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Ammendunud turbaväljadel mustikate mahedalt kasvatamine on osutunud sobivaks, sest 

turvas on mustika jaoks paraja happesuse ja kõrge orgaanilise aine sisaldusega. Eesti 

Maaülikoolis on mustika uurimisega tegeletud aastakümneid, sealhulgas on leitud meie 

kliimatingimustesse uusi sobivaid liike ja sorte. Poolkõrge mustikas (V. angustifolium x 

V. corymbosum) ’Northblue’ on tänu heale talvekindlusele, saagikusele ja suurele marjale 

üheks levinumaks sordiks Eesti tootmisistandikes. Uute sortide järgi on vajadus, et 

laiendada kohalikult kasvatatud värskete ja tervislike mustika marjade valikut ja 

kättesaadavust tarbijale. 

 

Katse eesmärgiks oli kahe ahtalehise mustika ja kuue poolkõrge mustika aretiste puhul 

välja selgitada saagikamad ja suurema bioaktiivsete ühendite sisaldusega aretised, mis 

sobiksid turbaistandikes kasvatamiseks. Katse on rajatud 2010. aastal üheaastaste 

mikropaljundatud taimedega ammendunud freesturbaväljale Eesmärkide saavutamiseks 

analüüsiti 2019. aastal Marjasoo talu katseistandikus kasvanud 8 aretise vegetatiivseid ja 

biokeemilisi parameetreid. 

 

Töö hüpotees leidis kinnitust – aretised mõjutasid oluliselt taimede vegetatiivseid 

parameetreid, saagikust, vilja massi ja biokeemilist koostist. Katses olnud aretised olid 

saavutanud täiskasvufaasile omased kasvuparameetrid ja sarnanesid eelnevate aastate 

tulemustega. Mustikate tervislikkus ja antioksüdantsus seisneb nende kõrge fenoolsete 

ühendite, eelkõige antotsüaanide sisalduses. Analüüsitud aretiste fenoolsete ühendite 

sisaldus varieerus vahemikus 174-232 mg/100g ja antotsüaanide sisaldus 102-204 

mg/100g. Biokeemiliste näitajate poolest oli väärtuslik poolkõrge mustika aretis 8//04, 

mille suurtes viljades oli kõige kõrgem fenoolsete ühendite ja antotsüaanide sisaldus. 

 

Katses olnud poolkõrge mustika aretis 23//00 oli kõrge saagikusega, mis on sarnane 

sordile ’Northblue’. Vaatamata ebasoodsale ilmastikutingimustele on 23//00 igal 

katseaastal andnud arvestatavat saaki. Antud aretis on väärtuslik oma kõrge saagikuse ja 

talvekindluse poolest ning sobib turvasmullal kasvatamiseks tootmise eesmärgil. 

 

Märksõnad: Vaccinium, vilja mass, saagikus, fenoolsed ühendid, antotsüüanid, 

orgaanilised happed 
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Abandoned peatlands have proven to be suitable for growing blueberries organically, 

because of the suitable acidity and high organic matter in peat. The blueberry research 

has been carried out for decades in the Estonian University of Life Sciences, and as a 

result, many new species and cultivars have proven to be suitable for growing in the 

northern climatic conditions. Half-highbush blueberry (Vaccinium angustifolium x V. 

corymbosum) cultivar ’Northblue’ has been recommended  for the blueberry production 

due to its winter hardiness, high yield and big fruit size. However, there is a growing need 

for new health promoting blueberry cultivars that are rich in bioactive compounds and 

have a high yield to extend the availability and diversity of locally grown fresh blueberries 

for consumers and for the producers. 

 

The aim of the present thesis was to determine Vaccinium selections with high 

productivity and biochemical compound content. The experiment was established in 2010 

with one–year–old micropropagated seedling selections. In order to achieve the aim of 

this thesis, data was collected in 2019 at Marjasoo farm from two lowbush blueberries 

(V. angustifolium) and six half-highbush blueberries (V. angustifolium x V. corymbosum) 

grown in organic peatland conditions. 

 

The hypothesis was confirmed – selections had an effect on the vegetative parameters, 

productivity, fruit mass and biochemical composition. All selections had achieved mature 

stage parameters, which were similar to the earlier studies. Health-beneficial effect of 

blueberry is related mainly to its high anthocyanin and total phenolic content. The total 

phenolic content in the selections was ranged from 174 to 232 mg/100 g and anthocyanin 

content ranged from 102 to 204 mg/100 g, which were both similar compared to cultivar 

‘Northblue’. Selection named 8//04 demonstrated highest total phenolic and anthocyanin 

content, furthermore it had big berries. Lowbush blueberry selection 10//00 had high 

yield, with high total phenolic and anthocyanin content, while the organic acids content 

was low. The highest yield was produced by 23//00, which was similar to half-highbush 

blueberry cultivar ‘Northblue’ average yield. Selection 23//00 have shown stable yield 

performance during the experimental years despite of the night frost in spring and the 

harsh winters. Therefore, this selection is valuable for its high yield and winter hardiness 

and could be recommended for peatland production. 

Keywords: Vaccinium, fruit mass, yield, total phenolic content, anthocyanins, organic 

acids 

 



4 

 

 

SISUKORD 

 

SISUKORD ........................................................................................................................... 4 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 5 

1. MUSTIKATE LIIGID JA KASVUTINGIMUSED ...................................................... 8 

1.1. Ahtalehine mustikas (Vaccinium angustifolium Ait.) ............................................. 8 

1.2. Kännasmustikas (Vaccinium corymbosum L.) ........................................................ 9 

1.3. Poolkõrge mustikas (Vaccinium angustifolium × V. corymbosum) ..................... 10 

1.4. Mustikate kasvukeskkond ja toitumine ................................................................. 11 

1.4.1. Mustikale sobiv mullakeskkond .................................................................... 11 

1.4.2. Erikoidne mükoriisa ...................................................................................... 12 

1.4.3. Mustikate toitainevajadus .............................................................................. 13 

1.5. Mustikate biokeemiline koostis ............................................................................ 14 

1.5.1. Kuivaine ja orgaanilised happed ................................................................... 14 

1.5.2. Fenoolsed ühendid ......................................................................................... 15 

1.5.3. Antotsüaanid .................................................................................................. 15 

2. MATERJAL JA METOODIKA .................................................................................. 17 

2.1. Katse asukoht ja taimmaterjal ............................................................................... 17 

2.2. Katses kasutatud väetised ..................................................................................... 17 

2.3. Katseaasta ilmastik ............................................................................................... 19 

2.4. Katsetööd .............................................................................................................. 20 

3. TULEMUSED ............................................................................................................. 23 

3.1. Vegetatiivne kasv ja SPAD näit ............................................................................ 23 

3.2. Taime saagikus, vilja mass ja talvekahjustused .................................................... 27 

3.3. Viljade biokeemiline koostis................................................................................. 30 

3.4. Näitajate korrelatsioonanalüüs .............................................................................. 32 

ARUTELU ........................................................................................................................... 34 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 39 

KASUTATUD KIRJANDUS .............................................................................................. 41 

LISAD .................................................................................................................................. 52 

Lisa 1. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks (avaldamise tähtajaline piirang) ning juhendaja(te) kinnitus töö kaitsmisele 

lubamise kohta ................................................................................................................. 53 

 

  

 



5 

 

 

SISSEJUHATUS 
 

Mustikad on tuntud oma tervislikkuse ja raviomaduste poolest. Marjade väärtuslikkus 

seisneb nende kõrges antioksüdantide sisalduses, mida saame taimes olevatest fenoolsetest 

ühenditest (Wu jt 2006; Routray ja Orsat 2011). Põllumajandusliktootmine peaks FAO 

hinnangul kasvama 60% 2050. aastaks, et tagada suureneva rahvaarvu toiduvajadus 

(International Year… 2020). Tarbijate nõudlus mahetoodete ja ka mustikate järele on 

kasvujoones. Viimaste 20 aastaga on mustikate kasvatuspinnad jõudsalt suurenenud üle 

kogu maailma (Lobos ja Hancock 2015). Samuti ollakse teadlikumad ka looduskeskkonda 

hoidvast ja jätkusuutlikust toidutootmisest. 

 

Eestis kasvab looduslikult harilik mustikas (Vaccinium myrtillus), mis on levinud ka mujal 

Euroopas. Hariliku mustika kasvukohaks on varjulised metsad, metsa- ja rabaservad. 

Varjulembuse tõttu pole harilik mustikas sobilik traditsiooniliselt koduaias kasvatamiseks 

(Nestby jt 2010). Tootmisistandikes üle maailma eelistatakse ahtalehise mustika 

(Vaccinium angustifolium) ja kännasmustika (Vaccinium corymbosum) aretisi, mis on 

algselt pärit Kanadast ja Põhja-Ameerikast. Need kaks liiki erinevad harilikust mustikast, 

kuna vajavad kasvuks ja levimiseks päikesevalgust. Eestis nimetatakse ahtalehise mustika 

ja kännasmustika sorte ka ühise nimetusega aedmustikad/kultuurmustikad. Kahe eelneva 

liigi ristand ehk hübriid on poolkõrge mustikas (V. angustifolium x V. corybosum ehk 

Vaccinium × atlanticum), mis on väärtuslik oma talvekindluse ja kõrge saagikuse poolest 

(Starast jt 2005). 

 

Suurimad kultuurmustika kasvatajad on Ameerika Ühendriigid ja Kanada, kust tuli 2018. 

aasta seisuga 80% kogu maailma mustika toodangust (FAOSTAT). Kokku kasvatatakse 

kultuurmustikaid 27 riigis (Evans ja Balles 2014). Eesti kliimatingimustesse sobivate 

mustikasortide uurimine algas 1997. aastal Eesti Maaülikooli (end. Eesti 

Põllumajandusülikool) teadlaste ja kodumaiste tootjate koostöös (Starast jt 2002b). Esimene 

katseistandik rajati Tartumaale poolkõrge mustika sortidega ’Northcountry’ ja ’Northblue’, 

mis on siiani enim kasvatatavad sordid. Mustikataimede valikul Eesti tingimustesse tuleks 

eelistada külmakindlad ja lumikatet taluvad liike (Tasa jt 2012), mis läbivad vernalisatsiooni 

ehk sügisese jaheperioodi 0-7oC juures 30-40 päeva (Haffner 1993). Eesti tootmisistandikes 

kultiveeritakse ahtalehise mustika (Starast ja Karp 2003; Starast jt 2007a) ja poolkõrge 
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mustika sorte (Karp jt 2006; Koort jt 2012). Uute sobilike sortide välja selgitamise juures 

on üheks eesmärgiks leida varasema või hilisema valmimisega sorte, et tootjatel oleks 

valiku võimalus ja, et tagada tarbijatele võimalikult pikalt värske marja kättesaadavus 

(Courtney ja Mullinax 2017). Aretustöö tulemusena registreeriti 2018. aastal Eesti esimese 

poolkõrge mustika sort ’Are’ (Sordiregister 2020). 

 

Enamasti sobib kõikidel mustika (Vaccinium) liikidel kasvada happelises mineraalmullas 

või turvasmullas, mille pH on 4,2…5,5 (Williamson jt 2006; Smith ja Read 2008). 

Happesuse reguleerimiseks lisatakse kasvukohale, kas turvast, väävlit või puukooremultši. 

Mustikal puuduvad juurekarvad, seetõttu on toitainete omastamisel suur roll 

mükoriisaseentel, mis asetsevad juurtel. Seenehüüfid transpordivad mullast taime juurtesse 

lämmastikku, fosforit (Vander Kloet 1988), rauda (Shaw jt 1990), kaltsiumit ja vastutasuks 

saab taimelt vastu suhkruid ja amiinohappeid (Myers ja Leake 1996). 

 

Eestimaa looduse fondi (ELF) 2008-2011 aastatel läbi viidud soode inventuuri andmetel on 

turbamaaga kaetud ~22% Eesti maismaast (Eesti soode seisund... 2013). Sood, eriti 

madalsoo on säilitanud oma potentsiaali põllumajandusliku alana. Mahajäetud turbavälju 

on umbes 20 000 hektarit. Turba kaevandamise tõttu ammendunud alad ehk jääksood on 

üheks suurimaks lenduva süsiniku allikaks. Eesti esimene kultuurmustika istandik rajati 

freesturbaväljale 1992. aastal Toomas Jaadla poolt (Starast 2008). Mahajäetud 

freesturbaväljadel on sobiv happesus mustikate kultiveerimiseks (Paal jt 2011) ja nende 

taimestamine aitab lenduvat süsinikku siduda. Turvas on kõrge orgaanilise aine sisaldusega, 

aga toitained pole taimele kättesaadaval kujul, seega on oluline mustika taimede väetamine 

(Paal jt 2011; Tasa jt 2012; Koort jt 2016). Kultuurmustikate viljelemisel turbaväljal on 

taimekaitsetöid vähem, sest pinnase happesus ei sobi paljudele umbrohtudele. Samuti ei ole 

teada, et Eestis leviksid laialdaselt kultuurmustikale omased haigused ja kahjurid (Starast jt 

2009a), mis soosib mustika kasvatamist maheviljeluses. Viimaste andmete seisuga 

kasvatatakse Eestis mustikaid maheviljeluse tingimustes 107 hektaril 19 tootja poolt 

(Mahepõllumajanduslik taimekasvatus 2019). 

 

Töö hüpoteesiks on, et valitud kultuurmustika aretiste taimede kasv, saagikus ja viljade 

biokeemiline koostis on erinev. 
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Töö eesmärgiks on valitud kultuurmustika aretiste puhul välja selgitada saagikamad ja 

suurema bioaktiivsete ühendite sisaldusega aretised, mis sobiksid turbaistandikes 

kasvatamiseks. 

 

Soovin tänada oma juhendajat Angela Koorti ja esialgset juhendajat Marge Starasti, katse 

läbiviimise, mitmekülgse juhendamise ja abi eest. Samuti soovin tänada Mariana Maante-

Kuljust, kes oli abiks laboritöödes. Suur tänu Toomas Jaadlale Marjasoo talust, kelle 

istandikus katse läbi viidi. 

 

Katsetöö toimus "Mustikasortide aretus" projekti raames, mida rahastas 

Sordiaretusprogramm. 

 

  



8 

 

 

1. MUSTIKATE LIIGID JA KASVUTINGIMUSED 
 

1.1. Ahtalehine mustikas (Vaccinium angustifolium Ait.) 
 

Ahtalehise mustika põõsad on madalakasvulised, erinevate aretiste kõrgused varieeruvad 

vahemikus (10)30-60 cm (Vander Kloet 1988, Song ja Hancock 2011). Suur osa juurestikust 

asub mulla ülemises kihis ning see moodustab 80-85% kogu taime kuivmassist (Bryla ja 

Strick 2006; Holzapfel 2009). Liik on kohastunud levima maa-aluste risoomidega, mis 

kasvab mitmete meetrite laiuseks tihedaks põõsaks. Võrsed on rohelise või pruuni 

värvusega, mis on siledad või kaetud karvakestega. Lehed on kujult elliptilised kuni 

kitsaselliptilised, seejuures 6-20 mm laiad ning 15-41 mm pikad. Kellukja kujuga õied, 

millede värvus varieerub valgest roosani, asuvad kobardunult võrse tipuosas. Marja 

läbimõõt on vahemikus 2-12 mm ja mass on alla 1 g (Starast jt 2002a) . Eesti katsealal on 

ahtalehiselt mustikalt saadud kuni 1 kg vilju põõsa kohta (Karp jt 2008), kuid aretiste 

saagikused on varieeruvad (Starast jt 2002a).  

 

Ahtalehine mustikas on looduslikult levinud Kanada ida- ja keskosas ning Ameerika 

Ühendriikide kirdeosas. Sordiaretusega alustati New Hampshires, Ameerika Ühendriikides 

1908. aastal, kui otsiti sealsest looduslikust populatsioonist suure viljalisi mustikataimi 

(Coville 1910, 1921). Väärtuslikuimad kloonid valis välja aretaja F. Coville. (Coville 1916). 

Leitud aretiste hulgas on ka sort ’Rubel’, mis on siiani eelistatud tööstusmari (Ehlenfeldt 

2009). Ahtalehiste mustika sortide aretusele on vähem tähelepanu pööratud, sest enamjaolt 

kogutakse liigi marju looduslikelt aladelt, mis väärindatakse tööstusmarjana (White ja 

Klingeman 2014). Märkimisväärne on seemnest aretatud sort ’Novablue’, millel on 

tavalisest suuremad viljad ja jõudsam risoomidega levik (Jamieson 2008). 

 

Ahtalehise mustika saagi kogumisel looduslikelt aladelt on leitud, et saagi varieeruvus võib 

olla aastast aastasse kuni 2 tonni hektari kohta (Nestby jt 2010). Seetõttu kasutatakse kasvu- 

ja valgustingimuste parandamiseks erinevaid võtteid: väetamine, põõsaste kärpimine, iga 

paari aasta järel mustikataimede maha niitmine või põletamine (Trehane 2004). Viimast 

võtet praktiseerisid esimestena Ameerika põliselanikud, sest ahtalehine mustikas on 

looduslikult kohanenud nii, et hakkab pärast metsapõlenguid jõudsalt kasvama (Vander 

Kloet 1988; Strik 2005). Istandike põletamine aitab ka haigustekitajaid kontrolli all hoida, 
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kuid selle intensiivsus (kuumus ja aeg) võib omada negatiivset efekti taimedele ja mulla 

huumushorisondile (Yarborough 2015). 

 

Võrreldes teiste mustika liikidega on ahtalehine mustikas vähem nõudlikum ja kohastunud 

kasvama kuivematel, kivistel ning madala mullaviljakusega muldadel (White ja Klingeman 

2014). Ahtalehine mustikas sobib hästi kasvatamiseks freesturbaväljadel, kus ei esine 

probleemi umbrohtudega (Noormets jt 2002), lisaks tõstab see ka looduslikku 

mitmekesisust (Tasa jt 2015).  

 

1.2. Kännasmustikas (Vaccinium corymbosum L.) 
 

Kännasmustika põõsad on kõrge kasvuga ja võivad kasvada 180-250 cm kõrguseks (Song 

ja Hancock 2011). Marjad on 3-20 mm laiused, sinakas-musta värvi ja paljude seemnetega. 

 

Mustikate kultuuristamisega alustati eelmise sajandi alguses (Vander Kloet 1988). Enne 

seda korjati marju ainult Põhja-Ameerika metsadest ja soodest, kust valiti 1908. aastal 

esimesed taimed aretamiseks. Üks esimesi mustika aretajaid F. V. Coville ristas omavahel 

kännasmustika kloone, mis on paljude tänapäevaste sortide aluseks (Coville 1937). Samal 

ajal muutus mustikate kasvatamine kiirelt arenevaks ja uuenduslikuks tootmisharuks. Kui 

ahtalehise mustikate saagi peamine kogumine toimub looduslikelt aladelt, siis 

kännasmustikate puhul kasvatatakse spetsiaalselt aretatud sorte (Trehane 2004).  

 

Kännasmustika aretised jagunevad kaheks rühmaks vastavalt nende füsioloogilistele 

eripäradele: lõuna-kännasmustikas (southern highbush blueberry) ja põhja-kännasmustikas 

(northern highbush blueberry) (Kole 2007; Retamales ja Hancock 2012). Suurimad põhja-

kännasmustika istandikud on USA põhjaosas (Michigan, New Jersey jt). Euroopas on 

olulisemad mustikakasvatus piirkonnad Poola, Saksamaa, Prantsusmaa ja Holland. Lõuna-

kännasmustikas on saadud kännasmustika ja silmmustika (V. virgatum Ait. sün: V. ashei 

Reade) ristamisel ja sobib kasvatamiseks soojemates piirkondades, kus on vernalisatsiooni 

pikkus 150-450 tundi (Šterne jt 2011). Põhja-kännasmustikas on külma- ja talvekindlam 

ning vajab pungade puhkemiseks vernalisatsiooni läbimist 750-1000 tundi temperatuuril 

alla 7oC. Selle põhjal on põhja-kännasmustikas sobilik kasvatamiseks ka põhjapoolsemates 

piirkondades (Paasisalo jt 1994; Šterne jt 2011), kuid lumevaesed talved ja varakevadised 

temperatuuri kõikumised võivad tekitada suuri talvekahjustusi (Starast 2009b). 
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Põhja-kännasmustika alarühma kuulub umbes 60 sordi, millest ’Hardyblue’, ’Reka’ ja 

’Puru’ on  olnud Eesti soovitussortimendis perspektiivsete sortidena. Starast jt (2009b) poolt 

läbi viidud katse kännasmustikatega, soovitab tootmisesse sorte ’Bluecrop’, ’Denise Blue’, 

’Hardyblue’, ’Olympia’, ’Reka. Eesti Maaülikoolis on käimas katse sordiga ’Draper’, mis 

on sobilik eelkõige merelähedamates kasvukohtades (USA kliimatsoon 5-8). Oma 

kompaktse kasvu ja elastsema võra tõttu on sort sobilik masinkoristuseks (Hancock 2004, 

Hu jt 2017), kuid on võrreldes sordiga ’Duke’ ebaühtlasema valmimisajaga (DeVetter jt 

2019). 

 

1.3. Poolkõrge mustikas (Vaccinium angustifolium × V. 

corymbosum) 
 

Olenevalt aretisest võib poolkõrge mustikas kasvada 45-135 cm kõrguseks ja kuni 3,6 m 

laiuseks (Gorbunov jt 2013). Iseloomulik kasvukoht on soistel aladel turvasmullal (White 

ja Klingeman 2014). Poolkõrge mustika puhul on täheldatud, et turbaga multšitud taimedel 

paiknes enamik juurestikust 5 cm sügavusel (Albert jt 2010). Põõsas kasvab hästi ka hea 

veevarustusega mineraalmullal ja kuivadel liivmuldadel, kui mulda piisavalt multšitakse ja 

niisutatakse. Poolkõrge mustikas ei vaja teisi aretisi risttolmlemiseks, kuid on leitud, et 

saagikus on suurem kui läheduses on ka teisi aretisi (Gao ja Draper 2010). Tolmlemine 

mõjutab saagi valmimise aega, isetolmlemise puhul on saak hilisem võrreldes 

risttolmlemisega.  

 

Kännasmustika ja ahtalehise mustika ristamisel saadi poolkõrge mustikas (Finn jt 1990). 

Esimesed olulised aretised olid ’Northland’ (aretaja Stanley Johnston) ja ’Northblue’, 

’Northsky’, ’Northcountry’, ’St. Cloud’, ’Polaris’ ja ’Chippewa’ (aretaja Jim Luby). 

Ameerika kasvatajate jaoks ei ole poolkõrgete mustikate kultiveerimine nii levinud, kuid 

neid kasutatakse palju ilutaimena (Hancock jt 2008). Poolkõrged mustikad on suurema 

saagikuse ja marja suurusega kui nende vanem ahtalehine mustikas (Finn jt 1990). Tänu V. 

angustifoliumist põlvnemisele on poolkõrged aretised piisavalt madalad, et lumi neid 

ekstreemsel talvel kataks (Hancock jt 2008; Starast 2008). Suur saagikus ja talvekindlus on 

peamised omadused, miks on poolkõrge mustikas sobilik meie kliimatingimustesse (Luby 

jt 1989; Starast 2008). Poolkõrge mustikas on sobilik kasvatamiseks nii mineraalmullal kui 

ka turvasmullal (Tasa jt 2012).  
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Eestis läbi viidud katsete tulemusena on poolkõrge mustika sordid on ’Northblue’ ja 

’Northcountry’ sobilikud Eesti kliimatingimustes kasvatamiseks (Starast 2008). Mõlemad 

sordid on aretatud 1986. aastal Minnesotas, Ameerika Ühendriikides ja nende külmakindlus 

on kuni -28 oC (Rowland jt 2005). Sort ’Northblue’ on olnud tootmiskatsetes 1995. aastast, 

mis on levinuim sort Eesti tootjate seas. Varasematel aastatel on Eestis mineraalmullal 

kasvatamisel varieerunud ’Northblue’ vilja mass 1,2-2,1 g (Starast jt 2018). Turvasmullal 

kasvanud mustikataimedel oli aretiste vahel varieeruvus väiksem ja vilja mass oli 

vahemikus 1,7-2,0 g (Starast jt 2018). ’Northblue’ puhul on tegemist ühe saagikama sordiga, 

andes peale viiendat kasvuaastat keskmiselt 1 kg vilju põõsa kohta (Starast jt 2005). Koorti 

jt (2020) mitmeaastases väetuskatses poolkõrge mustika sordiga 'Northblue' oli saagikuse 

varieeruvus suur, sealjuures suurima saagiga väetusvariandist (2043 g/taim) erines 

väiksema saagiga väetusvariant 86%. ’Northcountry’ on samuti hea saagikusega ja 

võrreldes ,Northblue’ sordiga talvekindlam (Starast jt 2002b). Katsed on näidanud, et peale 

viiendat kasvuaastat on ’Northcountry’ sordil saak 0,5 kg põõsa kohta (Starast jt 2005). 

’Northcountry’ viljub viie päeva võrra varem ja vilja mass on väiksem kui ’Northblue’ 

sordil. Poolkõrgete mustikate viljade valmimine toimub järk-järgult, olenevalt sordist, kas 

juulis või augustis (Albert jt 2010). 

 

1.4. Mustikate kasvukeskkond ja toitumine 
 

1.4.1. Mustikale sobiv mullakeskkond 

 

Mitmed katsed on näidanud, et mustika liikide efektiivseks kasvuks ja viljumiseks on 

optimaalne mulla pHKCl tase vahemikus 4,2-5,5 (Paasisalo jt 1994, Williamson jt 2006). 

Mustika perekonna liikide happelembus on erinev, näiteks silmmustikas (Vaccinium ashei) 

talub teistest liikidest aluselisemat kasvukohta (Austin ja Bondari 1992). Teisalt ahtalehine 

mustikas kasvab ka madalama pH tasemega pinnal (Finn jt 1990). Ammendunud 

freesturbaväljade happeline turbamuld on hea õhustatusega ja kõrge orgaanilise aine 

sisaldusega, mis on sobilik kasvukeskkond mustika kasvatamiseks (Noormets jt 2002; Paal 

jt 2011). 

 

Liigselt happelise mulla (pHKCl <3,5) puhul väheneb saagikus ja vegetatiivne kasv 

(Townsend 1971; Spiers 1984). Eesti katsed happelisel turvasmullal on aga näidanud, et 
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mustikas talub ka happelisemat mulda alla 4,2 ning lupjamine ei ole vajalik (Paal jt 2011). 

Happelises kasvukohas on orgaanilise aine mineralisatsioon aeglane ja olulised 

toiteelemendid on taimedele raskesti kättesaadavad, mis tõttu on oluline väetamine 

(Noormets jt 2002; Nestby jt 2010). Väetuskatsetest on selgunud, et ilma väetamiseta on 

saak olematu (Albert jt 2011). Liialt happeline kasvusubstraat on taimele ohtlik alumiiniumi 

ja mangaani toksilisuse tõttu ja vähendab fosfori kättesaadavust (Glonek ja Komosa 2013). 

Mullas olevate taime toitainete kättesaadavus oleneb palju mulla mikroorganismide 

aktiivsusest (Shah jt 1990), mistõttu kasutatakse happesuse vähendamiseks lupjamist 

(Kamprath ja Foy 1985). Mustikate puhul on leitud, et suur lubjakogus pidurdab 

vegetatiivset kasvu ja soodustab umbrohtude kasvu turvasmullal (Paal jt 2011). Enamasti 

on probleemiks aluselisemad mullad, mille pH alandamiseks kasutatakse happelisi 

väetiseid, sh. väävlit või multše (Xie & Wu, 2009). Efektiivseks on osutunud väetised, mis 

sisaldavad ammooniumsulfaati ja kaaliumsulfaati (Starast jt 2007a).  

 

1.4.2. Erikoidne mükoriisa 

 

Toitainete paremaks omastamiseks on kanarbikulised (Ericaceae), sh. mustikad 

(Vaccinium) sümbiontses suhtes erikoidse mükoriisa seentega, mis kasvavad juurte sees ja 

peal (Smith ja Read 2008). Mükoriisat moodustavad seened elavad mullas ka iseseisvalt, 

kuid nende elutegevus on aktiivsem elades sümbioosis. Seenehüüfid aitavad taimel 

paremini omastada vett, toitaineid ja kaitsevad taimi ebasoodsate keskkonnatingimuste ning 

mullaorganismide eest (Myers ja Leake 1996). Vastutasuks annab taim seenele 

süsivesikuid. Selline vastastikku kasuliku kooselu vorm on oluline väheviljakatel pinnastel 

kasvavate taimede elutegevuses. Varasematest katsetest on selgunud, et sümbioosis 

kasvanud mustikataimed on vastupidavamad keskkonnastressile (sh. põud, saastatus) kui 

ilma mükoriisata kasvanud taimed (Read 1983). Arvatakse, et sümbioosi tulemusel on 

taimel suurem raskemetallide tolerantsus (Vander Kloet 1988). Hiljuti läbiviidud katsetes 

kanarbikuliste liikidega olid erikoidse mükoriisaga taimed kõrgema soolade taluvusega, 

sarnaselt arbuskulaarse ja ektomükoriisa seentega sümbioosis olevatel taimedega 

(Guerrero-Galán jt 2019; Fadaei jt 2020). Mükoriisa seened (Pezizella ericaea Reade, 

Clavaria spp., Oidiodendron spp.) aitavad kaasa lämmastiku (Alexander 1983 ref Chalot ja 

Brun 1998), fosfori (Myers ja Leake 1996) ja raua omastamisele (Shaw jt 1990). Mustikate 

kasvatamise edendamiseks võib eelistada mükoriisaseeni sisaldavad biopreparaate (Koron 
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ja Gogala 2000). Mükoriisa on tundlik üleväetamise suhtes, sellest tingituna tuleb kasutada 

optimaalseid väetusnorme (Goulart jt 1997).  

 

1.4.3. Mustikate toitainevajadus 

 

Väetamine on oluline saagikuse tõstmiseks, kuid mõjutab ka vilja maitseomadusi ja 

toitainete sisaldusi. Samas peab arvestama, et suur väetiskogus pole põhjamaise kliimaga 

piirkondades soovituslik, kuna see pikendab kasvuperioodi (Starast jt 2007a). Sellisel juhul 

ei jõua esimese aasta kasvud enne miinuskraadide tulekut puituda ja varre tipud külmuvad 

ära. Pikk sügisene kasvuperiood on eriti ohtlik noorte taimede jaoks. Sarnane probleem 

esines ka mustikatel erinevaid multše katsetades (Starast jt 2009b). 

 

Poolkõrge mustika ’Northblue’ kasvatamisel turvasmullal on häid tulemusi näidanud 

orgaaniline väetis (4-1-2), millega väetatud taimed andsid mitme aasta lõikes saaki kõige 

stabiilsemalt (Koort jt 2020). Lisaks anti selles väetuskatses iga väetisega ka 

lämmastikurikast karvajahu (14-1-0). 

 

Antava väetise kogus tuleb arvutada vastavalt istandiku mullanalüüsile ja väetise tootja 

poolsetele soovitustele. Väetamine võib mõjutada ka marjade maitseomadusi, näiteks 

katsed on näidanud, et suurema lämmastiku kogusega väetamise tulemusel on marjad 

magusamad (Vainura 2018), samas on sarnase tulemuse andnud ka väiksem väetusnorm 

(Albert jt 2010; Leit 2017). On leitud, et kuivaine sisaldust viljas suurendab ka booriga 

väetamine (Wojcik 2005).  

 

Häid tulemusi kännasmustikate vegetatiivses kasvus ja saagikuses on saadud männikoore 

multšiga (Pliszka jt 1997), okaspuu okaste, komposti ja sõnnikuga (Burkhard jt 2009). 

Orgaaniliste väetiste (sõnnik, kompost, tootmisjäätmed) kasutamisel ei olnud mõju 

kännasmustika vilja mahla kuivainele, orgaaniliste hapete sisaldusele ega pHle (Echeverria 

jt 2009). Küll aga Burkhard jt (2009) katsest selgus, et mahla kuivaine sisaldus langes 

okaspuuokste ja sõnniku segus saepuruga komposti kasutades. Antotsüaanide ja 

antioksüdantide sisaldus erines kännasmustikatel vastavalt kasutatud substraadile (Ochmian 

jt 2010). Orgaanilised väetised omavad väikest mõju vilja kvaliteedi parameetritele nii 

hariliku mustika (Vaccinium myrtiloides) (Rohloff jt 2015), kui ka ahtalehise mustika ja 

kännasmustika kultiveerimisel. 
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1.5. Mustikate biokeemiline koostis 
 

1.5.1. Kuivaine ja orgaanilised happed 

 

Keskmiselt koosneb mustika vili 83% veest, 0,7% valkudest, 0,5% lipiidest ja 15,3% 

süsivesikutest jt (Hancock jt 2003). Suhkrute sisaldus on mustika marjades 5-15%, mis 

koosneb enamasti glükoosist ja fruktoosist ning vähesel määral (kuni 0,5%) sahharoosist. 

Viljade valmimise ajal suureneb kuivaine sisaldus mahlas (Brixo), samuti ka pH ja marja 

kuivaine sisaldus, aga väheneb tiitritavate orgaaniliste hapete sisaldus (Gibson jt 2013). 

 

Viljade maitse sõltub lisaks kuivaine sisaldusele ka orgaaniliste hapete sisaldusest ja nende 

kahe omavahelisest suhtest. Orgaanilise happe sisaldus mõjutab viljade magusust. Iga 0,1% 

orgaaniliste hapete langus vilja massist võrdub 1% magususe tõusmisega (Beaudry 1992). 

Kännasmustika viljade küpsemise ajal langeb orgaaniliste hapete sisaldus 1,2% kuni 0,6% 

kogu vilja massist, samal ajal läheb vili 6% magusamaks.  

 

Orgaaniliste hapete sisaldus varieerub olenevalt taimede genotüübist (Ehlenfeldt jt 1994) ja 

selle põhjal on võimalik eristada Vaccinium perekonna liike. Kännasmustikates on 

ülekaalus sidrunhappe sisaldus (Song ja Hancock 2011;Wang jt 2012), mis oli Hancock jt 

(2008) analüüsitud marjades vahemikus 0,9% (sort ’Jersey’) ja 2,1% (sort ’Bluegold’). 

Ehlenfeldt jt (1994) leidsid, et silmmustikates (V. virgatum sün: V. ashei) leidub enim 

merevaikhapet ja õunhapet (vastavalt 50% ja 34%), seevastu sidrunhappe sisaldus oli 10%. 

 

Orgaanilise hapete määramise metoodikaid uurivast katsest selgus, et harilikus mustikas 

domineeris sidrunhape (Philips jt 2010). Samas katses olnud kännasmustika orgaaniliste 

hapete sisaldus erines hariliku mustika omast, kuna sisaldas võrdselt sidrunhapet (24 mg/g) 

ja kiinahapet (26 mg/g) ning vähesel määral teisi happeid. 

 

Säilituskatsetes on ilmnenud, et orgaaniliste hapete sisaldus langeb  pikaaegsemal 

säilitamisel (Perkins-Veazie jt 1995; Chiabrando jt 2009). Hapete sisalduse languse 

põhjuseks võib olla tingitud taimede hingamisest, kuid teisest küljest võib hapete 

kontsentratsiooni suurendada veekadu viljadest (Retamales ja Hancock 2011). 
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1.5.2. Fenoolsed ühendid 

 

Marjade tervislikkust on hakatud tarbijate seas rohkem hindama, mistõttu on aretuses 

olulised näitajad fenoolsete ühendite sisaldus ja antioksüdatiivne aktiivus (Gilbert jt 2014). 

Antioksüdatiivne aktiivsus näitab ühendite võimekust siduda kehas olevaid vabu radikaale, 

lisaks on neil põletiku- ja vähivastased omadused (Ehlenfeldt ja Prior 2001; Seeram jt 2006). 

Mustikate kõrge antioksüdatiivsus tuleneb polüfenoolsetest ühenditest nagu 

antotsüanidiinid, flavanoolid ja proantotsüanidiinid, fenoolhape ja teised flavonoolid 

(Michalska ja Lysiak 2015; Wu jt 2018). Kui hariliku mustika puhul on fenoolsed ühendid 

nii viljakestas kui viljalihas, siis kultuurmustikates on enamasti viljakestas (Kalt jt 2001). 

 

Valgustingimused ja temperatuur avaldavad otsest mõju fenoolsete ühendite sisaldusele 

(Jaakola jt 2017). Lisaks mõjutavad sekundaarsete metaboliitide tootmist mitmed tegurid, 

nende seas geneetiline päritolu, vee kättesaadavus, haigused ja vilja koristusküpsus (Zoratti 

jt 2014; Koshita 2015). Mustika liikide puhul on avaldatud palju teadustöid, mis viitavad 

sellele, et sortide ja liikide viljad erinevad fenoolsete ühendite ja antioksüdatiivse aktiivsuse 

sisalduse poolest (Cardeñosa jt 2016; Li jt 2017). Mustikate viljadest võib leida üle 18 

erineva fenoolse ühendi (Borges jt 2010). Kännasmustika sortide analüüsimisel Ameerika 

Ühendriikides leiti, et aretisel oli oluline mõju sekundaarsete ainevahetus produktide 

akumulatsioonile, kuid aasta ja kasvukoha lõikes oli erinevus vähem märgatav (Connor 

2002). Kuueteistkümne erineva kännasmustika aretise marjade analüüsimisel varieerus 

fenoolsete ühendite üldsisaldus 444-604 mg/100g. Itaalia teadlaste poolt analüüsitud 

kännasmustikate ja hariliku mustika viljades oli fenoolseid ühendeid vahemikus 166 

mg/100 g kuni 473 mg/100 g kohta, kus kõrgeim sisaldus oli harilikus mustikas (Beccaro jt 

2006). Türgis läbi viidud katses mustika perekonna liikidega, oli sarnaselt eelnevale katsele 

kõrgeim fenoolide sisaldus harilikus mustikas (Okan jt 2018). 

 

1.5.3. Antotsüaanid 

 

Antotsüaanid on flavonoidide klassi kuuluvad vees lahustuvad pigmentained, mis on 

hinnatud oma tervislikuse poolest (Routray ja Orsat 2011). Antioksüdantsus ehk võime 

absorbeerida hapnikuradikaale on otseselt seotud antotsüaanide sisaldusega (Borges jt 2010; 

Li jt 2017). Antotsüaane leidub taimedes nii õites, viljades ja mugulates ning nende värvus 

võib olla punane, lilla või sinine vastavalt pH tasemele (Routray ja Orsat 2011). Küpsetes 
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viljades on flavonoidide hulgas ülekaalus antotsüaanidiinid (Jaakola jt 2002). Mustikates 

leidub palju erinevaid antotsüanidiine: delfinidiin, malvidiin, petunidiin, tsüanidiin ja 

peonidiin glükosiidid (Wang jt 2012). Vastavalt aretisele on antotsüanidiinide sisaldus 

varieeruv, vahemikus 25-495 mg/100 g (Michalska ja Lysiak 2015). Viljas leiduvate 

antotsüaanide sisaldus on genotüübi põhine, kuid olulist mõju omab ka koristusaeg ja 

ilmastiku eripärad (Scalzo jt 2005; Zadernowski, Naczk ja Nesterowicz 2005). Samuti on 

märgatud muutused antotsüaanide sisalduses ja antioksüdatiivse aktiivsuses vastavalt 

säilitamistingimustele (Kalt 2005) ning töötlemisviisile (Skrede, Wrolstad ja Durst 2000). 

 

Poolkõrge mustika aretiste antotsüaanide sisaldus viljas on vahemikus 25-495 mg/100 g 

(Mazza ja Miniati 1993). Itaalias kasvanud mustikatega tehtud analüüsis oli sortide 

’Berkeley’ ja ’Darrow’ antotsüaanide sisaldus üle 30 mg/100 g ja hariliku mustika puhul 

327 mg/100 g (Beccaro jt 2006). Kõrgeima antotsüaanide sisaldusega viljad on harilikul 

mustikal, mis on keskmiselt kaks korda suurem kui kultuurmustikate viljades (Starast jt 

2007b). Kultuurmustikad on aga tavaliselt kaks korda suurema vilja massiga kui harilikud 

mustikad, ja selle põhjal on sama koguse tarbimisel saadud antotsüaanide kogus enamasti 

võrdne. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1. Katse asukoht ja taimmaterjal 
 

Katse viidi läbi Tartumaal, Elva vallas, Vehendi külas, Marjasoo talus. Mustikaaretiste 

emataimed aretati Eesti Maaülikoolis 1997-2009. aastatel. Mustika aretiste emataimed on 

pärit Kanadast toodud seemnetest või on saadud poolkõrgemustika sordi ’Northblue’ 

seemnetest. Katsesse valiti parimate omadustega taimed. Katseistandik on rajatud 2010. 

aastal 4. juunil mahajäetud freesturbaväljale. Freesturbaväljale istutati ühe aasta vanused 

mikropaljundatud ahtalehise ja poolkõrge mustika kloonid, mis on tähistatud numbritega 

(Tabel 1). Taimed on istutatud vahekaugusega 1 m ja reavahega 2 m. Käesoleva töö välitööd 

toimusid katsealal 2019. aasta aprillist kuni augustini ja laboratoorsed analüüsid tehti sama 

aasta augustis. 

 

Tabel 1. Aretised ja nende seemikute päritolu 

Aretis Päritolu 

1) 7//03 Kanadast Nova Scotiast saadud ahtalehtise mustika seemnest 

kasvatatud seemik (istutus 1999.a) 

2) 10//13 Kanadast Nova Scotiast saadud ahtalehtise mustika seemnest 

kasvatatud seemik (istutus 1999.a) 

3) 10//00 Kanadast Nova Scotiast Prince Edward’i  saarelt leitud poolkõrge 

hübriidi seemik aastast 2000 

4) 8//04 Kanadast Nova Scotiast Prince Edward’i  saarelt leitud poolkõrge 

hübriidi seemik aastast 2000 

5) 29//03 Kanadast Nova Scotiast Prince Edward’i  saarelt leitud poolkõrge 

hübriidi seemik aastast 2000 

6) 20//00 Poolkõrge mustika sordi ´Northblue’ seemik aastast 1997 

7)  20//02 Poolkõrge mustika sordi ´Northblue’ seemik aastast 1997 

8) 23//00 Poolkõrge mustika sordi ´Northblue’ seemik aastast 1997 

 

 

2.2. Katses kasutatud väetised 
 

Katses kasutati maheviljelusesse lubatud graanulväetist (firmalt MeMon BV) nimega 

Monterra Malt 4,5-2,5-8 ja karvajahu nimega Haarmehl-Pellets (firmalt Beckhorn). Väetis 

Monterra Malt 4,5-2,5-8 on valmistatud täielikult taimse päritoluga toorainest, nagu vinass 

(pärmi valmistamise jääkprodukt), melass (suhkrutööstuse kõrvalsaadus), kakaooa jäätmed, 

jahvatatud viinamarjapulp ja linnaseidud (Monterra Bio… 2020). Väetise tootmisel on 
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kasutatud vähemalt 30% ulatuses linnase tootmisjääke, milles leiduvad fütohormoonid 

stimuleerivad juurte kasvu ja toitainete omastavust. Antud väetise kuivaine sisaldus on 90% 

ja orgaanilise aine sisaldus 65%. Väetise toitainete sisaldus võib olla erinev toote lehel 

märgitud sisaldusest vastavalt tooraine kättesaadavusele. 

 

Karvajahu Haarmehl Pellets (firmalt Beckhorn) sisaldab 14% lämmastikku ja vähemal 

määral teisi toitaineid: P2O5 1%, K2O 0,2%, MgO 0,1% (Provita Katalog 2018). Väetis on 

valmistatud jahvatatud seakarvadest, mis on pressitud 4 mm graanuliteks. 

 

Väetamine viidi läbi ühel korral kasvuperioodi alguses 23. aprill 2019. Väetisenormi 

arvutamisel võeti arvesse väetise tootjapoolseid soovitusi. Väetist Monterra Malt 4,5-2,5-8 

anti normiga 100 g/m2 ja karvajahu 36 g/taime kohta. Eelnevatel aastatel on katsepõllul 

taimi väetatud ka teise graanulväetisega Monterra Malt 9-1-4, kuid 2018. ja 2019. aastal ei 

olnud väetis enam Eestis saadaval. Katses kasutatud väetiseid Monterra Malt 4,5-2,5-8 ja 

karvajahu Haarmehl-Pellets kasutati, et ühtlustada kogu katseala taimede toitumistingimusi. 

 

Igat aretist oli katses 20 taime, mida väetati väetisega Monterra Malt 4,5-2,5-8 ja neist pooli 

taimi väetati lisaks ka karvajahuga. Katseskeemil on märgitud tähega A – taimed mida 

väetati Monterra Malt 4,5-2,5-8 ja karvajahuga; tähega B – taimed mida väetati ainult 

Monterra Malt 4,5-2,5-8 väetisega (joonis 1). Igas variandis oli 3 kordust ja korduses oli 2 

taime. 

 

Mets, järv 

20-02 B  23-00 B  20-00 B  10-13 B 

A  A  A  A 

8-04 B    29-03 B  7-03 B 

A   A  A 

  10-00 B  III rida   IV rida  

 A       

I rida   II rida        

  Istandiku tee     
Joonis 1. Marjasoo talu istandikus oleva katse skeem 
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2.3. Katseaasta ilmastik 
 

Katseaasta ilmastiku iseloomustamiseks on kasutatud katsealale kõige lähema 

ilmavaatluspunkti Tartu-Tõravere meteoroloogiajaama andmeid. Katseaasta andmeid 

võrreldi paljudeaastate keskmistega aastatel 1981–2010 (Riigi Ilmateenistus 2020). 

2019. aastal oli oluline mõju saagi kujunemisele tänu normist soojematele ja 

päikesepaistelisematele ilmadele kogu kasvuperioodi vältel. Keskmine õhutemperatuur 

2018. aasta sügisel oli pisut kõrgem kui kliimanorm, mis aitas kaasa õiealgmete loomisele 

ja talvitumisele. Püsiva lumikattega periood algas suures osas Eestis detsembri keskpaigas 

ja sai läbi veebruari lõpus. Jaanuar oli keskmiselt 1° C külmem kui tavaliselt. Erakordselt 

sooja veebruari II dekaadi tõttu oli keskmiselt soojem talv kui varasematel aastatel, mil 

veebruari keskmine õhutemperatuuri oli -0,1°C (norm -5,2°C) (joonis 2). Veebruari lõpus, 

märtsis ja aprillis ei olnud drastilisi temperatuuri kõikumisi. See soodustas mustika taimede 

pungade arengut. Kevadised õhutemperatuurid olid keskmiselt 1 °C kõrgemad normist. 

Juuni oli aasta kõige päikesepaistelisem ja soojem kuu – keskmiselt 18,3°C, mis oli 3,1° 

kõrgem normist. Juuli keskmine õhutemperatuur oli 1,7°C külmem normist. Mustikate 

koristusküpsus saabus tavapärasel ajal augusti alguses.  

 

Joonis 2. September 2018 kuni september 2019 keskmine õhutemperatuur võrreldes 1981–

2010 aastate andmetega. Joonis koostatud Riigi Ilmateenistuse Tartu-Tõravere 

meteoroloogiajaama andmete põhjal (Riigi Ilmateenistus). 
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Tartu-Tõravere vaatlusjaama andmete põhjal oli talvekuude keskmine sademete summa 138 

mm, mis on Eesti keskmise normiga võrdne, kuid Tartu-Tõravere vaatlusjaama 

paljudeaastate keskmisest (132 mm) natuke rohkem (joonis 3). Kevadkuude keskmine 

sademete summa oli normile sarnane ja nii ka märtsis ja mais. Aprill oli rekordiliselt kuiv - 

sademete summa 4 mm, mis oli 13% normist (norm 30 mm). Kasvuperioodi alguses on 

eriliselt oluline vee kättesaadavus, et taimed saaksid kasvama hakata. Mustikataimede puhul 

on ka suur põuaoht, sest juurestik paikneb pinna lähedal (Holzapfel 2009; Albert jt 2010). 

Mai ja juuli sademete summad olid normilähedased, aga juuni ja august olid kuivemad kui 

tavaliselt. Sademetevaene aprill ja normist kuivemad suvekuud võisid mõjutada saagikust. 

 

Joonis 3. September 2018 kuni september 2019 keskmine sademete summa võrreldes 1981–

2010 aastate andmetega. Joonis koostatud Riigi Ilmateenistuse Tartu-Tõravere 

meteoroloogiajaama andmete põhjal (Riigi Ilmateenistus). 

 

 

2.4. Katsetööd 
 

Talvekahjustuste hindamine tehti 24. aprill 2019. Hinnang anti vaatluslikult kolmes 

korduses. Talvekahjustuste hindamiseks kasutati 10-punktilist skaalat, kus 1 – veerand 

võrsetest on saanud talvekahjustuse ja 10 – kõik võrsed on saanud talvekahjustuse.  

 

Lehtede SPAD näitu  mõõdeti esimesel saagikorje päeval 05. augustil 2019. Selle 

mõõtmiseks kasutati klorofüllimõõtjat SPAD-502 (tootja Konica Minolta, INC). 
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Klorofüllimõõtja mõõdab valguse neeldumist lainepikkuste vahemikus 650-750 nm ja 

iseloomustab lehepinna klorofüllisisaldust ning seeläbi ka toitainete omastamist. 

Lämmastik ja magneesium on olulised elemendid klorofülli moodustamisel (Shaahan jt 

1999). Varasemates katsetes on esinenud korrelatsioon SPAD näidu ja lämmastiku ja 

magneesiumi sisaldusega lehtedes (Porro jt 2001, Starast jt 2007a). Näitude määramiseks 

korjati igalt aretiselt terved ja haigustunnusteta lehed võrse keskmisest osast ja mõõdeti 

kolmes korduses, kus igas korduses oli 10 lehte. Iga korduse kohta leiti aritmeetiline 

keskmine. 

 

Lehtede pikkust ja laiust (mm) ning pindala (mm2) mõõdeti esimesel saagikorje päeval 5. 

august 2019 lehepinna mõõturiga Area Meter AM 100 (tootja Biscientific LTD). Igalt 

aretiselt mõõdeti kolmes korduses 10 täiskasvanud lehte (kokku 30 lehte) ja arvutati iga 

korduse aritmeetiline keskmine. Saagikoristusperioodi lõpus augustis mõõdeti taime 

kõrgus ja laius (cm). 

 

Esimene saagikorje tehti 5. augustil 2019, mil koristati kõikide aretiste viljad ja teine 

saagikorje tehti 23.08.2019, kui tehti teine korje aretiselt nimega 23//00. Saak kaaluti EMB 

600-2 kaaluga (tootja KERN & SOHN GmbH, maksimaalne mass 600 g, täpsus 0,01 g). 

Vilja mass kaaluti iga taime kohta erinevalt ja selleks kasutati Scaltec SAC51 kaalu (tootja 

Scaltec Instruments GmbH), maksimaalne mass 200 g, täpsus 0,01 g). Vilja massi (g) 

saamiseks kaaluti igast katsevariandist 30 juhuslikult valitud keskmist vilja kolmes 

korduses.  

 

Mustika marjade biokeemilise koostise analüüside jaoks vajalikud viljad võeti esimese 

korje (5.08.2019) saagi hulgast. Marju hoiti kuni analüüside teostamiseni temperatuuril 5o 

C. Analüüsid tehti Eesti Maaülikooli aianduse õppetooli taimefüsioloogia laboris järgneval 

päeval 6. augustil 2019. Analüüside läbi viimiseks võeti iga katsevariandi saagi kordusest 

umbes 200 g marju ja purustati need saumikseriga homogeenseks massiks. Kõik analüüsid 

viidi läbi kolmes korduses.  

 

Orgaaniliste hapete üldsisaldus määrati tiitrimise teel 1 ml 0,5 M NaOH-ga ja hapete 

üldsisaldus väljendati sidrunhappe protsendina. 
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Antotsüaanide sisaldust määrati pH diferentsiaalmeetodil. Antotsüaanide sisalduse 

määramiseks mõõdeti spektrofotomeetril UV-mini-1240 (tootja Shimadzu Co) lahuste 

absorbtsioon puhverlahuste pH 1,0 ja pH 4,5 juures vastavalt lainepikkustel 510 nm ja 700 

nm. Ekstraheerimislahusena kasutati soolhappe 0,1 M (HCl) ja 96% etanooli segu 

vahekorras 15:85. Antotsüaanide sisaldus väljendati tsüanidiin-3-glükosiidi järgi mg/100g 

värske vilja kohta. 

 

Fenoolsete ühendite üldsisalduse määramine tehti Folin-Ciocalteu (FC) meetodil 

spektrofotomeetril UV-Mini-1240 (tootja Shimadzu Co) mõõtes lahuse optilist tihedust 

lainepikkusel 765 nm. Ekstraheerimislahusena kasutati 96% etanooli ja atsetooni segu 

mahuvahekorras 7:3. Kalibreerimisgraafiku saamiseks valmistati erinevate 

kontsentratsioonidega gallushappe lahused. Fenoolide sisaldus väljendati gallushappena 

100 g värskes taimses materjalis. 

 

Katseandmete töötlus viidi läbi andmetöötlustarkvaras Minitab 19 (Minitab LLC). Andmete 

analüüsimisel kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi (ANOVA – Analysis of Variance), 

post-hoc testina kasutati Fisher LSD meetodit, kus leiti piirdiferents 95% tõenäosuse 

(PD95%) juures aretiste (faktor) keskmisele. Töös välja toodud andmed näitavad 

aritmeetilist keskmist. Andmetöötlustarkvaras R (RStudio Inc.) teostati Pearson’i 

korrelatsioonianalüüs, kus arvutati korrelatsioonikordaja r, mis mõõdab kahe pideva 

tunnuse vahelist lineaarse seose tugevust ja suunda. Kui r = 0, siis seos puudub, kui r ˃ 0, 

siis on korrelatsioon positiivne ja kui r ˂ 0, siis on korrelatsioon negatiivne. Töös on antud 

korrelatsioonikordaja tugevuse hinnang järgmisel viisil: 0,00-0,19 olematu; 0,20–0,39 nõrk; 

0,40–0,69 keskmine; 0,7–1,0 tugev. Jooniste tegemiseks kasutati tabelarvutusprogrammi 

Excel (Microsoft Office 2010). 
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3. TULEMUSED 
 

3.1. Vegetatiivne kasv ja SPAD näit 
 

Mustikaaretiste põõsaste keskmised kõrgused varieerusid vahemikus 46-101 cm, sealjuures 

olid ahtalehise mustika aretised 7//03 ja 10//13 poole võrra madalamad võrreldes poolkõrge 

mustikaaretisega 29//03 ja 8//04 (joonis 4). Aretised avaldasid olulist mõju põõsa kõrgusele. 

 

Joonis 4. Mustika põõsa kõrgus (cm) sõltuvalt aretisest. 
Märkused:  

1. Sarnaste tähtedega tähistatud keskmised väärtused ei ole statistiliselt erinevad.  

2. a, b, … erinevad tähed näitavad aretiste keskmiste vahelist olulist erinevust (p ≤ 0.05). 

3. Vertikaaljooned tulpadel näitavad keskmist standardhälvet. 
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Poolkõrge mustika aretiste 10//00 ja 23//00 põõsad olid statistiliselt oluliselt laiemad kui 

aretistel 20//00, 20//02, 10//13, 7//03 (joonis 5). Ahtalehise mustika aretised erinesid 

omavahel põõsa laiuse poolest – 7//03 oli laiem kui 10//13. Sarnaselt põõsa kõrgusele olid 

aretised 7//03 ja 10//13 väiksema läbimõõduga kui poolkõrged mustika aretised.  

 

Joonis 5. Mustika põõsa laius (cm) sõltuvalt aretisest. 
Märkused:  

1. Sarnaste tähtedega tähistatud keskmised väärtused ei ole statistiliselt erinevad.  

2. a, b, … erinevad tähed näitavad aretiste keskmiste vahelist olulist erinevust (p ≤ 0.05). 

3. Vertikaaljooned tulpadel näitavad keskmist standardhälvet. 
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Suurema lehe pindalaga (mm2) olid poolkõrge mustika aretised 23//00, 20//02 ja 8//04 

(joonis 6). Aretised 23//00, 20//02 ja 8//04 olid statistiliselt kaks korda suurema lehe 

pindalaga kui 7//03 ja 10//13 katsevariandi taimed. Poolkõrgete mustikate aretistest olid 

väikseima lehe pinnaga aretise 29//03 lehed, mis sarnanesid aretiste 10//00 ja 20//00 lehe 

pindalaga.  

 

Joonis 6. Mustika lehe pindala (mm2) sõltuvalt aretisest.  
Märkused:  

1. Sarnaste tähtedega tähistatud keskmised väärtused ei ole statistiliselt erinevad.  

2. a, b, … erinevad tähed näitavad aretiste keskmiste vahelist olulist erinevust (p ≤ 0.05). 

3. Vertikaaljooned tulpadel näitavad keskmist standardhälvet. 
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Lehtedelt võetud SPAD näit varieerus vahemikus 37-43 (joonis 7). Aretised 20//02, 23//00 

ja 8//04 erinesid statistiliselt aretisest 10//00 ja 10//13.  

 

Joonis 7. Mustika lehtede SPAD näitaja vastavalt aretisele saagikorje ajal augustikuus.  
Märkused:  

1. Sarnaste tähtedega tähistatud keskmised väärtused ei ole statistiliselt erinevad.  

2. a, b, … erinevad tähed näitavad aretiste keskmiste vahelist olulist erinevust (p ≤ 0.05). 

3. Vertikaaljooned tulpadel näitavad keskmist standardhälvet. 
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3.2. Taime saagikus, vilja mass ja talvekahjustused 
 

Aretistel oli oluline mõju saagikusele (joonis 8). Suurima saagikusega oli poolkõrge mustika 

aretis 23//00. Saagikuselt teise tulemuse andis ahtalehise mustika aretis 10//13. Aretised 

20//00, 7//03, 29//03, 8//04, 10//00 ja 20//02 erinesid statistiliselt aretistest 23//00 ja 10//13. 

 

Joonis 8. Mustika saagikus (g/taim) sõltuvalt aretisest.  
Märkused:  

1. Sarnaste tähtedega tähistatud keskmised väärtused ei ole statistiliselt erinevad.  

2. a, b, … erinevad tähed näitavad aretiste keskmiste vahelist olulist erinevust (p ≤ 0.05). 

3. Vertikaaljooned tulpadel näitavad keskmist standardhälvet. 
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Mustika aretiste keskmine vilja mass varieerus vahemikus 0,8-1,8 g. Kõige väiksema vilja 

massiga olid ahtalehise mustika katsevariandid 7//03 ja 10//13 (joonis 9). Suurima massiga 

viljad olid poolkõrge mustika aretistel 10//00, 8//04, 29//03 ja 20//00, mis erinesid aretise 

23//00, 7//03 ja 10//13 vilja massist. 

 

Joonis 9. Mustika vilja mass (g) sõltuvalt aretisest.  
Märkused:  

1. Sarnaste tähtedega tähistatud keskmised väärtused ei ole statistiliselt erinevad.  

2. a, b, … erinevad tähed näitavad aretiste keskmiste vahelist olulist erinevust (p ≤ 0.05). 

3. Vertikaaljooned tulpadel näitavad keskmist standardhälvet. 
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Talvekahjustusi esines kõigil aretistel (joonis 10). Aretiste talvekahjustuste hinnangud jäid 

alla 1,8 hindepunkti ehk talvest kahjustunud võrsete osakaal ei ületanud 20% kogu taimest. 

Ahtalehise mustika aretis 7//03 oli poole võrra rohkem kahjustunud kui aretised 10//13 ja 

23//03. 

 

Joonis 10. Mustika taimede talvekahjustuse ulatus sõltuvalt aretisest 2019. aasta kevadel. 
Märkused:  

1. Sarnaste tähtedega tähistatud keskmised väärtused ei ole statistiliselt erinevad.  

2. a, b, … erinevad tähed näitavad aretiste keskmiste vahelist olulist erinevust (p ≤ 0.05). 

3. Vertikaaljooned tulpadel näitavad keskmist standardhälvet. 
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3.3. Viljade biokeemiline koostis 
 

Katses olnud aretiste viljade fenoolide üldsisaldus oli suurus vahemikus 174…232 mg/100 

g vilja kohta (joonis 11). Suurema fenoolide üldsisaldusega olid katsevariandid 8//04 ja 

10//13 võrreldes kõikide teiste katsevariantidega. Madalaima fenoolide üldsisaldusega 

aretised olid 20//00, 10//00, 20//02, 29//03 ja 7//03. 

 

Joonis 11. Fenoolsete ühendite sisaldus mustika viljas (mg/100 g) sõltuvalt aretisest.  
Märkused:  

1. Sarnaste tähtedega tähistatud keskmised väärtused ei ole statistiliselt erinevad.  

2. a, b, … erinevad tähed näitavad aretiste keskmiste vahelist olulist erinevust (p ≤ 0.05). 

3. Vertikaaljooned tulpadel näitavad keskmist standardhälvet. 
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Antotsüaanide sisaldus oli poole võrra suurem poolkõrge mustika aretise 8//04 viljades 

võrreldes 23//00 ja 29//03 aretiste viljadega, ning üle 27% suurem kui teistes 

katsevariantides (joonis 12). Madalaima antotsüaanide sisaldusega viljad olid aretistel 

23//00, 29//03, 20//02, 7//03 ja 10//00. 

 

Joonis 12. Antotsüaanide sisaldus (mg/100 g) mustika viljas sõltuvalt aretisest.  
Märkused:  

1. Sarnaste tähtedega tähistatud keskmised väärtused ei ole statistiliselt erinevad.  

2. a, b, … erinevad tähed näitavad aretiste keskmiste vahelist olulist erinevust (p ≤ 0.05). 

3. Vertikaaljooned tulpadel näitavad keskmist standardhälvet. 
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Oluliselt suurem orgaaniliste hapete sisaldus oli poolkõrge mustika aretisel 8//04 (joonis 

13). Poolkõrge mustika aretistest oli statistiliselt oluliselt madalam orgaaniliste hapete 

sisaldus katsevariandil 20//00. Ahtalehiste mustika aretiste 7//03 ja 10//13 orgaaniliste 

hapete sisaldused olid statistiliselt sarnased ning madalamad kui poolkõrgete mustika 

aretistel. 

 

Joonis 13. Orgaaniliste hapete sisaldus (%) mustika viljas sõltuvalt aretisest.  
Märkused:  

1. Sarnaste tähtedega tähistatud keskmised väärtused ei ole statistiliselt erinevad.  

2. a, b, … erinevad tähed näitavad aretiste keskmiste vahelist olulist erinevust (p ≤ 0.05). 

3. Vertikaaljooned tulpadel näitavad keskmist standardhälvet. 

 

 

3.4. Näitajate korrelatsioonanalüüs 
 

Korrelatsioonianalüüsist selgus, et SPAD näit on keskmises positiivses korrelatsioonis 

(r=0,56) aretisega ja nõrgas positiivses korrelatsioonis viljade orgaaniliste hapete 

sisaldusega (r=0,35) ning taime kõrgusega (r=0,30) (joonis 14). 

 

Taimede vegetatiivsed näitajad (põõsa laius ja pikkus) olid lehepindalaga tugevas 

positiivses seoses. Lisaks oli marja massil tugev positiivne seos taime kõrguse (r=0,78), 

taime laiuse (r=0,70) ja lehe pindalaga (r=0,78).  

 



33 

 

Talvekahjustuste ja saagikuse vahel oli keskmine negatiivne seos (r=-0,45) ehk suurema 

talvekahjustuse saanud aretised kandsid ka vähem saaki. 

 

Orgaaniliste hapete sisaldus oli tugevas positiivses seoses lehe pindala ja taime kõrgusega 

ning keskmises positiivses seoses taime laiuse ja marja massiga. Fenoolsed ühendid olid 

keskmises positiivses seoses antotsüaanide sisaldusega. Talvekahjustuste ja antotsüaanide 

vahel oli nõrk positiivne korrelatsioon ehk suuremate talvekahjustustega taimed olid mingil 

määral antotsüaanide rikkamad.  
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Talvekahjustused 0,18 0,13 0,12 0,15 0,21 -0,45 0,16 1 

Fenoolid 0,18 0,06 -0,04 -0,11 0,29 -0,03 -0,12 -0,01 1 

Antotsüaanid 0,23 0,06 -0,08 0,01 0,29 -0,33 0,02 0,39 0,64 1 

Orgaanilised happed 0,20 0,83 0,65 0,86 0,35 -0,06 0,69 0,13 0,33 0,32 1 

 

 

 

 

 

Joonis 14. Uuritud näitajate korrelatsioonimaatriks ehk lineaarsed seosed 
Märkus: Maha on kriipsutatud nõrgad, statistiliselt ebaolulised seosed (p˃0,05). 

 

  

 -1…-0,70  -0,69…-0,40  -0,39…-0,20  -0,19…0,19 0,20...0,39 0,40…0,69 0,70…1

tugev keskmine nõrk olematu nõrk keskmine tugev
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ARUTELU 
 

Mustikaistandik saavutab hea saagikande ea 3-4. kasvuaastal, sõltuvalt istutatud taimede 

vanusest (Starast jt 1991; Starast jt 2007a). Käesolevas töös olnud aretised on istutatud 

kasvukohale 2010. aastal, kui taimed olid ühe aasta vanused. Katses olnud mustika aretised 

olid heas saagikande eas, kuid edaspidi vajavad tugevat kärpimist saagikuse hoidmiseks. 

Mustikatel on pinnalähedane juurestik, mistõttu on neil suurem oht veestressile ja seeläbi 

põuakahjustustele (Albert jt 2010). Varakevadised pluss- ja miinuskraadide vaheldumised 

kahjustavad varsi ja õiepungi, mille tagajärjel väheneb saagikus (Doughty jt 1984). 

Katseaastal esinesid kevadised öökülmad, mistõttu oli saak eelkõige maapinna lähedal ja 

põõsa sees olevatel okstel, mis said vähem külmakahjustusi. Erakordselt kuiv 2019. aasta 

aprill ja soojad, kuid normist madalama sademete hulgaga suvekuud, vähendasid saagi 

potentsiaali.  

 

Aretistel oli oluline mõju vegetatiivsele kasvule. Ahtalehisele mustikale on omane kuni 60 

cm kõrguseks kasvav põõsas (Starast jt 2005). Ahtalehiste mustika aretiste 7//03 ja 10//13 

põõsad olid ootuspäraselt madala kasvu, väikese läbimõõduga ja väiksemate lehtedega. 

Need kaks aretist erinesid üksteisest nii põõsa laiuse kui ka kõrguse osas – 10//13 oli 

mõõtudelt väiksem kui 7//03. Kõrgeimad põõsad olid poolkõrge mustika aretistel 29//03 ja 

8//04, mis ületasid 100 cm. Poolkõrge mustika põõsad on iseloomulikult kõrged, kasvades 

kuni 135 cm (Gorbunov jt 2013). Kõigi poolkõrge mustika aretiste põõsa laius jäi 

vahemikku 99-110 cm, mis on sarnane poolkõrge mustika sordi ’Northblue’ parameetritele 

(Koort jt 2020). Taime kõrgus, laius ja lehe pindala näitajad olid omavahel tugevas 

positiivses korrelatsioonis. Katses olnud aretised olid saavutanud sordiomased tunnused ja 

matuurses faasis nende kõrgus- ja laiuskasv enam oluliselt ei muutu. Poolkõrge mustika 

aretistel oli poole võrra suurem lehe pindala kui ahtalehise mustika aretistel. Kuna 

poolkõrged mustikad on Vaccinium corymbosum ja V. angustifoliumi ristandid, siis aretistes 

võib domineerida kõrgemakasvulise vanema geneetilised tunnused.  

 

Korjeperioodi alguses võetud SPAD-näit lehtedest oli vahemikus 37-43 ühikut. SPAD näit 

oli igale aretisele omane ja sarnanes suures osas eelnevatele aastatele. Erinevus oli aretiste 

7//03 ja 8//04 osas, mis andsid kõrgema SPAD-näidu kui varasemal katseaastal (Vainura 

2018). Antud tulemuste põhjal saab eeldada aretiste normilähedast klorofülli sisaldust ja 

lämmastikutarbe efektiivsust. Vainura tulemustest selgus, et SPAD-näit ja taime 
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vegetatiivsed parameetrid (lehe pindala, põõsa kõrgus) olid korrelatsioonis, lisaks avaldas 

nendele faktoritele mõju kasutatav väetis. Eelnevas katses esines suurema lämmastiku 

sisaldusega väetise kasutamisel ka kõrgem SPAD-näit.  

 

Saagikust mõjutavad näitajad nagu veega varustatus, taime parameetrid, õite arv ja vilja 

suurus, mis varieeruvad ajas (Ehret jt 2015). Magistritöö teaduskatsest selgus, et aretiste 

vahel oli saagikuse varieeruvus suur. Suurima saagikusega aretis oli poolkõrge mustika 

aretis 23//00, mille keskmine saak oli 1814 g/taime kohta. Aretise 23//00 saagikus oli 37% 

suurem kui aretisel 10//13 ja kui võrrelda teiste aretistega, oli aretis üle nelja korra saagikam. 

Ka varasemal aastal osutus kõige saagikamaks aretis 23//00 (Vainura 2018).Aretisel 23//00 

valmis saak järk-järgult, mis on iseloomulik ka sordile ’Northblue’, mis raskendab 

tootmistingimustes masinkorjet, kuna saak ei valmi üheaegselt. Katses olnud poolkõrge 

mustika aretised 20//00 ja 20/02 andsid vähem saaki kui sort ’Northblue’, mille taimelt võib 

saada kuni 2000 g (Koort jt 2020). Heal kasvuaastal on aretistel 20/00 potentsiaali anda üle 

500 g saaki taime kohta (Vainura 2018).  

 

Ahtalehise mustikas aretis 10//13 oli aretise 23//00 järel suuruselt teine saagikaim aretis, 

mille saak oli 680 g/taim. Aretis 10//13 on varasemalt andnud sarnast saaki, kuid siis oli 

teise ahtalehise aretise 7//03 saak 122 g suurem (Vainura 2018). Antud katses andis 

ahtalehine mustikas 7//03 poole võrra vähem saaki kui varasemalt.  

 

Ahtalehiste mustika aretistel oli iseloomulikult väike vilja mass. Katses olnud 7//03 ja 

10//13 aretiste vilja mass oli väiksem võrreldes Vainura (2018) katsega, kuid võrreldes 

Arula (2019) tulemustega suurem. Mitme katseaasta tulemusel võib öelda, et aretise vilja 

mass on väga varieeruv, sealjuures on 7//03 keskmiselt 0,5-1,0g ja 10//13 0,7-1,2g. 

Varasemalt turvasmullal kasvanud ahtalehise mustika puhul on saadud kolme aasta 

keskmine marja mass 0,5-0,6 g ja keskmine põõsa saak 162-662 g (Noormets jt 2002), mis 

on väiksem võrreldes käesoleva töö ahtalehiste aretistega. Mõlemad ahtalehise mustika 

aretised on masinkoristuseks sobilikud, kuna viljade suurus (Arula 2019) ja valmimine on 

ühtlasemad ning põõsad on kompaktsemad kui poolkõrgete mustikate puhul. Mitme aasta 

põhjal saab öelda, et ahtalehise mustika aretised 7//03 ja 10//13 ning poolkõrge mustika 

aretised 20//00, 23//00 ja 10//00 andsid arvestatavat saaki ka aastatel, hoolimata ebasobivast 

ilmastikust kui teised aretised saaki ei andud (Leit 2017).  
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Mustikate geneetilised tunnused on suurema osakaaluga kui ilmastikutingimused, kui 

mustikaid kasvatatakse samas kohas ja aastal (Ballington jt 1984). Aretistel oli oluline mõju 

vilja kvaliteedile, mida on ka täheldatud samas istandikus varasemalt (Leit 2017, Vainura 

2018) ja välismaal läbi viidud analüüsides (Balducci jt 2016; Di Vittori jt 2018). Tarbijad 

eelistavad pigem keskmise või suurte mõõtudega marju, mis on üheks oluliseks omaduseks 

mustika aretiste puhul (Gilbert jt 2014). Üks levinumaid Eestis kasvatatav poolkõrge 

mustikas ’Northblue’ on väärtuslik oma suure vilja massi tõttu, mis on umbes 1,5 g (Starast 

jt 2005; Tasa jt 2012) Katses olnud poolkõrgete mustika aretiste vilja mass jäi vahemikku 

1,4-1,8 g. Aretised 10//00, 29//03, 8//04 ja 20//00 olid suurema vilja massiga kui eeldatav 

’Northblue’ vilja mass. Soodsamate ilmastikutingimustega kasvuaastal oli mõnede 

hübriidide vilja mass kuni 2 g (Vainura 2018), aga öökülmade ja põuaste ilmadega 1 g 

lähedane (Leit 2017; Arula 2019). Ühe suurema marja massiga poolkõrge mustika aretis 

8//04 on ka Arula (2019) katses silmapaistnud. Aretise 8//04 marja mass oli sarnane Vainura 

(2018) tulemusele – 1,7 g. Samas oli Arula (2019) katses märgata ebaühtlast marja suurust 

8//04 ja 20//02 aretise siseselt. Sellest tulenevalt soovitatakse ebaühtlase suurusega vilju 

sorteerida, et säilitada värske vilja visuaalne kvaliteet tarbijale. Katses olnud poolkõrged 

aretised 10/00, 8//04, 29//00 ja 20//00 olid sarnase vilja massiga kui sordil ’Northblue’ 

(Starast jt 2005; Tasa jt 2012;Volens 2016). Varasemalt mainitud aretistele on olnud lisaks 

suure vilja massiga aretis 20//02 (Vainura 2018), mis antud katses sarnanes aretisele 20//00 

ja 23//00. Aretisel 23//00 on väiksem vilja mass kui 20//00 ja 20//02, kus keskmiselt ühe 

marja mass on varieerunud 0,9-1,4 g (Leit 2017; Vainura 2018; Arula 2019). Läbiviidud 

katsed näitavad, et vilja mass varieerub aastati, mille peamine põhjus on sademete ja 

temperatuuride erinevus (Šterne jt 2011).  

 

Kanadas läbi viidud katses uuriti kännasmustika ’Duke’ taimede veetarbimise eripärasid 

noortel ja vanematel taimedel (Ehret jt 2015). Katsest selgus, et vanemad kännasmustika 

taimed olid vähem saagikamad ja veestressile vastuvõtlikumad. Teisest küljest leidsid 

Noormets ja Karp (2001), et vanemad mustika taimed talusid toitainete puudusest tekkinud 

stressi paremini kui noored taimed, mida kinnitas suurenev saagikus. Ahtalehiste aretiste ja 

sordi ’Northblue’ väetuskatsetes on ilmnenud, et väetis mõjutab suuresti saagikust, kuid 

sealjuures on ilmastikul suurem roll (Albert jt 2011; Koort jt 2020).Katses olnud taimede 

puhul võis saagikust mõjutada taimede vanus, kuid peamine mõju oli kevadistel 

öökülmadel, mis kahjustasid võrse tippe. 



37 

 

 

Vaatamata sellele, et poolkõrge mustikas on külmakindel ja lumikatet taluv mustikaliik 

(Luby jt 1989), esineb Eesti tingimustes talvekahjustusi (Tasa jt 2012). Poolkõrge mustika 

talvekindluse tagab eelkõige lumekate. Katsest selgus, et kui oli lumevaene talv, siis esines 

mõningal määral talvekahjustusi, kuid nende osakaal oli väike. Talvekahjustustel oli 

keskmine negatiivne seos saagikusega, mis viitab asjaolule, et mõne aretise puhul kannatas 

saagikus talvekahjustuste tõttu. Madalakasvulistel aretistel 7//03 ja 10//13 olid üksteisest 

erinevad talvekahjustuste ulatused, kus aretis 7//03 oli poole hindepalli võrra rohkem 

kahjustunud kui 10//13. Vastavalt kahjustusele oli ka 7//03 saagikus väiksem kui aretisel 

10//13. Suuremate talvekahjustustega aretised sobivad paremini kasvatamiseks pehmema 

mikrokliimaga või merelähedastes kohtades nt. Lääne-Eestis ja saartel. 

 

Fenoolide sisaldusele avaldab mõju ilmastik, päikesepaiste ja samas ka agrotehnilised võtted 

(Albert jt 2011; Paal jt 2011). Erinevad katsed on näidanud, et turvasmullal kasvanud 

mustika marjades on kõrgem askorbiinhappe ja antotsüaanide sisaldus, aga väiksem 

fenoolsete ühendite hulk kui mineraalmullal kasvades (Starast jt 2017). Käesoleva katse 

ahtalehise mustika ja poolkõrge mustika aretised sisaldasid fenoolseid ühendeid vahemikus 

174-232 mg/100 g, mis oli sarnane Starast jt (2017) analüüsi tulemustega poolkõrgete 

aretiste puhul. Fenoolide üldsisaldus oli suurim aretistel 8//04 ja 10//13. Sarnaselt Vainura 

(2018) tööle oli aretise 8//04 viljad suurima fenoolide üldsisaldusega. Varasemates katsetes 

(Starast jt 2017; Vainura 2018; Arula 2019) eristus selgelt fenoolide sisalduse põhjal teistest 

aretis 29//03 (üle 230 mg/100 g, vaatamata 0,5 g marja massi varieeruvusele), kuid 

käesolevas töös oli 29//03 madalamate sisaldustega (187 mg/100g) fenoolide hulgas. 

Fenoolide sisaldus on oluliselt mõjutatud genotüübist (Koort jt 2018), kuid oluline mõju on 

ka ilmastikul (Strik jt 2017; Koort jt 2020). Sarnased tulemused olid ka antud katse puhul, 

kus aretised erinesid fenoolide sisalduse poolest. Võrreldes eelnevate aastatega (Vainura 

2018; Arula 2019) oli ka aasta ilmatingimustel oluline mõju fenoolide sisaldusele. 

 

Aretiste antotsüaanide sisaldus erines ja varieerus oluliselt. Kuna antotsüaanid on 

pigmentained, mis kaudselt on inimtervisele kasulike omadustega (Borges jt 2010; Li jt 

2017), siis võib eeldada, et üks aretis on teistest tervislikum, kui arvestada antütsüaanide 

sisaldust. Aretise 8//04 viljad sisaldasid oluliselt rohkem antotsüaane (204 mg/100 g) kui 

teiste aretiste viljad. Kõik aretised peale 8//04 jäid antotsüaanide sisalduselt vahemikku 102-
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149 mg/100g kohta. Eelmiste tööde põhjal on turvasmullal kasvanud aretised 8//04 , 20//00 

ja 29//03 olnud suurimate antotsüaanide sisaldusega (Starast jt 2017; Vainura 2018). 

Käesolevas töös sisaldasid aretiste 10//13 ja 20//00 viljad rohkem antotsüaane kui aretistes 

23//00 ja 29//03. Tulemuste võrdlemise põhjal võib öelda, et 8//04 on stabiilselt kõrge 

antotsüaanide sisaldusega, samuti on kõrge antotsüaanide sisaldus aretiste 10//13, 20//00, 

20//02 viljades. Eelnevates katsetes sordiga ’Northblue’ on saadud antotsüaanide 

sisalduseks 125-256 mg/100 g (Starast jt 2007a; Kim jt 2013), mis on natuke kõrgema 

vahemikuga kui antud katses. Koort jt (2018) katse tulemustes ilmnes, et ahtalehistel 

mustikatel oli suurem antotsüaanide sisaldus kui poolkõrge mustika sordil ’Northbluel’, 

kuid käesolevas katses ei olnud sellist erinevust ahtalehiste ja poolkõrgete aretiste vahel. 

 

Orgaanilised happed on olulised ühendid puuviljades, marjades ja neist valmistatud jookides 

(Chen jt 2013), kuna mõjutavad nende meelteelunditega tajutavaid omadusi sh. lõhna, 

maitset, värvi. Bremer jt (2008) poolt läbi viidud tarbijate meeldivuse testis ilmnes, et 

olenemata viljade kõrgest suhkrusisaldusest (10-12%) ei meeldinud tarbijatele madala 

orgaaniliste hapete sisaldusega (alla 0,3%) viljad. Eesti tingimustes on saadud sordilt 

’Northblue’ (Starast jt 2007a) ja ka varasemal katse aastal (Arula 2019) kaks kuni neli korda 

kõrgem orgaaniliste hapete sisaldus võrreldes antud töö tulemustega. Aretiste vahel oli suur 

orgaaniliste hapete varieeruvus, ning kui võrrelda eelnevate aastatega, siis võib oletada, et 

mõju avaldab ka ilmastik, kuid samas on oluline mõju ka aretisel (Vainura 2018; Arula 

2019). Suurima orgaaniliste hapete sisaldusega oli poolkõrge mustika aretis 8//04, sarnaselt 

Vainura (2018) tulemustele. Poolkõrge mustika aretised 20//00 ja 20//02 on varasemas 

katses väljapaistnud oma magusa maitsega marjade poolest (Starast jt 2017), mis tuleneb 

nende madalast orgaaniliste hapete sisaldusest. Korrelatsioon analüüsist selgus, et suurema 

lehe pindala ja taime kõrgusega taimed on ka suurema orgaaniliste hapete sisaldusega 

(r=0,69). Aretisel oli oluline mõju orgaaniliste hapete sisaldusele, mis eristas ahtalehiste 

mustika ja poolkõrge mustika aretisi. Sarnane tulemus oli ka eelnevate katsete puhul, kus 

madalakasvulised aretised olid väiksema vilja massiga ja sisaldasid vähem orgaanilisi 

happeid kui poolkõrged mustika aretised (Leit 2017; Vainura 2018; Arula 2019). 
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KOKKUVÕTE 
 

Töö eesmärgiks oli välja selgitada valitud aretiste puhul saagikamad ja suurema 

bioaktiivsete ühendite sisaldusega aretised, mis sobiksid kasvatamiseks turbaistandikes. 

Selleks uuriti 2019. aastal Marjasoo talu ammendunud freesturbaväljal kasvanud kaheksa 

aretise produktiivsust ja viljade biokeemilisi näitajaid. 

 

Katses oli kaks ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium) aretist 7//03 ja 10//13 ning 

kuus poolkõrge mustika (V. angustifolium x V. corybosum) aretist 20//00, 20//02, 23//00, 

29//03 ja 10//00. Vegetatiivsetest parameetritest uuriti põõsa kõrgust ja laiust, lehtede 

pindala, lehtede SPAD-näitu, marja massi ning taime saagikust. Viljade biokeemilisest 

koostisest analüüsiti fenoolide, antotsüaanide ja orgaaniliste hapete sisaldused. Andmeid 

töödeldi ühefaktorilise dispersioonanalüüsi ja Pearsoni korrelatsioonanalüüsi abil. 

 

Magistritöö hüpoteesiks oli, et valitud kultuurmustika aretiste taimede kasv, saagikus ja 

viljade biokeemiline koostis on erinev. Hüpotees leidis kinnitust, kuna aretistel oli mõju 

uuritud näitajatele. Aretiste vegetatiivsed parameetrid olid täiskasvufaasile omased ja 

aretised sarnanesid eelnevalt tehtud tööde analüüsidele (Leit 2017; Vainura 2018). 

 

Head potentsiaali tootmismarjana on näidanud poolkõrge mustika aretis 23//00, mis on 

saagikuselt samaväärne sordiga ’Northblue’, ent väiksema marja massiga. Aretisel 23//00 

esineb vähem talvekahjustusi ja aretis on andnud igal katseaastal märkimisväärset saaki 

vaatamata ebasoodsatele ilmastikutingimustele (Leit 2017; Vainura 2018). Varasemates 

katsetes on märgatud ka viljade magusat maitset. Ahtalehise mustika aretis 10//13 oli hea 

saagikusega, kõrge fenoolide ja antotsüaanide sisalduse ja madala orgaaniliste hapete 

sisaldusega. Sealjuures on aretis kandnud saaki ka aastatel, mil on olnud suured 

talvekahjustused (Leit 2017). Bioaktiivsete ühendite sisalduse poolest võib välja tuua aretise 

8//04, mille teeb väärtuslikuks suur fenoolsete ühendite ja antotsüaanide sisaldus ning lisaks 

suur marja mass. Teisalt oli aretise saagikus madalamate seas. Kõigi aretiste puhul oli 

märgata head fenoolsete ühendite ja antotsüaanide sisaldust, mis on omane mustika 

liikidele.  

 

Katses olnud aretistel on potentsiaali nii koduaias kui ka tootmise eesmärgil kasvatamiseks. 

2018. aastal kanti sordiregistrisse poolkõrge mustika aretised 8//04, 20//02 ja 29//03 
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(Põllumajandusamet 2020), mis on perspektiivikad sordid. Lisaks neile võiks jätkata 

katsetöid ahtalehise mustika 10//13 ja 7//03 aretistega. Mustikaid peetakse vähenõudlikuks 

kultuuriks, kuid mustikate turvasmuldadel kasvatamisel on eriti vajalik taimi varustada 

toiteelementidega. Edaspidi saaks uurida saagikuse parandamiseks erinevaid väetisnorme 

ja nende mõju aretistele. Tootmisistandikes kasvatamiseks sobivate sortide osas on oluline 

leida efektiivseid viise, kuidas minimeerida ilmastikust tulenevaid kahjustusi. 
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