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Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida leheväetiste mõju aedmaasika sortide 

‘Sonata’ ja ‘Elianny’ saagile ja vilja massile. Leheväetuskatse viidi läbi Lõuna-Eestis teise 

aasta maasikaistandikus. Leheväetise variandis anti väetist viis korda, kontrollvariandis 

pritsiti lehtedele samal ajal vett. Mõlemaid variante väetati ja kasteti ka 
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Märksõnad: Fragaria x ananassa, leheväetis, `Elianny`, `Sonata`, vilja mass, saak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 

Estonian University of Life Sciences 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Abstract of Bachelor’s Thesis 

Author: Edgar Metsar Speciality:   Production   and   Marketing   

of Agricultural Products 

Title: The effect of foliar fertilization on fruit size and yield of strawberries  

(Fragaria x ananassa Duch.) ’Sonata’ and ’Elianny’ 

Pages: 37 Figures: 8 Tables: 4 Appendixes: 2 

Department: Department of Horticulture 
 
Field of research: 1.6. Agricultural Sciences 

  
Supervisors: Ulvi Moor PhD 

 
Place and date: Tartu, 2019 

This bachelor's thesis has been drawn up to investigate the effect of foliar fertilizers on the 

yield and fruit weight of the strawberry cultivars 'Sonata' and 'Elianny'. The foliar 

fertilization experiment was conducted in Southern Estonia in second year strawberry 

plantation. Foliar fertilization was used five times while control treatment was  sprayed 
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with a dripping system. The results showed that foliar fertilizers affected the yield of 

different cultivars differently - the effect on 'Elianny' was greater than the effect on 
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and magnesium, regardless of the use of foliar fertilizers. The use of foliar fertilizers did 

not significantly increase the weight of the fruit in this experiment. The use of foliar 

fertilizers resulted in a statistically significant increase in marketable yields for 'Elianny'. In 

the case of `Sonata' foliar fertilization treatment showed a tendency to increase yield, but 

there was no statistically significant difference compared to the control. However, the use 

of foliar fertilizers in this experiment was economically viable for both cultivars. 
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LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU 
 

Abiootiline stress – keskkonna mõjudest tulenev 

Antagonistlik suhe – ühe keemilise elemendi liig, takistab teise elemendi omastamist taime 

poolt 

Bergeri ja Truogi meetod - taimedele omastatava boori sisalduse määramiseks 

Biootiline stress – haigustekitajate, kahjurite ja umbrohtude mõjudest tulenev 

DNA – desoksüribonukleiinhape 

ICP meetod – üksikelemendi määramiseks, taime lehes 

ISO 10390 - elektrokeemiline meetod, pH määramiseks mullas 

Mehlich III- ekstraheerimise meetod, mikro- ja makroelementide määramiseks mullas 

Näivleetunud mulla horisondid: 

1. A - huumushorisont 

2. Baf - amorfse raua akumulatsioonihorisont 

3. Elg - näivleetunud horisont 

4. Bt - tekstuure sisseuhte- illuviaalhorisont 

5. C – lähtekivim 

RNA – ribonukleiinhape 

Sulfokroomi meetod- orgaanilise süsiniku määramiseks 
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SISSEJUHATUS 
 

 

Aedmaasikas (Fragaria x ananassa Duch.) (edaspidi maasikas) on üks levinumaid 

marjakultuure maailmas, mida kasvatatakse kõigil mandritel. Ajapikku on suurenenud 

maasika kasvupind, kogutoodang ja saagikus, viimane kindlasti uute paremate sortide ja 

kasvatustehnoloogiate leviku tõttu (Libek 2012). Eesti maasikaistandikes kasvatatakse 

valdavalt maasika frigotaimi, mida tuuakse sisse Hollandist või Poolast. Frigotaim annab 

esimese saagi 60 päeva pärast istutamist. Maasikataimelt hea saagi saamiseks tuleb taime 

väetada vastavalt toiteelementide vajadusele. Eesti maasikatootjad kasutavad istandikes 

alusväetist, mida antakse enne taimede istutamist; seejärel lisaks vees lahustuvat väetist, 

mis antakse tilkkastmissüsteemi kaudu taimede kasvu ajal ja ka leheväetist, mis samuti 

antakse taimede kasvu ajal, kuid lehe kaudu. Lehekaudne väetamine on 

maasikakasvatajatele probleemne, kuna seda tuleb teha öösiti. Varajaste sortide puhul, 

millel kasutatakse öökülmade kaitseks kevadeti katteloore, tuleb katteloor enne 

leheväetamist eemaldada. Ka varasemate uuringute tulemused leheväetiste mõjust saagile 

on vastukäivad. Väljaspool Eestit läbi viidud leheväetamise katsed maasikale näitasid, et 

see ei suurendanud oluliselt vilja massi (Araujo et al. 2016) ega saagikust (Lamarre, 

Lareau 1997) (Lanauskas et al. 2006) (Bieniasz et al. 2012). Kuid jätkuvalt soovitatakse 

maasikakasvatajatel leheväetiste kasutamist. Käesolevas bakalaureusetöös võeti uurimise 

alla leheväetiste mõju aedmaasika saagile, vilja massile ja maasikakasvatuse tasuvusele.  

Bakalaureusetöö hüpoteesid olid järgmised:  

1) aedmaasika lehekaudne väetamine oluliste sekundaarsete makroelementide (Mg ja 

Ca) ja mikroelementidega (B ja Zn) annab olulist saagilisa; 

2) lehekaudse väetamise mõju võib sorditi olla erinev; 

3) aedmaasika lehekaudne väetamine on Eesti kliimas majanduslikult tasuv. 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida leheväetiste mõju aedmaasikate ‘Elianny’ ja 

‘Sonata’ toiteelementidega varustatusele, saagile ja vilja massile.  

Sooviksin tänada oma suurepärast juhendajat dotsent Ulvi Moori toetuse ja abi eest ning 

Linnusmäe talu, kelle maasikaistandikus katse läbi viidi.   
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1. Aedmaasika bioloogiline iseloomustus 

 

Aedmaasikas (Fragaria x ananassa Duch.) kuulub roosõieliste (Rosaceae) sugukonda ja 

maasika (Fragaria) perekonda (Ilus 1988).  

Maasikas on mitmeaastase risoomiga püsik. Maasikataim koosneb juurtest, juurekaelast ja 

selle küljes asuvast lehekodarikust. Risoom areneb juurekaelast, mis lõpeb mullapinnal 

lehekodarikuga. Risoom säilitab vegetatsiooni vältel kogutud varuaineid, mille abil alustab 

ta kevadel varakult kasvu (Ilus 1988). Risoomi kasv on intensiivseim kevadel 

vegetatsiooniperioodi algusest saagini ja pärast saaki (Libek et al. 2000). Maasikalehed on 

pikarootsulised, juurmised ja kolmetised. Lehelaba koosneb külgmistest ja keskmisest 

lehekestest. Pikad ja kitsad abilehed paiknevad leherootsu alusel (Ilus 1988).   

Maasikas on ühekojaline taim ja enamikul sortidel on õied kahesugulised. Õie tolmukas ja 

emakas on ühel ja samal õiel (Liias 1986). Saagi kujunemine algab õiealgmete 

eristumisega saagile eelneval aastal (Libek et al. 2000). Õied kujunevad välja õiealgmetest, 

mis asuvad õiepungades. Õiealgmed tekivad saagile eelneval sügisperioodil, tavaliselt 

augustis ja septembris. Õiealgmete tekkimine sõltub taime kasvutingimustest. Selleks, et 

õiealgmed saaksid areneda, peab olema tagatud vee ja toiteelementidega varustatus. 

Oluline mõju õiealgmete arengule on ka päevapikkus ja temperatuur. Lühipäevataimede 

optimaalne päevapikkus jääb alla 14 tunni ja temperatuur alla 17 °C (Ilus, 1988). Pärast 

vegetatiivse kasvu algust kevadel ilmuvad nähtavale õisikuvarred ja õiepungad. Peale 

õisikute nähtavale ilmumist algab õitsemine umbes kahe nädala pärast. Maasika vili on 

koguvili, mis moodustub õiepõhjast. Õiepõhi laieneb ja muutub lihakaks koguviljaks 

(Libek et al. 2000).  

Võsundid on roomavad varred, mille abil toimub maasika vegetatiivne paljundamine (Ilus, 

1988). Pikal paelataolisel võsundil on väljaarenemata lehtedega kaks paksenenud 

sõlmekohta. Peale teise sõlmekoha välja arenemist seiskub võsundi pikkuskasv ja võsundi 

tippu moodustub tütartaim. Kõige paremad ja vastupidavamad tütartaimed moodustuvad 

noores istandikus (Libek et al. 2000). 
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1.2. Aedmaasika arengufaasid ja toiteelementide vajadus erinevates 

faasides 

 

Maasikal on heaks kasvuks vaja piisavalt vett, toiteelemente ja õiget mulla happesust ehk 

pH-d. Maasika arenguks on optimaalne mulla pH vahemik 5,5-6,5 (Libek, Eskla 2012). 

Õige mulla pH on taimele oluline juurte arenguks ja toiteelementide kättesaamiseks 

mullast. Maasikas vajab kasvamiseks kõige rohkem esmaseid makroelemente, milleks on 

lämmastik (N), fosfor (P), kaalium (K), lisaks neile teisejärgulisi makroelemente nagu 

kaltsium (Ca), magneesium (Mg), väävel (S) ja ka mikroelemente nagu raud (Fe), tsink 

(Zn), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), vask (Cu) ja boor (B) (Casteel 2011). 

Mikroelemente on taimel vaja väikestes kogustes, mis on tavaliselt mullas olemas, kuid 

enamasti on need taimedele mitte omastatavas vormis (Petrauskas 2012). 

 

1.2.1. Kõige olulisemad toiteelemendid maasika vegetatiivses arengufaasis 

 

Lämmastik mõjutab uute rakkude moodustamist ja kasvu (Massetani, Neri 2016), maasika 

vilja tugevust, kvaliteeti, säilivust (Mukkun et al. 2001) ja keemilist koostist (Trejo-Téllez, 

Gómez-Merino 2014). Lämmastik on oluline ka taime ja võsundite kasvuks ja õiepungade 

moodustamiseks (Ullio, 2010). Lämmastik suurendab taimede resistentsust antraknoosi 

ehk lehekõrbuse vastu (Nam et al. 2006). 

Fosfor on seotud erinevate taime elutähtsate funktsioonidega, sealhulgas energia 

salvestamine, fotosünteesimine, suhkrute ja tärklise muundamine, toiteelementide 

liikumine taimes ja lisaks moodustab kõikide rakkude (DNA ja RNA) geneetilisest 

materjalist (Trejo-Téllez, Gómez-Merino 2014). Fosfori mõjul on taimed tugevamad ning 

taluvad paremini külmi ilmu, samuti on viljad tugevamad ja säilivad kauem (Annuk, Härm 

2015). Mõned uuringud on näidanud, et fosfor avaldab vilja kvaliteedi näitajatele suuremat 

mõju kui saagikusele (Trejo-Téllez, Gómez-Merino 2014). 

Kaltsium muudab rakud tugevamaks ja rakuseina paksemaks. Piisavalt kaltsiumit sisaldav 

taim reageerib paremini ja on tugevam abiootilisele ja biootilisele stressile, sealhulgas ka 

haigustele (Easterwood 2012) nagu hahkhallitus (Wójcik, Lewandowski 2003) ja 

maasikate albinism (Singh et al. 2007). Samuti parandab kaltsium lämmastiku omastamist 

(Easterwood 2012). Leheväetamine kaltsiumväetisega ei suurendanud märgatavalt maasika 
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saagikust ega vilja massi, kuid parandas oluliselt vilja tugevust. Kaltsium parandab ka 

viljade säilivust ja transpordikindlust (Bieniasz et al. 2012). 

Magneesiumit leiab klorofüllimolekulide keskelt ning kuna klorofüll on fotosünteesi 

põhikomponent, siis magneesium on taime kasvuks ülioluline. Magneesiumil on ka oluline 

roll fosfori transpordis ehk fosfaatide ainevahetuses, taimede hingamisel ja valgu sünteesil 

(Marschner 2011). 

 

1.2.2. Kõige olulisemad toiteelemendid maasika generatiivses arengufaasis 

 

Kaalium on vajalik suhkrute transpordiks, proteiinide sünteesiks, fotosünteesiks ja vee 

omastamiseks (Libek, Eskla 2012). Kui maasikataimed on kaaliumiga hästi varustatud, 

võivad nad sünteesida rohkem suhkruid, nii et viljad on magusamad (Vago et al. 2009). 

Kaaliumil on võrreldes teiste toiteelementidega kõige suurem mõju vilja kvaliteedile 

(Lester et al. 2010) ja värvusele (Rodas et al. 2013). Kaaliumil on oluline roll ka taimede 

stressi tolerantsusel (Yildirim et al. 2009). 

Tsink suurendab fotosünteesi aktiivsust, orgaaniliste ühendite liikuvust ja parandab 

süsivesikute liikumist lehtedest vartesse (Petrauskas, 2012). Tsink soodustab väävlit 

sisaldavate aminohapete sünteesi (Libek, Eskla 2012) ja õietolmu moodustamist 

(Marschner 2011). Tsinksulfaat suurendab lehtede, õite ja viljade arvu, taime kõrgust ning 

taime saagikust (Chaturvedi 2005).  

Boor on esmatähtis juurte arenguks ja õietolmu viljastamisvõime tagamiseks (Domoto 

2011), mõjutab oluliselt suhkrute sünteesi, süsivesikute vahetust ja suurendab C-vitamiini 

ja karoteeni kogust taimes (Petrauskas 2012). Boor soodustab korrapäraste  viljade arengut 

ning parandab külmade ilmade taluvust (Annuk, Härm 2015). Boor suurendab lehtede arvu 

taime kohta ja lehe pinna suurust (Abdollahi et al. 2010). 

Vask on kloroplastide oluline koostisosa, parandab lämmastiku ja kaltsiumi omastamist 

(Bergman 1993). Saagikoristusperioodi alguses asub 36% vasest taimede juurtes, 32% 

risoomis, 17% lehtedes ning 1,5% viljades (Lieten 2004).  
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Raud kuulub hingamist reguleerivate ja klorofülli moodustavate ensüümide koostisse 

(Libek, Eskla 2012). Rauda sisaldavate väetiste kasutamine suurendab õite arvu ning I ja II 

klassi viljade massi. Seega raud suurendab maasika saagikust (Kazemi 2014). 

 

1.3. Taimede lehekaudse väetamise vajadus ja põhimõtted 

 

Taimede juurekaudne toitumine võib taimede kasvu ja arengu jaoks kriitilistel perioodidel 

mõnikord ebapiisavaks osutuda. Taolistes olukordades peaks juurevälise ehk lehekaudse 

väetamisega olema võimalik toiteelementide puudust kiiresti, kuid  lühiajaliselt leevendada 

(Järvan 2007). Leheväetamise mõju võib taimel märgata juba 3-4 päeva jooksul (Fageria et 

al. 2009). Lehekaudne väetamine on suurepärane meetod taime varustamiseks 

sekundaarsete makroelementidega (magneesium, kaltsium ja väävel) ja 

mikrotoiteelementidega (tsink, mangaan, raud, boor) (Haifa…2017). Taimed omastavad 

toiteelemendid peaaegu 100-protsendiliselt, kuid mikroelementide mitteliikuvuse tõttu 

tuleb leheväetisi kasutada korduvalt, et elemendid jõuaksid uute kasvavate kudedeni 

(Petrauskas 2012). Toiteelemendid tungivad läbi lehe kutiikula või õhulõhede ja sisenevad 

rakku (Fageria et al. 2009). Leheväetiste kasutamine mitte ainult ei suurenda 

toiteelementide omastamist, vaid vähendab ka toiteelementide leostumist pinnases (Fageria 

et al. 2009), kuna paraneb toiteelementide omastamine ka juurte kaudu, mida muidu 

võivad piirata ebasoodsad ilmastikutingimused või blokeerivad elemendid mullas 

(Petrauskas 2012).  

Leheväetise kasutamisega tuleb jälgida, et taim ei oleks vee puuduses ega liias (Denelan 

1988). Toiteelemendid omastatakse taime poolt kõige paremini kui taim on jahe ja rakud 

on veega täidetud (Girma et al. 2007). Kõige kriitilisem leheväetamise aeg on siis, kui 

taimel on mingi toiteelemendi puudus, mis kõige tõenäolisemalt tekib vegetatiivsest 

generatiivsesse faasi üle minnes (Cantisano 2000). Toiteelementide kontsentratsioon ja 

õhutemperatuur peaksid olema optimaalsed, et vältida lehepõletusi ja väetis peaks olema 

täielikult vees lahustuv ning lehe pind piisavalt suur, et leheväetise toime oleks 

efektiivseim. Leheväetise kasutamisest lehe kahjustuse saanud taim on mõnedel juhtudel 

vähendanud oma saaki (Fageria et al. 2009). Tuulistel päevadel tuleb leheväetiste 

kasutamisest hoiduda, kuna toiteelemendid kantakse tuulega õigest kohast eemale. Samuti 

ei tohi leheväetist kasutada päevasel ajal ja pärast kasutamist ei tohiks vihma sadada 3-4 
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tundi (Fageria et al. 2009). Kõige paremaks on osutunud leheväetise efektiivsus, kui on 

väetatud hilja õhtul või vara hommikul (Kuepper 2003). Efektiivseks toiteelementide 

imendumiseks peaksid  lehe õhulõhed olema avatud ja õhutemperatuur ei tohiks olla liiga 

kõrge. Leheväetamine ei saa täielikult asendada juurekaudset väetamist, kuna 

leheväetamine on eelkõige toiteelementide sisalduse korrigeerimiseks, kui taim ei saa 

toiteelemente mullast kätte. Ebapiisavad teadmised kultuuride toiteelementide vajadustest 

võivad sageli põhjustada väetiste liigset kasutamist (Fageria et al. 2009). Seega annab 

leheanalüüs hea võimaluse taime toitumist kontrollida ja elementide defitsiidi korral 

parandusi teha.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Katseistandiku kirjeldus 

 

Katse viidi läbi 2018 aasta suvel Valgamaal, Tõrva vallas Linnusmäe talus teise aasta 

maasikaistanduses, mille kogupind on 0,1 ha . Maasikaridu oli 12, ühe rea pikkus oli 50 

meetrit, reavahe oli 1,7 meetrit ja ühes reas oli 250 taime. Taimede vahe reas oli 35 cm. 

Seega oli maasikataimi kokku 3000, nendest 2000 oli sort `Sonata` ja 1000 oli sort 

`Elianny`. Istandust kasteti ja väetati tilkkastmisvoolikuga, mis oli musta kilemultši all. 

Vajalikku kastmisvett saadi lähedal asuvast ojast. Taimekaitsevahendeid 

maasikaistanduses ei kasutatud.  

Katsefaktorid: 

1) sort (’Sonata’ ja ’Elianny’) 

2) väetised: 

a - ainult tilkkastmissüsteemi kaudu, kontroll 

b - lisaks leheväetiste programm (Ca, Mg, Zn, B + kompleks-leheväetised) 

 

Maasikaistandus oli rajatud näivleetunud (LP) saviliiv mullale, mille profiil oli  

A-Baf-Elg-Bt-C. Näivleetunud mullad hõlmavad ~6% kogu maafondist ning suhteliselt 

suure osa põllumaadest ~15% (Penu 2006). Näivleetunud muldi leidub rohkesti Kagu-Eesti 

lavamaal (Tartu, Põlva) ja Sakala kõrgustikul (Abja, Tõrva). Muldkattes moodustavad 

näivleetunud mullad kooslusi reljeefi kõrgematel osadel asuvate leetunud ja leetjate 

muldadega (Astover et al. 2012). Kuna Linnusmäe talu asub üldpildis Tõrva ja Abja 

vahelisel alal, siis on näivleetunud mullad selles piirkonnas väga levinud. 

Enne katse rajamist võeti maasikaistanduse vahekäikudest mullaproovid, et vältida 

mineraalväetiste sattumist mullaproovi. Mullaproov saadeti Põllumajandusuuringute 

Keskusesse (PMK), kus analüüsiti proove erinevate meetoditega, milleks olid ISO 10390- 

pH, Mehlich III- P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, Bergeri ja Truogi meetod- B ja sulfokroom 

meetod- Corg.  
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Tabel 1. Maasikaistanduse mullaproovi tulemused 

pHKCl P 

mg/kg 

K 

mg/kg 

Ca 

mg/kg 

Mg 

mg/kg 

Cu 

mg/kg 

Mn 

mg/kg 

B 

mg/kg 

Corg 

% 

6,4 192 266 1351 109 1,2 98 0,65 1,2 

            

Maasikate kasvatamiseks on sobilikud kerged ja keskmised liivsavi- ja saviliivmullad, 

(Libek, Eskla 2012) mis on kergelt happelised, pH 5,5…6,5 ja mille huumusesisaldus on 

üle 2 % (Haifa…2017). Kuna Corg saadi mullaproovist teada, oli võimalik ka selle järgi 

arvutada mulla huumusesisaldus valemiga: huumus = Corg × 1,72 (Kanger et al. 2014), 

seega huumus = 1,2 × 1,72 = 2,06 % (Tabel 1). Mulla huumusesisaldus on otseses seoses 

mulla võimega varustada taimi lämmastikuga, seega võetakse mulla huumusesisaldust 

arvesse lämmastikväetiste tarbe määramisel (Kanger et al. 2014). Mullaproovi tulemusi 

võrreldi PMK väetistarbe gradatsiooniga (Väetistarbe gradatsioon…2015) ja leiti, et P, K 

ja Mg sisaldus on mullas väga kõrge ning väetamisefekt puudub. Mn sisaldus mullas oli 

keskmine, seega väetada vastavalt saagiga eemaldatavale kogusele ning Cu ja B sisaldus 

oli mullas väga madal, seega väetamise vajadus väga suur. Optimaalne Ca:Mg:K suhe 

mullas on 10…20:1:1,3…1,5 (Toomsoo 2017) kuid mullaproovis oli suhteks 12,4:1:2,44, 

seega muld sisaldas liiga palju kaaliumit ning tekkis antagonistlik suhe. 

Sort `Elianny` on  aretatud 1998.aastal Hollandis (Joonis 1.). Viljad on ilusat punast värvi, 

tugevad ja erakordselt maitsvad ning esimese klassi viljade osakaal on saagis suur. Riiuli- 

ja transpordikindlus on väga hea (Vissers…2019). `Elianny` on varajane sort ja sobib hästi 

ka maheistandikku (Hortes…2018). Viljad on vastupidavad maasika-hahkhallitusele 

(Poland Plants…2019) ja taimed vastupidavad lehelaiksusele, kuid vastuvõtlikud 

jahukastele (Masny et al. 2016). 

Sort `Sonata` on `Polka` ja `Elsanta` ristand, mis aretati 1998.aastal Hollandis ning on 

keskvalmiv sort (Hortes…2018) (Joonis 1.). Talvise külma taluvuse tõttu sobib `Sonata` 

väga hästi avamaatootmiseks põhjapoolsetes piirkondades. Viljad on erkpunased, sisemine 

värvus on roosa, viljad on läikivad (Beeren…2017). `Sonata` on kõrge saagikusega ja 

suurepärase transpordikindlusega (Moor et al. 2013). `Sonata` on vastupidavam 

jahukastele, kuid vastuvõtlikum maasika närbumistõvele, risoomimädanikule ja 

juuremädanikule (Beeren…2017). 
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Joonis 1. Sortide `Elianny` ja `Sonata` viljad. (Foto: Ulvi Moor) 

 

2.2. Katseaasta ilmastik 

 

Eesti kliimat iseloomustab üleminek mereliselt mandrilisele. Mereline kliima on 

sademeterohke ja väikese temperatuuri kõikumisega. Mandrilist kliimat iseloomustab 

õhutemperatuuri suur kõikumine  ja sademete vähesus. Eesti vegetatsiooniperiood kestab 

170-180 päeva maist kuni oktoobri alguseni (Eesti…2009).  

2018. aastal tuli sademeid maist kuni juulini 85 mm, mis on 2,5 korda vähem kui 1990-

2017 aastate keskmisena (Tabel 2.). Katsetööde ajal sadas kõige vähem mais (17 mm), 

seejärel juulis (26 mm) ja kõige rohkem juunis (42 mm). Katseaasta sademete hulk oli 

väikene ning istandikus tuli teha lisakastmisi tilkkastmissüsteemi kaudu. 
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Tabel 2.  Valga meteoroloogiajaamas mõõdetud 2018.aasta keskmised õhutemperatuurid 

(⁰C) ja sademed (mm) võrreldes 1990-2017 aastate keskmistega (Allikas: Riigi 

Ilmateenistus 2019) 

Kuu Keskmine õhutemperatuur, ⁰C Sademed kokku, mm 

1990-2017 2018 1990-2017 2018 

mai 11,5 14,4 56,4 17 

juuni 15,2 15,0 86,7 42 

juuli 18,0 19,9 70,3 26 

mai kuni 

juuli 

14,9 16,4 213,5 85 

 

2018. aasta kevad-suvine keskmine temperatuur jäi 14,4…19,9 ⁰C vahele. Keskmine 

õhutemperatuur oli mais 14,4 ⁰C, juunis 15,0 ⁰C, juulis 19,9 ⁰C ning maist kuni juulini 16,4 

⁰C. Võrdlusena paljude aastate keskmised temperatuurid jäid vahemikku 11,5…18,0⁰C. 

Katsetööde alustamisel 2018. aasta mais oli keskmine õhutemperatuur 14,4⁰ C ehk 2,9 ⁰C 

kõrgem kui võrdlusaastatel. Korjeperioodil 5.juunist kuni 5.juulini oli kõrgeim 

õhutemperatuur 31,4 ⁰C ja madalaim õhutemperatuur 5,7 ⁰C. 2018. aasta suvel oli 

õhutemperatuur 1,5 ⁰C kõrgem kui aastate 1990-2017 keskmine. Katse kõige külmem kuu 

oli mai ja soojem kuu juuli, mõlemad kuud ületasid võrdlusaastate keskmised 

temperatuurid ning juunikuu oli jahedam kui aastate 1990-2017 keskmine.  

 

2.3. Katsetööd  

 

2.3.1. Väetamine 

 

Kuna katses olnud sortidest oli `Elianny` varajane ja `Sonata` keskvalmiv (Hortes…2018), 

tuli taimi väetada erineval ajal vastavalt arengufaasile. Katses hakati väetama niipea, kui 

taimel oli kolm ja enam lehte. `Elianny` taimi väetati esimest korda 6.mail ja `Sonata` 

taimi 13.mail ning viimane väetamine tehti 5.juulil. Tilkkastmissüsteemist kasteti 0,1 %-

lise väetislahusega ja leheväetist anti 1 %-lise lahusena. Tilkkastmissüsteemist anti 

kõigepealt väetist Mivena Granufert 16-6-16, mis sisaldas peamiselt N, P ja K, kuid ka 

mikroelemente, samal ajal said leheväetise variandid Nitrocami, mis sisaldas N, Ca ja Mg 

(Tabel 3.). 
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Tabel 3. Väetusplaan koos väetamise kuupäevaga kontrollvariandile ja leheväetise 

variandile (tähistatud tärniga*) sortidele `Elianny` ja `Sonata` 2018.aasta suvel 

Arengufaas Väetis Väetises 

sisalduvad 

elemendid 

Elianny Sonata 

VEGETATIIVNE 

ARENGUFAAS 

3 ja enam 

lehte 

Miv. 

GranuFERT  

16-6-16 

N, P, K, Ca, Mg, 

B, Zn, Cu,  Fe, 

Mo, Mn 

06.mai 13.mai 

*3 ja enam lehte Nitrocam  N, Ca, Mg 06.mai 13.mai 

Lehtede kasvamine Yara Liva 

Calcinit 

N, Ca 13.mai 17.mai 

* Lehtede kasvamine EPSO TOP 

(Mg-sulfaat) 

Mg 13.mai 17.mai 

Lehtede kasvamine Krista MAG  

(Mg-nitraat) 

N, Mg 17.mai 17.mai 

* Lehtede kasvamine Tradecorp Zn Zn 17.mai 17.mai 

Roheliste õienuppude faas Miv.GranuFER

T  

13-6-24 

N, P, K, Ca, Mg, 

Fe 

19.mai 20.mai 

* Roheliste õienuppude faas Tradebor B 19.mai 20.mai 

GENERATIIVNE 

ARENGUFAAS 

Õitsemise 

algus 

Miv. Granusol  

10-10-30+3+3 

N, P, K, Mg, Ca  20.mai 22.mai 

*Õitsemise algus Nitrocam  N, Ca, Mg 20.mai 24.mai 

Õitsemise keskpaik (50% õitest 

avanenud) 

Miv. Granusol  

17-10-17 

N, P, K, Ca 24.mai 26.mai 

Õitsemise lõpp (85% õitest 

avanenud) 

Miv. 

GranuFERT  

16-6-16 

N, P, K, Ca, Mg, 

B, Zn, Cu,  Fe, 

Mo, Mn 

29.mai 29.mai 

Esimesed punased viljad Yara Liva 

Calcinit 

N, Ca 04.juuni 07.juuni 

Viljumine Miv. Granusol  

10-10-30+3+3 

N, P, K, Mg, Ca 09.juuni 11.juuni 

Viljumine Krista K Plus 

(KNO3) 

N, K 14.juuni 14.juuni 

Viljumine Miv. Granusol  

10-10-30+3+3 

N, P, K, Mg, Ca  18.juuni 18.juuni 

Viljumine Miv. 

GranuFERT  

16-6-16 

N, P, K, Ca, Mg, 

B, Zn, Cu,  Fe, 

Mo, Mn 

22.juuni 22.juuni 

Viljumine Krista K Plus 

(KNO3) 

N, K 28.juuni 28.juuni 

Viljumine Miv. Granusol  

10-10-30+3+3 

N, P, K, Mg, Ca 05.juuli 05.juuli 

 

Lehe kaudu väetati kokku mõlemat sorti 5 korda ja tilkkastmissüsteemi kaudu 14 korda. 

Katses kasutati 11 erinevat väetist. Kõik leheväetamised tehti seljapritsiga ja õhtusel ajal, 

et elementide mõju oleks täielikum ja vähem mõjutatud ilmast. Kontrollvariante pritsiti 

samal ajal veega. Väetamised tehti vastavalt väetusplaanile ja maasika vajadusele. Alates 

õitsemise keskpaigast enam lehekaudset väetamist ei tehtud ning edasi väetati ainult 
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tilkkastmissüsteemist. Viljumisest alates väetati tilkkastmissüsteemi kaudu taimi üle ühe 

korje. 

 

 

2.3.2. Leheanalüüsid 

 

Õitsemise alguses võeti leheproovid maasikaistandusest, selleks et teada saada 

toiteelementide sisaldused lehes (Joonis 2.). Selleks korjati katsepõllu osadelt igast 

variandist 30 täielikult arenenud lehte, millest EMÜ Taimebiokeemia laboratooriumis 

määrati N, P, K, Ca ja Mg sisaldus ja EMÜ mullateaduse osakonnas röntgen-

spektomeetriga Zn, Fe ja Cu sisaldus. Boorianalüüsid teostati Põllumajandusuuringute 

Keskuses ICP meetodil. 

 

Joonis 2. Katseistandiku taimik leheproovide kogumise hetkel õitsemise algul 2018. aastal. 

(Foto: Edgar Metsar) 
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2.3.3. Saagi korjamine ja kaalumine 

 

Saagi korjamist alustati 5.juunil sordist `Elianny`, 8.juunil alustati sordiga `Sonata`. Saaki 

korjati 13 korda ning viimane korje tehti 5.juulil. Saak korjati korduste kaupa. Viljad 

korjati kohe erinevatesse karpidesse, esimesse karpi turustatavad viljad ehk üle 2 cm 

suurused, teise karpi väikesed või deformeerunud viljad ja kolmandasse karpi hallitanud 

viljad. Iga variandi ja korduse viljad kaaluti köögikaaluga ning loeti üle ka turustatavate 

viljade arv, seejärel kaaluti ära väikesed või deformeerunud ning hallitanud viljad      

(Joonis 3.). Kõik saadud andmed märgiti kohe üles saagitabelisse (Lisa 1.).  

 

 

Joonis 3. Turustavate viljade arv, suurus ja kogu mass 6.korjes 16.juunil 2018.aastal  

(Foto: Edgar Metsar). SK- `Sonata` kontroll, S LV- `Sonata` leheväetis, EK- `Elianny` 

kontroll, E LV- `Elianny`leheväetis. 

 

Turustatav saak taime kohta saadi, kui jagati terve korjeperioodi saak katses olnud taimede 

arvuga variandile ja kordusele vastavalt. Keskmine turustatav vilja mass saadi, kui jagati 

turustatava vilja mass katses korjatud viljade arvuga vastavalt variandile ja kordusele.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Lehtede N, P, K, Ca ja Mg sisaldus saagi algul 

 

Lämmastikusisaldus oli `Elianny` kontroll- ja leheväetis variandi taimede lehtedes 

vastavalt 3,4% ja 3,3% (Joonis 4.). `Sonata` kontrollvariandi lehtedes oli 

lämmastikusisaldus aga 3,1% ja leheväetist saanud variandil lehtedes 3,2%. `Sonata` puhul 

jäi lehtede lämmastikusisaldus optimaalsesse vahemikku (2,5-3,2%), aga `Elianny` lehtede 

lämmastikusisaldus oli pisut üle normi. Seega `Sonata`, millel oli ka rohkem lehti, tarbis ka 

N rohkem kui `Elianny`. 

 

Joonis 4. Lämmastikusisaldus (%) aedmaasika ‘Elianny‘ ja ‘Sonata’ lehtedes õitsemise 

algul 2018. aastal. Punaste joonte vahel on välja toodud aedmaasika lehtede soovituslik 

lämmastikusisaldus (%) (U. Moor, avaldamata andmed,  2019).  

 

Fosforisisaldus oli `Elianny` kontroll- ja leheväetise variandi taimede lehtedes 0,3% 

(Joonis 5.). `Sonata` kontrollvariandi lehtedes oli fosforisisaldus aga 0,3% ja leheväetist 

saanud variandil lehtedes 0,4%. Mõlema sordi variantide puhul jäi lehtede fosforisisaldus 

optimaalsesse vahemikku (0,25-0,4%).  

Kaaliumisisaldus oli `Elianny` puhul mõlema variandi taimede lehtedes 1,9% ja `Sonata` 

puhul 1,7% (Joonis 5.). Mõlema sordi variantide puhul jäid lehtede kaaliumisisaldus 

optimaalsesse vahemikku (1,5-2,5%). 
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Kaltsiumisisaldus oli `Elianny` kontroll- ja leheväetise variandi taimede lehtedes vastavalt 

1,1% ja 1,2% (Joonis 5.). `Sonata` kontrollvariandi lehtedes oli kaltsiumisisaldus aga 0,7% 

ja leheväetist saanud variandil lehtedes 0,8%. `Elianny` kontroll- ja leheväetise variandis ja 

`Sonata` leheväetise variandi puhul jäi lehtede kaltsiumisisaldus optimaalsesse vahemikku 

(0,8-1,5%), aga `Sonata` kontrollvariandi lehtede kaltsiumisisaldus oli pisut alla normi. 

Magneesiumisisaldus oli `Elianny` lehtedes sõltumata väetamisvariandist 0,3% ja `Sonata` 

lehtedes 0,2% (Joonis 5.). `Elianny` puhul jäi lehtede magneesiumisisaldus optimaalsesse 

vahemikku (0,3-0,6%), aga `Sonata` lehtede magneesiumisisaldus oli pisut alla normi.  

Maasika leheproovide tulemused tuvastavad kõige sagedamini madalat lämmastiku, 

magneesiumi, kaltsiumi, kaaliumi ja boori sisaldust taimes (Casteel 2011). Käesolevas 

katses olid taimed üldiselt makrotoiteelementidega hästi varustatud ja defitsiit esines vaid 

Ca ja Mg osas `Sonata` taimedel.  
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Joonis 5. Fosfori, kaaliumi, kaltsiumi ja magneesiumi sisaldus (%) aedmaasika ‘Elianny‘ 

ja ‘Sonata’ lehtedes õitsemise algul 2018. aastal. Punaste joonte vahel on välja toodud 

aedmaasika lehtede soovituslik sisaldus (%) (U. Moor, avaldamata andmed,  2019). 
 
 

Peamised on sordierinevused ja see on loogiline – ’Sonatal’ on palju rohkem lehti kui 

’Eliannyl’ ja seetõttu on N ja Mg kulunud rohkem ning Mg on muutunud `Sonata` 

mõlemal variandil defitsiitseks. ’Sonatal’ oli ka rohkem õisi, sellepärast ka Ca ja K on 

’Sonata’ lehtedes palju madalamad kui `Elliannyl`. Maasikal pole suurt fosfori tarbimist 

(Controlled…2014). Sellepärast ka fosfori sisaldus oli kõigis leheproovides optimaalses 

vahemikus ja sorditi ei erinenud. Leheväetise kohapealt on märgatav mõju ’Sonata’ N, P ja 

Ca sisaldusele, ’Elianny’ puhul vaid Ca sisaldusele ning teised toiteelemendid on 

madalamad kui kontrollil.   
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3.2. Lehtede Zn, Cu, Fe ja B sisaldus saagi algul 

 

Tsingisisaldus oli `Elianny` kontroll- ja leheväetise variandi taimede lehtedes vastavalt 

21,5ppm ja 24,3ppm (Joonis 6.). `Sonata` kontrollvariandi lehtedes oli tsingisisaldus aga 

12,5ppm ja leheväetist saanud variandi lehtedes 14,2ppm. `Elianny` puhul jäi lehtede 

tsingisisaldus optimaalsesse vahemikku (20-50ppm), aga `Sonata` lehtede tsingisisaldus oli 

alla normi.  

Vasesisaldus oli `Elianny` kontroll- ja leheväetise variandi taimede lehtedes vastavalt 

3,0ppm ja 3,6ppm (Joonis 6.). `Sonata` kontroll- ja leheväetise variandi lehtedes oli 

vasesisaldus aga 6,0ppm. `Elianny` puhul jäi lehtede vasesisaldus madalamaks 

optimaalsest vahemikust (6-20ppm), aga `Sonata` lehtede vasesisaldus oli optimaalse 

vahemiku alampiiril. 

Rauasisaldus oli `Elianny` kontroll- ja leheväetise variandi taimede lehtedes vastavalt 

145ppm ja 168ppm (Joonis 6.). `Sonata` kontrollvariandi lehtedes oli rauasisaldus aga 

106ppm ja leheväetist saanud variandil lehtedes 162ppm. `Elianny` puhul oli lehtede 

rauasisaldus suurem optimaalsest vahemikust (58-114ppm), samuti oli `Sonata` lehtede 

rauasisaldus leheväetis variandil suurem optimaalsest vahemikust ning `Sonata` 

kontrollvariandi lehtede rauasisaldus jäi optimaalsesse vahemikku. 

 

Boorisisaldus oli `Elianny` kontroll ja leheväetise variandi taimede lehtedes vastavalt 

58,1ppm ja 86,0ppm (Joonis 6.). `Sonata` kontrollvariandi lehtedes oli boorisisaldus aga 

41,3ppm ja leheväetist saanud variandil lehtedes 42,7ppm. `Elianny` kontrollvariandi ja 

`Sonata` mõlema variandi lehtede boorisisaldus jäi optimaalsesse vahemikku (30-70ppm), 

kuid `Elianny` leheväetise variandil oli lehtede boorisisaldus suurem optimaalsest 

vahemikust. 
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Joonis 6. Tsingi, vase,  raua ja boori sisaldus (ppm) aedmaasika ‘Elianny‘ ja ‘Sonata’ 

lehtedes õitsemise algul 2018. aastal. Punaste joonte vahel on välja toodud aedmaasika 

lehtede tsingi, vase, (Almaliotis et al. 1999), raua ja boori soovituslik sisaldus ppm 

lehtedes (Haifa…2017). 
  

 

Tsinki, rauda ja boori oli leheväetise variantides lehtedes rohkem kui kontrollvariantide 

lehtedes. Vaske oli `Elianny` leheväetise variandis rohkem, kuid `Sonata` puhul oli 

mõlema variandi vase sisaldus lehtedes võrdne. Ulrich (1980) leidis, et vase sisaldus 

lehtedes alla 3ppm ei mõjutanud maasika vilja massi. Leheanalüüsidest selgus veel, et 

rauda ja boori ei oleks vaja olnud lehekaudse väetamisena lisada, kuna toiteelementide 

sisaldus kontrollvariandi lehtedes oli juba optimaalses vahemikus. Sama kehtis ka 

`Elianny` puhul tsingi kohta ja `Sonata` puhul vase kohta.  
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3.3. Turustatav saak 

 

Turustatav saak taime kohta jäi vahemikku 105 – 174g (Joonis 7.). Kõige rohkem andis 

saaki `Elianny` leheväetamise variant (174g), `Elianny` puhul oli lehekaudsel väetamisel 

saagile statistiliselt oluline mõju. `Elianny` kontrollvariant andis saaki 112g. Seega andis 

`Elianny` puhul leheväetamisega variant enamsaaki 55%. `Sonata` puhul leheväetised 

saagikust oluliselt ei mõjutanud. Tendents saagi suurenemisele siiski oli: kontrollvariandilt 

saadi 105g turustavat saaki taime kohta ja `Sonata` leheväetamise variandilt saadi 122g, 

seega suurenes saak leheväetist saanud variandis 16%. Katse keskmisena oli leheväetistel 

maasikate saagikusele oluline positiivne mõju. Ka sortide vahel esines oluline erinevus: 

katse keskmisena andis `Elianny` suuremat saaki kui `Sonata`. 

 

Joonis 7. Aedmaasikate `Sonata` ja `Elianny` korjeperioodi keskmine turustatav saak 

taime kohta (g) sõltuvalt leheväetiste kasutamisest. Erinevate tähtedega tähistatud 

väärtused on statistiliselt oluliselt erinevad (p<0,05). 

 

Võrreldes antud bakalaureusetöö tulemusi Lõuna-Eestis varem läbi viidud väetamise 

katsetega võib märgata, et sordid reageerivad sageli väetamisele erinevalt. Roositalu 

105 b 

122 b 
112 b 

174 a 

113 B 

143 A 

108 b 

148 a 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Tu
ru

st
at

av
 s

aa
k,

 g
/t

ai
m

 

Väetise keskmine mõju 

Sordi keskmine mõju  

 

PD 95%=33 PD 95%=24 PD 95%=24 



25 
 

(2017) sai maasikate väetamise katses esimese aasta taimedel `Sonata`  turustavaks saagiks 

98-121g, samas kui `Polka` andis samas katses 132-141g saaki taime kohta. Koit (2018) 

sai `Sonata` A+ esimese aasta taimedel turustatavaks saagiks taime kohta 209g, `Figaro` 

puhul 125g, `Asia` puhul 156g ja `Sonsationi` puhul 385g. Leedus läbiviidud leheväetiste 

katses `Honeoye` sordiga ei olnud väetisel olulist mõju turustatavale saagile ega vilja 

massile (Lanauskas et al. 2006). Antud bakalaureusetöö katses oli oluline mõju 

leheväetamisel ja sordil saagile.  

Kõige enam mõjutasid toiteelementidest turustatava lisasaagi moodustamist kaalium, tsink, 

raud, kaltsium ja boor, kuna nende toiteelementide sisaldused lehtedes olid kõrgemad kui 

kontrollvariandil. `Sonata` lehtedes oli tsink ja magneesium defitsiidis. Varasemates 

uuringus on samuti täheldatud, et kui maasikalehtedes oli tsinki vähem kui 20ppm, vähenes 

maasikate saagikus (Lieten 2008). Magneesiumi erinevate koguste lisamine maasikale ei 

suurendanud üleüldist saagikust (Lamarre, Lareau 1997), ega ka klorofülli sisaldust taimes 

(Choi, Latigui 2008). `Elianny` lehtedes oli vase sisaldus defitsiidis, kuid Lieten (2004) 

leidis, et vase lisamine sordile `Elsanta` ei mõjutanud vilja massi ega ka turustatavat saaki. 

Bieniasz et al. (2012) leidis ka, et leheväetamine kaltsiumväetisega ei suurendanud 

märgatavalt maasika saagikust ega vilja massi. Seega kaltsiumi, magneesiumi ja vase 

lisamine ei suurenda saagikust juhul kui nende elementide sisaldus ei ole defitsiitne.  

 

3.4. Keskmine turustatava vilja mass 

 

Keskmine turustava vilja mass jäi vahemikku 12,2 - 14,1g (Joonis 8.). Katses selgus, et 

kõige suurema keskmise turustatava vilja massiga oli `Elianny` leheväetamise variant 

(14,1g), `Elianny` lehekaudsel väetamisel vilja massile statistiliselt olulist mõju ei olnud. 

`Elianny` kontrollvariandi keskmine vilja mass oli 13,9g. Leheväetiste kasutamine ei 

avaldanud statistiliselt olulist mõju ka `Sonata` vilja massile. `Sonata` kontrollvariandi 

turustatav keskmine vilja mass oli 12,5g ja `Sonata` leheväetise variandil 12,2g. Ka katse 

keskmisena ei olnud leheväetistel maasikate vilja massile olulist mõju. Samas sortide vahel 

esines oluline erinevus: katse keskmisena olid `Elianny` viljad raskemad kui `Sonata` 

viljad. `Elianny` viljade mass oli korje perioodil ühtlasem kui `Sonata`-l. 
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Joonis 8. Aedmaasikate `Sonata` ja `Elianny` korjeperioodi keskmine turustatava vilja 

mass (g) sõltuvalt leheväetiste kasutamisest. Erinevate tähtedega tähistatud väärtused on 

statistiliselt oluliselt erinevad (p<0,05). 

 

EL-s peetakse turustatavaks maasika vilja, mille mass on üle 6g. Eestis on seega 

turustatavad esimese valiku viljad (Moor 2005). Tramm (2017) sai Lõuna-Eesti istandikes 

`Sonata` keskmise vilja massiks 15,8g ja `Elianny` keskmise vilja massiks 21,5g. Roositalu 

(2017) katses esimese aasta istanduses oli keskmine vilja mass `Sonatal` 8,7 – 9,5g ja 

`Polkal` 7,8 – 8,0g. Remmelg (2018) sai kiletunnelis taasviljuva maasika sortidelt 

keskmise vilja massiks 15,7 – 20,4g. Erinevate katseandmete kokkuvõttel võib öelda, et 

antud bakalaureusetöö tulemused keskmise vilja massi puhul jäid turustava vilja massi 

piiridesse. Eestis läbiviidud `Polka` sordi kolmeaastase leheväetamiskatse tulemused 

näitasid, et leheväetis tõstis esimese klassi viljade hulka (Klaas et al. 2009). Samas Poolas 

läbi viidud katsed sortidega `Luna` ja `Zanta` näitasid, et leheväetamine ei suurendanud 

saaki ega ka vilja massi, kuid parandas oluliselt vilja tugevust (Bieniasz et al. 2012). 

Sortidega `Camarosa` ja `Camino Real` tehtud leheväetamise katse, kus lisati kaltsiumit ja 

boori, vilja massi oluliselt ei suurendanud (Araujo et al. 2016). Käesoleva bakalaureusetöö 
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tulemused ei näidanud leheväetise olulist mõju vilja massile. Seega erinevate katseandmete 

põhjal võime öelda, et leheväetise mõju vilja massi oluliselt ei suurenda, kuid parandab 

kvaliteedi omadusi. Sordi keskmise mõjuna suurendasid kaalium, tsink, raud ja boor 

`Elianny` vilja massi rohkem kui `Sonata`-l. Teised toiteelemendid vilja massi suurust ei 

mõjutanud.  

 

3.5. Leheväetiste tasuvus  

 

Katses selgus, et `Elianny` puhul omas leheväetis turustatavale saagile statistiliselt olulist 

mõju ning andis taime kohta 62g saagilisa ehk ca 1860 kg/ha rohkem. `Sonata` puhul 

olulist mõju ei olnud, aga tendentsina positiivne mõju saagile siiski esines ning andis taime 

kohta 17g saagilisa ehk ca 510 kg/ha rohkem. Kuna `Elianny` valmis varem kui `Sonata`, 

siis oli 2018.aastal keskmine realiseerimishind lõpptarbijale `Elianny` puhul 4,5 €/kg ja 

`Sonata` puhul 3,9 €/kg. `Elianny` puhul saame leheväetiste kasutamisel lisatulu 

tulemuseks 8370 €/ha, `Sonata` puhul saame tulemuseks 1989 €/ha (Tabel 4.). 

 

Tabel 4. Aedmaasikate `Sonata` ja `Elianny` väetamise kulud ja tulud sõltuvalt 

leheväetiste kasutamisest 2018.aastal (teiste tingimuste samaks jäädes) 

 Kontrollvariandid `Elianny` leheväetis `Sonata` leheväetis 

Juurekaudse väetise 

kulu €/ha 

478 478 478 

Leheväetise kulu €/ha - 39 39 

Masintööde kulu 

hektari viiekordsel 

leheväetamisel € 

- 89,5 89,5 

Tööjõukulu hektari 

viiekordsel 

leheväetamisel € 

- 16,5 16,5 

Kokku kulud €/ha 478 623 623 

Lisasaak 

leheväetamise 

tulemusena kg/ha 

- 1860 510 

Keskmine vilja 

realiseerimishind €/kg 

4,2 4,5 3,9 

Leheväetiste 

kasutamisega saadav 

lisatulu €/ha 

- 8370 1989 

Leheväetiste 

kasutamisel saadav 

lisakasum €/ha 

- 8225 1844 
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Kontrollvariandi väetiste kulu oli 478 €/ha, et saada leheväetise variandi kulud, tuleb lisada 

leheväetiste kulu, masintööde ja pritsi kulu viiekordsel leheväetamisel ja tööjõukulu, mis 

andis kokku 145 €/ha ning liita veel põhiväetiste kulu 478 €/ha, kokku saame 623 €/ha. 

Seega kontrollvariandi väetamise kulu oli 478 €/ha ja leheväetiste variandi väetamise kulu 

oli 623 €/ha. Sordil `Elianny` lahutades lisatuludest 8370 €/ha-st 145 €/ha saame 

leheväetiste kasutamisel saadav kasumi, mis oli 8225 €/ha ja `Sonata` puhul 1989 €/ha 

lahutades 145 €/ha saame 1844 €/ha. Kokkuvõttes saab katse põhjal öelda, et sortidel 

`Ellianny` ja `Sonata` kasutatud leheväetised olid 2018.aastal Eesti kliimas majanduslikult 

tasuvad. Kuna `Elianny` andis rohkem turustatavat saaki taime kohta kui `Sonata` ja 

varajase sordina oli `Elianny` marjade realiseerimishind kõrgem, siis oli `Elianny` ka 

suurema tulukusega.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



29 
 

KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida leheväetise mõju aedmaasikate ‘Elianny’ 

ja ‘Sonata’ toiteelementidega varustatusele, saagile ja vilja massile.  

Lehe kaudu väetati kokku mõlemat sorti viis korda ja tilkkastmissüsteemi kaudu 14 korda. 

Kontrollvarianti väetati ainult tilkkastmissüsteemi kaudu ja leheväetise asemel pritsiti 

lehtedele ainult vett. Katses kasutati nelja erinevat leheväetist: Nitrocam, EPSO TOP, 

Tradecorp Zn ja Tradebor. 

Bakalaureusetöö hüpoteesid olid järgmised:  

1) aedmaasika lehekaudne väetamine oluliste sekundaarsete makroelementide (Mg ja 

Ca) ja mikroelementidega (B ja Zn) annab olulist saagilisa; 

2) lehekaudse väetamise mõju võib sorditi olla erinev; 

3) aedmaasika lehekaudne väetamine on Eesti kliimas majanduslikult tasuv. 

Töös püstitatud esimene hüpotees leidis osaliselt kinnitust, teine ja kolmas hüpotees leidsid 

täielikult kinnitust. Tulemused võib kokku võtta järgnevalt: 

1. Leheväetised mõjutasid erinevate sortide saaki erinevalt, mõju sordile ‘Elianny’ oli 

suurem kui mõju sordile ‘Sonata’. 

2. Leheväetiste kasutamine andis ‘Elianny’ puhul turustatavat saaki rohkem kui 

‘Sonata’ puhul. 

3. Leheväetiste kasutamine aedmaasikaistandikes on Eesti kliimas majanduslikult 

tasuv sortidel ‘Elianny’ ja ‘Sonata’. 

4. Leheväetiste kasutamine ei suurendanud antud katses statistiliselt oluliselt vilja 

massi, kuid katse keskmisena olid `Elianny` viljad raskemad kui `Sonata` viljad. 

Antud bakalaureusetööst võib järeldada, et leheväetiste mõju aedmaasikale oli sorditi 

erinev. Kuna `Elianny` andis rohkem turustatavat saaki taime kohta kui `Sonata` ja 

varajase sordina oli `Elianny` marjade realiseerimishind kõrgem, siis oli `Elianny` puhul 

leheväetamine tasuvam kui `Sonata` puhul. Katse viidi läbi kuumal ja kuival kevad-suvel 

ning taolistes tingimustes tasus leheväetamine ennast ära. Üldistuste tegemiseks tasuks 

leheväetamise katseid jätkata teiste sortidega ja erinevates ilmastikutingimustes.  
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