju oli koos väetamisega 3. 

järgule, kuid negatiivne 1. järku viljadele. Krauni (2013) eelneva aasta tööst selgus, et fenoolide 

sisaldus oli kõrgeim 2. ja 3. järgu viljade leegitamise variandis koos Humistariga. 2. järgu 

viljadele oli leegitamisel positiivne mõju. Seega on näha, et  defoliatsiooni mõju on aastati 

erinev ja sõltub nii ilmast kui ka taime vanusest. 4. saagiaastal oli võrreldes eelmisega suurem 

fenoolide sisaldus, see võis tuleneda päikeselisest suvest ning defoliatsioonist tulenevast 

hõredast lehestikust, mistõttu said viljad rohkem päikest.  

Antotsüaanide sisaldus olenes tehnoloogiast ja keskkonnateguritest. Sisaldus varieerus 

vahemikus 6,5...15,4 mg 100g-1. Kõrgeim antotsüaanide sisaldus oli 3. järgu leegitamise ja 

Humistariga väetamise koosmõjul (15,4 mg 100g-1) ning väikseim sama variandi 1. järgus (6,5 

mg 100g-1). Leegitamise ja väetamise 1. järgu viljades võis antotsüaanide sisaldus olla väiksem, 

sest taimed olid saanud enne viljade valmimist väetist ning N-sisaldus oli taimedes suur (joonis 

5), mis takistab antotsüaanide tootmist. Samas variandis 3. järgu viljades oli sisaldus kõrge, 

kuna väetise mõju oli möödunud. Moor et al. (2005) on katsete põhjal tõestanud, et väetamisel 

on antotsüaanide moodustumisele negatiivne mõju. Katse keskmisena oli suurim sisaldus 

leegitamise ja väetamise variandis, tänu 3. järgu viljade kõrgele sisaldusele ning väikseim 

kontrollvariandis.  2012. aastal Tartumaa erinevatelt maasikakasvatajatelt on ’Sonata’ 

antotsüaanide sisalduseks saadud 15…25 mg 100g-1 (Moor et al., 2013), mis on 

märkimisväärselt suurem sisaldus, kui antud katses. Olulist rolli mängib ka ilmastik, viljade 

valmimise ajal paistev päike ja hõre lehestik võimaldavad viljades suuremat antotsüaanide 

tootlikust. Ka taimede vanus mängib olulist rolli. Tõnutare et. al. (2009) leidsid, et vanemas 

istandikus on antotsüaanide sisaldus madalam kui noores istandikus. Kraun (2013) katses oli 

antotsüaanide sisaldus viljades 8,0…24,0 mg 100 g-1, kõrgem, kui 4. saagiaastal. Leegitamine 

mõjus iga järku viljadele ning katse keskmisena negatiivselt. Antotsüaanide sisaldus suurendas 

Humistariga väetamine ja seda ka katse keskmisena.  

Askorbiinhappe (C-vitamiin) sisaldus oli katses varieeruv – 68...97 mg 100g-1 ja seda põhjustas 

leegitamine, mille mõju sõltus vilja järgust. Katse keskmisena variantide vahel statistilist 

usutavat erinevust ei olnud. Moor et al. (2013) katses oli sordi ’Sonata’ viljades C-vitamiini 

sisaldus vaid 45…53 mg 100 g-1, siis antud katses oli askorbiinhappe sisaldus kõrge. See võis 
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tuleneda päikselisest suvest ning vähesest lehtede hulgast mis võimaldas viljadel saada palju 

päikest. Kontrollvarianti ei leegitatud ning taimede kasv oli vähem häiritud, seetõttu moodustus 

viljades samaväärselt askorbiinhappeid, kui leegitatud ja väetatud variantides. 3. saagiaastal oli 

askorbiinhappe sisaldus vahemikus 65…116 mg 100g-1. Leegitamine ning väetamine 

vähendasid askorbiinhappe sisaldust 1. ja 3. järgu viljades, 2. järgu viljadele mõjus leegitamine 

ja väetamine positiivselt. Katse keskmisena mõjus leegitamine ja väetamine askorbiinhappe 

sisaldusele negatiivselt (Kraun, 2013). 
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KOKKUVÕTE 
 

Aiasaaduste kvaliteet ja tervislikkus on muutunud tarbijate jaoks üha olulisemaks. Soovitakse 

tarbida mahedalt toodetud aiavilju ja loodetakse saada alleriavaba toitu. Eestis on aiandusele 

spetsialiseerunud väike arv ettevõtteid ja maasikakasvatusega tegelevad ennekõike 

väiketootjad, kelle seas on levinud keskkonnasäästlik majandamine. Mahepõllumajanduse 

eesmärk on toota kvaliteetset toodangut ja samal ajal säilitada ökosüsteemi bioloogilist 

tasakaalu. See eeldab, et vähendatakse mineraalväetiste ja pestitsiidide kasutamist, kuid 

maheviljeluses on antud võimalused piiratud. Üheks taimekaitse võtteks on lehtede hävitamine 

leegitamise teel ning humiin- ja fulvohappeid sisaldavate preparaatidega taimede väetamine. 

Kuid antud tehnoloogiate mõju taimedele on  veel vähe uuritud.  

 

Käesoleva töö hüpotees oli, et köögiviljanduses kasutatav leegitusmasin on sobiv kasutada ka 

maasikakasvatuses. Samas aga lehtede hävitamine võib pärssida taimede kasvu. Humiinained 

soodustavad toiteelementide omastamist mullast ja seetõttu võib arvata, et tugevdavad 

leegitatud taimede elujõudu.  

 

Sellest tulenevalt oli töö eesmärk selgitada välja leegitamise ja Humistariga väetamise mõju 

hakkepuidumultšiga istandikus taimede kasvutegevusele, saagikusele ja saagi kvaliteedile. 

Katsetulemused olid järgmised: 

1. Defoliatsioon vähendas märgatavalt lehtede ja õisikute arvu ja seda ei parandanud ka 

väetamine. 

 

2. Nii leegitamine kui leegitamine koos väetamisega vähendasid oluliselt risoomide ja 

juurte massi. Võrreldes kontrollvariandiga vähendas leegitamine massi 67%. 

Humistargi väetamisel ilmes positiivne mõju, kuid võrreldes kontrollvariandiga oli see 

tagasihoidlik. 

 

3. Leegitamisel ja Humistariga kastmisel oli negatiivne mõju maasika saagikusele. Katse 

keskmisena oli leegitamisel väetiseta ja väetisega kooskasutamisel võrreldes 

kontrollvariandiga negatiivne mõju 10 vilja massile. Väetamine mõjus positiivselt vaid 

3. järgu viljadele.  
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4. Leegitamine muutis viljad tervislikmaks – suurenes fenoolide ja antotsüaanide 

sisaldusele. Leegitamine koos väetamisega suurendasid suhtarvu, mahla kuivaine, 

fenoolide ja antotsüaanide sisaldust, seega muutusid viljad magusamaks ja 

tervislikumaks. Leegitamisel ja leegitamisel koos väetamisega vähenes 3. järgu hapete 

sisaldus.  

 

Leegitusmasin sobib maasikakasvatusse teisel kasvuaastal, aga 4. saagiaastal leegitamine mõjus 

taimede kasvule negatiivselt. Põhjusteks võivad olla meteoroloogilistest tingimustest ning 

taimede vananemine. Katseaastate keskmisena näitas Humistar positiivset mõju pärast lehtede 

hävitamist. Järgmistes katsetes võiks katsetada erinevaid väetamisi, et tugevdada taimede 

elujõudu. 
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SUMMARY 
 

The quality and the healthy of products from garden have become more important to costumers. 

Nowadays people value more organic food and they hope to get allergic free products. 

Relatively few companies have specialised to gardening in Estonia and strawberry growing is 

more likely suitable to small enterprises, where sustainable producing is practiced. 

 

The aim of organic farming is to provide high-quality production while maintaining the 

biological balance of the ecosystem. This requires reduction of mineral fertilizers and 

pesticides, but in organic farming, the options are limited. One plant protection device is to 

destroy leaves by flame defoliation or fertilizing the plants with preparations containing humic 

and fulvic acids. However, the effect of these technologies on plants has not been thoroughly 

researched. 

 

The hypothesis in current research was that a defoliation machine used in market gardening is 

suitable for use in strawberry production. At the same time, the flame defoliation of leaves may 

hinder plant growth. Humic substances promote the acquisition of nutrients from the soil and 

therefore it may be presumed that they would strengthen the plants treated. 

 

Pursuant to this, the aim of my work was to determine the influence of flame defoliation and 

fertilization with Humistar on the growth, productivity and harvest quality of plants in a 

plantation with wood chip mulch. 

The results were: 

1. Defoliation reduced the number of leaves and inflorescences significantly, fertilization 

did not result in an improvement. 

 

2. Defoliation with fertilization significantly reduced the weight of rhizomes and roots. In 

comparison with the reference plants, flaming defoliation reduced their weight by 67%. 

Fertilization with Humistar gave a positive effect, but it was modest in comparison with 

the reference plants. 
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3. Flaming and fertilization with Humistar had a negative effect on the productivity of 

strawberries. The average result of the test of defoliation and defoliation combined with 

fertilization was negative effect on the weight of 10 fruit in comparison with the 

reference plants. Fertilization had a positive effect only on stage 3 fruits. 

 

4. Flaming increased the wholesomeness of the fruits – the content of phenols and 

anthocyanins was increased. Flaming combined with fertilization increased the 

proportion of fruit dry matter and content of phenols and anthocyanins; the fruits were 

therefore sweeter and more wholesome. Flaming and flaming combined with 

fertilization reduced the content of stage 3 acids. 

 

A flame defoliation is suitable for strawberry farming during the second year, but defoliation 

had a negative effect on plant growth during the fourth year. The reasons may be the 

meteorological conditions and the aging of plants. On average over the studding years, 

Humistar showed a positive effect after the defoliation of leaves. The following years could test 

different fertilizing techniques for strengthening the plants viability. 
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