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Töö eesmärgiks on selgitada välja mahetingimustes külvieelse puhtimise mõju 

söögisibula kasvamaminekule ning saagikusele. 

Maheviljeluses on oluline haiguste- ja kahjuritevaba paljundusmaterjali kasutamine ning 

vajadusel puhtimine. Ei ole lubatud kasutada sünteetilisi pestitsiidide ja mineraalväetisi.  

Külvieelne puhtimine viidi läbi mahepõllumajanduses lubatud preparaatidega: Mycostop, 

Prestop, Rhizocell, UBP110, EM ja Bioorg VH. Kombineeriti kolm varianti, EM+Bioorg 

VH, EM+Mükoriisa, EM+Merevetikaekstrakt.  

Uuringus teostati põldkatsed ja säilituskatse. 2018. aastal viidi läbi analoogne katse. 

Sort `Stuttgarter Riesen` puhul sibula tärkamise katses avaldasid statistiliselt usutavat 

mõju võrreldes kontrollvariandiga puhtimispreparaadid EM+Mükoriisa ja Mycostop.  

Sort `Sturon` sibulate tükiarvule (tk/m2) avaldasid statistiliselt usutavat mõju võrreldes 

kontrollvariandiga puhtimispreparaadid EM+Bioorg VH ja UBP 110. Sort `Stuttgarter 

Riesen` säilituskatses avaldasid statistiliselt usutavat negatiivset mõju võrreldes 

kontrollvariandiga preparaadid EM+Merevetikaekstrakt, EM+Mükoriisa ja Rhizocell. 

2018. aastal sort `Stuttgarter Riesen` puhul oli tärkamiskatses usutav mõju preparaatidel 

Mycostop, Prestop, Rhizocell, EM ja EM+Raskila ja EM+Mükoriisa. Saagikusele avaldas 

positiivset mõju kombineeritud preparaat EM+Mükoriisa.  
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The aim of the study is to find out the effect on the growth and yield of onions of pre-

sowing treatment under the conditions of organic cultivation. 

In organic farming, the use of disease- and pest-free propagating material and, if 

necessary, pre-sowing treatment is important. The use of synthetic pesticides and mineral 

fertilizers is not permitted.  

The pre-sowing treatment was carried out with preparations approved in organic farming: 

Mycostop, Prestop, Rhizocell, UBP110, EM, and Bioorg VH. Three variants, EM + 

Bioorg VH, EM + Mycorrhiza, EM + Seaweed Extract, were combined.  

The study included field trials and a storage trial. In 2018, a similar experiment was 

performed. 

In the case of the variety `Stuttgarter Riesen`, treatment with preparations 

EM+Mycorrhiza and Mycostop had a statistically significant effect in the onion 

germination test compared to the control variant.  

Treatment with preparations EM+Bioorg VH and UBP 110 had a statistically plausible 

effect on the number of bulbs of the variety `Sturon` (pcs/m2) compared to the control 

variant. 

In the storage test of the variety `Stuttgarter Riesen`, the preparations EM + Seaweed 

Extract, EM + Mycorrhiza, and Rhizocell had a statistically plausible negative effect 

compared to the control variant. 
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In 2018, the preparations Mycostop, Prestop, Rhizocell, EM and EM+Raskila, and 

EM+Mycorrhiza had a plausible effect in the germination test of the variety `Stuttgarter 

Riesen`. Yields were positively affected by the combined preparation EM + Mycorrhiza.  

Keywords: treatment, onion, yield, organic farming 
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SISSEJUHATUS 

Kesk- Euroopasse jõudis sibul V-VI sajandil ning Venemaale XII-XIII sajandil (Raudseping 

2006). Sibul on üks majanduslikult tähtsamatest köögiviljadest tulenevalt tema maitsest ja 

tervist toetavatest omadustest. Sealhulgas vähi vastased kantserogeensed toimeomadused, 

trombide ja astma vastane ning antibiootiline toime (Suleria jt 2015). 

Mahepõllumajanduslikult kasvatati avamaa köögivilja 2018. aastal 216,8 ha, 2019. aastal 

125,7 ha. Mahesibula kasvatus Eestis: 2019. aastal kasvatati sibulat 2,8 ha ja kogutoodang 

oli 16,9 t/ha. 2018. aastal kasvatati sibulat 2,3 ha ja kogutoodang oli 29,8 t/ha 

(Põllumajandusamet 2020a). Sibulat kasvatati maailmas 2018. aastal kõige rohkem Indias 

1 315 000 ha, Hiinas 1 118 810 ha, Nigeerias 374316 ha (FAO 2020). 

Maailmas näitab mahetootmise areng kasvavat trendi. Mahetoiduturu maht 2018. aastal on 

96,7 mld eurot, 2017. aastal oli 90 mld eurot. Suurim maheturg 2018. aastal on USA (40,6 

mld eurot), Saksamaa (10,9 mld eurot) ja Prantsusmaa (10,1 mld eurot). Maailmas on 2018. 

aastal mahemaapinda 71,5 miljonit hektarit, 2017. aastal oli 69,8 miljonit hektarit. (The 

World of…2019, 2020). Eesti liigub maailma kasvutrendiga samas suunas, mahemaad oli 

Eestis 2019. aastal 224 161 ha, 2018. aastal 210 033 ha (Põllumajandusamet 2019a, 2020b).  

Maheköögiviljakasvatus on kasumliku tootmise ja selle kontrollimiseks kasutatavate 

meetodite jaoks väljakutse. Erinevad taimehaigused põhjustavad igal aastal olulist 

saagikadu ja majanduslikku kahju. Teaduse- ja arendustegevuse eesmärk on leida lahendusi 

köögiviljatootmise probleemidele ja parandada saagi kvaliteeti (Kuivainen jt 2015). 

Seoses maailma elanikkonna kasvuga on toiduainete tootmine ilma loodusressursse 

kahjustamata üks suuremaid väljakutseid. On jõutud kriitilisse punkti, kus inimtegevuse 

negatiivsed mõjud põhjustavad pöördumatuid globaalseid muudatusi ökosüsteemis ning 

loodetakse leida probleemile uudseid lahendusi (Canellas jt 2015). 

Ettevõtted peavad panustama integreeritud lahendustesse agrosüsteemi, talu ja maastiku 

tasandil, millest biostimulandid on näiteks üks element (Jardin 2015).  

MTÜ Maheklaster koosololekul 27. märtsil 2017. (Maamajandus 2017) käivitati nelja 

aastane projekt “Innovatsioon mahetaimekasvatuses”. Projekti põhirõhk on suunatud 

mahepõllukultuuride ja maheköögivilja kasvatustehnoloogiate parendamisele, lähtuvalt 
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tootjate probleemidest ja vajadustest. Mullaviljakuse tase ja saagikus ei rahulda tootjaid ning 

seetõttu otsitakse võimalusi olukorra parandamiseks. Loodetakse leida kompleksseid 

lahendusi. Mahetootmine laieneb Eestis iga aastaga ja tootjate vajadus teaduspõhise info 

järele kasvab.  

Köögiviljast on koduturul puudus, loodetavasti aitab projekt toodangumahtude kasvu 

kiirendada (Maamajandus 2017). Uudsete tehnoloogiate väljatöötamine toimub 

põllumajandustootjate kaasabil ning katsed toimuvad suures osas tootjate põldudel. Sellega 

luuakse head eeldused paremate lahenduste kiireks kasutusele võtmiseks igapäevases 

mahetootmises. 

Käesolev töö on üks uurimus selle projekti raames (Maheklaster 2017), et välja selgitada 

mahepõllumajanduslikus tootmises kasutada lubatud bioloogiliste vahendite efektiivsus 

söögisibula paljundusmaterjali mahapanekueelsel töötlemisel. 

Töö hüpotees: söögisibula külvieelne puhtimine soodustab taimede kasvamaminekut ja 

suurendab saagikust.  

Soovin tänada kõiki, kes aitasid käesoleva töö koostamisel. Eriti soovin tänada töö 

juhendajat Priit Põldmat. Tänan Maheklastrit projekti “Innovatsioon mahetaimekasvatuses” 

rahastuse eest ning projekti partnereid Peri Mahemõisa ja Tarvastu Saariku talu. 
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1. SIBULA KASVATUS MAHEVILJELUSES JA 

PUHTIMISVÕIMALUSED 

1.1. Söögisibula saagikust mõjutavad tegurid 

Sibulköögiviljade kasvatuse esmaseks eesmärgiks on tagada tootmises kõrgekvaliteediline 

saagikus (Brewster 2008). Soomes viidi läbi uurimus, kus olid vaatluse all 

mahepõllumajandusliku sibulafarmi tootmiskulud, kulustruktuur ning kasumlikkus. Uuring 

tõi välja, et mahepõllundusliku väikese 1,5-hektarilise sibulafarmi keskmine saagikus on 25 

t/ha ja kadu 30%. Tavatootmises kasvatatud sibula saagikus on 30 t/ha ja kadu 10%. 

(Iivonen jt 2014). Sibula saaki mõjutavad mitmesugused haigused ja kasvuhäired. Enamik 

haigustest on põhjustatud seente või bakterite poolt, kuid lisaks nendele võib olla põhjuseks 

ebasoodne ilmastik, õhusaasteained, pinnaseolud, taimele vajalike toitainete puudus kuid ka 

põllul kasutatud kahjurtõrje tooted (Aglave 2019). 

Sibul eelistab kergema lõimisega mulda, sobib neutraalne muld ja päikseline kasvukoht. 

Toitainetevajadus on sibulal keskmine, kuid oluline on kaalium ja fosfor (Carlsson jt 2008). 

Pinnase soovituslik pH vahemik 6-7, kuid Kanadas Ontarios kasvatatakse sibulat 

turbapinnasel, mille pH on 4. Soolased mullad ei ole sibulakasvatuseks sobivad (Brewster 

2008). Sobivaim aeg tippsibula mahapanekuks on mai I dekaad, kui öökülmade oht on 

möödas (Põldma jt 2010). Sibul hävineb temperatuuril -8-11 °C (Brewster 2008). 

Sibulakultuuri tootmise oluline etapp on elujõulise seemne külvamine, sobiv tihedus, 

seemnete kõrge kvaliteeditase ning ühtlane idanemine ja seemikute tärkamine (Brewster 

2008). Tippsibulad istutatakse 2-4 cm sügavusele, reavahe 50 cm, (10) 15-20 taime meetri 

peale.  Raskematel muldadel ei soovitata väiksemaid tippsibulad (10-15mm), kuna 

tärkamine võib olla raskem (Carlsson jt 2008). Suuremate tippsibulate toitainete varud on 

suuremad ning sibulad tärkavad varem (Raudseping 2006), liiga sügavale istutamine 

soodustab sibulate putkeminekut, väikesed tippsibulad ei lähe putke, kuna nende toitevarud 

on selleks liiga väikesed.  
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Sobivad tingimused kultuurtaimede kasvuks ning mis tõstavad nende vastupanu- ja 

konkurentsivõimet haiguste, kahjurite ning umbrohtude suhtes on: hea agrotehnika 

kasutamine, mullas vee- ja õhurežiimi reguleerimine, mullaharimine, tasakaalustatud 

väetamine ning teised agrotehnilised võtted. Tõrjes on soovitav kasutada aktiivseid 

meetodeid, eriti keemilisi ja bioloogilisi. (Uusna jt 2004). 

Põlluharimises tuleb jälgida, et sibulavagudele ei tekiks tihedat mullakoorikut, mille tõttu 

on seemnete tärkamine raskendatud. Puhitud seemned suudavad idaneda kiiremini ja nad 

tärkavad enne kui mullapinnas muutub liiga kõvaks (Brewster 2008).  

Kahjurite ja haiguste leviku tõkkeks on soovitav, kui sibulapõllul on taimede vahel suurem 

vahe, taimed on istutatud vagudesse ning kasvukoht on tuuline (Brewster 2008). Haiguste 

ja kahjurite leviku tõkestamiseks ei tohi samal väljal 4-5 aastat sibulköögivilju kasvatada 

(Põldma jt 2010). Piisav külvikordade vahekord on sibulate kasvatuses oluline tegur 

(Kuivainen jt 2015). 

Eelviljadest sobivad sibulale kultuurid, mis on saanud orgaanilist väetist. Sõnnikut ei ole 

soovitav sibulapõllule anda, kuna suurendab sibulakärbse kahjustuse ohtu ja sibula 

kasvuperiood pikeneb, äärmisel vajadusel võib väetada kompostiga, 20-30 t/ha (Põldma jt 

2010). 

Umbrohtumus on olulise tähtsusega, sibulapõld tuleb hoida varakult umbrohupuhas.  Sibul 

jääb algses kasvufaasis konkurentsis umbrohtudega alla, kuna on aeglase algarenguga, 

umbrohud varjavad sibula eest kasvuks vajaliku päikesevalguse (Brewster 2008). Sibulat on 

hea kasvatada peale vaheltharitavaid kultuure (Carlsson jt 2008). Häid tulemusi on saavutud 

umbrohutõrjes Euroopa tingimustes leegituse kasutamisega (Põldma jt 2010). Leegitust ehk 

termilist umbrohutõrjet kasutatakse peamiselt tärganud umbrohu hävitamiseks enne 

kultuurtaime tärkamist põllul. Leegitus on efektiivne aeglaselt idanevate köögiviljade 

(porgand, petersell, pastinaak, söögipeet, sibul) puhul (Põldma, Moor 2018). 

Kui võimalik, tuleks sibulakasvatuses planeerida kastmisvõimalus (Brewster 2008). Sibula 

juurestik on suhteliselt madal, ning kasvu algfaasis ei suuda sibul umbrohtudega vee ja 

toitainete pärast konkureerida. 
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Taimekasvatuses on soovitav arvestada ka Maria Thuni külvikalendriga (Pallum 2007). 

Juurtaimi hooldatakse juurepäevadel, see tähendab, et need külvatakse, istutakse, samuti 

tehakse nii kõplamis- kui ka hooldustööd ja koristatakse ning konserveeritakse saaki 

juurepäevadel (Thun 2009).  

1.2. Söögisibula sordid, koristus ja säilitamine 

Sibula sordid jaotatakse sõltuvalt spetsiifilisest maitsest ja lõhnast, mis on tingitud eeterlike 

õlide sisaldusest: kibedateks, poolkibedateks ja magusateks. Põhiline eeterlike õlide 

koostisosa on disulfiid. Hariliku sibula sordid jagunevad ühe-, kahe- ja paljupungalisteks 

ehk pesasibulateks. On palju erinevate värvustega sibulaid: kollased, valged, punased ja 

vahepealsed toonid. (Raudseping 2006) 

Sibulakultuurid erinevad haiguskindluse poolest, seega tuleks erilist tähelepanu pöörata 

kasutatavale sordile (Kuivainen jt 2015). Eestis kasvatatakse üle 30 sibulasordi. Tippsibula 

sordid, mida eelistatakse kasvatada on nt `Jõgeva3`, `Stuttgarter Riesen`, `Cupido`, 

`Hercules`, `Red Carmen`,`Setton`, `Snowball` `Sturon` jt. `Jõgeva 3´on kibedamaitseline 

pesasibul, mis säilib hästi ja peab hästi vastu sibula-ebajahukastele. Sort `Cupido`on 

hübriidsort, ühtlase ja hea saagikusega ning säilib hästi. `Hercules`on suure saagikusega, 

hea ennakõidumiskindlusega ning sobib pikaajaliseks säilimiseks. `Red Carmen`on punase 

värviga saagikas sort hea säilivusega. ̀ Setton` on hilisepoolne saagikas sort, peab hästi vastu 

putkumisele. (Bender 2019) 

Sorti `Stuttgarter Riesen` kasvatakse palju, sort säilib hästi ja sobib ajatamiseks (Bender 

2019). Kasvatatakse tippsibulast. Lapikümara kujuga, pruunikaskollaste kattesoomustega, 

kasvatab alla sibula, mis võib kaaluda 100-300 grammi (Raudseping 2006). Tuntuim sort 

maailmas, kuna on soodsa hinnaga ja piisavalt hea säilivusega (Horticom 2020). 

Sort `Sturon` - sibul on piklikümar, lehed ja juured on tugevad. Lisaks `Stuttgarter Riesen` 

headele omadustele on suurema saagikusega, putkumiskindlus ja säilivus on parem 

(Horticom 2020). 

Traditsioonilise koristamisviisiga tõmmatakse sibulad mullast välja, päikesepaistelise ja 

kuiva ilmaga võib jätta sibulad põllule vagude peale kuivama (Brewster 2008). Söögisibul, 
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mis on mõeldud pikaajaliseks säilitamiseks, koristatakse siis, kui 50% pealsetest on 

lamandunud ja kolletuvad. Lühemaajaliseks säilituseks mõeldud sibulad võib koristada 

hiljem, kui kuivanud on 80-90% pealsetest (Põldma, Moor 2018). Sibula hoolikas 

käitlemine on eriti oluline koristamise ajal enne säilitamist. Tuleb vältida mehhaanilisi 

vigastusi, mille kaudu nakkused saavad levida (Buczacki, Harris 2010). 

Sibulapealsed lõigatakse tagasi umbes 3 cm kauguselt ja juured 0,5 cm kauguselt sibulast 

(Brewster 2008). Pidev aeglane lühiajaline kuivatamine temperatuuril 25-30°C ja 70-75% 

niiskusesisaldusega tagab, et sibulakaelad on täielikult kuivad ja sibulakoored muutuvad 

tugevamaks ja kuldpruuniks. Optimaalsed säilitustingimused sibula pikemaajaliseks 

hoiustamiseks: on 0°C ja õhuniiskus 60-70%, kõrgem temperatuur soodustab hahkhallituse 

levikut ja sibula kasvamaminekut. Magusamaitselised sibulad säilivad 1-2 kuud, 

kibedamaitselised 6-9 kuud. Sibul on etüleenitundlik ja etüleenirikkas keskkonnas suureneb 

seenhaigustesse nakatumine. Suuri kadusid tekitavad sibula-hahkhallitus ja rohehallitus. 

(Põldma, Moor 2018) Enamik sibula kahjudest (Iivonen jt 2014) tekivad ladustamise ajal.  

1.3. Sibulköögiviljade taimehaigused  

Soomes läbi viidud uuringu tulemusel järeldati, et kui õnnestuks saada kahjusid põhjustavad 

taimehaigused kontrolli alla, langeksid sibulafarmi tootmiskulud praeguselt 1,23 eurolt/kg 

kohta 0,84 euroni/ kg (Iivonen jt 2014). Põhilised sibulat kahjustavad taimehaigused on 

sibula-ebajahukaste ning sibula-hahkhallitus, vähem võib esineda sibularooste ja sibula-

koldtriipsust (Põldma jt 2010). 

Sibula-ebajahukaste (Peronospora destructor) – pealsetele tekkivad (harilikult juuli 

esimesel poolel) kahvatud laialivalguvad laigud, välimised lehed kaarduvad allapoole, 

tugeva nakkuse korral lehed lõtvuvad. Niiskel ajal ilmub lehtedele hallikasvioletne õhuline 

kirme, kasv kängub, lehed kattuvad mustja hallituskorraga, pealsed närbuvad, kolletuvad ja 

kuivavad tipust. Saak väheneb, sibulate säilivus halveneb. (Pallum 2007) 

Hahkhallitus (Botryotinia allii) – nakatunud sibulate mahapanekul arenevad kidurad, 

kollaste ja kääbusjate lehtedega taimed, lehed vajuvad longu, kattuvad halli koheva kirmega 

ja hävivad.  Nakatunud pealsetest tungib seen kasvu ajal või pärast koristust sibulakaela 

kaudu sibulasse ja põhjustab nn kaelamädaniku (Pallum 2007). Parasiit tungib taime 
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vigastuse kaudu ja esineb sagedamini peale külmakahjustusi (Buczacki, Harris 2010). 

Haigestumist soodustab niiske ja jahe kasvuperiood. Ennetusena soovitakse taimede 

pritsimist põldosja teega või kõrvenõgese leotisega (Pallum 2007). 

Sibularooste (Puccinia allii) – sibulataimel esineb kõikjal rooste eosjärke tugeva nakkuse 

korral lehed kolletuvad ja kuivavad, harva on kevadeoseid, sagedamini esinevad lehtedel ja 

seemnevartel oranžid suvieospuistulid. Haiguse arengut soodustavad kõrge õhuniiskus, 

madalad temperatuurid, tihe istutus, mulla suur lämmastikusisaldus ja kaaliumipuudus 

(Raudseping 2006). 

Sibula-koldtriipsus (Onion yellow dwarf virus) – tegemist on viirushaigusega, lehealusel on 

kollased triibud, haiguse süvenedes muutub lehestik kollaseks, kimardub, kõverdub, 

lamandub ning vajub kokku. Nakatunud taimest kasvanud sibulad on väikesed (Buczacki, 

Harris 2010). Haigustekitaja levib lehetäide ja tirtidega ning on ülekantav pealsete 

lõikamisega. Haigus ei levi seemnega (Pallum 2007). 

Valgemädanik (Sclerotinia spp) – haigus tabab sibulaid kasvamise ajal, lehed kuivavad ja 

kolletuvad, kuna juurestik mädaneb siis taimed vajuvad pikali. Sibula ümber on valge kohev 

seeneniidistik, tekivad mustad väiksed seenemügarad ehk sklerootsiumid (Buczacki, Harris 

2010). Seen säilib mullas seenemügaratena ja sibulais seeneniidistikuna (Raudseping 2006). 

Rohehallitus (Penicillium corymbiferum) – sibulale tekivad 2-3 kuulise säilimise järel 

kollakad sissevajunud laigud, sibul pehmeneb haiguse süvenedes. Laigud kattuvad valkja, 

hiljem roheka kirmega. Sibul kuivab, kude kortsub. Lõpuks muutub kogu sibul kortsunuks 

ja kergeks. Levikut soodustab soe ja niiske hoiuruum, haigestuvad esmalt mehhaanilise ja 

kahjurite vigastusega sibulad. (Raudseping 2006) 

Fusarioos (Fusarium spp.) - sibul muutub nakkusel roosakaks-pruunikaks, võib moodustuda 

valkjas mütseel – seeneniidistik. Sibul hakkab närbuma. Haigusega sibulal tekivad 

hallitusseened Penicillium ja Aspergillus (Pallum 2007). 

Põldudel, kus on esinenud (Fusarium spp.), tuleks kasutada ainult kõrge vastupidavusega 

sibulasorte, hoida põllud umbrohupuhtad ning valida kasvatamiseks niiskuskindlad sordid 

(Aglave 2019). Mitmete haigustekitajate oluliseks arenguteguriks on ülemäärane niiskus 

mullas. Niiskus on oluline kliimategur, mitmed kahjurid ja haigustekitajad (eriti seened) 
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kuivavad, surevad või lähevad puhkefaasi peale seda, kui niiskust pole piisavalt. Kuivad ja 

kuumad perioodid võivad kontrolli all hoida näiteks ebajahukastet ning mädanikke 

põhjustavad seenhaiguseid (Buczacki, Harris 2010). 

Orgaaniliste väetiste kasutamine soodustab haigusetekitajaile kahjulikult toimivate 

kiirikseente ja bakterite arengut mullas (Pallum 2007). Koristusjäätmete hävitamine, nagu 

kõrrekoorimine ning sügiskünd, viivad haigused ja kahjurid sügavamale, kus temperatuur ja 

niiskus ei ole nende arenguks soodsad (Taimekaitse…1982). 

Viimastel aastatel on sibula tootmine muutunud probleemiks Soome sibulakasvatuses, kuna 

istutusmaterjal on halva kvaliteediga. Kogu istutusmaterjal tuuakse Soome sisse välismaalt, 

kuna pole omamaist sibulate istutusmaterjali (Kuivainen jt 2015). Halva kvaliteediga 

istutusmaterjalis leidub patogeen (Fusarium spp.), mis tekitab sibulamädanikku. Patogeen 

tekitab märkimisväärset kahjustust sibula mahetootmises, kahjustades sibulaid nii põllul, 

kuid eriti laotingimustes (Hannukkala jt 2013). See loob kodumaise sibulatootmise jaoks 

tõelise väljakutse. Eriti mahepõllumajanduses on probleem väga suur, kuna keemiline 

töötlemine pole lubatud (Kuivainen jt 2015). Lahendusi loodetakse leida bioloogilistest 

vahenditest (Hannukkala jt 2013).  

Sibulköögiviljade putukkahjuritest eraldi peatükki selle töö raames välja ei tooda. Töö 

keskendub külvieelse seemnematerjali puhtimise võimalustele ning biostimulantidele. 

Puhtimisvahendite kasutamine võib anda positiivset tulemust (Taimekaitse...1982) 

sibulköögiviljade kahjuritest nematoodide (Nematoda)  ja sibula juure-lesta (Rhizoglyphus 

echinopus) tõrjes. 

1.4. Külvieelse töötlemise võimalused maheviljeluses 

Taimekasvatuses on oluline haiguste- ja kahjuritevaba paljundusmaterjali (seemned, 

sibulad, mugulad, pistikud, istikud) kasutamine, vajadusel nende puhtimine (Pallum 2007). 

Mahetootmises on sünteetilised pestitsiidid ja mineraalväetised välistatud (Carlsson jt 

2008). 

Seemnete puhised – spetsiaalsed insektitsiidid ja fungitsiidid, millega kaetakse seemned 

enne nende külvi.  Kaitsevad idandeid ja noori taimi teatud kahjurite ja haiguste eest ning 
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aitavad noortel idanditel kiiremini areneda (Buczacki, Harris 2010). Seemnete puhtimine on 

seemnete töötlemine füüsikaliste võtetega, nagu näiteks kuum vesi, laserkiiritus või 

keemiliste ainetega ehk (puhised) seemnetel olevate haigusetekitajate ja kahjurite 

hävitamiseks. Puhise tüübist ja keemilisest koostisest olenevalt võib nende kaitsetoime kesta 

2 kuni 8-10 nädalani pärast külvi. Kasutatav preparaat oleneb kultuurist, seemnetest,  

preparaadi toime omapärast,  laiema toimealaga võivad olla kombineeritud preparaadid ja 

segud või komplekstoimega vahendid. (Uusna jt 2004). 

Mullas kahjulike mikroorganismide tõrjet ning taimede kasvu soodustavad preparaadid on 

Mycostop ja GlioMix (Carlsson jt 2008). Nakkuskahtlase mulla korral soovitatakse 

biofungitsiidi Mycostop segamist katmikala külvimulda või pannakse seda istutusauku 

(Pallum 2007). 

2012-2014. aastal viidi Soomes läbi katsed sibula ja kartuliga, sibulal uuriti fusarioosi 

(Fusarium spp.) probleeme, kartulil tõusmepõletikku (Rhizoctonia solani). Bioloogilised 

pestitsiidid (Prestop, Mycostop) ja mikroobväetised (FZB24, Rhizo Vital 42, Rhizocell) ei 

mõjutanud märkimisväärselt mahekartuli ja sibula kvaliteeti ning mõju haiguste tõrjele. 

Tulemused varieerusid aasta-aastalt ja olid väga vastuolulised. Tõenäoliselt mõjutas seda 

sibula puhul leotamine. Kuivatamine pärast leotamist, enne istutamist, tundub olevat 

Prestopi ja Mycostopi jaoks soovitatav protseduur. Kuid hoolimata kuivatamisest ei andnud 

töötlused koguse ja kvaliteedi osas paremat saaki kui ainult ühel juhul. Katse tulemus võis 

olla selline, kuna istutusmaterjal oli erineva kvaliteediga ja eri kohtadest Hollandist 

soetatud. (Kuivainen jt 2015) 

Füüsikaline tõrje. Siia alla kuuluvad: madalad ja kõrged temperatuurid, helid ja 

valguspüünised, niiskustingimuste muutmine, taimede ja putukate kiiritamine, vaakumi 

tekitamine. Tõrjumiseks teraviljakülvist lendnõge, tekitakse vaakum ja hoitakse külvist 

teatud aja anaeroobsetes tingimustes. (Taimekaitse…1982). 

Sibula juurelesta kahjustuse vältimiseks soovitatakse sibulat leotada enne mahapanekut 15-

20 minutit 45 °C kraadises vees, jahutades seejärel 5 minutit külmas vees ning tahendada 

varjulises õhurikkas kohas. Hahkhallituse vastu soovitatakse kevadel sibulaid leotada 16 

tundi KMnO4 0,05% lahuses (Raudseping 2006). Sibula ebajahukaste tõrjeks on ka 

seemnesibulate soojendamine 1,5-2 nädalat enne mahapanekut, olenevalt sibulate suurusest 

8-24 tundi 40-45 °C juures (Pallum 2007). Vähendamaks lestade, nematoodide, 
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hahkhallituse ja ebajahukaste esinemist, soovitatakse tippsibulaid kuivatada täiendavalt 1.5-

2 kuud enne külvi 45-48 °C 20 tundi (Uusna jt 2004). Taimi või külvist hoitakse 

(säilitussibulaid nematoodide tõrjeks) ja enne istutamist maasikataimi (maasikalesta ja 

kõrreingerja tõrjeks) hoitakse teatud aeg 43-50 °C vees (Taimekaitse…1982). 

Rootsis on välja töötatud keemiavaba ThermoSeed termotöötlus, mis võimaldab seemneid 

külvieelselt töödeldada kuuma ja niiske õhu abil spetsiaalses seadmes (Thermoseed 2020).  

Töödeldud seeme on puhas patogeenidest ja hea produktiivsusega, sobib 

mahepõllumajandusse. ThermoSeed on edasiarendus seemnete töötlemisele kuuma veega, 

mis ei olnud tulemuslik, veega töötlemine andis ebapiisava töötlemistulemuse või vähendas 

seemnete idanevust. 

Ka Soomes läbi viidud 2014. aastal tehtud talukatsetes leiti, et veega istutussibula töötlemine 

võis suurendada niiskuse mõju Fusarium seene kasvule. Sibula veega leotamine enne 

istutamist vähendas saagi kogust ja kvaliteeti võrreldes töötlemata istutusibulatega. 

Pihustamine mullale tundus olevat parem lahendus sibulate jaoks, kuid näiteks 

seemnekartuli katses ei täheldatud puhtimisviisil erinevat mõju. (Kuivainen jt 2015) 

Saksamaa ettevõte Evonta toodab elektronpuhtimise seadmeid. Rakendatakse 

keskkonnasõbralikku elektronidega seemnetöötlemise protsessi e-ventus. Ettevõte on välja 

töötanud väiksemate mõõtmetega keskkonnasõbraliku elektronpuhisti Evonta e-3, millega 

töödeldakse külvieelseid seemneid. Elektronpuhtimise puhul toob tootja väljajärgmised 

plussid: sobib ökoviljelusse, külvisejäägid on ohutud, ei teki tolmu. (Evonta 2020) 

Keemiline tõrje – mahekasvatuses on lubatud põhiliselt looduslikku päritolu tõrjevahendid. 

Taimehaigusi tohib tõrjuda väävli- ja rasvhappe kaaliumsoolaga. (Carlsson jt 2008). 

Sibulaid soovitatakse vääveldada juurelesta ja haiguste tõrjeks a hermeetiliselt suletud 

ruumis, üks ööpäev, arvestusega 70-80 g väävlit 1 m3 kohta (Uusna jt 2004). Kahjustajate 

tõrjes on võimalik kasutada valgu hüdrolüsaate (piim, vadak) ning taimseid õlisid (Carlsson 

jt 2008). 

Bioloogiline tõrje. Kasutatakse taimekahjustajate looduslike vaenlasi, jälgitakse kahjureid 

ja nende iseärasusi, reageeritakse neile ning taimi tugevdavate looduslike preparaatide 

kasutamisel. Mikrobioloogiliseks tõrjeks on välja töötatud seen-, bakter- ja 
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viiruspreparaadid, bakterpreparaatide rakendamisel võiks temperatuur olla vähemalt 15°C 

(Carlsson jt 2008).  

Biotõrjes on kasutusel kahjustajate hävitamiseks erinevatest insektitsiidsete omadustega 

taimedest valmistatud ekstraktid, mida siis kas pritsitakse tõmmise, vesileotise või 

taimeteedena. Ekstraktid suurendavad ka taimede vastupanuvõimet seenhaigustele. Sibulale 

on sobivad näiteks järgmistest taimedest valmistatud ekstraktid:  soolikarohi, koirohi, 

põldosi, porgandipealsed ning raudrohi suurendab üldiselt haiguskindlust (Pallum 2007). 

Kasvav mure keskkonnas leiduvate kemikaalide ja fungitsiidsete haiguste tõrjevõimaluste 

pärast, on tinginud vajaduse uute bioloogiliste alternatiivide väljatöötamise järele (Brewster 

2008). Nõudlus mahepõllunduslikult kasvatatud toidukultuuride järele on viimasel ajal 

märkimisväärselt kasvanud aastatega, kuna tarbijad on hakanud muret tundma pestitsiidide 

jääkide pärast inimese toidus (Javaid 2010). Otsitakse uusi võimalusi,  et säilitada 

põllukultuuride tootlikkust ning vähendada pestitsiidide kasutamist. Üheks lahenduseks on 

erinevad looduslikud biostimulandid, näiteks mulla mikroorganismide kasutamine (Ruzzi, 

Aroca 2015). 

1.5. Biostimulandid ja nende mõju taimedele 

Biostimulandid võivad parandada toodete kvaliteeti, näiteks suhkrusisaldust, värvi ja 

viljumist. Paranenud kvaliteet võib tähendada tootjatele suuremat sissetulekut, paremat 

säilimist ja toitainerikkamat toitu tarbijate jaoks (EBIC 2020). 

Terves maailmas, sealhulgas Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides ei ole 

taimebiostimulantide jaoks õiguslikku ega regulatiivset määratlust (Jardin 2015). See 

olukord välistab mõistega hõlmatud ainete ja mikroorganismide üksikasjaliku nimekirja 

ning liigitamise. 

Biostimulandid on eri toimega looduslikud ained ja mikroorganismid, mida kasutatakse 

taime kasvu kiirendamiseks (Calvo jt 2014). Taimne biostimulant on aine või 

mikroorganism, mida taimedele rakendatakse eesmärgiga suurendada taimede toitumise 

efektiivsust, abiootilist stressitaluvust ja/või saagi kvaliteediomadusi, olenemata 
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biostimulaatori toitainete sisaldusest. Vastavalt teadlaste ja sidusrühmade ühtsele 

arusaamale toob artikli autor (Jardin 2015) välja järgmised liigitused: 

Humiin- ja fulvohapped - on orgaanilised ained, mis on mulla looduslikus koostises, mis 

tekivad lagunemisel taimede, loomade ja mikroobide jääkidest, aga ka mulla mikroobide 

ainevahetusprotsessidest neid substraate kasutades. Mullas leiduvate humiinainete 

biostimuleeriv toime taimedele seisneb näiteks makro- ja mikrotoitainete paremast 

omastamisest (Jardin 2015). Kuna enamik humiinaineid on saadud taastumatutest 

loodusvaradest nagu turvas ja süsi, siis soovitakse leida jätkusuutlikke allikaid nende 

tootmiseks, näiteks orgaanilised jäätmed (Canellas jt 2015). 

Aminohapped ja peptiidid - saadakse valgu hüdrolüüsil. Peptiidid suurendavad kasulike 

mikroobide biomassi ja aktiivsust, mulla hingamist ning üldiselt mullaviljakust. 

Spetsiifiliste aminohapete ja peptiidide toimel paraneb taimes juurte poolt omastatavate 

toitainete kättesaadavus (Jardin 2015). Aminohapped aitavad taimedel kelaatida metalle, 

muutes need kergemini imenduvateks Fe, Zn, Mn, Cu ühenditeks. Aminohapped mõjutavad 

taimefüsioloogiat otseselt, näiteks mikrotoitainete liikuvuse parandamine, toimuvad 

muutused juurte morfoloogias ning ensüümide aktiivsus suureneb (Halpern jt 2015). 

Egiptuses viidi aastatel 2010-2012 läbi põldkatse (Kandil jt 2013). Eesmärgiks oli 

sibulakasvatuses leida uusi lahendusi N väetise vähendamiseks. Kasvupinnas oli põllul 

savine, pH oli eri aastatel 7,87 ja 8,00. Sibula lehtedele pritsiti humiinhappe ja aminohappe 

preparaate. Eraldi pritsiti sibulaid erinevate normidega N väetisega (71,4; 142,8; 214,2 kg 

N/ha). Humiinhappe ja aminohappe preparaadid suurendasid sibula kaubanduslikku saaki 

kahe aasta keskmisena 1,1 t/ha, N väetise kasutamine kõige kõrgema normiga 214,2 kg N/ha 

andis suurema saagikuse 2,11 t/ha võrreldes kontrollvariandiga.  

Merevetika ekstrakt - tooted hoiavad niiskust ja õhustatust mullas.  Soodustavad mullas 

bakterite elutegevust.  Mõju seemne idanemisele, taime arengule ning edasisele kasvule ja 

arengule on seotud hormonaalse toimega, mida peetakse taimede biostimulatsiooni 

peamisteks põhjusteks (Jardin 2015).  

Poolas viidi läbi katse sibula ja  merevetika biostimulandi Kelpak Sl-ga. Sibula pealsete arv 

suurenes pärast kolmekordset pealepritsimist alates 3-4 lehelisest etapist, samuti suurenes 

sibula mugula mass. Kolmekordne ekstrakti lisamine suurendas kõige efektiivsemalt saaki, 



 18 

alates 2-7 l/h,  suurenes  sibulamass 0,76 t/ha. Pikaajaline töötlemine avaldas juurte kasvule 

mõju, juured olid pikemad, sibula mugula mass suurenes. (Szczepanek jt 2017) 

Kitosaan - valmistatakse koorikloomade kestadest, seda leidub ka putukate ja mõnede seente 

ning vetikate väliskestades. Olemuselt on kitosaan biopolümeer, mille struktuur ja 

omadused on erinevad, iga taime liik reageerib sellele erinevalt, preparaadi mõju sõltub 

konsentraadist, taimedest ja arenguetapist. Kitosaan vallandab taimedes mitmeid 

kaitsegeene, nagu näiteks glükanaas ja kitinaas. Soodustab taimede kasvu ja suurendab 

abiootilise stressi taluvust. (Fawzy jt 2012) 

Preparaadid orgaanilistest materjalidest näiteks merevetikad ja kitiin koorikloomade 

kestadest tasakaalustavad mulla mikrotoitainete sisaldust ning suurendavad ühtlasi ka 

kasulikke antibiootikume tootvat aktinomütseedide populatsiooni mullas (Higa, Parr 1994). 

Anorgaanilised ühendid – viis peamist elementi on Al, Co, Na, Se ja Si, mis esinevad mullas 

ja taimedes erinevate anorgaaniliste sooladena ja lahustumatute vormidena. Kasulikud 

funktsioonid võivad olla taime rakuseinte tugevdamine ränidioksiidi varu toimel, taimele 

kaitse tagamine keskkonnas ilmneva seleeni patogeenide rünnaku vastu ning taimes kaitse 

tõhustamine naatriumist tekitatud osmootse stressi vastu. (Jardin 2015) Ränil on soodus 

mõju taime kasvule ja arengule: kokkupuutes abiootilise stressiga, leevendab räni mullas 

liigset soolsust ja põuakahjustusi ning aitab taimede vananemisprotsessi edasi lükata 

(Savvas, Ntatsi 2015).  

Kasulikud seened - mükoriisaseened parandavad mulla struktuuri, sidudes mullaosakesi 

hüüfidega. Ektomükoriisaseened suudavad hõlpsasti kätte saada nii mineraalset kui ka 

lihtsamat orgaanilist lämmastikku ja fosforit (Tedersoo, Öpik 2004). 

Arbuskulaarne mükoriisa Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) toetab taimede toimimist, 

absorbeerides ja teisaldades toitaineid soodustab taimes protsesse, mis võimaldavad taluda 

abiootilist stressi - põuda, soolsust, toitainete puudust, saastumist raskemetallidega, muutes 

pinnase pH-d. (Rouphael jt 2015). 

Sibulköögivilju on AMF uuringutes kasutatud, (Brewster 2008) kirjutab:  kuna neil on 

paksud, vähehargnenud juured ja neil puuduvad juurekarvakesed. Nende omaduste tõttu on 

sibulal raske omastada mullapinnasest madala kontsentratsiooniga toitaineid. Olulise 
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tähtsusega on sibula jaoks fosfaatide omastamine seenehüüfide kaudu, mis võib AMF 

preparaatidega nakatatud mullas olla neljakordne, võrreldes mullaga, kus pole AMF 

preparaate kasutatud. AMF preparaadid soodustava  sibulataimel ka paremat vase 

omastamist.  

AMF preparaatide kasutamine võib põllukeskkonnas anda erinevaid tulemusi, kuna mullas 

toimuvad protsessid ning kasulike seente kooslused võivad reageerida erinevalt ja anda 

vastakaid tulemusi (Rouphael jt 2015).  

Kasulikud bakterid – liigitamisel tuleks arvestada kahe erineva tüübiga. Ühte tüüpi on 

Rhizobium'i tüübi vastastikused endosümbiondid, kes elavad peremeestaime kehas või rakus 

(Jardin 2015). Putukate tõrjeks on loodud mitmeid preparaate, bakterpreparaatidest 95% on 

valmistatud bakteri Bacillus thuringiensis erinevatest tüvedest (Carlsson jt 2008).  

Teine tüüp on risosfäärilised plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) ehk taimekasvu 

soodustavad risobakterid (Jardin 2015). PGPR bakterid reguleerivad hormonaalseid 

muutusi taimes - parandavad toitainete omastamist, kaitsevad abiootilise stressi eest, 

toodavad taimes näiteks kasvuhormoone auksiine ning eeterlikke polüsahhariide, mis 

kaitsevad taimi kuivamise ja põua eest, (Ruzzi, Aroca 2015, Nadeem jt 2014). 

PGPR bakterid ja mükoriisaseente kooslused võivad stressi tingimustes mõjutada taimede 

kasvu soodustavaid tegureid, näiteks hormoonide ja toitainetega seotud probleeme, ioonide 

toksilisust, füsioloogilised häireid ning ka taimede vastuvõtlikkust haigustele. Kuid lisaks 

koostoimele taimedega võivad need mikroobid moodustada ka sünergilist ja antagonistlikku 

koostoimet teiste mullakeskkonna mikroobidega.  Stressitingimustes võib koostoime näiteks 

väljenduda biokontrolli mehhanismide toimena, kus pärsitakse hoopis taime kasvu. 

Koostoimed võivad olla mahepõllumajanduse jaoks ülitähtsad, kuna need sõltuvad 

peamiselt taime bioloogilistest protsessidest. Arvatakse, et PGPR ja mükoriisaseente 

bioloogilised koostoimed põhjustavad kumulatiivset mõju kõikidele risosfääri 

komponentidele ning nende koostoimeid mõjutavad sellised keskkonnategurid nagu pinnase 

tüüp, toitumine, niiskus ja temperatuur. (Nadeem jt 2014) 

Hispaanias viidi läbi kasvuhoonekatse sibula seemikutega (Bettoni 2014). Eesmärgiks oli 

välja selgitada humiinaine (leonardiit) toime AMF nakatatud keskkonnas ning katse teostati 

täiustatud atmosfääri (ECO 2) tingimuses. Need on kolm tegurid, mis võivad tugevalt 
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mõjutada sibulate seemikute kasvu ja ainevahetust. Täheldati AMF-i suurimat efektiivsust 

(sibulajuure biomass kasvas 30%,) kui sibulat kasvatati täiustatud atmosfääri 

ECO 2 tingimustes ning humiinainet kanti (20% humiinaine lahus) substraadile. 

1.6. Efektiivsed mikroorganismid 

Efektiivsete mikroorganismide (EM) teooria on välja töötatud Jaapani professori Teruo Higa 

poolt (Higa, Parr 1994). EM preparaat on kasulike ja looduslikult esinevate 

mikroorganismide, näiteks fotosünteesi bakterite liigi (Rhodopseudomonas palustris, 

Rhodobacter sphaeroides), laktobatsillide (Lactobacillus plantarum, L. casei ja 

Streptococcus lactis), pärmiseene (Saccharomyces spp.) ja aktinomütseetide (Streptomyces 

spp.) segu (Javaid 2010). Mikroorganismide domineeriv efekt (Higa, Parr 1994) kirjutavad, 

et ilmneb siis, kui nad on mullapinnases aktiivsed ja stabiilsed. EM preparaat võib parandada 

mullaviljakust, suurendada saagikust, parandada põllukultuuride kasvu, taimedes paraneb 

lämmastiku omastamine ning fotosüntees muutub efektiivsemaks. EM preparaadi toimel 

kiireneb ligniini sisaldavate materjalide lagunemine pinnaseses, häid tulemusi on saadud ka 

seenhaiguste ja kahjurputukate tõrjes (Javaid 2010). 

Mikroobsete biostimulantide kasutamisel on piiravaks teguriks inokulendi võime kehtestada 

ja säilitada piisav aktiivsus risosfääris. Juurekasvu soodustamist mullabakterite poolt saab 

laboritingimustes järjekindlalt demonstreerida, kuid põllul käituvad preparaadid erinevalt 

(Jardin 2015). 

Teatud mikroobsed kultuurid on tarnijate poolt reklaamitud kui efektiivse mõjuga laiale 

spektrile mullas levivatele taimehaigustele, kuid kahjuks omavad efektiivset toimet ainult 

spetsiifilistele patogeenidele ja haigustele (Higa, Parr 1994).  

Pakistanis viidi aastatel 2011-2012 läbi katse kus erineval väetusfoonil kasvatatud 

küüslauku pritsiti biostimulandi Bio-cozume´ga neljal korral kasvuperioodil (Anjum jt 

2014). Eesmärgiks oli küüslaugu saagikuse ja kvaliteedi uurimine. Suurenes küüslaugu 

sibulamass, mis kontrollvariandil oli 46,5 g ning mis biostimulandi lisamisel 0,5 väetise 

normiga suurenes 68,96 g. Soovitusena toodi välja, et tuleks kasutada biostimulanti + väetist 

NPK poole normiga, et parandada küüslaugu saagikust, toitainete omastamist ja kasvu.  

Biostimulantide ensüümid, taimsed hormoonid, mikroelemendid, mikroorganismid ja 
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aminohapped aitavad taimedel omastada toitaineid lubjarikkas leelises keskkonnas ja 

annavad suurema saagikuse.  

Katsetes porgandi ja sibulaga, kus kasutati bioaktivaatoreid EM, Raskila ja vetikaekstrakti, 

leiti et Raskilal oli taimede algarengut kiirendav mõju (Luik 2017). Katses oli mullas 

küllaltki kõrge orgaanilise aine sisaldus, mis viitab rikkalikule mikroobide kooslusele, selle 

tõttu polnudki ehk uued EM-iga mulda toodud mikroorganismid soodustatud, vaid alla 

surutud. Seemnetöötluskatses porgandi ja sibulaga ilmnes mõju saagikusele porgandil, kuid 

sibulal mitte. Kevadine kuivus ja jahedus võisid pärssida preparaatide toimet. 
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2. KATSE KOHT JA METOODIKA 

2.1. Katsealade asukoht ja meteoroloogilised andmed 

Katsealad. Tarvastu Saariku talu asub Viljandimaal, Sooviku külas. Katseala on 

registreeritud Maa-ameti mahealade kaardil, põllumassiiv 61245704988 (Geoportaal 

2020a). Geoportaali Eesti mullastiku kaardi järgi on katsepõllul gleistunud leetjas muld ja 

gleistunud näivleetunud ehk kahkjas muld (Klg; LPg). Mullakaardi seletuskiri iseloomustab 

mullatüüpi: head põllutüübilised haritavad maad (Geoportaal 2020b). Katsekohale lähim 

automaatne ilmavaatluspunkt asub Viljandis.  

Peri mahemõis asub Peri külas, Põlvamaal. Katseala on registreeritud Maa-ameti mahealade 

kaardil, põllumassiiv 68243510455 (Geoportaal 2020a). Katsepõllu muld on gleistunud 

keskmiselt leetunud muld (LkIIg). Mullakaardi seletuskiri iseloomustab mullatüüpi: 

keskmised põllutüübilised haritavad maad (Geoportaal 2020b).  Peri Mahemõisale lähim 

ilmavaatlusjaam asub Võrus. 

Meteoroloogilised andmed. 2019 aasta aprilli ilm oli päikesepaisteline ja väheste 

sademetega, aastate keskmisest soojem. Aprilli esimese dekaadi lõpus oli juba võimalik 

hakata mulda harima. Aprilli viimase kolmandiku jooksul oli valitsevaks eriliselt soe, 

päikesepaisteline ja väga väheste sademetega ilm. Kuu viimastel päevadel toimus aga ilma 

järsk jahenemine. Sademeid oli aprillis kõikjal pikaajalisest keskmisest vähem 

(Maaeluministeerium 2019). 

Maikuu esimeses pooles oli valitsevaks jahe ja vihmane ilm. Algasid kauaoodatud sajud, 

mitmel pool sadas ka lund. Kuu esimese poole õhutemperatuur jäi pikaajalisest keskmisest 

madalamaks. Maikuu teise dekaadi teine pool oli aastate keskmisest soojem, 

päikesepaisteline ja sademeteta, kuu lõpus langes temperatuur pikaajalise keskmise lähedale 

(Maaeluministeerium 2019). 

Ilmajaam iseloomustab 2019. aasta suve: keskmisest kuivem, päikesepaistelisem ja veidi 

soojem suvi. Keskmine suvine temperatuur Eestis on 16,8 °C (norm 16,0 °C). 2019. aasta 
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juuni oli erakordselt soe ning juuli, august jahedapoolsed. Suve sajusumma Eesti 

keskmisena 171 mm (norm 224 mm), päikest oli suvel Eesti keskmisena 883,8 tundi (norm 

790,4) (Riigi ilmateenistus 2019). 

Keskkonnaagentuurist saadud vaatlustulemused Viljandi (tabel 1) ja Võru (joonis 1) kohta 

on aluseks meteoroloogiliste näitajate kajastamisel (Keskkonnaagentuur 2020). Viljandi 

õhutemperatuur oli 2019. aasta aprilli kuus kõrgem +2,0°C aastate keskmisest normist. Mai 

kuu õhutemperatuur oli sarnane aastate pikaajalistele keskmistele. Juuni kuus oli 

õhutemperatuur kõrgem +3,4°C aastate keskmisest normist. Juuli kuus oli õhutemperatuur 

madalam +1,5°C aastate keskmisest normist. Augusti kuu õhutemperatuur oli sarnane 

aastate pikaajalistele keskmistele. 

Sademete osas on Viljandis 2019. aasta aprilli kuus olnud sademeid vähe, ka teistel kuudel 

(v.a. mai) olnud sademeid aastate pikaajalisest keskmisest vähem. Kuid Viljandi 

ilmajaamapunkt ei kajasta kahjuks Tarvastu Saariku talu kohapealsete sademete hulka 

objektiivselt, kuna meteoroloogiajaam asub katsealast kaugel (ca 25 km).  

Tabel 1.  Kuu keskmine õhutemperatuur (°C) ja sademete hulk (mm) Viljandi 

ilmavaatluspunktis 2019. aastal ja aastate (1981-2010. a) pikaajalised keskmised 

 

Võru meteoroloogilised tulemused 2019. aastal ja pikaajalised aastate keskmised on toodud 

välja (joonis 1). Õhutemperatuur oli 2019. aastal aprilli kuus kõrgem +1,2°C aastate 

keskmisest normist.  Mai kuu õhutemperatuur oli sarnane aastate pikaajalistele keskmistele. 

Juuni kuus oli õhutemperatuur kõrgem +3,4°C aastate keskmisest normist. Juuli kuus oli 

õhutemperatuur madalam +2,1°C aastate keskmisest normist. Augusti kuu õhutemperatuur 

olid sarnane aastate pikaajalistele keskmistele. 

Sademetes on suuremad erinevused 2019. aastal võrreldes pikaajaliste aastate keskmiste 

näitajatega.  Sademeid oli 2019. aastal aprilli kuus 24,9 mm vähem aastate keskmisest 

Kuu
2019 Viljandi 1981-2010 Viljandi 2019 Viljandi 1981-2010 Viljandi

aprill 2,9 35,7 7,3 5,3
mai 51,8 47,6 10,9 11,3
juuni 72,5 86,7 18,3 14,9
juuli 57,2 83,1 16,0 17,5
august 64,5 90,5 16,4 16,1

Sademed (mm) Õhutemperatuur °C
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normist vähem.  Mai kuus oli sademeid 28 mm rohkem aastate keskmisest normist.  Juuni 

kuus oli sademeid 8,1 mm vähem aastate keskmisest normist. Juuli kuus oli sademeid 

rohkem 31,1 mm rohkem aastate keskmisest normist.  

Augusti kuus mahasadanud sademed olid sarnased 2019. aastal ja pikaajaliste aastate 

keskmises võrdluses.  

 

 

Joonis 1. Kuu keskmine õhutemperatuur (°C) ja sademete hulk (mm) Võru 

ilmavaatluspunktis 2019. aastal ja aastate (1981-2010. a.) pikaajalised keskmised. 

2.2. Katse metoodika 

Katse käigus uuriti mahepõllumajanduses lubatud bioloogiliste vahendite tõhusust sibula 

paljundusmaterjali töötlemisel. Hinnati taimede tärkamist ehk kasvamaminekut (%), 

kogusaagikust ja kaubanduslikku saagikust (g/ m2), keskmist sibula tükiarvu (tk/ m2), 

keskmist sibula massi (g) ning lõpukatses selgitati välja sibulate säilivuskadu (%) eri 

preparaatide toimel.  
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Puhtimismetoodika: tippsibulaid leotati 2 minutit doseeritud lahustes, Bioorg VH (Raskila) 

puhtimisvahendis leotati sibulaid 1 tund. Seejärel sibulad tahendati 30 minutit ja külvati 

käsitsi põllule.  

Kontrollvarianti ei töödeldud, sibulal kasutati 9 erinevat varianti puhtimisvahendeid (tabel 

2), osad kombineeritult.  

Tabel 2. Puhtimisvahendid ja nende doseerimine 

 

Tarvastu Saariku talu tippsibul `Stuttgarter Riesen` külvati käsitsi 30. aprillil 2019. 

Tippsibula diameeter 14-21 mm. Sibulate vahekaugus 4 cm, külvisügavus 3 cm, 10 varianti, 

4 korduses. Ühe katselapi moodustas 1 vagu, pikkusega 10 m. Teostati visuaalseid vaatlusi 

(joonis 2) sibula eri kasvufaasides. 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Tarvastu Saariku sibula katsepõld, sort `Stuttgarter Riesen` algne kasvufaas 

3.06.19. a (a), hilisem kasvufaas 3.07.19. a (b) (Foto M. Noormaa 2019) 

Nr Puhtimisvahend Doseerimine
1. Kontroll Ei puhitud
2. Mycostop 0,01%lahus (1g/10 liitrile veele)
3. Prestop 0,5%lahus (50g/10 liitrile veele)
4. Rhizocell 0,2%lahus (20g/10 liitrile veele)
5. UBP110 0,5%lahus (50g/10 liitrile veele)
6. EM 2,5 ml 1 kg toote kohta (lahjendatult)
7. Bioorg VH (Raskila) 4-5 ml/kg seemne kohta
8. EM+Bioorg VH (Raskila) EM 1:5+Bioorg VH, vahekorras 1:2
9. EM+Mükoriisa EM1:5+10gr/10 liitrile veele

10. EM+Merevetikaekstrakt EM 2,5ml 1 kg toote kohta+1:500 ekstrakti
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Katsepõllul oli eelviljaks hernes, mis tehti siloks. Sibula kasvuperioodil leegitati katsepõldu 

ühel korral, vaheltharimist tehti kahel korral ja rohiti käsitsi kahel korral. 

Peri Mahetalus tippsibul `Sturon` külvati käsitsi 30.  aprillil 2019. Tippsibula diameeter 21-

24 mm. Sibulate vahekaugus 10 cm, külvisügavus 3 cm, 10 varianti, 4 korduses. Ühe 

katselapi moodustas 1 vagu, pikkusega a 10 m. Katsepõllul oli eelviljaks porgand. Sibula 

katsepõllul tehti 4 korda vaheltharimist ja rohiti käsitsi ühel korral. 

Edasised etapid 21.06.2019 – loendati tärganud taimede arvu jooksva meetri kohta. Sibul 

koristati käsitsi 06.08.2019, saaki koristati neljalt jooksvalt meetrilt (joonis 3). Eemaldati 

juured ja varred. Saak jagati katsevariantide järgi võrkkottidesse ning viidi kuivama EMÜ 

katseaia kasvuhoonesse neljaks nädalaks. 

   

Joonis 3. Tarvastu Saariku katsepõld, sibula sort `Stuttgarter Riesen` koristus (a) ja 

puhtimisvahendite järgi sorteerimine (b) (Foto M. Noormaa 2019). 

Sibula sorteerimine, kaalumine ja loendamine toimus 5.09.-7.09.2019. Läbimõõdu alusel 

jagati sibulad kuude erinevasse rühma. (<3cm, 3-4 cm, 4-5 cm, 5-6 cm, 6-7cm >7cm), 

loendati erinevate variantide tükiarv, määrati läbimõõt ning kaaluti erinevate gruppide 

kogukaal. Eraldi sorteeriti, kaaluti ja loendati kahjustustega sibulad. Kaalumiseks kasutati 

5g täpsusega digikaalu, läbimõõdu mõõtmiseks oli konkreetse läbimõõtudega puidust 

avadega mõõdik. Kaubandusliku saagi moodustasid sibulad suurusega alates 4 cm. 

Säilituskatse toimus Eesti Maaülikooli Mahekeskuse hoidlas. Söögisibula sordid 

`Stuttgarter Riesen` ja `Sturon` jaotati 19.09.2019.a. säilituskastidesse puhtimispreparaatide 
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järgi. Peri mahemõisa `Sturon` sibula valimisse valiti 30 sibulat (joonis 4), Tarvastu 

Saarikus kasvatatud `Stuttgarter Riesen` valimisse kuulus 50 sibulat.  

Säilituskatse viiakse läbi jahekambris, temperatuuril +3°C ja õhuniiskus 60-70%. 

 

Joonis 4. Säilituskatse, Mahekeskuse hoidlas sort `Sturon` jahekambris. (Foto: M. Noormaa 

2019) 

17.01.2020. sibulad sorteeriti, kvaliteetsetest sibulatest eemaldati haigustunnustega sibulad, 

loendati tükiarv ning seejärel sibulad kaaluti. Saadi sibulate kaalu erinevus võrreldes 

sügiseste säilituskatsele eelnevate andmetega. 20.03.2020. toimus teine etapp, kus viidi läbi 

kaalumine, sorteerimine ja loendamine. 

Andmete statistiliseks andmeanalüüsiks on kasutatud ühefaktorilist dispersioonanalüüsi 

(ANOVA), Fisher LSD testi, piirdiferentsi 95% usutavuse juures. Erinevad tähed joonistel 

tähistavad statistiliselt usutavat erinevust. Statistiline usutavus võrreldes kontrollvariandiga 

on välja toodud raamis. 
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2.3. Katses kasutatud puhtimispreparaadid 

Puhtimispreparaatide kohta on välja on toodud oluliseim Põllumajandusameti, edasimüüja 

või tootja andmetes. Taimekaitsevahendite registrisse on kantud 16 bioloogilist 

taimekaitsevahendit seisuga 26.11.2019 (Põllumajandusamet 2019b). 

Mycostop – toimeaineks on kiirikseene Streptomyces griseoviridis niidistik ja eosed 

5*108 KMÜ*/g (330-430 g/kg). *KMÜ - kolooniaid moodustav üksus. (Baltic Agro, 

2020a). Biofungitsiid, märguv pulber, mida kasutatakse nt Fusarium sp, Phytophtora sp ja 

Pythium sp põhjustatud mädanemise, juure- ja varremädaniku ning närbumistõve tõrjeks nii 

kasvuhoones kasvatatavatel aedviljadel, kui ka maitse- ja ilutaimedel. Preparaati kasutatakse 

kuivseemnete puhtimisel, pistikute ja tippsibulate sissekastmisel ning enne istutamist 

kasvusubstraadiga töötlemisel (Põllumajandusamet 2020c). 

Prestop – toimeaineks on Gliocladium catenulatum seeneniidistik ja eosed 107-

109 KMÜ*/g. (Baltic Agro, 2020b). Biofungitsiid, märguv pulber, mida kasutatakse 

kasvuhoonekultuuridel: kurgi-laikpõletiku (Didymella) tõrjeks ning paprika, tomati, ja kurgi 

hahkhallituse (Botrytis) tõrjeks; avamaakultuuridel: maasika, ilutaimede ning noortaimede 

hahkhallituse tõrjeks ja Pythiumi, Phytophthora, Rhizoctonia ja Fusariumi põhjustatud 

juurehaiguste ja tõusmepõletike tõrjeks nendel nimetatud kasvuhoonekultuuridel ja 

ilutaimedel. Tootja vastutusel lubatud ka tõrjeks Fusarium ja hahkhallitus (Botrytis) 

sibulköögiviljadel (Allium spp.) tunnelites ja avamaal. (Põllumajandusamet 2020d) 

Rhizocell - preparaat mikroobidest, sisaldab pärmiekstrakti ja Bacillus IT45 baktereid. 

Preparaat soodustab juurte kasvu, parandab taimede vastupidavust stressile ja kaitseb 

haigustekitajate eest. Parandab taimede toitainete omastamist, eriti fosfori kättesaadavust, 

soodustab haritava maa bioloogilist aktiivsust ning mullas kasulike mikroobide aktiivsust. 

(Biotus Fi 2020) 

UBP110 - vees lahustuv orgaanilis-mineraalne väetis, suurendab taime stressitaluvust ning 

ainevahetusaktiivsust. Komponentideks on humiin- ja fulvohapete kompleks, millele on 

lisatud kuni 16 erinevat mikroelementi. Huumusainetes sisaldub biopolümeer ligniin, mis 

annab rakukestadele tugevust, tagades taimerakkudele vajaliku mehaanilise kaitse. 

(Scandagra 2020) 
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EM – kasulikest mikroorganismidest koosnev bioaktivaator. Põhilised koostisosad on 

piimhappebakterid, fotosünteesivad bakterid, pärmid ning kasulikud mikroorganismid, 

fotosünteesivaid bakterid peetakse võtmeteguriks EM preparaadi aktiivsuse juures. 

Bakterite poolt lagundatakse orgaanilist ainet mullas, parandades mulla struktuuri. Taimede 

idanevus ning kasv kiireneb, saagikus ning kvaliteet paranevad ning elimineeritakse 

erinevaid haigustekitajaid mullas. Surutakse maha juurpatogeene ja seenhaiguseid. (Agri 

Partner 2015) 

Bioorg VH (Raskila) - vedel orgaaniline kontsentreeritud kasvustimulaator, Leedu toode 

Tootmiseks kasutatakse vermikomposti, mille algmaterjaliks on mahetootmisest pärit 

hobusesõnnik, kasutades kompostiusse. Toote koostises: Kuivaine (KA) – orgaaniline osa 

81,33 %, Lämmastik (N), fosfor (P), kaalium (K): vähemalt 6-1-14 g/l. Humiin- ja 

fulvohapped: vähemalt 3 g/l. Mikroelemendid: Fe, Zn, Mg, Mn, Mo, B, Cu. Kasutatakse nii 

seemnete töötlemisel kui ka lehekaudsel väetamisel. Preparaat mõjub positiivselt 

taimekasvule, omastatakse paremini toitaineid, suurendab saagikust, tugevdab taimede 

immuunsüsteemi, parem vastupanu võime põuale ja stressile. (Agri Partner 2020a) 

Mükoriisa - lahus sisaldab nii endo- kui ka ektomükoriisaseeni (1ml toodet sisaldab 

ligikaudu 2 miljonit kasulikku mikroorganismi) ning lisaks 19 erinevat liiki kasulikke 

baktereid. Mükoriisaseened loovad taimejuurega koos loodusliku sümbiontse suhte, mille 

mõjul paraneb taimedel toiteelementide omastamine, taimede kasv ja elujõulisus. Suureneb 

taimede vastupanuvõime haiguste ja kahjurite suhtes. (Agri Partner 2020b) 

Merevetika ekstrakt – sisaldab 100% looduslikku vetikat (pruunvetikas - Ascophyllum 

nodosum) ning tasakaalustatud koguses taime kasvufaktoreid. Preparaadi mõjul muutuvad 

taimed elujõulisemaks. Paraneb saagi kvaliteet ja saagikus, üldine kasv paraneb, taimede 

füsioloogilised protsessid muutuvad efektiivsemaks. Pärsib mullas haigustekitajate 

tekkimist, parandab mulla struktuuri ja niiskusesisaldust. Merevetika ekstrakti kasutamine 

annab häid tulemusi seemnete töötlemisel enne külvi, soodustades idanevust ja juurte 

arengut. (Agri Partner 2015) 
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3. TULEMUSED JA JÄRELDUSED 

3.1. Söögisibula tärkamine sõltuvalt mahapanekueelsest leotamisest 

puhtimispreparaatidega 

Sordi `Sturon` sibulataimede tärkamise protsent varieerus vahemikus 90,7-97,5% (joonis 5). 

Kontrollvariandiga statistiliselt usutav mõju puudus. Preparaatide omavahelises võrdluses 

oli tärkamise protsent kõrgem taimedel, mida oli puhitud preparaadiga EM+Bioorg VH 

(97,5%) ja EM+Mükoriisa (96,9%), vähem taimi oli tärganud katselapil, kus oli kasutatud 

preparaati Prestop (90,7%). EM preparaat avaldas sibulataimede tärkamisele madalamat 

mõju (92,5%) võrreldes kombineeritud preparaatidega EM+Bioorg VH (97,5%), 

EM+Mükoriisa (96,9%) ning EM+Merevetikaekstrakt (93,8%). 

Joonis 5.  Söögisibula `Sturon` tärkamine (%; ± standardhälve) sõltuvalt tippsibula 

mahapanekueelsest leotamisest puhtimisvahenditega. Erinevad tähed tähistavad usutavaid 

erinevusi PD95% juures.  



 31 

Sordi `Stuttgarter Riesen` sibulataimede tärkamise protsent varieerus vahemikus 61-75,2%. 

Võrreldes kontrollvariandiga (65,2%), omasid statistiliselt usutavat mõju (joonis 6) 

preparaadid EM+Mükoriisa (75,2%) ja Mycostop (72,9%). Kõikide preparaatide 

omavahelises võrdluses oli rohkem taimi tärganud katselapil, kus oli kasutatud preparaate 

EM+Mükoriisa (75,2%), Mycostop (72,9%) ning ka preparaat Rhizocell andis hea tulemuse 

(70,6%). Väiksem arv oli sibulaid tärganud katselapil, kus oli kasutatud preparaati 

EM+merevetikaekstrakt (61%). 

 

Joonis 6.  Söögisibula `Stuttgarter Riesen` tärkamine (%; ± standardhälve) sõltuvalt 

tippsibula mahapanekueelsest leotamisest puhtimispreparaatidega. Erinevad tähed 

tähistavad usutavaid erinevusi PD95% juures. Statistiline usutavus võrreldes 

kontrollvariandiga on välja toodud raamis. 

3.2. Söögisibula saagikuse tulemused sõltuvalt puhtimispreparaatidest 

Sordi `Sturon` kogusaagikus varieerus vahemikus 663-1324 g/m2 (joonis 7). Kontroll 

variandiga statistiliselt usutav mõju puudus. Preparaatide omavahelises võrdluses olid 

märgatavad erisused.  
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Preparaatidega EM+Bioorg VH (1324 g/m2) ja UBP110 (1157 g/m2) puhitud katselappidelt 

saadi sibulaid (m2) oluliselt rohkem, kui preparaatidega EM (663 g/m2) ning 

EM+Merevetikaekstrakt (674 g/m2) puhitud katselappidel. 

 

Joonis 7.  Söögisibula `Sturon` kogusaak (g/m2; ± standardhälve) sõltuvalt tippsibula 

mahapanekueelsest leotamisest puhtimisvahenditega. Erinevad tähed tähistavad usutavaid 

erinevusi PD95% juures.  

Sordi `Stuttgarter Riesen` kogusaak varieerus vahemikus 1207-1524 g/m2. Usutavad 

erinevused PD95% katsevariantide vahel puudusid. (Lisa 1, tabel 3).  

Sibulatel hinnati kaubanduslikku saaki, valimisse kuulusid sibulad alates läbimõõdust 4 cm. 

Sordi `Sturon` kaubanduslik saak varieerus vahemikus 483-1177 g/m2 (joonis 8). Kontroll 

variandiga statistiliselt usutav mõju puudus. Preparaatide omavahelises võrdluses saadi 

rohkem kaubandusliku saagi alla liigituvaid ehk suurema läbimõõduga sibulaid puhtimisel 

preparaatide EM+Bioorg VH (1177 g/m2) ja UBP110 (1039 g/m2) kasutamisel.  
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Väiksem saak oli katselappidel, kus oli kasutatud puhtimispreparaate EM (483 g/m2) ning 

EM+Merevetikaekstrakt (528 g/m2). 

 

Joonis 8.  Söögisibula `Sturon` kaubanduslik saak (g/m2; ± standardhälve) sõltuvalt 

tippsibula mahapanekueelsest leotamisest puhtimisvahenditega. Erinevad tähed tähistavad 

usutavaid erinevusi PD95% juures.  

Sordi `Stuttgarter Riesen` kaubanduslik saagikus varieerus vahemikus 1051-1408 g/m2. 

Usutavad erinevused PD95% katsevariantide vahel puudusid, andmed on välja toodud 

tabelis (Lisa 1, tabel 3).  

Sordi `Sturon` ühe sibula mass (g) tulemus varieerus vahemikus 51-86 g (joonis 9). 

Kontrollvariandiga statistiliselt usutav mõju puudus. Preparaatide omavahelises võrdluses 

korjati suurema kaaluga (g) sibulad katselapilt, mida puhiti Prestop (86g) ja EM+Bioorg VH 

(79g) preparaatidega.   
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Väiksema kaaluga (g) sibulad olid katselapil, kus oli kasutatud puhtimisel preparaate EM 

(51g) ning EM+Merevetikaekstrakt (51g).  

 

Joonis 9.  Söögisibula `Sturon` sibula keskmine mass (g; ± standardhälve) sõltuvalt 

tippsibula mahapanekueelsest leotamisest puhtimisvahenditega. Erinevad tähed tähistavad 

usutavaid erinevusi PD95% juures.  

Sordi `Stuttgarter Riesen` ühe sibula massi kaal varieerus vahemikus 42-55 g.  Usutavad 

erinevused PD95% katsevariantide vahel puudusid, andmed on välja toodud (Lisa 1, tabel 

3).  

Sordi `Sturon` kogusaagikuse tükiarv varieerus vahemikus 12-17 tk/m2 (joonis 10). 

Võrreldes kontrollvariandiga omas statistiliselt usutavat mõju sibulate tükiarvule puhtimine 

preparaatide EM+Bioorg VH (17 tk/m2) ja UBP 110 (17 tk/m2).  
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Väiksem arv sibulaid (tk/m2) koristati katsepõllult, kus oli kasutatud puhtimisel Prestop (12 

tk/m2), EM (13 tk/m2) ning EM+Merevetikaekstrakt (13 tk/m2) preparaate. 

 

Joonis 10.  Söögisibula `Sturon` sibula kogusaagikuse tükiarv (tk/m2; ± standardhälve) 

sõltuvalt tippsibula mahapanekueelsest leotamisest puhtimisvahenditega. Erinevad tähed 

tähistavad usutavaid erinevusi PD95% juures. Statistiline usutavus võrreldes 

kontrollvariandiga on välja toodud raamis. 

Sordi `Stuttgarter Riesen` tükiarv (tk/m2) varieerus vahemikus 26-31 tk/m2 (joonis 11). 

Kontroll variandiga statistiliselt usutav mõju puudus. Preparaatide omavahelise võrdluses 

oli saagi koristamise ajal rohkem sibulad (31 tk/m2) katselapil, kus oli kasutatud preparaate 

Mycostop ja EM+Mükoriisa.  
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Oluliselt vähem oli sibulaid katselapil, kus sibulad olid puhitud preparaadiga 

EM+Merevetikaekstrakt (26 tk/m2).  

 

Joonis 11.  Söögisibula `Stuttgarter Riesen` sibula kogusaagikuse tükiarv (tk/m2; ± 

standardhälve) sõltuvalt tippsibula mahapanekueelsest leotamisest puhtimisvahenditega. 

Erinevad tähed tähistavad usutavaid erinevusi PD95% juures. 

3.3. Söögisibula säilivus sõltuvalt mahapanekueelsest leotamisest 

puhtimispreparaatidega 

Sordi `Sturon` säilituskatse tulemus varieerus vahemikus 4,6-6,6%. Usutavad erinevused 

PD95% katsevariantide vahel puudusid (Lisa 1, tabel 4).  

Tarvastu talus sordi `Stuttgarter Riesen` säilituskatse tulemus varieerus vahemikus 4,5-

10,5% (joonis 12). Statistiline usutavus säilivuskao protsentides võrreldes 

kontrollvariandiga (6,6%) oli sibulatel, mille puhtimisel kasutati preparaate 

EM+Merevetikaekstrakt (10,5%), EM+ mükoriisa (9,4%) ja Rhizocell (9,1%). Preparaatide 

võrdluses ükski kasutatud puhtimispreparaat ei parandanud sibula säilivust, väiksem % 

kasutuskõlbmatuid sibulaid oli puhitud preparaadiga EM (4,5%).  
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Suurim hulk kasutuskõlbmatuid sibulaid oli preparaatide EM+Merevetikaekstrakt (10,5%), 

EM+ mükoriisa (9,4%) ja Rhizocell (9,1%) puhtimisel.  

 

Joonis 12.  Söögisibula `Stuttgarter Riesen` säilituskatse tulemus (%; ± standardhälve) 

sõltuvalt tippsibula mahapanekueelsest leotamisest puhtimispreparaatidega. Erinevad tähed 

tähistavad usutavaid erinevusi PD95% juures.  Statistiline usutavus võrreldes 

kontrollvariandiga on välja toodud raamis. 
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ARUTELU 

Maheviljeluses külvieelne seemnete puhtimine on üks võimalustest, et tõsta nii saagikust 

kui ka saagi kvaliteeti. Käesoleva uurimistöö käigus selgitati välja puhtimispreparaatide 

mõju söögisibula sortidele `Stuttgarter Riesen` ja `Sturon`. Puhtimispreparaadid avaldasid 

söögisibulale omavahelises võrdluses erinevat mõju, kuid statistiliselt usutav tulemus 

võrreldes kontrollvariandiga PD95% juures ilmnes kõigest kolmes tulemuses.  

Sordil `Stuttgarter Riesen` saadi statistiliselt usutav tulemus sibulataimede tärkamise katses, 

positiivset mõju omasid võrreldes kontrollvariandiga puhtimisvahendid EM+Mükoriisa 

(75,2%) ja Mycostop (72,9%). Sort `Sturon` sibulate tükiarvu võrdluses (tk/m2) oli 

puhtimisel positiivne statistiliselt usutav tulemus võrreldes kontrollvariandiga 

puhtimispreparaatidel EM+Bioorg VH (17 tk/m2) ja UBP 110 (17 tk/m2). Negatiivne 

statistiliselt usutav tulemus saadi säilituskatses sordiga `Stuttgarter Riesen`, suurim 

kasutuskõlbmatute sibulate osakaal võrreldes kontrollvariandiga oli preparaatide 

EM+Merevetikaekstrakt (10,5%), EM+ mükoriisa (9,4%) ja Rhizocell (9,1%) kasutamisel. 

Sort `Sturon` tärkamise katses puudus usutav statistiline tulemus võrreldes kontrolliga, kuid 

tärkamise protsent oli kõrge, varieeruvus oli 90,7-97,5%. Sort `Stuttgarter Riesen` taimede 

tärkamise protsent varieerus 61-75,2%, mis oli oluliselt madalam kui sordi `Sturon` puhul.  

Biostimulantidega puhtimine avaldas läbi viidud uurimustöös vähest mõju. Preparaatidega 

EM ja EM+Merevetikaekstrakt puhtimise tulemus jäi teiste preparaatide võrdluses 

madalamaks.  Üheks põhjuseks võisid olla katsealade mullastikutingimused ning 

mikroorganismide mõju jäi väikeseks. Luik (2017) toob välja, et kui läbi viidud külvikatses 

katsetati bioaktivaatoreid EM, Raskila ja vetikaekstrakti, siis Raskilal oli küll taimede 

algarengut kiirendav mõju, kuid sibula saagikusele mõju puudus. Kui mullas on küllaltki 

kõrge orgaanilise aine sisaldus, siis viitab see rikkalikule mikroobide kooslusele, selle tõttu 

pole ehk uued EM-iga mulda toodud mikroorganismid soodustatud, vaid alla surutud. 

Higa ja Parr (1994) kirjutavad, et põllumulda mikroorganismide inokuleerimine võib anda 

erinevaid tulemusi, kuna mikroorganismide kohanemine mullaolustikuga võib võtta aega, 

kuni nad saavutavad domineeriva efekti.  
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Preparaadid andsid vastuolulised tulemused erinevatel katselappidel. Preparaatide 

omavahelises võrdluses sort `Sturon` puhul ja katsepõllu gleistunud keskmiselt leetunud 

mullal andsid paremat tulemust UBP110 ja kombineeritud preparaat EM+Bioorg VH. Sort 

`Stuttgarter Riesen`puhul ja katsepõllul, kus oli gleistunud leetjas ning gleistunud 

näivleetunud ehk kahkjas muld, andsid preparaatide omavahelises võrdluses parimad 

tulemused Mycostop, UBP110, Bioorg VH. Preparaat EM+Mükoriisa omas suuremat mõju 

tärkamise algses faasis, kuid see mõju ei kestnud saagi koristamiseni.  

Kuivainen jt (2015) tõid välja Soomes läbiviidud sibula uuringute kohta, et tulemused olid 

aastate lõikes vastuolulised, see võis sõltuda istutusmaterjalist või sibula puhul 

leotamisprotsessist. Istutusmaterjal võis olla halva või ebaühtlase kvaliteediga, kuna kogu 

istutusmaterjal tuuakse sisse välismaalt, sest pole kohalikku sibulate istutusmaterjali. 

Jardin (2015) toob välja, et juurekasvu soodustamist mullabakterite poolt saab 

laboritingimustes järjekindlalt demonstreerida, kuid põllul käituvad preparaadid erinevalt. 

Rouphael jt (2015) kirjutavad, et mükoriisa preparaatide kasutamine võib põllukeskkonnas 

anda erinevaid tulemusi, kuna toimuvad protsessid ning kasulike seente kooslused võivad 

mullas reageerida erinevalt ning anda vastakaid tulemusi. 

Sibula tärkamisele avaldavad mõju külvatava tippsibula suurused. Sort ̀ Sturon` tippsibulate 

diameeter oli 21-24 mm, sibulate vahekaugus 10 cm.  Sort `Stuttgarter Riesen` tippsibula 

diameeter oli 14-21 mm, sibulate vahekaugus 4 cm. Raudseping (2006) kirjutab, et 

suuremate tippsibulate toitainete varud on suuremad ning tagavad varasema tärkamise. 

Sordi `Sturon` kõrgema kaubandusliku saagi andis puhtimispreparaat EM+Bioorg VH 

(1177 g/m2), väiksem kogusaak oli preparaadil EM (483 g/m2). Vahe preparaatide 

omavahelises mõjus on suur – EM saagikus on 694 grammi vähem, kui kombineeritud 

preparaadil EM+Bioorg VH, kuid usutav tulemus võrreldes kontrollvariandiga puudus 

mõlemal puhtimisvahendil. Kogusaagi ja kaubandusliku saagi vahe oli 7,1%, selline 

protsent oli kogusaagist alla 4 cm söögisibulaid. Sibulate tükiarvu võrdluses (tk/m2) oli 

puhtimisel positiivne statistiliselt usutav tulemus võrreldes kontrollvariandiga (14 tk/m2), 

puhtimispreparaatidel EM+Bioorg VH (17 tk/m2) ja UBP 110 (17 tk/m2). 

Sordi `Stuttgarter Riesen` söögisibula kogusaagis, kaubanduslikus saagis ja sibula 

keskmises massis puudusid katsevariantide vahel usutavad tulemused, kontrollvariant andis 
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nendes mõõtmistes kõrgema tulemuse võrreldes puhtimispreparaatide tulemustega.  

Kogusaagi ja kaubandusliku saagi vahe oli 9,7 %. 

Saagikusele ja preparaatide tulemustele võisid mõju avaldada näiteks kasvatatava kultuuri 

söögisibula omapärad kui ka ilmastik. Luik (2017) toob välja, et Eesti Maaülikooli 

Mahekeskuse külvikorra katses, kui tehti seemnetöötluskatse porgandi ja sibulaga, siis 

porgandil ilmnes mõju saagikusele, kuid sibulal mitte. Kevadine kuivus ja jahedus võisid 

pärssida preparaatide toimet.  

Aprilli kuus oli sademete hulk madal. Mai kuus oli öökülm, mis võis mõjuda sibula kasvule 

pärssivalt. Põldma jt (2010) on kirjutanud, et sobivaim aeg tippsibula mahapanekuks on mai 

I dekaad, kui öökülmade oht on möödas. 

Sort `Sturon` sibula saagist oli suur osa müügikõlbmatutel sibulatel, mis ennakõidusid. 

Kogusaagist 18% moodustasid ennakõidunud sibulad. Raudseping (2006) kirjutab, et liiga 

sügavale istutamine soodustab sibulate putkeminekut, liiga mullapinnale jätmine halvendab 

kasvama hakkamist, kuna niiskusest tuleb puudu. Väikesed tippsibulad ei lähe putke, kuna 

nende toitevarud on selleks liiga väikesed. 

Säilituskatses sordi `Sturon` katsevariantide vahel puudusid usutavad tulemused. Sordiga 

`Stuttgarter Riesen` saadi säilituskatses statistiliselt usutav negatiivne tulemus, suurim 

kasutuskõlbmatute sibulate osakaal võrreldes kontrollvariandiga oli sibulatel, mille 

puhtimisel kasutati preparaate EM+Merevetikaekstrakt (10,5%), EM+ mükoriisa (9,4%) ja 

Rhizocell (9,1%). Väiksem kasutuskõlblike sibulate osakaal oli puhtimispreparaat EM 

(4,5%) mõjul.  

Käesoleva uuringu säilituskadu sort `Sturon` puhul varieerus 4,6-6,6%. Suurim hulk 

kasutuskõlbmatuid sibulaid oli kontrollvariandis. Sort `Stuttgarter Riesen` säilituskadu 

varieerus 4,5-10,5%.  Mõlema sordiga katses omas preparaat EM üksikuna soodsat mõju 

sibulate säilivusele, võrreldes kombineeritud variantidega. Söögisibula säilituskadu kuue 

kuu pikkuse säilitusperioodi kohta on väike. Üheks põhjuseks, miks kaod olid väikesed, võib 

pidada kuiva suve. Riigi Ilmateenustus (2019) andmetel iseloomustab möödunud aasta suve: 

keskmisest kuivem, päikesepaistelisem ja veidi soojem suvi.  
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Iivonen jt (2014) kirjutasid oma uuringus, et mahepõllundusliku väikese 1,5-hektarilise 

sibulafarmi keskmine saagikus on 25 t/ ha ja kadu 30%. Otsiti lahendusi, et vähendada 

sibulat kahjustavaid taimehaigusi.  

2018. aasta katse tulemused. Tarvastu Saariku talus ja Peri Mahemõisas samade 

puhtimispreparaatidega läbiviidud katses avaldus positiivne mõju sordi `Stuttgarter Riesen` 

puhul. Kontrollvariandiga võrreldes avaldasid usutavat mõju kasvama minekule 

puhtimisvahendid Mycostop, Prestop, Rhizocell, EM, EM+Raskila (EM+Bioorg VH) ja 

EM+ mükoriisa (Ambur, 2019). 

Usutavat mõju avaldas sort `Stuttgarter Riesen` saagikusele kombineeritud puhtimisvahend 

EM+mükoriisa. Ühe sibula keskmise massi puhul avaldasid usutavat mõju 

puhtimispreparaadid UBP110 ja EM+Merevetikaekstrakt, negatiivne mõju oli preparaadil 

Prestop. Ka sibula kaubandusliku massi puhul jäi preparaat Prestop mõju negatiivseks. 

Säilituskatse sordiga `Sturon` ja `Stuttgarter Riesen` tulemused näitasid, et 

puhtimisvahendid ei omanud statistiliselt usutavat mõju sibula säilivusele. (Ambur, 2019)  

Sort `Sturon` kaubanduslik saagikus varieerus 2018. aastal 1,31-1,74 (kg/m2). Sort 

`Stuttgarter Riesen` kaubanduslik saagikus varieerus 1,01-1,69 (kg/m2) (Ambur, 2019). 

Sort `Sturon` kaubanduslik saagikus varieerus 2019. aastal 483-1177 (g/m2). Sort 

`Stuttgarter Riesen` kaubanduslik saagikus varieerus 1051-1408 (g/m2). 

Kõik uurimistöös välja toodud põhjused võisid avaldada söögisibula saagikusele mõju. 

Põllumajandusamet andmetel (2020a) on eri aastatel olnud Eestis maheviljeluses sibula 

saagikuses suured kõikumised, näiteks 2019. aastal oli sibula kogutoodang 16,9 t/ha, kuid 

2018. aastal oli sibula kogutoodang 29,8 t/ha. 
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KOKKUVÕTE 

Töö eesmärgiks oli selgitada välja mahetingimustes külvieelse puhtimise mõju söögisibula 

kasvama minekule ning saagikusele. 

Põldkatsed viidi läbi mahetootjate põldudel. Sort `Stuttgarter Riesen` põldkatse toimus 

Tarvastu Saariku talus, Viljandimaal. Sort `Sturon` põldkatse viidi läbi Peri Mahetalus, 

Põlvamaal. Mõlema sordiga viidi läbi säilituskatse Eesti Maaülikooli Mahekeskuse hoidlas, 

mis kestis kuus kuud. 

Külvieelne puhtimine viidi läbi mahepõllumajanduses lubatud preparaatidega: Mycostop, 

Prestop, Rhizocell, UBP110, EM ja Bioorg VH. Kombineeritud olid kolm variant, 

EM+Bioorg VH, EM+Mükoriisa, EM+Merevetikaekstrakt.  

Katsetulemused olid järgmised: 

• Sort `Stuttgarter Riesen` sibulataimede tärkamise katses (%) oli statistiliselt usutav 

tulemus võrreldes kontrollvariandiga puhtimivahenditel EM+Mükoriisa ja 

Mycostop. 

• Sort `Sturon` söögisibulate tükiarv (tk/m2) oli statistiliselt usutav tulemus võrreldes 

kontrollvariandiga puhtimispreparaatidel UBP110 ja EM+Bioorg VH.  

• Sort `Stuttgarten Riesen` säilituskao statistiliselt usutav negatiivne tulemus (%) 

võrreldes kontrollvariandiga oli puhtimisvahendil EM+Merevetikaekstrakt, 

EM+Mükoriisa, ja Rhizocell. Ükski preparaat ei parandanud söögisibulate säilivust. 

2018. aastal läbiviidud uuringuga tekkised järgmised seosed: 

• Usutavad positiivsed mõjud olid 2019. aastal sordil `Stuttgarten Riesen` ja `Sturon`, 

2018. aastal oli positiivne preparaatide mõju ainult sordil `Stuttgarten Riesen`. 

• 2019. aastal sort `Stuttgarter Riesen` kasvama mineku ehk tärkamise (%) oli 

statistiliselt usutav tulemus võrreldes kontrollvariandiga puhtimisvahenditel 

Mycostop ja EM+Mükoriisa. Ka 2018. aastal läbi viidud uuringus saadi usutav 

tulemus nende kahe preparaadiga, lisaks oli usutavus veel preparaatidega Prestop, 
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Rhizocell, EM, EM+Raskila (EM+Bioorg VH). Nende preparaatide osas käesolev 

2019. aasta uuring kattuvust ei tõestanud.  

• 2018. aastal sordile `Stuttgarter Riesen` saagikusele avaldas ustavat mõju 

kombineeritud puhtimisvahend EM+mükoriisa. Ühe sibula keskmise massi puhul 

avaldasid usutavat positiivset mõju puhtimispreparaadid UBP110 ja 

EM+Merevetikaekstrakt, negatiivne mõju oli preparaadil Prestop, ka sibula 

kaubandusliku massi puhul jäi preparaat Prestop mõju negatiivseks. Käesolev 2019. 

aasta uuring neid tulemusi ei kinnitanud.  

• Sort ̀ Sturon` ilmnes 2019. aastal statistiliselt usutav positiivne tulemus söögisibulate 

tükiarvule (tk/m2), puhtimisel preparaatidega UBP110 ja EM+Bioorg VH. 

Käesoleva uurimistöö tulemusena võib välja tuua, et hüpotees leidis tõestust osaliselt. 

Ilmnesid usutavad mõjud sordil `Stuttgarten Riesen` kui ka `Sturon`. Kuid 

puhtimisvahenditel oli söögisibula saagikusele usutav positiivne mõju kõigest kahes katse 

tulemuses. Säilituskatses ükski preparaat ei parandanud söögisibulate säilivust. 

Selleks, et neid konkreetseid puhtimispreparaate oleks võimalik mahepõllumajanduses 

soovitada, kui sibulköögiviljade kvaliteetse saagikuse suurendajaid, on vajalik teostada veel 

uuringuid, et saada teada, kuidas mõjuvad puhtimispreparaadid pikema aja jooksul ja 

erinevates kasvutingimustes.  

Puhtimispreparaadid Mycostop ja EM+Mükoriisa andsid statistiliselt usutava tulemuse 

tärkamise katses sort `Stuttgarten Riesen` puhul. Puhtimispreparaadid UBP110 ja 

EM+Bioorg VH andsid sort `Sturon` saagikuse tükiarvu puhul statistiliselt usutava 

tulemuse. Lisaks nendele preparaatidele võiks katsetada teisi preparaate, mis avaldasid 

söögisibulale kahe aasta vältel läbiviidud uuringutes positiivset mõju. 
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SUMMARY 

The aim of the paper was to find out the effect of pre-sowing treatment under organic 

conditions on the growth and yield of onions. 

Field trials were conducted in the fields of organic producers. The field trial of the variety 

`Stuttgarter Riesen` took place on Tarvastu Saariku farm, Viljandi County. The field trial of 

the variety `Sturon` was carried out on the Peri Organic Farm, Põlva County. Both varieties 

were subjected to a storage test in the storage of the Research Centre of Organic Farming, 

of Estonian University of Life Sciences, which lasted six months. 

Pre-sowing treatment was carried out with preparations approved in organic farming: 

Mycostop, Prestop, Rhizocell, UBP110, EM, and Bioorg VH. Three variants, EM + Bioorg 

VH, EM + Mycorrhiza, EM + Seaweed Extract, were combined.  

The test results were as follows: 

• The `Stuttgarter Riesen` onion plant emergence test (%) had a statistically plausible 

result compared to the control variant on the pre-sowing treatment preparations EM 

+ Mycorrhiza and Mycostop. 

• The number of onions (pcs/m2) of the variety `Sturon` was a statistically plausible 

result compared to the control variant on the pre-sowing treatment preparations 

UBP110 and EM + Bioorg VH.  

• The statistically plausible negative result (%) of the storage loss of the variety 

`Stuttgarten Riesen` compared to the control variant was treatment with the 

preparation EM + Seaweed Extract, EM + Mycorrhiza, and Rhizocell. None of the 

preparations improved the shelf life of the onions. 

The following connections emerged from the study conducted in 2018: 

• The Stuttgarten Riesen and Sturon varieties had plausible positive effects in 2019, 

In 2018, preparations had a positive effect only on the variety `Stuttgarten Riesen`. 

• In 2019, the growth or emergence (%) of the variety `Stuttgarter Riesen` had a 

statistically plausible result compared to the control variant treatment with 
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preparations of Mycostop and EM+Mycorrhiza. A study conducted in 2018 also 

gave a plausible result with these two preparations, in addition, the plausibility was 

also with the preparations Prestop, Rhizocell, EM, EM + Raskila (EM + Bioorg VH). 

For these preparations, this 2019 study did not demonstrate overlap.  

• In 2018, the yield of the Stuttgarter Riesen variety was plausibly affected by the 

combined treatment preparation EM+Mycorrhiza. Treatment preparations UBP110 

and EM + Seaweed Extract had a plausible positive effect on the average weight of 

one onion, preparation Prestop had a negative effect, and Prestop had a negative 

effect also on the commercial weight of onions. This 2019 study did not confirm 

these results.  

• The variety `Sturon` showed a statistically plausible positive result in 2019 on the 

number of pieces of onions (pcs/m2), when was pre-sowing treatment with 

preparations UBP110 and EM + Bioorg VH. 

As a result of the present research, it can be pointed out that the hypothesis was partially 

proved. There were plausible effects on the variety 'Stuttgarten Riesen' as well as `Sturon`. 

However, treatment agents had a plausible positive effect on onion yield in the results of 

only two tests. None of the preparations improved the shelf life of the onions in the storage 

test. 

In order to be able to recommend these specific treatment preparations in organic farming 

as high-quality yield enhancers for alliaceous vegetables, further research is needed to find 

out how preparations work over a period of time, and under different growing conditions.  

The treatment preparations Mycostop and EM+Mycorrhiza gave a statistically plausible 

result in the emergence test for the variety `Stuttgarten Riesen`. The treatment preparations 

UBP110 and EM + Bioorg VH gave a statistically plausible result in terms of the number of 

pieces of the variety `Sturon`. In addition to these preparations, other preparations could be 

tested that showed a positive effect on onions over the course of the two-years studies. 

  



 51 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 

  



 52 

 

Lisa 1. Katsetulemused 

Tabel 3. Söögisibula `Stuttgarter Riesen` kogusaak, (g/m2) kaubanduslik saak, (g/m2) sibula 

keskmine mass g (± standardhälve) sõltuvalt tippsibula mahapanekueelsest leotamisest 

puhtimisvahenditega. Katsevariantide vahel puudus statistiline usutavus. 

 

Tabel 4. Söögisibula `Sturon` sibula säilituskadu (%;± standardhälve) sõltuvalt tippsibula 

mahapanekueelsest leotamisest puhtimisvahenditega. Katsevariantide vahel puudus 

statistiline usutavus. 

  

Nr Puhtimisvahend Kogusaak g/m2 ± St.hälve
Kaubanduslik 

saak g/m2 ± St.hälve
Sibula keskmine 

mass g ± St.hälve
1. Kontroll 1524 ±325 1408 ±405 55 ±15,4
2. Mycostop 1463 ±287 1285 ±338 48 ±9,5
3. Prestop 1412 ±311 1278 ±409 51 ±15,4
4. Rhizocell 1321 ±218 1193 ±196 44 ±2,2
5. UBP110 1468 ±367 1353 ±436 50 ±12,6
6. EM 1207 ±330 1051 ±417 43 ±13,0
7. Bioorg VH (Raskila) 1462 ±94 1331 ±86 51 ±5,9
8. EM+Bioorg VH 1345 ±177 1191 ±197 48 ±11,9
9. EM+Mükoriisa 1310 ±223 1127 ±265 42 ±7,2

10. EM+Merevetikaekstrakt 1350 ±233 1218 ±289 52 ±9,2

Nr Puhtimisvahend

Sibula 
sälituskadu 

%

± 
Standard

hälve
1. Kontroll 6,6 ±2,0
2. Mycostop 5,8 ±1,6
3. Prestop 4,8 ±0,6
4. Rhizocell 5,9 ±2,4
5. UBP110 6,0 ±2,5
6. EM 4,7 ±1,2
7. Bioorg VH (Raskila) 4,6 ±0,4
8. EM+Raskila 5,6 ±2,1
9. EM+Mükoriisa 6,0 ±2,4

10. EM+Merevetikaekstrakt 6,3 ±2,1
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