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Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada biopreparaatide mõju musta 

sõstra (Ribes nigrum L.) viljade biokeemilisele koostisele. 2017. aastal viidi läbi lehe 

kaudu väetamise katse musta sõstra sordiga ’Ruben’ Tartumaal, Puhja lähedal Järvakülas 

asuvas musta sõstra maheistandikus ja sordiga ’Pamjati Vavilova’ Viljandimaal, Mulgi 

vallas Polli külas Polli Aiandusuuringute keskuse katseaias asuvas musta sõstra 

maheistandikus. Katses kasutati viit biopreparaati: Raskila, Greentop Taimeramm, 

Folicist, Fylloton ja Vinasse. Kontrollvarianti pritsiti puhta veega. Biopreparaatidega tehti 

3 pritsimist: 1. juunil, 19. juunil ja 6. juulil. Musta sõstra viljad korjati mõlemal katsealal 

nende täisküpsusel, 2.08.2017, kummastki istandikust 6 varianti. Viljad korjati 

plastkarpidesse ja paigutati sügavkülmikusse (-18 °C). EMÜ Polli aiandusuuringute 

keskuse laboris viidi läbi viljade biokeemilised analüüsid. Biopreparaatide mõju 

hindamisel musta sõstra viljade massile ja biokeemilisele koostisele esimesel katseaastal 

ei ilmnenud suuri erinevusi. Vinasse suurendas ’Ruben’ sordi viljade askorbiinhappe 

sisaldust võrreldes kontrollvariandiga 28 mg võrra. Sellest lähtuvalt püstitatud hüpotees 

ei leidnud kinnitust, kuna katsete tulemused ei erinenud kontrollvariandist märgatavalt. 
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Täpsemate järelduste tegemiseks on vaja võrrelda mitme aasta uuringuid nii võrdluses 

kontrollvariandiga kui erinevate biopreparaatide vahel. 

Märksõnad: Ribes nigrum, askorbiinhappe sisaldus, mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete 

suhe, keskmine vilja mass 
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The aim of this thesis was to determine the effect of some biopreparations on the 

biochemical composition of blackcurrant (Ribes nigrum L.) fruits. In 2017. was carried 

out a field experiments in Estonia, Tartu county, near Puhja, in Järva village at 

blackcurrant organic farm with cultivar ’Ruben’ and  in Viljandi county, in Mulgi 

municipality, in Polli village in Polli Horticultural Research Centre at blackcurrant organic 

farm with cultivar ’Pamjati Vavilova’. In the experiment five products were used: Raskila, 

Greentop Taimeramm, Folicist, Fylloton and Vinasse. The control was sprayed with clean 

water. There were 3 sprayings done with biopreparations: on 1. June, 19. June and 6. July. 

Both blackcurrant cultivar fruits were being collected at their maturity on 2.08.2017, 6 

samples were collected from both plantation. Fruits were gathered into plastic boxes and 

taken into freezer (-18°C). Biochemical analysis took place in EMÜ Horticultural 
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Research Centre. The biopreparations did not show much difference in blackcurrants 

biochemical composition. Vinasse increased cultivar ’Ruben’ ascorbic acid content by 28 

mg compared to control variant. On that note the hypothesis was not confirmed as outcome 

of the experiment did not show much difference between control variants and used 

biopreparation variants. To make more precise conclusions there needs to be further 

studies between control variants and used biopreparation variants. 

Keywords: Ribes nigrum, ascorbic acid, soluble solids and organic acid ratio, average 

berry weight 
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Sissejuhatus 
 

Maailmas on umbkaudu 150 sõstraliiki, millest 10-12 on kasutatud praegusaegsete sortide 

aretuses (Libek jt. 2013). Eesti flooras leidub viis sõstraliiki. Sõstraliigid kuuluvad sõstraliste 

(Grossulariaceae) sugukonda ja sõstra perekonda (Ribes L.).  

Sõstrad on Eestis kõige suuremal pinnal viljeldavad marjakultuurid (Eesti 

Mahepõllumajanduse... 2007). Statistikaameti andmetel kasvatati Eestis 2017. aastal musta 

sõstart kokku ligi 564 hektaril (Eesti Statistika... 2018). Sõstra kasvatamise eeliseks Eestis 

on tema suhteliselt hea sobivus meie kliima- ja mullastikutingimustega, võrdlemisi varane 

saagikandealgus ning võimalus mehhaniseerida suurt osa hooldustöid ja saagikoristust (Eesti 

Mahepõllumajanduse... 2007). Esimesed mahekatsed on näidanud, et sõstar ja eriti just must 

sõstar on kultuur, mille kasvupind võiks maheviljeluses jõudsalt suureneda. Musta sõstra 

populaarsus näitab tõusutrendi tänu viljade, aga ka lehtede ja pungade rikkalikule 

bioaktiivsete ainete – antioksüdantide ja rasvhapete - sisaldusele (Libek jt. 2013). 

Maheviljeluses on musta sõstra põõsaste väetamiseks soovitatav kasutada kõdusõnnikut, 

mida laotatakse reavahedesse, samuti mitmesuguseid looduslikke granuleeritud väetisi 

(Monterra, Biolan, Algomiin öko jt.) (Libek jt. 2013). Kilemultši kasutamisel tuleks 

eelistada lehtede kaudu väetamist. Põõsaste kasvu ergutamiseks võiks kevadel anda lehe 

kaudu Allgrow, Bioplasma, Humistari või virtsa vesilahust. Eesti turul on saadaval väga 

mitmesuguseid leheväetisi, mida on lubatud kasutada ka maheviljeluses, kuid ei ole teada, 

kuidas need mõjutavad musta sõstra kasvu ja arengut ning viljade biokeemilist koostist. 

Käesolevas töös on käsitletud biopreparaati kui leheväetist.  

Biopreparaatidega on võimalik taime stressist välja tuua (liiga jahedad või kuumad 

ilmastikutingimused, öökülmad, põud), mõjutada taime kasvu ja arengut (Glinicki jt. 2010), 

kaitsta haiguste ja kahjurite eest (Shternshis 2005) ning muuta viljade kvaliteeti paremaks. 

Käesolev töö keskendubki küsimusele, kas erinevad biopreparaadid mõjutavad musta sõstra 

vilja massi ja biokeemilist koostist.  
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Töö hüpotees: 

Biopreparaadid mõjutavad musta sõstra viljade biokeemilist koostist. Töö eesmärk oli välja 

selgitada erinevate biopreparaatide mõju musta sõstra vilja massile ja viljade biokeemilisele 

koostisele.  
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1. Kirjanduse ülevaade 
 

1.1 Must sõstar (Ribes nigrum L.) 

 

1.1.1 Musta sõstra bioloogilised iseärasused 

 

Must sõstar on maapinnalähedases mullas harunenud varrega mitmeaastane põõsastaim 

(Libek jt 2013). Mustal sõstral on kahesuguse iseloomuga pungi: vegetatiiv- ehk 

kasvupungad ja generatiiv-vegetatiiv- ehk segapungad. Saagi kujunemise seisukohalt on 

huvipakkuvad eeskätt segapungad. Nende arvust ja arengust sõltub järgneva aasta saak. 

Pungade arv ja kvaliteet sõltub kasvukoha mullastikust ja ilmastikust, agrotehnikast, sordist 

ja veel mitmest muust tegurist.  

Sõstrapõõsa arengus eristatakse kolme faasi: intensiivse kasvu, täiskandeea- ja 

vananemisfaas (Libek jt. 2013). Kuni saagikande alguseni on ülekaalus vegetatiivne kasv. 

Täiskandeeas hakkab vegetatiivne kasv järk-järgult vaibuma, intensiivistub viljaokste ehk 

lühivõrsete teke okste pungadest. Musta sõstra viljaokste iga on tavaliselt 1-3 aastat ning 

need asuvad enamasti ühe- või kaheaastasel puidul. 

Õitsemise ja viljastumise edukusest oleneb, kui suur osa õitest areneb marjadeks (Libek jt. 

2013). Viljastumise seisukohalt on tähtis viljastamisvõimelise õietolmu, selle 

vastuvõtmiseks küpse emaka ja sigimikus hästi arenenud seemnealgmete olemasolu. 

Viljastatud seemnealgmete areng sõltub ühelt poolt seemnealgmete viljastumiseelsest 

arengust – viljastuvad ainult suurema füsioloogilise aktiivsusega seemnealgmed - ja teiselt 

poolt sordisisestest sobivussuhetest: sort kas saab oma tolmuga sordisiseselt viljastuda või 

mitte. Enamik musta sõstra sorte on isefertiilsed, kuid esineb ka sorte, mis on osaliselt või 

täiesti isesteriilsed. Oma tolmuga viljumise võime on sordi väga oluline omadus (Kikas jt. 

2008). Musta sõstra õitsemine toimub varakevadel, mistõttu võib madal temperatuur õisi 

kahjustada (Carter jt. 1999). Õiealgmete kujunemine vajab 160 kuni 200 päeva, mil 

temperatuur on vähemalt +5°C ja viljumine 120 kuni 140 külmavaba päeva (Hummer & 

Barney 2002). Põhjapoolsetes piirkondades segapungade areng talvel katkeb (Libek jt. 

2013). Õite külmakahjustused on kogu maailmas laialt levinud ja tõsine probleem. 

Tagajärjeks võib olla viljahakatiste varisemine, mis on tingitud madalast temperatuurist 
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õitsemise ajal (St-Pierre jt. 2005). Eestiski on õite ja viljade varisemine suurt saagikadu 

põhjustav nähtus; keskmiselt variseb 15-38% sõstra õitest ja viljahakatistest (Libek jt. 2013).  

Viljade valmimise ajal algab musta sõstra põõsastel valmistumine talveperioodiks (Libek jt. 

2013). Esimeseks ilminguks on tipupunga moodustumine uute võrsete tippu, millega võrsed 

lõpetavad kasvu ja hakkavad puituma. Lehed kolletuvad ja lõpuks kuivavad ning langevad 

maha. Puhkeperioodil taluvad sõstrad üsna madalat temperatuuri. Osad liigid suudavad üle 

elada kesktalve temperatuuri -40°C ja madalama (Hummer & Dale 2010 ref Currant and 

gooseberry management 1990).  

 

1.1.2 Must sõstra väetamine 

 

Kasvuperioodi kestel muutub taimede toiteelementide tarve sõltuvalt taimede east, 

arenguastmest ja aastaajast (Joonase 1986). Kasvu alustanud taimedel on esimeses 

arengufaasis lämmastikutarve suhteliselt suur. Saagiikka jõudnud taimedel suureneb 

kaaliumivajadus ja lämmastikutarve väheneb. Taimede varustamist kasvuperioodi kestel 

erinevate toiteelementidega reguleeritakse pealtväetamisega – väetiste külvamisega 

kasvusubstraadi pealispinnale, toitelahustega kastmise ja lehtede kaudu ehk juurevälise 

väetamisega.  

Maheviljeluses on musta sõstra põõsaste väetamiseks soovitatav kasutada kõdusõnnikut, 

mida laotatakse reavahedesse, samuti mitmesuguseid looduslikke granuleeritud väetisi 

(Monterra, Biolan, Algomiin öko jt.) (Libek jt. 2013). Kilemultši kasutamisel tuleks 

eelistada lehe kaudu väetamist. Põõsaste kasvu ergutamiseks soovitatakse kevadel anda lehe 

kaudu Allgrow, Bioplasma, Humistari või virtsa vesilahust. Kaltsiumipuuduse korral tuleks 

kasutada puutuhka või lupja. Leheväetise kasutamine mõjutab taime kasvu, lehe suurust, 

viljatera suurust ja viljatera proteiini kogust (Safyan jt. 2012).  

Lehtede kaudu väetamise eeliseks on, et taim omastab toitaineid kiiremini kui juurte kaudu 

väetamisel (Libek jt. 2013). Juurevälise väetamise efektiivsus on suurem, kui väetisi 

manustada pilves ilmaga või õhtutundidel.  

Leheväetis soodustab taime toitainete imendumise efektiivsust (Dhargalkar jt. 2005). 

Toitained ei leostu mulda, vaid on kättesaadavad taimedele läbi lehtede õhulõhede. Näiteks 

okra vilja kvaliteet suurenes kui kasutati leheväetist vetika ekstrati põhjal (Zodape jt. 2008). 
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Õitse- ja viljakandeeas taimel kujuneb O. Halliku järgi sageli eriti teravaks 

lämmastikupuudus (Joonase 1986 ref Agrokeemia 1963). Seda on raske leevendada üksnes 

lämmastikväetiste pinnasesse viimisega kasvuperioodi teisel poolel, kuna see võib 

pikendada taime arengut ja soodustada järjest uute võrsete tekkimist. Kui väetiste, eeskätt 

lämmastikväetiste lahusega pritsitakse õitsemist alustanud või juba õitsevaid taimi, lähevad 

pritsimislahuse toitained fotosünteesi intensiivistamiseks ja plastiliste ainete 

kasvupunktidesse siirdumise reguleerimiseks. 

 

1.1.3 Biokeemiline koostis  

 

Musta sõstra marjades on 78–87% vett, mis on rakumahla põhiline komponent (Libek jt. 

2013). Rakumahlas on lahustunud suhkrud, happed, värv- ja parkained, mineraalsoolad ning 

osa vitamiine. Mahlas lahustunud kuivaine sisalduselt ületab must sõstar teisi marjakultuure. 

Sordist olenevalt on lahustunud kuivainet 13,7–18%. Sellest vähemalt 2/3 moodustavad 

suhkrud. Suhkrutest on ülekaalus monosahhariidid glükoos ja fruktoos, vähem on 

sahharoosi. Must sõstar on üks suhkrurikkamaid marjakultuure. 

Musta sõstra hapu maitse on tingitud viljades sisalduvatest orgaanilistest hapetest, millest on 

ülekaalus sidrunhape (Libek jt. 2013). Õunhapet on 3-5 korda vähem ja teisi happeid (oblik-

, salitsüül-, bensoe-, merivaikhape) veel vähem. 

Musta sõstra viljades sisalduvatest antioksüdantidest on olulisimad fenoolid, antotsüaanid ja 

askorbiinhape (Libek jt. 2013). Musta sõstra viljad on rikkad fenoolsetest ühenditest, 

eelkõige antotsüaanidest, mis on tugevad antioksüdandid. Askorbiinhappesisalduselt 

ületavad mustad sõstrad teisi marjakultuure. Antotsüaanide sisaldus suureneb viljades nende 

küpsedes, seetõttu on oluline saagikoristusel jälgida, et viljad oleksid täiesti küpsed. Näiteks 

Taani tingimustes kasvatatud sort ’Ben Lomond’ sisaldab keskmiselt 4100 mg/kg 

antotsüaane ja 1800 mg/kg askorbiinhapet (Iversen 1999).  

Eestis kasvatatavate musta sõstra sortide 100 g viljades on 100–200 mg askorbiinhapet 

(Libek jt. 2013). Viimasel ajal uuritud sortidest on askorbiinhappe rikkaimad ’Vuiciai’, 

’Intercontinental’, ’Ben Nevis’ ja ’Pamjati Vavilova’ ning aretis Asker. Askorbiinhappe hulk 

viljades sõltub sordist, kasvukohast, ilmastikust, väetamisest ja muudest teguritest. Samuti 
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mõjutab askorbiinhappe sisaldust viljade edasine käitlemine (pakkimine, hoiustamine, jm) 

(Lee & Kader 2000). 
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1.2 Biopreparaadid ja nende toime 

 

Biopreparaadid on vahendid, mis aitavad põllumajandusliku tootmise tõhusust tõsta läbi 

taimede kõrgenenud abiootilise stressitaluvuse, toitainete tõhusama kasutamise ja parema 

saagi kvaliteedi (Lepik 2016). Biopreparaadid on oluliseks abivahendiks 

keskkonnatingimuste poolt pärsitud taimede kasvu soodustamiseks. Ühtlasi aitab see 

taimede kasvu stimuleerida, toimides samas ka kandeainena. Biopreparaadid sisaldavad 

elavaid mikroorganisme, aidates kaasa juuresüsteemi arengule ja parandades seemnete 

idanevust (Chen 2006). Biopreparaatide valmistamise tehnoloogia on suhteliselt lihtne ja 

hind madalam kui mineraalväetistel. Osade biopreparaatide koostises kasutatakse 

vetikaekstrakti. Vetikaekstrakt on orgaaniline väetis, sisaldades mikroelemente ja teisi 

orgaanilisi aineid, nagu näiteks aminohapped, antibiootikumid, auksiinid, gibberelliinid, 

vitamiinid jm (Zodape 2001). Vermikompst mõjub soodustavalt taime kasvule, õitsemisele 

ja saagikuse suurenemisele (Arancon & Edwards 2005). 

Biopreparaatides on taimede mõjutamiseks kasutatud erinevaid aineid. Nendeks on hobuse- 

või veisesõnniku vermikompost, atsetüül-thioproline (ATCA) (BalticAgro 2017), foolhape, 

glütsiin-betaiin, pruunvetikas (Ascophyllum nodosum), hariliku lutserni (Medicago sativa) 

ekstrakt, aminohapped (BalticAgro 2017) ja suhkrupeedi alkoholkäärimisel saadud ekstrakt 

(Tereos Coproduits 2018). Täpsemalt on biopreparaatide koostis ja mõju käsitletud 

käesoleva töö punktis 2.3.  

Aminohapete tootmine on taimele väga energiakulukas (Popko jt. 2018). Aminohapete 

lisamine biopreparaadile aitab taimel energiat säästa, mistõttu taim suudab oma kasvu 

suurendada või taastada.  

Vermikomposti baasil valmistatud biopreparaadid pikendavad näiteks maasika saagi 

korjamise aega (Singh jt. 2015). Kontrollvariandi saagikoristuse aeg oli 48 päeva, 

vermikompostiga variantidel vähemalt 20 päeva pikemad (66,80 päeva ja 64,70 päeva).  

Margit Olle (2016) katsetest oli võimalik järeldada, et biopreparaati kasutades saadi 

kompaktsemad tomatitaimed võrreldes kontrollvariandiga. Ka oli varre läbimõõt 

kontrollvariandis väiksem. 

Vetikaekstrakt (Ascophyllum nodosum) soodustab varajast õitsemist ja saagikande algust 

(Khan jt. 2009). Näiteks tomatitaimed, mida oli töödeldud vetikaekstraktiga, õitsesid varem 
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ja rohkem kui kontrollvariandid, samuti suurenes tomati viljade kaal 30 % võrreldes 

kontrollvariandiga kui tomatitaimi pritsiti vetikaekstraktiga kogu vegetatsiooniperioodi 

jooksul. Vetikaekstrakti (Ascophyllum nodosum) kasutati ka Norrie ja Keathley (2005) 

katses viinapuu sordiga ’Thompson seedless’ (Vitis vinifera L.) 3 aasta vältel, mille 

tulemusel viinapuu saagikus suurenes ja viljade kvaliteet paranes. 

Biopreparaadid mõjutavad ka vilja kvaliteeti. Näiteks B83-10, M22 ja B-319 batsilli 

spooride baasil biopreparaadid mõjutavad õuna maitseparameetreid nagu magusus võrreldes 

kontrollvariandiga (Ryu jt. 2011). Samas Orhani jt. (2006) andmetel mõjutas biopreparaadi 

kasutamine vaarika puhul küll saagikust, aga mitte oluliselt viljade kvaliteeti.  

Vihmaussid rikastavad sõnnikut oma seedetraktis arvukate ensüümidega (GreenTOP 2017). 

Vihmaussisõnnikus on palju (kuni 32% kuivaines) huumuslikku ainet, mullale ja taimedele 

kasulikke mikroorganisme. Vermikomposti eristab teistest orgaanilistest väetistest vees 

lahustuva lämmastiku, fosfori ja kaaliumi kõrgendatud sisaldus. Samuti on mikroelemendid 

paremini omastatavas vormis.  

Vermikomposteerimise käigus läbivad umbrohu seemned vihmausside organismi ja 

kaotavad seeläbi idanevuse (GreenTOP 2017). Kuna vihmaussid töötlevad oma seedetraktis 

raskemetallid raskesti lahustuvateks ühenditeks, väheneb komposti toksilisus ja kahjulikud 

ained muutuvad taimedele praktiliselt kättesaamatuks. 

Ascophyllum nodosum´i ekstraktid on rikkad stressivastaste ainete ja looduslike 

kasvuedendajate poolest, mis suurendavad aminohapete kasvu edendavat mõju (BalticAgro 

2017).  
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2. Materjal ja metoodika 
 

2.1 Katse koht 

 

Erinevate biopreparaatide katse toimus 2017. aasta suvel kahes kohas. 

1. Tartumaal, Puhja lähedal Järvakülas asuvas musta sõstra maheistandikus (Lisa 1). Istandik 

on rajatud 2010. aastal, suuruseks 6,66 hektarit (Pria 2018). Mullatüüpideks on leostunud 

gleimuld, gleistunud leostunud muld ja gleistunud leetjas muld (Maa-amet geoportaal 2018). 

Istandikus kasvab kolm erinevat musta sõstra sorti. Katseks kasutati sorti ’Ruben’. Taimed 

on istutatud ridadesse, reavahe 3,5 m ja taimede vahe reas 0,6 m. Ridades on kohati suuri 

taimede väljaminekuid. Hooldustöödena niideti katseaastal 1 kord kuus, samal aastal 

põõsaid ei lõigatud.  

2. Viljandimaal, Mulgi vallas Polli külas Polli Aiandusuuringute keskuse katseaias asuvas 

musta sõstra maheistandikus (Lisa 2). Istandik on rajatud 2014. aastal, suuruseks 1,88 ha 

(Pria 2018). Mullatüübiks on kahkjas leetunud muld (Maa-amet geoportaal 2018). Katse 

sooritati sordiga ’Pamjati Vavilova’. Istandik oli rajatud reavahega 3m ja taimevahega reas 

0,8m. 2017. aastal lisaväetamist ei tehtud, samuti ei tehtud lõikamist. Hooldustöödena niideti 

katseaastal 1 kord kuus, samal aastal põõsaid ei lõigatud.  

Biopreparaatidega tehti 3 pritsimist: 1. juunil, 19. juunil ja 6. juulil.  

Pritsiti ventilaatorpritsiga, kontrollvarianti pritsiti puhta veega. 

Katse (pritsimise) variandid olid: 

I - Raskila vermikompost,  

II - Greentop Taimeramm Tuhala bio,  

III - Folicist,  

IV - Fylloton,  

V – Vinasse,  

VI - 0 ehk kontrollvariant. 
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2.2 Katse sordid 

 

‘Ruben’ on aretatud Poolas, Skierniewices sortide ‘Belorusskaja sladkaja’ ja ‘Ben Lomond’ 

ristamisel (Sordivaramu 2017) (joonis 1). Viljad on suured (keskmine mass 1,4 g), mustad, 

asetsevad lühikestes või keskmistes kobarates. Viljaliha keskpärase hapuka maitsega. 

Marjad sisaldavad keskmiselt 7,0% suhkruid, 3,6% happeid ja 157 mg C-vitamiini 100 g 

toorkaalu kohta ning on kõrge antotsüaanide sisaldusega, mistõttu neid on soovitatud 

töötlemiseks. Sort on keskvalmiv, talvekindel, hea ja stabiilse saagikusega, vastupidav 

karusmarja-jahukastele ja mõõduka vastupidavusega lehevarisemisetõvele ja sõstra 

pahklestale.  

 

Joonis 1. Must sõstar ’Ruben’ (Allbiz 2018)  
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’Pamjati Vavilova’ on aretatud Valgevene Kartuli ning Puu- ja Köögiviljanduse Teadusliku 

Uurimise Instituudis (Sordivaramu 2017) (joonis 2). Pollis sordiuurimises 1990. aastast. 

Kuulub Eesti soovitussortimenti 2001. aastast. Marjad mustad, läikivad, suured, asetsevad 

lühikestes kuni keskmise pikkusega kobarates võrdlemisi tihedalt, küllaltki ühtlase suuruse 

ja valmivusega, korjatavad nii üksikmarjana kui ka kobaratena. Viljaliha mahlane, hea 

maitsega.  

Keskmine vilja mass on 1,1 g (Libek jt. 2013). Põõsas keskmise kasvutugevusega ja püstise 

kasvulaadiga. Asendusvõrseid annab keskmisel hulgal. ‘Pamjati Vavilova’ on keskvalmiv, 

saagikas, talvekindel ning suhteliselt vastupidav jahukastele ja pahklestale. Sobib hästi 

masinkorjeks. 

 

Joonis 2. Must sõstar ’Pamjati Vavilova’ (Sordivaramu 2017) 
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2.3 Katses kasutatud biopreparaadid 

  

Raskila vermikompost - Raskila on vedel orgaaniline kontsentreeritud kasvustimulaator, 

mida on võimalik kasutada nii seemnete töötlemisel kui ka lehekaudsel väetamisel (Tabel 1) 

(Agripartner 2017). Raskila on toodetud Leedus pika arendustöö tulemusel välja töötatud 

spetsiaalse tootmisprotsessiga. 

Raskila tootmiseks kasutatakse looduslikult puhast vermikomposti, mille algmaterjaliks on 

mahetootmisest pärinev hobusesõnnik (Agripartner 2017). Raskila sisaldab erinevaid mikro- 

ja makroelemente, huumusaineid, kasvu ja arengu hormoone, humiin- ja fulvohappeid. 

Tootele pole juurde lisatud keemilisi lisandeid ega konservante. Toote koostis: kuivaine 

(KA) – orgaaniline osa 81,33 %; lämmastik (N), fosfor (K), kaalium (K): vähemalt 6-1-14 

g/l; humiin- ja fulvohapped: vähemalt 3 g/l; mikroelemendid: Fe, Zn, Mg, Mn, Mo, B, Cu. 

Parandab mulla kvaliteeti ja suurendab huumuse sisaldust (Spruogis jt. 2018). 

Toode on mõeldud kasutamiseks kõikidele taimedele nii mahetootmises kui ka 

tavapõllumajanduses kombineerimiseks mineraalväetistega (Agripartner 2017). 

Mahepõllumajanduses sobib toode hästi kasutamiseks koos efektiivsete mikroorganismide, 

merevetika ekstraktiga ja mükoriisaseeni sisaldavate toodetega. 

Enne kasutamist tuleb toodet loksutada või segada (Agripartner 2017). Kuuma päikeselise 

või tuulise ilmaga ei ole pritsimine soovitatav. Kontsentraadi lahjendamisel veega on lahus 

bioloogiliselt aktiivne ning tuleb ära kasutada 48 tunni jooksul. Toodet tuleb kaitsta otsese 

päikesevalguse eest. Ladustamise temperatuurid: -3 kuni + 35 C. Toote läbikülmumisel 

säilivad toote kasulikud omadused. Toode võib sisaldada sadet. Parim enne on 3 aastat alates 

tootel märgitud tootmiskuupäevast.  

Greentop Taimeramm Tuhala bio - vihmausside poolt läbitöötatud mahe veisesõnnikust 

kompost (GreenTOP 2017). Taimeramm on pikaajalise toimega, mulda segatuna kestab selle 

kasulik mõju taimedele 3-5 a. (Tabel 1). Põllumajandusameti Mahepõllumajandusbüroo on 

tunnustanud Taimeramm kontsentraati orgaanilise väetise/kasvustimulaatorina ja antud 

tooteid on lubatud kasutada mahepõllumajanduses. Koostis: pH = 6 - 7,5, humiinaine 

sisaldus kuivaines mitte vähem kui 25%, lämmastiku (N) sisaldus 800 mg/100 g kuivaine 

kohta, fosfori (P) sisaldus 900 mg/100 g kuivaine kohta, kaaliumi (K) sisaldus 800 mg/100 

g kuivaine kohta. Mikroelemendid: Mg, Fe, B, Mn, Cu, Mo, Zn (Taimeramm infoleht 2018). 
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Folicist - Folicist on õitsemist ja viljade moodustumist soodustav biostimulaator, mis 

põhineb atsetüül-thioproline´il (ATCA), foolhappel, glütsiin-betaiinil ja pruunvetika 

(Ascophyllum nodosum) ning hariliku lutserni (Medicago sativa) ekstraktidel (BalticAgro 

2017). Tänu aktiivsete koostisosade kombineeritud toimele on  Folicist'il taime rakus 

topeltroll: ta stimuleerib ainevahetust ning leevendab intensiivsest ainevahetusest 

põhjustatud stressi (Tabel 1). Toitainete sisaldus massiprotsentides: üldlämmastik (N) – 

1,5%, kaalium elemendina (K) – 5,1%, orgaaniline süsinik (C) – 11%, vabad aminohapped 

glütsiin-betaiin – 10% ja orgaaniline aine OA – 35%. 

Fylloton - Fylloton on vedel biostimulaator, mis põhineb taimset päritolu aminohappe 

kompleksil ja on kombineeritud Ascophyllum nodosum´i vetikaekstraktidega (BalticAgro 

2017).  

Tänu preparaadi koostisosade vahelisele kombinatsioonile ja sünergiale saavutatakse: 

vegetatiivse kasvu paranemine tänu aminohapetele ja orgaanilisele lämmastikule kui 

proteiini sünteesimise ja taime arengu soodustajatele; tõhusam abiootilisest stressist 

taastumine ja vastupanu tänu fütoprotektoritele (proliin, hüdroksüproliin, betaiin, 

mannitool); agro-keemilistest võtetest tuleneva kasvuseisaku vältimine tänu ainevahetuse 

stimuleerimisele (Tabel 1) (BalticAgro 2017). Toiteelementide sisaldus massiprotsentides: 

üldlämmastik (N) – 6,0% ja orgaaniline süsinik (C) – 25,1%. 

Vinasse – Vinasse on saadud suhkrupeedi alkoholkäärimisel (Tereos Coproduits 2018). 

Reaktsiooni käigus eraldunud suhkru kristalliseerumisel saavutatakse suhkrune siirup, mis 

lahjendatakse ja fermenteeritakse pärmseene abil. Ühekordne destilleerimine võimaldab 

eraldada vinasse alkoholidest, seejärel vinasse kontsentreeritakse enne müümist. 

Sisaldab fosforit ja lämmastiku, lisaks sellele on oluline boori, magneesiumi ja raua allikas 

(Tereos Coproduits 2018). Vinasse tugevdab taimede üldist vastupidavust, reguleerides 

lämmastikusisaldust taimes. See aitab säilitada taime lämmastikuvarusid kevadel (Tabel 1).  

Vinasse sobib ka mahekasvatuseks ning kõigi erinevate taimetüüpide 

(põllumajandustaimede, katmikkultuuride ja mitmeaastaste taimede) kasvatamiseks (Tereos 

Coproduits 2018). 

Doseerimisel ei soovitata ületada 3,5 tonni hektari kohta (Tereos Coproduits 2018). Sisaldab: 

K2O – 5-6% , N – 1,5-2,5% , P2O5 – 0,5-0,8% ja MgO – 0,1-0,2%. 
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Tabel 1. Biopreparaadid, nende koostis ja mõju (tabel koostatud valmistajate ja 

maaletoojate veebilehtede andmetel) 

Biopreparaat Koostis Mõju 

Raskila vermikompost 
Algmaterjaliks hobusesõnnik, 

vermikompost 

Parandab mulla kvaliteeti ja 

suurendab huumuse sisaldust 

Greentop Taimeramm 

Tuhala bio 

Algmaterjaliks veisesõnnik, 

vermikompost 

Parandab taimede 

ainevahetust, õite ja viljade 

kvaliteeti (Ziosi jt. 2012) 

Folicist 

Põhineb atsetüül-thioproline´il 

(ATCA), foolhappel, glütsiin-

betaiinil ja pruunvetika 

(Ascophyllum nodosum) ning 

hariliku lutserni (Medicago 

sativa) ekstraktidel 

Stimuleerib ainevahetust ning 

leevendab intensiivsest 

ainevahetusest põhjustatud 

stressi 

Fylloton 

Põhineb taimset päritolu 

aminohappe kompleksil, on 

kombineeritud Ascophyllum 

nodosum´i vetikaekstraktidega 

Vegetatiivse kasvu 

paranemine, agro-keemilistest 

võtetest tuleneva kasvuseisaku 

vältimine 

Vinasse 
Suhkrupeedi alkoholkäärimisel 

saadud ekstrakt 

Tugevdab taimede üldist 

vastupidavust, reguleerides 

lämmastikusisaldust taimes; 

aitab säilitada taime 

lämmastikuvarusid kevadel 
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2.4 Mõõtmised ja määramised 

 

Musta sõstra viljad korjati mõlemal katsealal nende täisküpsusel, 2.08.2017, kummastki 

istandikust 6 varianti. Viljad korjati plastkarpidesse ja paigutati sügavkülmikusse (-18 °C). 

2.11.2017 viidi EMÜ Polli aiandusuuringute keskuse laboris läbi viljade biokeemilised 

analüüsid.  

Keskmise vilja massi määramiseks valiti 50 juhuslikku vilja, mis kaaluti ja seejärel arvutati 

ühe vilja keskmine mass. 

Biokeemilisteks analüüsideks sulatati ja purustati 200 g musta sõstra vilju ning saadud 

püreest võeti vastav kogus proovi musta sõstra viljade rakumahla kuivaine ja tiitritavate 

hapete sisalduse ning pH määramiseks. 

Viljade mahla kuivaine sisalduse määramiseks võeti saadud püreest kaks lusikatäit ja 

pigistati läbi filterriidetüki 1 tilk viljamahla refraktomeetri prismade vahele ning registreeriti 

näit °Brix-i skaalal kasutades digitaalset ABBE refraktomeetrit (Comecta, S.A, Hispaania). 

Tiitritavate hapete sisaldus määrati tiitrimeetriliselt 0.1N NaOH-ga tiitrimisel kuni pH 7.0-

ni kasutades automaattitraatorit Metrohm 905 Titrando (Metrohm, Šveits). Tulemus arvutati 

sidrunhappele. pH mõõtmine toimus samast proovist samaaegselt tiitritavate hapete 

määramisega. Titraatori tööd juhiti tarkvaraprogrammi Tiamo 2.4 abil. 

Askorbiinhappe sisalduse määramiseks kaaluti iga sordi kohta 10 g vilja, millele lisati nii 

palju 2% oblikhappe lahust, et proov oleks kaetud ja uhmerdati seejärel proov ühtlaseks 

massiks. Saadud mass viidi lehtri abil 100 ml-lisse koonilisse kolbi ning kolb täideti seejärel 

kriipsuni 2% oblikhappe lahusega. Seejärel määrati proovidest tiitrimise teel askorbiinhappe 

sisaldus kasutades automaattitraatorit Metrohm 905 Titrando (Metrohm, Šveits). 
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2.5 Meteoroloogilised tingimused 

 

Temperatuuri ja sademete andmed on võetud Eesti Meteoroloogia aastaraamatust 2017 

(Loodla jt. 2018).  

Temperatuurid nii Tartu-Tõravere kui Viljandi piirkonnas olid väga sarnased. Mõlemas 

asukohas oli aprill suhteliselt jahe: 5,9-0,6 °C Tartu-Tõraveres (joonis 3) ja 5,6-0,7 °C 

Viljandis (joonis 4). Mais temperatuur tõusis sujuvalt ja aeglaselt. Juuni I dekaadil läks 

temperatuur paar kraadi alla ja peale seda tõusis jälle mõlemas piirkonnas. Juulis tõusis 

temperatuur aeglaselt kuni augusti II dekaadini ja hakkas siis langema.  

Tartu-Tõravere piirkonnas oli aprilli alguses vähe sademeid, aprilli lõpus aga oluliselt 

rohkem. Viljandi piirkonnas sarnaselt - aprilli algul vähe sademeid ja aprilli lõpus rohkem.  

Aprilli II ja III dekaadil musta sõstra õitsemise ajal sadas mõlemas piirkonnas lund. 

 

Joonis 3. Õhutemperatuurid ja sademete hulk dekaadide lõikes 2017. aastal Tartu-Tõravere 

piirkonnas (Loodla jt. 2018) 
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Joonis 4. Õhutemperatuurid ja sademete hulk dekaadide lõikes 2017. aastal Viljandis 

(Loodla jt. 2018) 
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2.6 Statistiline andmetöötlus 

 

Kõik mõõtmised ja määramised tehti kolmes korduses. Andmete statistiliseks 

analüüsimiseks kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi (ANOVA), mille tulemusena leiti 

aritmeetilised keskmised, diferentsid keskmiste vahel (d) ja variantidevahelise erinevuse 

hindamiseks arvutati piirdiferentside väärtused 95% usutavuse juures (PD=95%). Erinevad 

tähed joonistel näitavad statistiliselt usaldusväärseid erinevusi sortide vahel (p<0,05). 
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3.  Tulemused ja arutelu 
 

3.1 Vilja mass 

 

Sordi ’Ruben’ keskmine ühe vilja mass varieerus vahemikus 0,73-0,82 g (joonis 5). 

Erinevate biopreparaatide mõju ’Ruben’ sordi keskmisele vilja massile puudub, kuna need 

ei erinenud kontrollvariandi keskmisest vilja massist.  

Sordi ’Pamjati Vavilova’ keskmine viljamass varieerus vahemikus 0,62-0,73 g (joonis 5). 

Kõige suurem keskmine vilja mass oli põõsastel, kus kasutati Folicist biopreparaati ja kõige 

väikesem oli põõsastel, kus kasutati Fylloton biopreparaati. Raskila, Fylloton ja Vinasse 

variandi keskmised vilja massid sarnanevad omavahel aga on kontrollvariandist väiksemad. 

Võrreldes kontrollvariandiga on kõige väiksema keskmise vilja massiga variant, kus kasutati 

Folicist ja kõige suuremaga Greentop Taimeramm.  

’Pamjati Vavilova’ väikesed või ’Ruben’ sordi puuduvad erinevused võivad olla tingitud 

vihmasest ilmast, mis võis biopreparaadi põõsastelt maha pesta, kuna juunis oli pritsimise 

perioodil sademeid. Suur mõju keskmisele viljade massile võis olla ka ilmastikul, kuna 

kevad ja suvi 2017. aastal olid külmemad ja sademeterohkemad kui eelmistel aastatel. 

Võrreldes ’Ruben’ sordi keskmise vilja massi 2014. aastal saadud tulemusega võib oletada, 

et ilmastik mõjutab, kuna Ochmian (2014) töö järgi on ’Ruben’ sordi viljade keskmine kaal 

1,7 g. Eestis tehtud uuringus varieerus ’Pamjati Vavilova’ keskmine vilja mass aasta 2006-

2010 katsetel 1,0±1,8 g, mis on võrreldes aasta 2017 katsetest oluliselt suurem (Kaldmäe jt. 

2013). Osa biopreparaate soodustavad õite moodustumist ja saagi suurenenemist (Roussos 

jt. 2009). Katsetes maasikataimedega suurenes saagikus, kuid ei suurenenud viljade mass.  
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Joonis 5. Erinevate biopreparaatide mõju musta sõstra sortide keskmisele vilja massile (g). 

Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärseid erinevusi sortide vahel (PD95%=0,06 

’Ruben’; PD95%=0,05 ’Pamjati Vavilova’) 
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3.2 Rakumahla kuivaine sisaldus 

 

Sordi ’Ruben’ viljade rakumahla kuivaine sisaldus varieerus kõikide variantide vahel 

vahemikus 16,7-17,7 % (joonis 6). Võrreldes kontrollvariandiga ei mõjutanud Raskila ja 

Fyllotoni kasutamine rakumahla kuivaine sisaldust. Küll aga mõjutas kuivaine sisaldust 

negatiivselt biopreparaatide Greentop Taimeramm, Vinasse ja Folicist kasutamine.  

Sordi ’Pamjati Vavilova’ rakumahla kuivaine sisaldus varieerus kõikide variantide vahel 

vahemikus 17,1-17,8 % (joonis 6). Vinasse ja Fylloton variandid olid mõlemad 17,8 %, 

Greentop Taimeramm ja Folicist variandid olid 17,4 % ja kontrollvariant 17,1 %. võrreldes 

kontrollvariandiga olid kõige kõrgema rakumahla kuivaine sisaldusega variandid Vinasse ja 

Fylloton ning kõige madalama sisaldusega kontrollvariant. Vastupidiselt sordile ’Ruben’, 

suurendasid kõik ’Pamjati Vavilova’ põõsastel kasutatud biopreparaadid viljade rakumahla 

kuivaine sisaldust. 

Sordil ’Ruben’ ükski kasutatud biopreparaadi variant ei olnud oluliselt suurem 

kontrollvariandist, osad biopreparaadid pigem vähendasid rakumahla kuivaine sisaldust. 

Aastatel 2005-2009 Eestis tehtud katsetel leiti, et ’Ruben’ sordi keskmine rakumahla 

kuivaine sisaldus on 16% (Sasnauskas jt. 2012). Käesoleva töö viljade rakumahla kuivaine 

sisaldus on suurem võrreldes varasemate aastate katsetega. võrreldes kontrollvariandiga 

suurendasid sordil ’Pamjati Vavilova’ kõik biopreparaadid rakumahla kuivaine sisaldust. 

Aastatel 2006-2010 katsega varieerus sordi ’Pamjati Vavilova’ rakumahla kuivaine sisaldus 

15,3±1,0 (Kaldmäe jt. 2013). See on aga väiksem kui aasta 2017 katse tulemused. 
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Joonis 6. Erinevate biopreparaatide mõju musta sõstra viljade rakumahla kuivaine 

sisaldusele (Brix%). Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärseid erinevusi sortide 

vahel (PD95%=0,15 ’Ruben’; PD95%=0,08 ’Pamjati Vavilova’) 
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3.3 Viljaliha pH 

 

Sordi ’Ruben’ viljaliha pH varieerus vahemikus 3,33-3,40 (joonis 7). Kõik 

biopreparaatidega töödeldud variandid ei erinenud oluliselt kontrollvariandist.  

Sordi ’Pamjati Vavilova’ viljaliha pH varieerus vahemikus 3,30-3,43 (joonis 7). Statistiliselt 

usaldusväärsed erinevused puuduvad. Ükski biopreparaat ei mõjutanud sordi ’Pamjati 

Vavilova’ viljaliha pH-d. 

Sordi ’Ruben’ pH on sarnane aastate 2009-2011 Poola katsete tulemustega, mis oli 3,36 

(Ochiman jt. 2014). Biopreparaadid ei mõjutanud sordi ’Ruben’ ja ’Pamjati Vavilova’ pH-

d. 

 

Joonis 7. Erinevate biopreparaatide mõju musta sõstra viljaliha pH väärtustele. Erinevad 

tähed näitavad statistiliselt usaldusväärseid erinevusi sortide vahel  (PD95%=0,06 ’Ruben’; 

PD95%=0,17 ’Pamjati Vavilova’); NS – Not Significant, erinevus variantide vahel puudub 

  

a 

b 
ab 

ab 
ab ab 

NS 



29 

 

3.4 Tiitritavate hapete sisaldus 

 

Sordi ’Ruben’ viljade tiitritavate hapete sisaldus varieerus vahemikus 2,5-2,7% (joonis 8). 

Variant Greentop Taimeramm ja kontrollvariant on sarnased. Raskila ja Greentop 

Taimeramm variant on omavahel sarnased. Kontrollvariandist väiksema hapete sisaldusega 

on viljad variantidel, millel on kasutatud Folicist 2,62%, Vinasse 2,54% ja Fylloton 2,46%.  

Sordi ’Pamjati Vavilova’ viljade tiitritavate hapete sisaldus varieerus vahemikus 2,44-2,96% 

(joonis 8). Kõige kõrgem oli Fylloton variant 2,96%, millele järgnes Folicist variant 

suurusega 2,87% ja kõige madalam Raskila variant 2,44%. Vinasse variant 2,61%, Greentop 

taimeramm variant 2,66% ja kontrollvariant 2,63% olid sarnased.  

Sorti ’Ruben’ viljade tiitritavate hapete sisaldust ei mõjutanud Greentop Taimeramm 

variant, vähendasid variandid Folicist, Vinasse ja Fylloton ning suurendas variant Raskila. 

Võrreldes 2009. aastal Rumeenias läbi viidud sordi ’Ruben’katsega, kus tiitritavate hapete 

sisaldus oli 2,93%, olid selle aasta katse tulemused suuremad (Mladin jt. 2009). 

Tulemuste põhjal ’Pamjati Vavilova’ sordil Vinasse ja Greentop Taimeramm ei mõjutanud 

hapete sisaldust, Raskila vähendas hapete sisaldust ja Folicist ja Fylloton suurendasid. 

Võrreldes Raudsepa (2010) tööga on märgata, et 2004-2007 aasta katsega oli ’Pamjati 

Vavilova’ viljade tiitritavate hapete sisaldus keskmiselt 2,7%, mis on sarnane käesoleva töö 

katsega.   
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Joonis 8. Erinevate biopreparaatide mõju musta sõstra viljade orgaaniliste hapete sisaldusele 

(%). Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärseid erinevusi sortide vahel 

(PD95%=0,04 ’Ruben’; PD95%=0,05 ’Pamjati Vavilova’) 
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3.5 Askorbiinhappe sisaldus  

 

Sordi ’Ruben’ viljade askorbiinhappe sisaldus varieerus vahemikus 105-137 mg/100g 

(joonis 9). Võrreldes kontrollvariandiga suurendas kasutatud biopreparaatidest statistiliselt 

oluliselt viljade askorbiinhappe sisaldust Vinasse (137 mg/100g), samas kui ülejäänud 

variantidel mõju puudus. Erinevus biopreparaadiga Vinasse töödeldud musta sõstra põõsaste 

viljade askorbiinhappe sisalduses võrreldes kontrollvariandiga oli +27,8 mg/100g.  

Võrreldes kontrollvariandiga ei mõjutanud sordi ’Pamjati Vavilova’ viljade askorbiihape 

sisaldust märgatavalt ükski biopreparaat (joonis 9). 

Sordi ’Ruben’ viljade askorbiinhappe sisaldus on käesolevas töös madalam kui varasemate 

aastate katsetega Eestis kasvatatud variant, kus sisaldus oli 239 mg/110g (Sasnauskas jt. 

2012). See võib olla tingitud kliimast, mis oli aastal 2017 jahedam varasematest aastatest. 

Ükski biopreparaat ei mõjutanud sordi ’Pamjati Vavilova’ viljade askorbiinhappe sisaldust. 

Aastatel 2005-2007 katsetel oli askorbiinhappe sisaldus sordil ’Pamjati Vavilova’ 164 

mg/100g (Raudsepp jt. 2010). Võrreldes aastate 2006-2010 tehtud katsetega on samuti näha, 

et sordi ’Pamjati Vavilova’ askorbiinhape sisaldus on suurem selle aasta katsest, olles 145 ± 

26 mg/100g (Kaldmäe jt. 2013). Sellest katsest on ka näha, et ilmastik oli soojem võrreldes 

2017 aastaga. 
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Joonis 9. Erinevate biopreparaatide mõju musta sõstra viljade askorbiinhappe sisaldusele 

(mg/100g). Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärseid erinevusi sortide vahel 

(PD95%=15 ’Ruben’; PD95%=12 ’Pamjati Vavilova’)  
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Kokkuvõte 
 

Uurimistöö viidi läbi kahe musta sõstra sordi (’Ruben’ ja ’Pamjati Vavilova’) ja viie erineva 

biopreparaadiga (Raskila, Greentop Taimeramm, Folicist, Fylloton, Vinasse), mis 

kirjanduse andmetel mõjutavad positiivselt taimede kasvu ja arengut. Nende bioprepataatide 

mõju musta sõstra viljade massile ja biokeemilisele koostisele ei ole kirjanduses mainitud. 

Töö eesmärgiks oli välja selgitada erinevate biopreparaatide mõju musta sõstra keskmisele 

vilja massile ja viljade biokeemilisele koostisele.  

Katsetulemuste võrdlemisel selgus, et võrreldes kontrollvariandiga: 

• Biopreparaatide mõju hindamisel musta sõstra viljade massile ja biokeemilisele 

koostisele esimesel katseaastal ei ilmnenud suuri erinevusi. 

• Vinasse suurendas ’Ruben’ sordi viljade askorbiinhappe sisaldust võrreldes 

kontrollvariandiga 27,8 mg võrra.   

• Raskila kasutamine ei mõjutanud sordil ’Ruben’ keskmist vilja massi, rakumahla 

kuivainesisaldust ega pH-d ning askorbiinhappesisaldust, suurendas aga hapete 

sisaldust. Raskila kasutamine sordil ’Pamjati Vavilova’ ei mõjutanud viljaliha pH-d 

egaa askorbiinhappesisaldust, kuid vähendas keskmist vilja massi ja hapete sisaldust 

ning suurendas rakumahla kuivaine sisaldust 

• Greentop Taimerammu kasutamine ei mõjutanud mõlema kasutatud musta sõstra 

sordi viljaliha pH-d, hapete ja askorbiinhappe sisaldust. Sordil ’Ruben’ ei mõjutanud 

Greentop Taimeramm vilja massi kuid suurendas mahla kuivainesisaldust. Sordil 

’Pamjati Vavilova’ suurendas aga nii keskmist vilja massi kui ka mahla 

kuivainesisaldust. 

• Folicisti kasutamine ei mõjutanud mõlemal kasutatud musta sõstra sordil viljaliha 

pH-d ja askorbiinhappe sisaldust. Sordil ’Ruben’ vähendas mahla kuivaine ja hapete 

sisaldust kuid ei mõjutanud keskmist vilja massi. Sordil ’Pamjati Vavilova’ 

suurendas Folicist aga nii kuivaine kui ka hapete sisaldust kuid vähendas vilja massi. 

• Fyllotoni kasutamine ei mõjutanud mõlema sordi viljaliha pH-d ja askorbiinhappe 

sisaldust. Sordil ’Ruben’ ei mõjutanud ka vilja massi ja rakumahla kuivaine sisaldust 

kuid vähendas viljades hapete sisaldust. Sordil ’Pamjati Vavilova’ suurendas 
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Fyllotoni kasutamine rakumahla kuivaine ja hapete sisaldust kuid vähendas vilja 

massi. 

• Vinasse ei mõjutanud ’Ruben’ sordi keskmist viljamassi, viljaliha pH-d aga 

vähendas rakumahla kuivaine sisaldust, tiitritavate hapete sisaldust ning suurendas 

askorbiinhappe sisaldust. Vinasse ei mõjutanud ’Pamjati Vavilova’ sordi viljaliha 

pH-d, tiitritavate hapete sisaldust, askorbiinhappe sisaldust aga vähendas keskmist 

viljamassi ning suurendas rakumahla kuivaine sisaldust. 

Sellest lähtuvalt püstitatud hüpotees ei leidnud kinnitust, kuna katsete tulemused ei erinenud 

kontrollvariandist märgatavalt. Kokkuvõtteks võib uurimustöö tulemusena järeldada, et 

kasutatud biopreparaatide mõju on ühe aasta andmete järgi raske lõplikult hinnata. 

Täpsemate järelduste tegemiseks on vaja võrrelda mitme aasta uuringuid nii võrdluses 

kontrollvariandiga kui erinevate biopreparaatide vahel.  
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SUMMARY 
 

The present thesis was aimed to determine the effect of biopreparations on blackcurrant 

(Ribes nigrum L.) fruit biochemical composition. The hypothesis was that biopreparations 

have a positive impact on the fruit biochemical composition. To clarify this hypothesis a 

field experiment was conducted in Estonia on the cultivar ’Ruben and ’Pamjati Vavilova’ 

by using biopreparations on the plants. The results showed, that biopreparations do not 

influence blackcurrant fruits. Only Vinasse increased cultivar ’Ruben’ asorbic acid content 

compared to control variant. It can be concluded, that using biopreparations did not show 

much difference between biopreparation variants and control variants. To make more precise 

conclusions there needs to be further studies between control variants and used 

biopreparation variants.  
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