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Must sõstar on oluline marjakultuur, mida on võimalik kasvatada  parasvöötme kliimas 

ja teha seda edukalt suhteliselt karmides oludes. Must sõstar on Eesti aiandussektori 

arengukavas kirjas kui suure kasvupotentsiaaliga kultuur. Tarbijate eelistus kaldub 

järjest enam mahetoodetele ja seetõttu on oluline leida maheviljeluseks sobivad 

agrotehnilised meetodid. Saagikuse suurendamiseks ja marjade biokeemilise koostise 

parandamise üheks võimaluseks on mahepõllunduses sobivate biostimulaatorite 

kasutamine. 

  

Käesoleva töö eesmärgiks on võrrelda erinevate maheviljeluses lubatud 

biostimulaatorite mõju mahe musta sõstra viljade  keemilisele koostisele ja 

saagikusele. 

Katses uuriti viie erineva biostimulaatori mõju mahe musta sõstra (Ribes nigrum l.) 

saagikusele ja marjade biokeemilisele koostisele. Katse viidi läbi Polli 

Aiandusuuringute keskuses sordiga ’Pamjati Vavailova’. Kasutatud biostimulaatorid 

olid Raskila, GreenTop, Folicist, Fylloton ja Vinasse. 

Saadud tulemustest võib järeldada, et biostimulaatorit, mis mõjuks ühtviisi positiivselt 

kõikidele uuritud näitajatele, üheselt välja tuua ei saa. Kõige paremaid tulemusi saadi 

biostimulaatoriga Folicist – see mõjutas positiivselt nii marja massi, marja rakumahlas 

lahustunud kuivaine sisaldust (°Brix) kui ka orgaaniliste hapete sisaldust.  

Biostimulaatoriga Fylloton saavutati hea tulemus askorbiinhappe sisalduse näitajates. 

Antud katse tulemuste põhjal jääb tagasihoidlikuks biostimulaator Raskila - marja 



 
 

massi ja saagikuse näitajad jäid alla kontrollvariandile ning marja biokeemilise 

koostise osas ületasid teised katses olnud biostimulaatorid Raskilaga saadud tulemusi.  

Sobivaima biostimulaatori valikul tuleks lähtuda  eesmärgist – kui saak realiseeritakse 

näiteks dessertmarjadena, siis on oluline jälgida marja massi ja marjade toitainete 

sisaldust. Kui aga marjad on tooraineks näiteks toidulisandite tootmiseks, siis tuleks 

kasutada biostimulaatoreid , mis parandavad marjade biokeemilisi omadusi.  

Avamaakatsete osas mõjutab saadud tulemusi oluliselt ilmastik, mis kateaastal oli 

küllaltki ekstreemne. Musta sõstra maheistandikesse parimate biostimulaatorite 

soovitamiseks on vajalik katset jätkata. 

 
Märksõnad: mahe must sõstar, biostimulaatorid, saagikus, marja biokeemiline koostis 

 
.  
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Blackcurrant is an important berry species that can be grown successfuly in temperate 

climates. Furthermore, it can even be cultivated in harsher conditions. Black currant is 

considered to be with high growth potential in the Estonian gardening sector development 

plan. As customer preferences start moving towards organic goods, it is important to find 

the best practices for organic farming. One option to improve the yield and biochemical 

content of the berries, is to use proper biostimulants in natural farming. 

 

The aim of this research paper is to compare different biostimulants that are allowed in 

organic farming and measure their effects on the black currant berries yield and 

biochemical content.  

The experiment was conducted in the Polli Horticultural research center and during the 

experiment, the berry type used was ‘Pamjati Vavailova’.  For the experiment, five 

different biostimulants were used on the black currant (Ribes nigrum l.). The used 

biostimulants were Raskila, GreenTop, Folicist, Fylloton, and Vinasse. 

 

From the results of the experiment, it cannot be said that there was one biostimulant that 

out performed all others in the measured metrics.The best results were achieved while using 

the Folicist biostimulant - it improved the berries weight, the soluable solids (°Brix)and the 

number of organic acids. Biostimulant Fylloton also showed great results in improving the 

amount of ascorbic acid in the berries. From the results of the experiment it can be said that 

the use of Raskila is not reccommended since the individual berry size and yield were 
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below that of the control group and other measured improvements were outdone by other 

biostimulants. To find the best biostimulant one should consider what the end goal is - if 

the purpose is to use the berries for dessert then the size is important, but if the berry is 

used in the production of food supplements then the use of biostimulants that improve the 

chemical content is advised. 

 

It should be noted that since the experiment was done in an open field the results were 

highly dependent on the year the experiment was conducted. To recommend the best 

biostimulants for organic black currant farming it would be necessary to conduct this 

experiment for multiple years. 
 
Keywords: organic black currant, biostimulators, yield, biochemical compound 
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SISSEJUHATUS 

Must sõstar on oluline marjakultuur, mida on võimalik kasvatada parasvöötme kliimas ja 

teha seda edukalt  ka suhteliselt karmides oludes. Eesti aiandussektori arengukavas (Eesti 

aiandussektori… 2015) on must sõstar on kirjas kui suure kasvupotentsiaaliga kultuur.  

Musta sõstra kasvatamiseks leidub sobivaid kohti kogu Eesti territooriumil. Kuna must 

sõstar on Eestis pärismaine liik (Kukk, T.1999), siis ilmselt on musta sõstart kasutatud toidu- 

ja ravitaimena juba kohapealse inimasustuse algusest peale. Musta sõstra raviomadused on 

leidnud kinnitust ka teadusuuringutes (Gülsen et al. 2019)  

Eestis on 2017. aasta andmetel musta sõstra kasvatuse all 564 ha, sellest sertifitseeritud 

maheistandik koos üleminekuperioodi istandikega 178 ha. Alates aastatuhandevahetusest 

vähenes musta sõstra kasvupind ligikaudu poole võrra. Maheistandike all olev pindala on 

aga  kasvutrendis, moodustades hetkel ca 1/3 kogu musta sõstra istandike pindalast (joonis 

1). 

 

 

Joonis.1 Musta sõstra kasvupind Eestis hektarites aastatel 2004-2018 (Statistikaamet 2018, 

Põllumajandusamet … 2019) 
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Musta sõstra kasvatamine suuremates istandikes on suunatud valdavalt võimalikult suurele 

saagile ja sealt tulenevale majanduslikule efektiivsusele. Majanduslikult on olnud raske 

pakkuda konkurentsi Poolast tulevale marjale, mis jõuab meie kohalikule turule oluliselt 

odavamalt. Lahenduseks võib olla maheviljelus, mis järjest enam pakub konkurentsi 

traditsioonilisele majandamisviisile. Ka maheviljeluses on eesmärk olla majanduslikult 

efektiivne, kuid siin saame lisaks ka pakkuda puhast, ilma sünteetiliste ainete  töötluseta 

kvaliteetseid marju, mis on kõrge toiteväärtusega (joonis 2).  

 

MARJADE SAAK ja 
EFEKTIIVSUS 

 VÄLJANÄGEMINE ja MAITSE  TOITEVÄÄRTUS 

Saagikus  Vilja kuju  Kiudainete sisaldus 
Koristamise efektiivsus  Vilja värv  Vitamiinide sisaldus 
Vastupidavus patogeenidele  Vilja vastupidavus  Mineraalide sisaldu 
Viljade suurus  Vilja maitse  Fenoolide sisaldus 
   Vilja lõhn  Antioksüdantide sisaldus 

 

Joonis 2. Marjade kvaliteeti määravad tegurid (Vittoria et al. 2018) 

Kõrge toite- ja bioaktiivsete ainete sisaldusega marju on võimalik kasutada ka toidulisandite- 

ja farmakoloogiatööstuses, kus on võimalik toodangu eest saada kõrgemat hinda. 

Teaduslikes uuringutes on leitud mustal sõstral vähivastane  (Cao et al. 2019), kui ka 

haavade paranemist soodustav toime (Kendir et al. 2019). Mustas sõstras on kõrge 

antioksüdantide sisaldus, eriti askorbiinhappe sisaldus. Askorbiinhappe taseme poolest 

edestab must sõstar paljusid teisi marjakultuure (Miller and Rice-Evans, 1997). 

Maheviljeluses on oluline leida sobivad agrotehnilised meetodid, et tagada marjade hea 

kvaliteet ja piisav saagikus. Võimalik on kasutada erinevaid maheväetisi ning väetamisviise.  

Üheks tõhusamaks võimaluseks on biostimulaatorite kasutamine vesilahusena pritsimise teel 

lehtede kaudu. 

Magistritöö eesmärgiks on võrrelda erinevate maheviljeluses lubatud biostimulaatorite mõju 

mahe musta sõstra viljade keemilisele koostisele ja saagikusele. 

Käesoleva magistritöö hüpotees püstitati järgnevalt:  

1. Biostimulaatorid mõjuvad positiivselt marjade biokeemilisele koostisele ja 

saagikusele. 
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Käesolevas töös kasutatud andmete baasil ja käesoleva töö autori osalusel on ilmunud 

teadusartikkel „Lehekaudsete biostimulaatorite kasutamine musta sõstra maheistandikus“ 

kogumikus Teaduselt mahepõllundusele. 2019 (Rätsep et al.2019). 

Magistritöö autor on tänulik oma juhendajale Kersti Kahule, kes toetas nõuannetega töö 

koostamist. Suur tänu ka Kaija Pärtlile koostöö eest laboris. Uurimistööd toetasid Eesti 

maaelu arengukava 2014-2020 ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD). 

Suur tänu OÜle Tuhala Bio katses kasutatud vermikompostiga GreenTop Taimeramm 

varustamise eest.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Musta sõstra kirjeldus 

 

Must sõstar (Ribes nigrum) kuulub sõstraliste (Grossulariaceae) sugukonda ja sõstra 

perekonda (Ribes L.). Must sõstar kuulub perekonna Ribes alamperekonda Eucoreosme.  

(Libek et al. 2008). 

Must sõstar on maapinnalähedases mullas harunenud varrega mitmeaastane põõsastaim. 

Maa-alusest varrest lähtuvad lisajuured. Sõstra maapealse osa kasv, saagikus ja eluiga on 

otseselt seotud juurestiku arengust ja asendist mullas. Täiskandeeas põõsa juuretiku põhiosa 

asub 30 cm paksuses pindmises mullakihis ja 50 cm kaugusel põõsa keskosast. Sõstra 

maapealne osa moodustub erineva vanusega okstest, mis on tekkinud juurmistest pungadest. 

Olenevalt okste asetusest eristatakse püstise, laiuva ja lamanduva kasvulaadiga põõsaid. 

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

vananemisfaas. Musta sõstra viljaokste iga on tavaliselt 1-3 aastat ning need asuvad enamasti 

ühe- ja kaheaastasel puidul. Musta sõstra õied on enamasti rohekaskollased (mõnel sordil ka 

roosakad), asetsevad kobarates, mille arv ja pikkus sorditi varieerub. Enamik musta sõstra 

sorte on isefertiilsed, kuid on ka sorte, mis on osaliselt või täielikult isesteriilsed. Parimaks 

tolmeldajaks loetakse kimalasi. Viljade valmimise ajal algab musta sõstra põõsastel 

valmistumine talveperioodiks. Võrsed lõpetavad kasvu ja puituvad. Puhkeperioodil taluvad 

sõstrad üsna madalat temperatuuri, süvapuhkeperioodil isegi -35℃ või madalamat. (Libek 

et al. 2013). 

 

1.2. Musta sõstra saagikus 

 

Musta sõstra aretamisel on tähelepanu olnud taime vastupidavusel karmidele 

ilmastikutingimustele. Samas tuleb arvestada erinevate teguritega, mis mõjutavad saagikust.  

Saagikust võivad oluliselt mõjutada temperatuur, sademed, valgustingimused, reljeef ja 

mullastik. Miinustemperatuurid võivad saagikust mõjutada just öökülmadena põõsaste 

õitsemise ajal. (Brennan 2008, Libek et al. 2013).    
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Musta sõstra õitsemine toimub mai alguses. Keskmiselt variseb 15-38% sõstarde õitest ja 

marjahakatistest, mustal sõstral on varisemine veidi suurem kui teistel sõstra liikidel. Kõige 

rohkem mõjutab õite ja marjahakatiste varisemist puudulik viljastumine ning öökülmadest 

kahjustatud õite hukkumine. Puudulik viljastumine on sageli tingitud madalatest 

temperatuuridest - mesilaste ja kimalaste lennuks vajalik minimaalne  temperatuur peaks 

olema vähemalt 11-12℃. Veel mõjutavad õite ja marjaalgete varisemist põud, halvenenud 

toitumistingimused jmt. (Libek et al. 2013). 

Liiga soe talv võib väärata taimede talvise  puhkeperioodi. Sademete ja niiskuse vähesus 

võib tingida marjaalgete varisemise ja marjade liiga väikeseks jäämise (Libek et al. 2013). 

Marjade suurus võib olla tarbijale oluline - mahlatootjad eelistavad väiksemaid marju, 

värskelt tarbides eelistatakse suuremaid marju. Majandusliku poole pealt on otstarbekas 

kasvatada erineva valmimisajaga sorte, et oleks võimalk vältida üle küpsemisest tingitud 

saagikadu, sest lühikese perioodi jooksul ei jõuta kogu saaki koristada. Erineva 

valmimisajaga sortide kasvatamine annab võimaluse koristusaega pikendada ja paremini 

tööd planeerida. Aretustöö üks suundi ongi pikendada erinevate sortide aretamisega 

saagiperioodi. (Brennan 2008).  

 

1.3.  Musta sõstra marjade biokeemiline koostis 

 

Uurimistöös vaadeldavad biokeemilised näitajad  mõjutavad marjade kvaliteeti ja marjade 

maitset.  

Uuringutes on leitud, et sõstardel on ka ühe kobara piires kõikumised marjade biokeemilistes 

näitajates. Kobara tipu-poolsemates marjades vähem suhkruid, orgaanilisi happeid ja 

askorbiinhapet võrreldes oksa-poolsemate marjadega (Mikulic-Petkovsek 2016).  Marjade 

maitse kujuneb paljuski välja  erinevate suhkrute ja orgaaniliste hapete omavahelises suhtes 

ja alati ei tähenda kõrgem suhkrusisaldus paremat maitset (Kafkas et al. 2007). 

Askorbiinhape –  Musta sõstra marjade kõrge askorbiinhappe (C-vitamiin) sisaldus on üks 

olulisemaid põhjusi, miks seda marja laialdaselt kasvatakse. Inimorganismile on 

askorbiinhape eluks vajalik, kuid ise ei suuda inimene seda sünteesida. C-vitamiin on 

antioksüdant, mis inimorganismis osaleb raua imendumisel, hormoonide sünteesis ja DNA 

stabiilsuse tagajana toimib ka vähivastaselt (Beattie et al. 2005) Inimese keskmine päevane 
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C-vitamiini vajadus on 60…70 mg (C-vitamin…2019). Seetõttu on oluline, et inimene 

toituks mitmekülgselt ja et igapäevamenüüs oleks piisavalt askorbiinhapet. Askorbiinhappe 

sisaldus jääb Eesti kasvatavatel sortidel keskmiselt vahemikku 100-200 mg/100g (Libek et 

al. 2008). 

Võrdluses teiste külmemas kliimas kasvatatavate üldlevinud marjakultuuridega (mustikas, 

vaarikas, jõhvikas ja punane sõstar) näitas must sõstar konkurentsitult kõrgeimat C-vitamiini 

sisaldust (Borges 2010). 

Suurim askorbiinhappe sisaldus on peaaegu küpsetes marjades.  Askorbiinhappe sisaldus  

hakkab marja küpsedes järjest vähenema. Lisaks sõltub askorbiinhappe sisaldus palju ka 

sordist, kasvukohast  ja  ilmastikust (Krüger et al 2011). 

Orgaanilised happed (tiitritav happesus) - mustas sõstras on ülekaalus sidrunhape, sellele 

järgneb õunhape ja väiksemal määral sisaldub veel teisi happeid. Enamasti jäävad  Pollis 

uuritud sortide  näidud vahemikku 2,7-3,7%  (Kikas et al. 2008).  

Sõstardel moodustab sidrunhape hapete hulgast  ca 87%. Näiteks jõhvikas sisaldab ligikaudu 

võrdselt sidrun- ja õunhapet. Samadel marjakultuuridel on täheldatud geograafiliselt 

lõunapoolsemates kasvukohtades väiksemat hapete sisaldust (Viljakainen  et al 2002). 

Suurim orgaaniliste hapete sisaldus on koristusküpsetes marjades. Orgaaniliste hapete hulka 

taimses materjalis on vaja teada nende tehnoloogiliseks karakteristikaks. Marjade  valmides 

orgaaniliste hapete kontsentratsioon väheneb (Mikulic-Petkovseka et al 2015). 

Mahla kuivaine, °Brix (°Bx). Suhkrud annavad marjadele magus maitse. Lauamarjadena 

kasutamisel on eelistatud magusamad marjad.  1°Brix= 1g sahharoosi (glükoosi ja 

fruktoosist koosnev disahhariid) lahustunud 100g lahuses näitab lahuse tugevust massi 

protsendina. Kui lahuses leidub veel teisi lahustunud osi, siis °Bx näitab ligilähedaselt lahuse 

kuivaine sisaldust.  

Mahla kuivaine on mustas sõstras olenevalt sordist keskmiselt 13,7- 18%. Sellest vähemalt 

2/3 moodustavad suhkrud (Libek et al. 2008). Teistes musta sõstra uurimistöödes on saadud 

tulemusteks  sõltuvalt sordist 9,7 kuni 18,2% (Djordjevic et al. 2014) ja  ca 7,6 % (Ciornea 

et al. 2009) . 

Suhkrute sisaldus muutub marjades küpsemisel. Kahenädalase perioodi jooksul täheldati 

musta sõstra marjades suhkrute sisalduse ligi kahekordset tõusu (Mikulic-Petkovseka et al. 

2015). Siit saab järeldada, et oluline on marjade õigeaegne koristamine.  
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pH - Aedvilja või nende mahla pH-d on oluline teada aedviljade edasisel käitlemisel, sest 

happeline keskkond inhibeerib mikroorganismide tegevust toiduainetes.  Tugevalt happelist 

keskkonda taluvad pärmseened, hallitusseened, piim- ja äädikhappebakterid.  

Musta sõstra marjade küpsemisperioodil olulist pH muutust ei ole täheldatud (Mikulic-

Petkovseka et al. 2015). 
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1.4. Biostimulaatorid 

 

Taime biostimulaator on mis tahes toode, aine või mikroorganism, mida taimedele 

rakendatakse toitumise parandamiseks, abiootilise stressi tolerantsuse tõstmiseks ja 

saagikuse suurendamiseks olenemata kasutatava biostimulaatori  toitainesisaldusest (Jardin 

2015).  

Seoses mahepõllumajanduse kasvuga on tekkinud vajadus vähendada pestitsiidide ja 

mineraalväetiste kasutamist ja seetõttu otsitakse biostimulaatoreid, mis aitaksid hoida 

saagikust ja tõstaksid viljade kvaliteeti.  Biostimulaatorid on õige kasutamise korral ohutud 

taimedele ja ümbritsevale keskkonnale, samas mõjutavad saagi suurust ja kvaliteeti. Nende 

mõju avaldub eriti peale stressifaktorite toimet. Biostimulaatoreid on mõistlik kasutada just 

peale abiootiliste stressifaktorite toimet – näiteks madal temperatuur, põud jmt. ( Kocira et 

al. 2018) 

Biostimulaatorid  ei ole siiani täpselt defineeritud (Jardin 2015, Colla et al. 2015). Järgnev 

biostimulaatoride jaotus baseerub  Patrick du Jardin artiklil. 

o Humiinained on mulla looduslikus koostises olevad orgaanilised ained, mis 

tulenevad taimede, loomade ja mikroobide jääkide lagunemisest ning mullaelustiku 

ainevahetusjääkidest. Vastavaid biostimulaatoreid toodetakse looduslikult 

humifitseeritud orgaanilisest ainest (nt turbast või vulkaanilistest muldadest), 

kompostidest ja vermikompostist. Lisaks sellele on antud biostimulaatoride allikaks  

põllumajanduslike kõrvalsaaduste kontrollitud kompostimine.  Humiinained on  juba 

ammu tunnistatud oluliseks mullaviljakuse parandajaks. Humiinained mõjuvad  

enamasti juurte kaudu. (Jardin 2015). 

Erinevad humiinained tõstavad taimede vastupanu põuale, kiirendavad kasvu ja 

õitsemist, parandavad saagi kvaliteeti ja vähendavad taimede nakatumist haigustega.  

Samuti on täheldatud kasulike mullaorganismide elutingimuste paranemist (Canellas 

et al. 2015). Vermikomposti kasutamine on näidanud positiivset mõju taimede 

lehestiku kiiremale väljaarenemisele (Olivares et al. 2015). 

 

o  Aminohapped ja peptiidide ühendid saadakse nii taimsete (põllukultuuride jäägid) 

kui ka loomsete jäätmete (kollageenid, nahakoed) töötlemisel tekkivatest  

kõrvalsaadustest. Need jäägid sisaldavad lämmastikku. Antud biostimulaatorid 
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parandavad lämmastiku omandamist ja stimuleerivad C ja N ainevahetust taimes. 

Mulda lisatuna parandavad nad mulla mikroelustikku, mulla hingamist ja üleüldist 

mulla viljakust. Peptiidid soodustavad toitainete kättesaadavust. Loomsetest 

allikatest saadud biostimulaatoride kasutamisel peab hindama kindlasti nende üldist 

ohutust toiduks tarvitatavatel taimedel kasutamisel vältimaks tervisriske (Jardin 

2015). 

Uuringud on näidanud aminohapete ja peptiidide ühendite positiivset mõju taimede 

kasvul ja saagikusele. Samuti on need parandanud taimede stressitaluvust ( Colla et 

al. 2015) 

 

o Merevetika ekstrakt ja taimedest eraldatud ühendid. Merevetikaid on kasutatud 

põllumajanduses väetisena juba ammustest aegadest.  Tänapäeval on turul palju 

vetikaekstrakte ja vetikatest eraldatud puhaste ekstraktide tooteid, mis sisaldavad 

polüsahhariide, alginaate, karrgeene ja erinevaid mikro- ja makrotoitaineid. Enamik 

väetisena kasutavaid vetikaid kuuluvad pruunvetikate hulka, kuid kasutatakse ka 

punavetikaid. Vetikabaasil biostimulaatoreid kasutatakse nii mulla kaudu, kui otse 

leheväetistena. Mullas aitavad nad kaasa mulla niiskusbilansi hoidmisele ja mulla 

õhutatusele. Samuti loovad vetikapõhised biostimulaatorid hea keskkonna kasulikele 

bakteritele ja soodustavad ioonkompleksi toimimist raskemetallide sidujana. 

Merevetikaekstraktis on leitud taimekasvu mõjutavaid ühendeid nagu auksiin, 

giberliin, tsütokiin. Teised taimedest eraldatud ühendid on valdavalt kasutuses  

farmatseutilistel ja kosmeetilistel eesmärkidel ja nende toimet biostimulaatoridena 

on vähesemal määral uuritud (Jardin 2015, Battacharyya et al. 2015). 

Erinevad uuringud on näidanud merevetikaekstraktide saagikust ja taime kasvu 

stimuleerivat mõju (Selvam, Sivakumar 2013. Webera et al. 2018) ning väetiste 

kasutamise vajaduse vähenemist (Banerjeea et al. 2017). 

 

o Kitosaan ja muud biopolümeerid. Kitosaani valmistatakse koorikloomade kestadest. 

Kitosaanist valmistatud preparaate kasutakse peamiselt  seennakkuste kaitseks  ja 

parandamaks taimede vastupidavust abiootilisele stressile (Jardin 2015). 

Kitosaani kasulikku toimet on tõendanud uuringud salatikasvatuses (Stamford, et al 

2019). Uuringud on näidanud kitosaaniga töödeldud bioloogiliste väetiste kasulikku 

mõju saagikuse suurendamisel (Wagner et al. 2016). Kitosaaniga töödeldud seemned 

näitasid paremat idanevust (Li, et al. 2013). 
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o Anorgaanilised ühendid. Viis peamist kasulikku elementi on Al, Co, Na, Se ja Si. 

Need esinevad taimedes erinevate anorgaaniliste sooladena ja lahustumatute 

vormidena. Nende ainete kasu võib avalduda rakuseinte tugevdamisel kaitseks 

patogeenide rünnaku ja abiootilise stressi korral. Anorgaanilisi sooli on kasutatud ka 

fungitsiididena. Täpsed toimemehhanismid, kuidas anorgaanilised ühendid   

mõjutavad hormonaalseid, osmootilisi , pH ja redoksreaktsioone ei ole veel selged, 

kuid vajavad kindlasti edasist uurimist (Jardin 2015). 

Uurimistööd on näidanud erievate minaraalsoolade haigusi mahasuruvat toimet  

Enamasti manustatakse minareaalsoolasid pritsimise teel lehtede kaudu 

(Deliopoulos,  et al. 2010). 

 

o Kasulikud seened ja kasulikud bakterid. Seened võivad taimede juuri mõjutada 

sümbioosist parasitismini. Mükoriisa on seente rühm, mis loob sümbioossed suhted 

üle 90% kõikidest taimeliikidest. Laialdaselt on tuntud kasu taimede toitelementide 

tõhustatud omastamise paranemisele, paremale niiskustasakaalule mullas ja taimede 

paremale stressitaluvusele. Bakterid osalevad taimede elus väga erineval moel. 

Suureks grupiks on taimede kasvu toetavad risobakterid. (Jardin 2015). 

Uuringutes on leitud, et mõned seenekultuurid võivad suurendada taimede 

vastupidavust patogeenidele (Stamford, et al 2019). Kasulike bakterkultuuride 

kasutamine leheväetises kasvatas orgaanilises tomatikasvatuses kasvatas saagikust 

(Olivares et al. 2015). 
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2. KATSEMATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Katseala kirjeldus 

 

Katse viidi läbi 2018. aastal Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli 

Aiandusuuringute Keskuses  asuvas mahe musta sõstra istandikus.  Polli aiandusuuringute 

keskus asub Lõuna -Eestis Viljandimaal, Polli külas (joonis 3.).   

 

Joonis 3. Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute 

Keskuse asukoht. ( aluskaart DS-Maps 2019). 

 Istandik, kus uuring läbi viidi, rajati 2014. aastal. Istandiku pindala on 0,88ha. Põõsad on 

istutatud reavahega 4m ja põõsaste omavaheline kaugus reas on 0,65m. Katseala 

majandatakse mahepõllunduse kriteeriumide alusel.  

Katseala mullatüübiks on kahkjas leetunud muld: lõimis ls3 (kiirmeetodil), pHKCl=4.9 (ISO 

10390 meetodil), Corg=1.9 (sulfokroomi meetodil), P sisaldus väga kõrge, K ,Cu ja Mn 

sisaldus  keskmine, Mg sisaldus (Mehlich III meetodil) madal ja B sisaldus (Bergeri ja 

Truogi meetodil) väga madal. Mullaanalüüsid tehti Põllumajandusuuringute Keskuse 

laboris. (Rätsep et al. 2019). 
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2.2. Sordi iseloomustus 

 

Istandik on rajatud musta sõstra sordiga `Pamjati Vavilova’ (joonis 4.). Paralleelselt on 

kasutusel ka nimed ’Память Вавилова’, ’Pamyati Vavilova’. Antud sort on aretatud 

Valgevene Kartuli ning Puu- ja Köögiviljanduse Teadusliku Uurimise Instituudis. Omavahel 

ristati sorte ’Paulinka’ ja ’Belorusskaja sladkaja’. Sordina registreeriti `Pamjati 

Vavilova’1991. aastal (Libek et al. 2013).  Polli aiandusuuringute keskuses on  sort 

sordiuurimises alates 1990. aastast ja aastast 2001 kuulub sort soovitussortimenti (Eesti 

Maaülikooli… 2019).  

 

Joonis 4. Musta sõstra sort ’Pamjati  Vavilova’ ( Libek et al. 2013). 

 

Antud sordi marjad on  mustad, läikivad, suured ja asetsevad lühikestes kuni keskmise 

pikkusega kobarates võrdlemisi tihedalt. Marjad on keskvalmivad ja valmivad ühtlaselt. 

Keskmine saagikus võib ulatuda kuni 3kg põõsalt. Põõsas on keskmise kasvutugevusega ja 

püstise kasvulaadiga. ’Pamjati Vavilova’ on väga saagikas ja põõsa kuju poolest 

masinkorjeks sobiv ning siiani pahklestale vastupidav sort. Marjad on pehmevõitu, kuid 
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õigeaegsel koristamisel ei tekita see masinkorjel probleeme. Sort ’Pamjati Vavilova ’ on 

meie tingimustes olnud  talvekindel (Libek et al. 2008, Libek 2008).  

Kasvatajate tähelepanekud on, et lumerohketel talvedel võivad oksad võrreldes teiste 

sortidega kergemini murduda ja et suure saagi korral võivad osad viljad väikeseks jääda 

(Libek et al. 2013) 

Sort ’Pamjati Vavilova’ on osutunud Polli katseaiandis tehtud varasemate uuringute kohaselt 

väga sobilikuks maheviljelusse. Ta on olnud saagikas, suurte marjadega ja marjade 

askorbiinhappe sisaldus on kõrge (Kahu et al 2009, Kikas et al 2017) . 
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2.3. Ilmastik katseaastal 

 

2018. aasta ilmastik Eestis oli keskmisest normist oluliselt soojem ja päikesepaistelisem, 

seejuures oli sademeid eriliselt vähe. Polli aiandusuuringute keskusele on kõige lähemad 

riiklikud mõõtejaamad Viljandi ja Massumõisa (suletud 21. novembril 2018. aastal). 

 Tempertauuri ja päikesepaiste andmed on pärit Viljandi mõõtejaamast. Temperatuuri kohta 

on andmebaasides olemas ka pikaajalised keskmised temperatuurid. Pikaajalisi keskmisi 

päikesepaiste andmeid Viljandi mõõtejaama kohta ei ole andmebaasides esitatud – antud 

näitajat ei ole piisavalt pikalt antud vaatluskohas registreeritud. 

Sademete mõõteandmed on lisaks Viljandi mõõtejaamale pärit Massumõisa 

sademetemõõtejaamast, mis asus Viljandi maakonnas Viljandi vallas Holstre külas. Kuna 

sademed on territoriaalselt oluliselt suurema varieeruvusega kui temperatuur ja 

päikesepaiste, siis sai valitud võrdlusesse Pollile kõige lähem sademete mõõtmispunkt 

(Jaagus 2019). Massumõisa sademetemõõtejaamas temperatuuri ja päikesepaisteandmeid ei 

registreeritud. 

 

2.3.1. Temperatuur 

 

2018. aastal oli õhutemperatuur kogu vegetatsiooniperioodi jooksul kõrgem tavapärasest 

keskmisest (joonis 5.).  

Viljandi mõõtejaamas oli paljuaastastest näitajatest  temperatuur kõrgem aprillis 1,4 kraadi, 

mais 3,9 kraadi, juunis 0,7 kraadi ja juulis 2,7 kraadi (Loodla. K, et al. 2019). 

Musta sõstra saagikuse kujunemise  juures on oluliseks kevadise öökülmavaba aja esinemine 

õitsemise ajal. Õitsemisaegne öökülm põhjustab õite ja viljaalgete hukkumise  ning seeläbi 

võib olla saagikadu väga suur. Liiga kõrged temperatuurid võivad aga pärssida 

askorbiinhappe moodustumist marjades (Libek et al. 2013). Kõrged temperatuurid mõjuvad 

negatiivselt ka antotsüaniidide moodustamisele musta sõstra viljades. Optimaalseks 

temperatuuriks oleks ca 18℃ (Woznicki 2015). 
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Joonis.5. Viljandi õhutemperatuur ℃ aastal 2018 ja pikaajaline keskmine õhutemperatuur 

Viljandis (Loodla. K, et al. 2019).  
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2.3.2. Päikesepaiste 

 

2018. aasta maikuu oli erakordselt päikeseline. Üle Eesti oli päikesepaistet vähemalt ca 1/3 

võrra rohkem kui keskmiselt on registreeritud. Kesk- ja Kagu-Eestis oli päikesepaistelist 

aega koguni ligikaudu poole rohkem tavapärasega võrreldes (joonis 6.).   

 

 

Joonis 6. 2018. a. maikuu päikesepaiste summa protsent normist ( Loodla. K, et al. 2019). 

 

Ka järgnevad juuni ja juuli olid kogu Eestis oluliselt päikesepaistelisemad, kui pikaajalised 

keskmised näitajad (joonis 7.) (Loodla. K, et al. 2019). 
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Joonis 7.  2018. a.päikesepaiste kestus tundides ühes kuus Viljandi mõõtejaamas (Loodla. 

K, et al. 2019). 

Päikesepaistelised ilmad avaldavad positiivset mõju marjade värvile kuna päikesekiirgusel 

on teatud piirini  positiivne mõju antotsüaanide sünteesile marjakestas (Cortell ,Kennedy 

2006, . Woznicki et al. 2015).  

 

2.3.3. Sademed 

 

Peamisel õitsemise ja viljade valmimise perioodil maist juulini oli sademeid oluliselt 

keskmisest vähem (joonis 8.). Mai ja juuli olid eriti sademetevaesed – sel perioodil sadas 

ligikaudu alla poole tavapärasest  antud perioodi sademete hulgast. Juunis oli veidi rohkem 

sademeid, kuid ka juuni jäi sademete poolest alla tavapärase keskmise. (Loodla. K, et al. 

2019).    
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Joonis 8. Keskmised sademete hulgad mm 2018. aastal Viljandi mõõtmisjaamas ja 

Massumõisa sademetemõõtmisjaamas. Võrdlusena on antud pikaajaline keskmine sademete 

hulk Viljandi mõõtmisjaamas. 

 

Musta sõstra veetarve ei ole väga suur. 15mm sademeid nädalas on piisav, kuid saagikus 

suureneb märgatavalt, kui kasvuperioodil on sademete hulk 25mm nädalas (Libek et al. 2013 

ref Dobos 1960). Sademete hulka kujutavat jooniselt on näha, et sademete hulk 

kasvuperioodil oli allapoole soovitatud normi. Antud istanduses lisakastmisi ei tehtud.  
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2.4. Kasutatud biostimulaatorid  

 

Raskila – tegemist on vedela orgaanilise kontsentreeritud kasvustimulaatoriga, mida on 

võimalik kasutada lehekaudsel väetamisel. Raskila on toodetud Leedus. Raskila tootmiseks 

kasutatakse looduslikult puhast vermikomposti, mille algmaterjaliks on mahetootmisest 

pärinev hobusesõnnik. Biostimulaator sisaldab erinevaid mikro- ja makroelemente, 

huumusaineid, kasvu- ja arenguhormoone, humiin- ja fulvohappeid, fütovitamiine. Kõik 

toitained ja elemendid on 100% taimede poolt omastatavad, bioloogiliselt aktiivsed. Tootele 

pole juurde lisatud keemilisi lisandeid ega konservante. Toode stimuleerib taimekasvu, 

suurendab saagikust, aitab taimedel paremini omandada mullast toitaineid ja aitab taimi 

kaitsta haiguste ja kahjurite eest.  Toode sisaldab : 

o kuivaine  – orgaaniline osa 81,33 % 

o Lämmastik (N), fosfor (K), kaalium (K): vähemalt 6-1-14 g/l 

o Humiin- ja fulvohapped: vähemalt 3 g/l 

o Mikroelemendid. Fe, Zn, Mg, Mn, Mo, B, Cu 

o Toode on lubatud kasutamiseks mahepõllumajanduses (Agripartner ..2019) 

Toote kasutamisel on saadud kuni +20-40% suurem saak ja kuni +15-26% suuremad saagi 

kvaliteedi näitajad (BIOORG.. 2017). Suvinisu töötlemisel Raskilaga on saadud saagi 

kõrgem proteiinisisaldus, enam võrseid ja need olid pikemad (Kangor, 2018). 

GreenTop Taimeramm – Tegemist  on vermikompostiga. Toodetud vihmaussi ’Staratel’ 

poolt. Taimeramm on ka mikrobioloogiline väetis, milles eluneb unikaalne 

mikroorganismide kooslus, kes loob mullaviljakust ja suurendab taimede immuunsust. 

(Taimeramm 2019) 

Toode sisaldab 

o pH = 6 - 7,5  

o humiinaine sisaldus kuivaines mitte vähem kui 25%  

o lämmastiku (N) sisaldus 800 mg/100 g kuivaine kohta  

o fosfori (P) sisaldus 900 mg/100 g kuivaine kohta  

o kaaliumi (K) sisaldus 800 mg/100 g kuivaine kohta  

o mikroelemendid: Mg, Fe, B, Mn, Cu, Mo, Zn (Taimeramm 2019) 
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Eesti Maaülikoolis läbi viidud katsetes kartulitega tõstis GreenTop Taimerammu kasutamine 

osadel sortidel saagikust ning parandas mugulate kvaliteeti (Eremeev, 2015). Teises 

uuringus leiti, et preparaat avaldas negatiivset mõju taimekahjurite kehamassile (Hiiesaar et 

al. 2013). 

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. Tänu aktiivsete koostisosade 

kombineeritud toimele on  Folicist'il taime rakus topelt roll, ta stimuleerib ainevahetust ning 

leevendab intensiivsest ainevahetusest põhjustatud stressi. Õitsemise ajal kasutades 

parandab ja ühtlustab õitsemist ning soodustab viljade moodustumist, mille tulemuseks on 

ühtlasem ja suurem toodang. Kasutades Folicisti pärast viljade moodustumist ühtlustab ja 

suurendab toodangut (Folicist 2019). 

Toitainete sisaldus massiprotsentides  

o Üldlämmastik 1,5% 

o Kaalium elemendina 5,1% 

o Orgaaniline süsinik 11% 

o Vabad aminohapped glütsiin-betaiin 10% 

o Orgaaniline aine 35% (Folicist 2019). 

Uuringutes on leitud, et Folicist avaldab positiivset mõju seemnete idanemisele ja taime 

juurte arengule, kiirendades taime ainevahetust. (Ziosi et al. 2012). 

Fylloton on vedel biostimulaator, mis põhineb taimset päritolu aminohappe kompleksil ja 

on kombineeritud Ascophyllum nodosum´i vetikaekstraktidega. Ascophyllum nodosum´i 

ekstraktid on rikkad stressivastaste ainete ja looduslike kasvuedendajate poolest, mis 

suurendavad aminohapete taimekasvu edendavat mõju. Tänu preparaadi koostisosade 

vahelisele kombinatsioonile ja sünergiale saavutatakse vegetatiivse kasvu paranemine 

Taimed taastuvad tõhusamalt abiootilisest stressist ja peavad stressile paremini vastu tänu   

fütoprotektoritele (proliin, hüdroksüproliin, betaiin, mannitool). Samuti aitab toode vältida 

agro-keemilistest võtetest tulenevat kasvuseisakut  tänu ainevahetuse stimuleerimisele. 

Kasutamistihedus sõltub kasutamise eesmärgist. Peale ebasoodsaid ilmastikutingimusi 

tuleks Fyllotoni kasutada kohe esimesel võimalusel peale keskkonnast tulenevat stressi. 

Vegetatiivse kasvu parandamiseks kasutada Fyllotoni 3-4 korda pärast puhkefaasi  7-10 

päevase vahega (Fylloton 2019). 
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Toiteelementide sisaldus massiprotsentides ja grammides liitri kohta: 

o Üldlämmastik (N) 6,0%  ; 72g/l 

o Orgaaniline süsinik ( C) 25,2 %  (Fylloton 2019) 

Fylloton on näidanud teadusuuringutes fotosünteesi ergutavat toimet. Fyllotoni lahust 

manustati taimedele lehtede kaudu (Kocira et al. 2015). 

 

Vinasse  on    suhkruroo ja suhkrupeedi tootmisjääk. Antud katses kasutati pärmitööstuses 

suhkrupeedist saadud toodet. Vinasse on aminohapete rikas toode. Valgud koos suhkrute 

jääkidega mõjuvad  aktiveerivalt mullaelustikule. Vinasse sisaldab toiteelemente  N ja K. 

Vinasse kiirendab taimede  stressijärgset taastumist.  

Uuringud on näidanud Vinasse kasulikku mõju mullaelustikule ja  selle aktiivsusele (Tejada 

et al. 2011). Mõõdukates kogustes kasutatuna on Vinasse suurendanud nisu saagikust, 

kiirendanud orgaanilise aine lagunemist ja suurendanud mulla lämmastikusisaldust (Tejada, 

Gonzales 2015). 
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2.5. Põldkatse 

 

Iga biostimulaatori lahusega  pritsiti  istandikus kahte rida. Iga variandi vahele jäi üks rida 

põõsaid puhvriks tagamaks teise biostimulaatori  sattumist juhulikult  katsevariandile (joonis 

9.). Katsesse minevad põõsad valiti biostimulaatoriga töödeldud ridadest juhuslikult. Valitud 

põõsad märgistati ja nendel tehti  varisemise loendus, marjade kaalumine  ja võeti 

marjaproovid  hilisemateks biokeemilisteks analüüsideks. 

 

Joonis 9.  Katsevariantide paigutus istanduses  

Katses olnud   variandid,  biostimulaatorid  ja töölahuse kontsentratsioon veega segatuna 

olid järgmised:  

1. variant,   kontroll, puhas vesi 

2. variant,  Raskila vermikompost (0.8% vesilahus) 

3.  variant, GreenTop Taimeramm Tuhala Bio (1%),  

4. variant, Folicist (0.3%),  

5. variant, Fylloton (0.5%)  

6. variant, Vinasse (1%).  

Musta sõstra põõsaid pritsiti 2018. a. iga preparaadiga 3 korda (8.05; 23.05 15.06), 

kontrollvarianti pritsiti puhta veega. Pritsimiseks kasutati ventilaatorpritsi.  
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Marjade kaalu määramiseks korjati 18.07.2019 igast variandist 25 juhuslikku marja kaaluti 

nende keskmine. Samal päeval korjati ka marjaproovid edasisteks biokeemilisteks 

analüüsideks. Analüüsideks minevad marjad külmutati. Marjaalgete varisemise loendus tehti 

13.06.2018.  Igast variandist kolmel põõsal loendati 25 kobaral  varisenud marjaalged. 

(Rätsep et al. 2019). 

Iga variandi saak koristati marjakombainiga.  Saak kaaluti ja jagati põõsaste arvuga. Nii 

saadi keskmine põõsa saak.   

 

2.6. Keemilised analüüsid 

 

Kõik biokeemilised analüüsid sooritati  Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja 

keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse laboris. °Brix, orgaanilised happed ja 

pH  on määratud 12.09.2018, askorbiinhappe analüüsid tehti 11.12.2018. Biokeemilisteks 

analüüsideks sulatati 2018. aasta  suvel külmutatud  musta sõstra viljad. Viljad püreestati ja   

saadud püreest tehti vajalikud analüüsid. 

Biokeemilised analüüsid viidi läbi 3 korduses. Viljade rakumahla kuivaine sisaldus (°Brix) 

määrati ABBE digitaalse refraktomeetriga (Comecta, S.A, Hispaania). Tiitritavate hapete 

sisaldus määrati 0.1N NaOH-ga tiitrimisel arvutatuna sidrunhappele (%) ja askorbiinhappe 

ehk vitamiin-C sisaldus Tilmans’i meetodil automaat-titraatoriga Titrando 905 (Metrohm, 

Šveits). (Rätsep et al. 2019). 

Statistiline andmetöötlus teostati MS Excel programmis. Kasutati ühefaktorilist 

dispersioonanalüüsi (ANOVA). 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Õite ja marjaalgete varisemine 

 

2018. aastal ei esinenud õitsemise ajal öökülmasid ja maikuu keskmine õhutemperatuur oli 

üle 15℃, mis on ligikaudu  4℃ kõrgem pikaajalisest keskmisest. Tabelis 1 on näha, et 2018. 

aastal on varisemise osakaal oluliselt väiksem kui tavapärased kirjanduses toodud keskmised 

näitajad. Statistiliselt oluliselt mõjutasid varisemise protsenti negatiivselt biostimulaatorid  

Raskila, Fylloton ja Vinasse. Kuna öökülmasid perioodil ei esinenud ja tolmeldamiseks olid 

temperatuurid piisavalt kõrged, kuid samas oli sademete hulk maikuus erakordselt madal, 

siis  oleksid  biostimulaatorid võinud avaldada positiivset mõju taimele põuast põhjustatud 

stressiga toimetulekul. Kuid sellist  mõju katse ei tõestanud. 

Tabel 1. Õite - ja marjaalgete varisemine. 

Variant 
Õite arv 
kobaras 

Marjade arv 
kobaras 

Õie ja marjaalgete 
varisemise % 

kontroll 6.5 6.1 5.8 % 
Raskila 5.8 5.2 11.0 % 
GreenTop 6.2 5.8 6.2 % 
Folicist 5.9 5.3 9.8 % 
Fylloton 5.5 4.8 12.2 % 
Vinasse 5.7 4.9 13.4 % 

 

Varasemates sama sordiga  mahekatsetes on saadud marjaalgete varisemise tulemuseks 

keskmiselt 10,5% ( Kahu et al 2009), mis on sarnane käesolevas katses saadud tulemustele. 
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3.2. Saagikus 

 

Saagikus varieerus vahemikus 0,53 kg kuni 1,08 kg marju ühelt põõsalt (joonis 10.). Kõige 

väiksem oli saagikus Raskilaga töödeldud variandil ja kõige suurema saagikuse andis 

töötlemine preparaadiga Green TOP. Raskilaga töödeldud variant jäi alla ka 

kontrollvariandile.  Kontrollvariant, Folicist ja Vinasse jäid saagikuselt veidi alla ühe kilo 

põõsalt – vastavalt siis 0,95 kg, 0,91 kg ja 0,97 kg põõsalt. Suurimad saagid saadi töötlemisel 

Green TOP ja Fylloton.  

 

 

Joonis 10. Erinevate biostimulaatorite mõju musta sõstra saagikusele. (PD95%= 0,2). 

Statistiliselt oluliselt erines Raskilaga töödeldud põõsastelt saadud saak, mis oli ligikaudu 

poole väiksem võrreldes teiste variantidega. Ülejäänud variandid ei erinenud üksteisest 

statistiliselt oluliselt. 
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3.3. Marja mass 

 

Ühe marja mass varieerus vahemikus 0,67 grammi kuni 0,95 grammi (joonis 11.). 

Kontrollvariant ja Raskila töödeldud variant ei erinenud üksteisest statistiliselt ja nende kahe 

variandi marja massid jäid oluliselt väiksemaks võrreldes teiste variantidega.  Statistiliselt 

oluliselt paremad tulemused saavutati teiste biostimulaatoritega. Võrreldud variantidest 

suurim  marja mass oli Vinassega töödeldud variandil. Hea tulemus saadi ka GreenTop ja 

Folicistiga töödeldud variantidel (Rätsep et al 2019). 

 

 

Joonis. 11.  Erinevate biostimulaatoride mõju musta sõstra marjade massile (PD95%=0,13). 

Varasemates uuringutes on saadud samal sordil maheviljeluses marja massiks 0,9g (Kikas 

et al 2017) ja 0,8g -1,4g ( Kahu et al 2009). Varasemad  tulemused on sarnased käesolevas 

töös saadud tulemustele. 

Käesolevas töö tulemuste põhjal võib öelda, et  biostimulaatorid Vinasse, Folicist ja 

Greentop mõjutasid oluliselt marja massi.  Kontrollvariandiga võrreldes oli Vinassega 

töödeldud põõsastel saadud marja mass ca 40% kõrgem. Marja mass on oluline just kohe 

värskelt tarbimisse minevate marjade juures (Rätsep et al 2019).  
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3.4. Marjade rakumahla  pH 

 

Marjade rakumahla pH taseme varieeruvus oli vahemikus 3,2-3,3 (joonis 12.). Tulemustest 

on näha, et pH varieerub vähe. 

 

 

Joonis 12. Erinevate biostimulaatoride mõju musta sõstra marjade viljaliha pH tasemele. 

(PD95%= 0,05) 

Võrreldes kontrollvariandiga olid kõrgemad tulemused Raskilaga ja Folicistiga töödeldud 

variantidel. Teised biostimulaatorite variandid olid kontrollvariandiga samal tasemel.  
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3.5. Kuivaine sisaldus 

 

Marja rakumahlas lahustunud kuivaine sisaldus varieerus antud katses vahemikus 14,3 – 

16,8 (joonis 13.).  Statistiliselt kõrgeimad tulemused saadi Raskila ja  Folicistiga töötlemisel.  

Ülejäänud variandid ei erinenud statistiliselt oluliselt kontrollvariandist. Biostimulaator 

Folicist suurendas marja rakumahlas lahustunud kuivaine sisaldust võrreldes 

kontrollvariandiga 13%. Biostimulaator Raskila suurendas võrreldes kontrollvariandiga 

rakumahlas lahustunud kuivaine sisaldust 9%. Siit võib järeldada, et suurema 

suhkrusisaldusega marjade saamiseks võiks kasutada just neid kahte biostimulaatorit. 

(Rätsep et al 2019). 

Vinasse ja GreenTop  jäid aga samale tasemele kontrollvariandiga.  Ükski biostimulaator ei 

mõjutanud rakumahla kuivainesisaldust  võrreldes kontrollvariandiga negatiivselt. 

 

 

Joonis 13. Erinevate biostimulaatorite mõju musta sõstra marjade viljaliha kuivaine 

sisaldusele (PD95%= 0,9). 

Varasemates katsetes sama sordiga on saadud rakumahla kuivaine sisalduseks 15,6-16.1% 

(Kikas et al 2017). See tulemus on sarnane käesolevas katses mõõdetud näitajatega. 
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3.6. Askorbiinhappe sisaldus 

 

Antud katses varieerus askorbiinhappe sisaldus vahemikus 95,4mg/100g kuni 121,8mg/100g 

(joonis 14.). Parima tulemuse andis Fyllotoniga töödeldud variant. Ülejäänud 

biostimulaatoritega töödeldud variandid jäid alla kontrollvariandile. Statistiliselt oluliselt 

madalamaks jäi tulemus Vinassega töödeldud variandil (Rätsep et al 2019).  

 

 

Joonis 14. Erinevate biostimulaatoride mõju musta sõstra marjade viljaliha askorbiinhappe 

sisaldusele. (PD95%= 9,5) 

 

Varasemates sama sordiga läbi viidud maheviljeluskatsetes on askorbiinhappe sisaldus 

olnud vahemikus 134-171mg/100g ( Kahu et al 2009) ja 104-164mg/100g (Kikas et al 

2017).  Antud uurimistöös saadud tulemused jäävad kohati alla varasemalt saadud 

tulemustele. Askorbiinhappe sisaldus sõltub paljuski kasvuaasta ilmastikutingimustest ja 

2018. aasta kevad ja suvi olid erandlikult soojad ja päikesepaistelised. Soomes tehtud 

katsetes  on leitud negatiivne korrelatsioon  päikesekiirguse intensiivsuse ja askorbiinhappe 

sisalduse vahel ( Zheng, 2013).  
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3.7. Orgaanilised happed 

 

Orgaaniliste hapete sisaldus marjamahlas varieerus vahemikus 1.7g/100g kuni 2,67g/100g 

(joonis 15.) (Rätsep et al. 2019). Siin avaldus valdava osa biostimulaatorite positiivne mõju 

orgaaniliste hapete sisaldusele. Ainult Vinassega töödeldud variandil puudus statistiliselt 

oluline mõju orgaaniliste hapete sisaldusele ja see variant oli kontrollvariandiga samal 

tasemel. Teiste biostimulaatorite kasutamisel oli orgaaniliste hapete sisaldus statistiliselt 

oluliselt kõrgem. 

 

 

Joonis 15. Erinevate biostimulaatorite mõju musta sõstra marjade viljaliha orgaaniliste 

hapete sisaldusele (PD95%= 0,46). 

Varasemates uuringutes sama sordiga maheviljeluses on saadud orgaaniliste hapete 

sisalduseks 2,8g kuni 3,2g/100g ( Kikas et al. 2017). Antud uurimistöös saadud tulemused 

jäävad madalamaks võrreldes varasemate tulemustega. Üheks põhjuseks võib olla madal 

õhuniiskus. Soomes läbiviidud uurimustes leiti, et mõningatel musta sõstra sortidel võib 

madal õhuniiskus viia orgaaniliste hapete sisalduse langemisele (Zheng, 2013).  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on võrrelda erinevate maheviljeluses lubatud 

biostimulaatorite (leheväetiste) mõju mahe musta sõstra viljade keemilisele koostisele ja 

saagikusele. Magistritöös püstitati hüpotees - biostimulaatorid mõjuvad positiivselt marjade 

biokeemilisele koostisele ja saagikusele. 

Magistritöö olulisemad tulemused olid järgmised:  

 Õite ja marjaalgete varisemisele kasutatud biostimulaatorid võrreldes 

kontrollvariandiga positiivset mõju ei avaldanud 

 Marja massile avaldasid positiivset mõju biostimulaatorid Vinasse, GreenTop ja 

Folicist 

 Põõsa saagikusele biostimulaatorid statistiliselt olulist positiivset mõju ei avaldanud. 

 pH näitajad varieerusid vähe 

 Marja rakumahlas lahustunud kuivaine sisaldust mõjutasid positiivselt Raskila ja 

Folicist. Viimasena mainitud biostimulaator suurendas marja rakumahlas lahustunud 

kuivaine sisaldust koguni 13% 

 Askorbiinhappe sisaldust mõjutas positiivselt Fylloton. Kõik tulemused 

askorbiinhappe osas jäid võrreldes varasemate uuringutega  suhteliselt madalaks. 

Seda saab põhjendada katseaasta kevadel ja suvel valitsenud erakordselt kuivade ja 

soojade  ilmastikutingimustega. 

 Orgaaniliste hapete sisaldust mõjutasid positiivselt viiest kasutatud biostimulaatorist 

neli – Raskila, GreenTop, Folicist ja Fylloton. Samas jäid ka siin tulemused võrreldes 

varasemate uuringutega madalamaks. Ka siin võisid avaldada oma mõju katseaastal 

valitsenud ilmastikutingimused.  

 Magistritöös püstitatud hüpotees leidis osaliselt kinnitust. Tulemustest võib järeldada, et 

biostimulaator, mis mõjuks ühtviisi positiivselt kõikidele uuritud näitajatele, üheselt välja 

tuua ei saa. Kõige paremaid tulemusi saadi biostimulaatoriga Folicist - mis mõjutas 

positiivselt nii marja massi, marja rakumahlas lahustunud kuivaine sisaldust kui ka 

orgaaniliste hapete  sisaldust.  Biostimulaatoriga Fylloton saavutati hea tulemus 

askorbiinhappe sisalduse näitajates. Antud katse tulemuste põhjal jäid biostimolaatori 

Raskila  katsetulemused kõige tagasihoidlikumaks - marja massi ja saagikuse näitajad jäid 
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alla kontrollvariandile ning teiste mõõdetud näitajate osas oli katses paremaid tulemusi 

andnud biostimulaatoreid. 

 

 Sobivate biostimulaatorite valikul mahe musta sõstra istandikus kasutamiseks peaks 

mõtlema lõppeesmärgile – kas oluline on võimalikult suur saak, suured ja kvaliteetsed 

marjad või marjade biokeemiline koostis. Kui eesmärgiks on realiseerida marjad kohe 

dessertmarjadena, siis on oluline marja mass ja kvaliteet, kui saaki kasutatakse aga 

toidulisandite tootmiseks või farmaatsiatööstuse toorainena, siis on olulisem marjade 

biokeemiline koostis. 

Katseaasta ilmastik mõjutas väga oluliselt katsel saadud tulemusi. Kuna agrotehnoloogilised 

katsed ja uuringud on pikaajalised, siis parimate biostimulaatorite väljaselgitamiseks ja 

lõplike soovituste andmiseks mahe musta sõstra istandikesse, on kindlasti vajalik katsete 

jätkamine. 
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