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Pelargoon on üks populaarsemaid konteinertaimi juba üle saja aasta. Populaarsuse 

põhjuseks on taimede vastupidavus, värvikirevad õied ning lopsakas kasvulaad, mistõttu 

võib pelargooni kasvatada nii toas kui õues. 

Katsed on näidanud, et biostimulandid aitavad parandada ilutaimede kasvu ja õitsemist. 

Järjest rohkem on suurenenud taimekasvatajate huvi keskkonnasõbralike ja looduslike 

kasvu parandavate preparaatide vastu. 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada biostimulantide Allgrow, Megafol 

ja Radifarm mõju pelargooni taimede kasvule ja õisikute arvule. Katses kasutati 

viirpelargooni (Pelargonium x hortorum) ja luuderohulehise pelargooni (Pelargonium 

peltatum) ristamisel saadud hübriidi sorti Caliente `Deep Red`. 

Kolmest kasutatud biostimulandist suurendas oluliselt pelargooni kasvu ja õitsemist 

ainult Allgrow.  

Käesoleva katse tulemustest lähtudes võib pelargooni kasvatamiseks eelkõige soovitada 

biostimulanti Allgrow, kuna see preparaat suurendas oluliselt taimede kõrgust, puhmiku 

harude arvu, lehtede ja õisikute arvu.  

Märksõnad: biostimulandid, pelargoon, kasvuparameetrid 
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Pelargoniums are one of the most popular container plants for over a hundred years 

already. The reason for its popularity comes from the plants resilience, colourful blossoms 

and lush growing which is why they are suitable for growing both indoors and outdoors. 

Experiments have shown that biostimulants benefit to the growth and flowering of 

ornamental plants. The interest for environmentally friendly and natural-origin growth 

increasing preparations has grown more and more among horticulturists. 

The aim of the current study was to determine the influence of biostimulants Allgrow, 

Megafol and Radifarm on the growth and number of inflorescences of pelargonium plants. 

Pelargonium plants used in the experiments were zonal pelargonium (Pelargonium x 

hortorum) and ivy-leaved pelargonium (Pelargonium peltatum) hybrids cultivar Caliente 

’Deep Red’. Out of the three used biostimulants only Allgrow significantly increased the 

growth and flowering of the pelargonium plants. Based on the results of the current study 

only Allgrow can be recommended because it significantly increased plant height, 

branching and number of leaves and inflorescences.  

Keywords: biostimulants, pelargonium, growth parameters 
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SISSEJUHATUS 

Pelargooni (Pelargonium) kasvatatakse kõikjal maailmas, aga sünnikohaks peetakse 

Aafrikat (Strlic 2000-2007). Pelargoon on rohttaimede või sukulentsete põõsaste ja 

poolpõõsaste perekond kurerehaliste (Geraniaceae) sugukonnast. Kuna seemnekuprad 

meenutavad kurenokka, siis sellest tulebki nimetus kurereha, kreeka keeles kurg —  pelagros 

(Ljungquist, Tingström 2008). Taime perekonnas on umbes 280 liiki rohttaimi, poolpõõsaid 

ja põõsaid (Niiberg 2018). Pelargooni populaarsuse põhjusteks on mitmekesine sordivalik, 

lihtne kasvatusviis, taimede pikk õitseaeg ning asjaolu, et neid on kerge paljundada (Laansoo 

2013). 

Lillekasvatus on üks tulutoovamaid põllumajandusharusid (Toscana et al. 2018). 

Konkurentsivõime ja firma kasumlikkuse säilitamiseks on tootjale oluline taimede 

kvaliteetne välimus ja lõpptoodangu ajastamine. Seetõttu peetakse lillekasvatust ka suure 

sisendressursiga (energia ja agrokemikaalid) haruks, mis omakorda mõjutab suuresti ka 

keskkonda. Kaubandusliku lilletootmise puhul peab arvestama nii toodangu kvaliteedi kui 

ka kvantiteediga (Bhargavi et al. 2018). Väetiste massilise kasutamise vähendamiseks võib 

taimede kasvu parandada keskkonnasõbralike looduslike biostimulantide abil (Krajewska, 

Latkowska 2008; Bulgari et al. 2019). Biostimulandid on mitmekesised ained ja 

mikroorganismid, millega parandatakse taimede kasvu ja arengut kogu elutsükli jooksul, 

alates seemnete idanemisest kuni taimede küpsuseni (Calvo et al. 2014). Biostimulantide 

kasutamine lillekasvatuses aitaks kasutada erinevaid sisendeid (energia, väetised, vesi jmt) 

efektiivsemalt, parandada taimede kvaliteeti ja vähendada või üldse loobuda kunstlikest 

hormoonidest ja pestitsiididest (Toscana et al. 2018; Garcia-Garcia et al. 2020). Lisaks 

toitainete paremale omastamisele tuntakse taimekasvatuses järjest rohkem huvi 

biostimulantide vastu ka seetõttu, et erinevad katsed näitavad positiivseid tulemusi taimede 

kasvule ja õitsemisele.  

Saialillega (Calendula officinalis) tehti katse, kus taimi pritsiti erineva kontsentratsiooniga 

biostimulantidega. Tulemused näitasid rohkem lehti ja õisi biostimulantidega pritsitud 

taimedel võrreldes kontrolliga (Machado et al. 2014). Poolas läbi viidud katsete tulemused 

näitasid, et roosi (Rosa x hybrida) ja transvaali gerbera (Gerbera jamesonii) kasvatamisel 

mõjutas mikroorganismide kasutamine taimede arengut ja kasvu positiivselt (Gorski, 
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Kleiber 2010). Positiivne mõju oli gerbera lehtede arvule ja rooside õite läbimõõdule. 

Mõlema liigi puhul märgati oluliselt suuremat õite arvu. Dekoratiivtaimedest on varasemalt 

Eestis uuritud biostimulantide mõju amellastrile (Aster amellus L.) (Peterson 2020) ja 

pelargoonile (Pelargonium L'Hér.) (Valgemäe 2019). Amellastri katse tulemustest järeldati, 

et kõik katses kasutatud biostimulandid soodustasid taimede kasvu ja õitsemist, eriti hästi 

mõjus Allgrowga kastmine. Pelargoonil soodustasid bistimulandid (Allgrow ja Megafol) 

taimede kasvu ja õitsemist (Valgemäe 2019). 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada kolme biostimulandi – Allgrow, 

Megafoli ja Radifarmi mõju pelargooni taimede kasvule ja õisikute arvule. 

Töös püstitati hüpotees: biostimulantidega kastmine soodustab pelargooni taimede kasvu ja 

suurendab õisikute arvu. 

Töö autor tänab oma lõputöö juhendajat dotsent Leila Mainlat ja Margus Vahtramäed, kelle 

ettevõttes Kanepi Aiand OÜ katse läbi viidi. Katse viidi läbi aianduse innovatsiooniklastri 

projekti „Ilutaimed: ilutaimede kasvu parandamine biostimulantidega” raames, mida 

rahastas Eesti maaelu arengukava (2014-2020).    
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Pelargooni ajalugu 

Esimesed pelargoonid jõudsid Lõuna-Aafrikast Euroopasse 16. sajandi lõpul või 17. sajandi 

algul. Arvatakse, et see liik oli Pelargonium triste (eesti keelne vaste puudub, inglise keeles 

night-scented pelargonium). Juba 18. sajandi teisel poolel hakati pelargoone kasvatama 

ärilistel eesmärkidel ning suurenes huvi hübriidide vastu. 19. sajandil said alguse 

kaasaegsete viir- ja inglise pelargoonide esivanemad. Peagi aretati esimesed lõhnavad 

pelargoonid, kirjulehelised viirpelargoonid ja ripp-pelargoonid. 19. sajand oli pelargoonide 

hiilgeaeg. Siis hakati neid massiliselt tootma ja kasutama avalikes istandikes, millega 

kaasnes nende üldine levik. 19. sajandi keskel oli kombeks kasvatada aknalaual potitaimi. 

Seni oli pelargoonide ja teiste taimede kasvatamine olnud eelkõige jõukate meeste tegevus, 

kellel oli vahendeid kasvuhoonete ja talveaedade rajamiseks. Nüüd, kui taimed kolisid 

kodudesse, läks nende kasvatamine üha enam üle naistele. 20. sajandi jooksul aretati palju 

uusi sorte. Kahjuks läksid paljud neist kahe maailmasõja ajal kaotsi, kuna kasvuhooneid 

kasutati enamasti ravimtaimede kasvatamiseks. (Ljungquist, Tingström 2008)  

Erinevate pelargoonisortide hankimine tänapäeval on lihtne. Peale lillekaupluste ja 

taimeaedade on palju ettevõtteid, mis müüvad pistikuid posti teel. Interneti abil ja 

võimalusega saata taimi Euroopa Liidu piires ilma takistuseta on muutunud veelgi 

lihtsamaks ning mõjutanud pakkumist ja suurendanud huvi selle lõuna-aafriklase 

järeltulijate vastu. 

Suurim uute sortide tootja Euroopas on Saksamaa. Ka Inglismaal on mõned vilunud 

vääristajad. 20. sajandi lõpust kuni tänapäevani on pelargoonide kasvatamine olnud 

tugevasti kommertsialiseerinud, s.o vähe sorte suurtes kogustes. Need sordid on sageli 

patenteeritud ning nende paljundamine toimub litsentseeritult. Paljudes maades on 

rahvuslikud pelargoonikollektsioonid, et säilitada vanu sorte ja luua genofond tulevaste 

ristamiste jaoks. Huvitav on jälgida millised hakkavad tulevikus pelargoonid välja nägema. 

Igal hooajal esitletakse sellise välimuse ja värvikombinatsiooniga uusi sorte, millised mõne 

aasta eest peeti veel võimatuks. (Sealsamas) Igal aastal valib  Rootsi menukas aiandusmess 

Blomsterfrämjandet aasta pelargooni. Tunnustuse saamiseks peab sort olema hea kasvuga, 

haiguskindel ja paistma teiste pelargoonisortide seast silma mingi erakordse tunnuse poolest. 
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2021. aasta pelargooniks valiti Syngenta Flowersi aretatud vöötpelargooni täidisõieline 

virsikukarva sort ´Rosebud Astrid` (Syngenta Flowers 2021) (joonis 1). 

 

 

Joonis 1. 2021.a. Aasta Pelargooni auhinna saanud vöötpelargooni sort `Rosebud Astrid .` 

(Foto: Emilia Ahlgren, Blomsterfrämjandet) 

 

Sorti peeti tunnustuse vääriliseks, kuna on hea ilmastikukindlusega ja kasvab edukalt nii 

siseruumis kui välitingimustes. Roosiõit meenutavate täidisõite värvus varieerub roosakast 

kuni virsikutoonini. Taim on isepuhastuv (vanad ära õitsenud õied ei vaja eemaldamist ega 

risusta taime) ja õitseb rikkalikult kogu suve. 

 

 

1.2. Pelargooni liigid ja kasvunõuded 

Pelargoon (Pelargonium) on rohttaimede või sukulentsete põõsaste ja poolpõõsaste 

perekond kurerehaliste (Geraniaceae) sugukonnast. Taime perekonnas on umbes 280 liiki 

rohttaimi, poolpõõsaid ja põõsaid. Neid iseloomustab hämmastav mitmekesisus nii kasvus, 

kujus, suuruses kui värvis (Niiberg 2018).  
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Suurem osa liike kasvab Aafrika lõunaosas Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Namiibias ning neist 

umbes 80% on pärit lõuna-lääne piirkonnast, kus esineb talviseid vihmasadusid (Strlic 2000-

2007). Taimede kõrgus võib olla mõnest sentimeetrist kuni paari meetrini. Taimed on 

mahlakate varte või suurte maa-aluste mugulatega. Taimed võivad olla väikeste paksude või 

suurte ja pehmete lehtedega  (Ljungquist, Tingström 2008).  

Looduslikud pelargoonid jaotatakse 14 sektsiooniks ning igas sektsioonis on ühesuguste 

omaduste ja sarnase hooldusvajadusega liigid. Esmahübriidid (primaarhübriidid) on kahe 

loodusliku liigi ristandid. Vahel tuleb ka ette, et primaarhübriidiks nimetatakse loodusliku 

liigi ja kultuursordi ristandit. Pelargooni õies olevast kümnest tolmukast moodustavad 

õietolmu ainult 5-7, ülejäänud tolmukatest on alles jäänud üksnes tolmukaniidid (Laansoo 

2013). Kuna pelargoonide seemnekuprad meenutavad kurenokka, siis sellest tulebki nimetus 

kurereha (Ljungquist, Tingström2008). Õied on värvuselt mitmekesised: esineb nii valgeid 

kui tumepunaseid ja leidub ka peaaegu musta. Ei puudu ka kollaste õitega pelargoon, kuid 

tavaliselt esinevad sortidel punased toonid. Lehed võivad olla suured, pehmed või väikesed 

ja paksud. Paljundamine toimub nii pistikust kui ka seemnest, kuid kasutatakse ka 

meristeemmeetodit. Maailmas  leiduvad pelargoonid klassifitseeritakse rühmadesse: viir-, 

ingel-, luuderohulehised, suureõielised, unikaalsed, lõhnavad, looduslikud pelargoonid ning 

esmahübriidid (Niiberg 2018).  

Levinumad pelargooni liigid Eestis:  

• viirpelargoon (Pelargonium x hortorum) 

• lõhnav pelargoon (Pelargonium graveolens)  

• kuning- ehk inglise pelargoon (Pelargonium x domesticum) 

• luuderohulehine ehk ripp-pelargoon (Pelargonium peltatum) 

• ingelpelargoon (Pelargonium Angel) 

• vöötpelargoon (Pelargonium zonale) 

• suureõieline pelargoon (Pelargonium grandiflorum) 

Kõige rohkem kasvatatakse Eestis viirpelargooni (Pelargonium x hortorum), mis on saadud 

punase pelargooni (Pelargonium inquinans) ja vöötpelargooni (Pelargonium zonale) 

ristamisel (Laansoo 2013). Viirpelargoonide värvus võib varieeruda valge, roosa, punase ja 

oranži vahel (joonis 2). Leidub ka pooltäidis- ja täidisõielisi viirpelargooni sorte. Lehed on 
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enamjaolt ümmargused ja läbimõõduga 1 kuni 10 cm. Lehe värv varieerub heledamast 

rohelisest kuni tumerohelise või musta piirini. Paljude viirpelargoonide lehtedel on enam või 

vähem nähtav selge erineva tugevusega roheline viirg. Viiru laius ja asukoht lehel varieerub 

eri sortide vahel. Taime vars on kergelt sukulentne ja puitub aja jooksul. Enamik 

viirpelargooni taimi on 30-40 cm kõrgused, kuid suurekasvulised sordid võivad kasvada ka 

üle meetri. Leidub ka kääbus- ja miniatuurseid sorte (Ljunquist, Tingström 2008). 

 

 

Joonis 2. Viirpelargoon 'Black Velvet Scarlet'. (Foto: Aiamaailm) 

 

Lõhnav pelargoon (Pelargonium graveolens) pärineb Lõuna-Aafrikast. Inglismaale ja 

Euroopasse toodi need taimed 17. sajandi algul. Lihtsasti hooldatavad ja kergesti 

kasvatatavad ilusad lilled muutusid kiiresti populaarseks. Lõhnavad pelargoonid on 

suurepärased konteinertaimed ja eriti sobivad need soojematele aladele. Lõhnavaid 

pelargoone kasvatatakse ka kauni lehestiku tõttu (Niiberg 2018). Taimed on tavaliselt 

lihtõitega, aga leidub ka mõni üksik pooltäidisõieline sort. Õie läbimõõt on 1-5 cm. Kõige 

tavalisemad värvid on valge, roosa või helelilla, aga leidub ka lõhekarva ja punaste õitega 

sorte. Lehtede välimus varieerub nii suuruselt, läbimõõt 1-15 cm, kui ka kujult, alates 

ümmargusest kuni kenasti sakilisteni. Lehtede värv on kõige sagedamini keskmiselt 

roheline, aga tuleb ette ka tumerohelisi nüansse, hallikasrohelist ja hõbehalli (Ljungquist, 

Tingström 2008). 
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Joonis 3. Lõhnav pelargoon (Pelargonium graveolens). (Foto: Indiamart) 

 

Kuningpelargooni (Pelargonium x domesticum) ehk inglise pelargoone iseloomustab jõuline 

kasv. Hübriidi esivanemateks on P. cucullatum (eestikeelne vaste puudub) ja suureõieline 

pelargoon (P. grandiflorum). Õite värvus varieerub eredates toonides roosast ja lõheroosast 

kuni punase, purpurpunase ja valgeni (joonis 4). Lehed on tumerohelised ja sageli sakilise 

või kergelt hambulise servadega. Lehepind on sageli kergelt karvane või kare (Ljungquist, 

Tingström 2008). 

 

 

Joonis 4. Inglise pelargoon (Pelargonium x domesticum). (Foto: Garden Center Marketing) 
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Luuderohulehine pelargoon (Pelargonium peltatum) on õie kujult nii liht-, pooltäidis- kui ka 

täidisõielisi ja roosinupuõielisi (joonis 5). Õite värvus varieerub roosakaslillast kuni 

kahvaturoosa või valgeni (Adams 2005). Lehed on viieharulised ja lõhnavad ning lehtede 

keskmes tihti pruunikas piirkond. Looduses esineb sageli variatsioone leherootsu 

kinnitumises lehelaba külge ja ka lehtede leherootsude  sügavuses ja karvasuses (Handlos 

2019). 

 

 

Joonis 5. Luuderohulehine pelargoon (Pelargonium peltatum). (Foto: Kekkilä) 

 

Ingelpelargoonid (Pelargonium Angel) on saadud kähara (P. crispum) ja kuningpelargooni 

(P. × domesticum) ristamisel. Taimede õied on lihtsad ja sageli ka väikesed (joonis 6). Õisi 

võib leiduda valgest ja roosadest toonidest kuni purpurpunaseni. Taime lehed on väikesed, 

ümmargused ja jäigad, rohelist värvi ning ilma viiruta. Taimede kõrgus võib ulatuda kuni 50 

cm. Ingelpelargoonid on ka väga ilmastikukindlad (Ljungquist, Tingström 2008). 
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Joonis 6. Ingelpelargoon (Pelargonium Angel). (Foto: Gardenia) 

Vöötpelargoonil (Pelargonium zonale) on ümarad lehed ja pikkadel vartel õiekobarad. Õite 

värvid varieeruvad valgest roosani, oranži ja isegi tumepunaseni (joonis 7). Oma hea 

vastupidavuse ja vähenõudlikkuse tõttu sobivad suurepäraselt konteineristutuseks. 

 

 

Joonis 7. Vöötpelargoon (Pelargonium zonale). (Foto: Warnes Plants) 

 

Suureõielistel pelargoonidel (Pelargonium grandiflorum) on kõige suuremad õied 

läbimõõduga kuni 7 cm ja igas sarikas kuni 15 õit (joonis 8). Õied on enamjaolt ühekordsed, 

kuid leidub ka mõni täidisõieline sort. Õisi leidub värviskaalas valgest, roosast ja 

purpurpunasest kuni punaseni. Lehed on tume- või hallikasrohelised ning kolmekandilised 

ja saagja servaga (Ljungquist, Tingström 2008). 
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Joonis 8. Suureõieline pelargoon (Pelargonium grandiflorum). (Foto: Schneider) 

 

Kasvuperioodil vajab pelargoon regulaarset kastmist ja väetamist. Nii õitseb ta rikkalikult 

sügiskülmadeni. Kastmisel tuleks jälgida, et mulda niisutataks sügavalt ja küllaldaselt. 

Samas tuleb vältida üle kastmist. Enne järgmist kastmist peaks muld potis olema vähemalt 

2 cm ulatuses kuivanud. Kevadel tuleks taimed tagasi lõigata, jättes umbes 5 cm pikkused 

tüükad ja alles vaid paar lehekest. Sellistest tüügastest arenevad uued võrsed. Muldadest 

sobivad keskmise viljakusega liiv- ja liivsavimuld (Niiberg 2018). 

 

 

1.3. Biostimulantide definitsioon ja jaotus 

Väetiste kasutamine kaasaegses põllumajanduses on väga ebaefektiivne. Üks viis kuidas 

väetiste kasutamist saab vähendada, on biostimulaatorite abil suurendada põllukultuuride 

toitainete omastamist (Halpern et al. 2015). Khudus ja Kumar (2020) väidavad, et 

biostimulaatorite kasutamine taimede kasvatamisel võimaldab vähendada väetiste 

kasutamist ja keskkonnasaastet ning samal ajal suurendada taimede vastupidavust 

abiootilisele ja biootilisele stressile ning parandada taimede kasvu tingimusi. 

Biostimulaatoritel on väike ökoloogiline jalajälg ja mittetoksiline olemus (Wood 2020). 

Seega on biostimulantidel taimekasvatuses jätkusuutlik roll. 
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Taimsed biostimulandid on looduslikud ekstraktid, mis koosnevad peamiselt madala 

molekulmassiga aminohapetest ja polüpeptiididest, vitamiinidest, ensüümidest, 

hormoonidest (auksiin, tsütokiniin ja giberelliin), süsivesikutest, betaiinidest, 

antioksüdantidest ja muudest ainetest ning loomsetest ekstraktidest (Mandal et al. 2007). 

Biostimulandid toetavad taimede metaboolseid protsesse, muutmata nende loomulikku 

käiku (Posmyk, Szafranska 2016). Biostimulandid on orgaanilised ained ja 

mikroorganismid, mida kasutatakse väikestes kogustes. Nende kasutamine  stimuleerib 

taimede ainevahetusprotsesse, soodustades taimede kasvu ja suurendab vastupidavust 

biootilisele ning abiootilisele stressile (Abobatta 2020). Biostimulantide ja üldse orgaaniliste 

väetiste positiivne efekt seisneb ökoloogilises mõttes väiksemast kahjust väetatavale alale 

tervikuna (Reinik et al. 2018). 2011. aastal loodi Euroopa Biostimulantide Tööstuse 

Nõukogu (EBIC) ja anti biostimulantide täpne määratlus. Euroopa Liidu tasandil 

määratletakse biostimulandid ainetena, mis taimele, seemnetele või kasvusubstraadile 

kandmisel konkreetsetes normides võivad muuta taimede füsioloogilisi protsesse, parandada 

arengut ja kasvu (Halpern et al. 2015; Toscana et al. 2018).  

Biostimulantide jaotusi on olnud läbi aegade erinevaid. Paljusid biostimulantide rühmi on 

eristatud nende kasutusmeetodi (juure või lehe kaudu), materjali (taim, loom) või protsessi 

(hüdrolüüs, kääritamine, ekstraheerimine) kaudu (Drobek et al. 2019). Kauffman et al. 

(2007) jagasid biostimulaatorid vastavalt nende päritolule ja orgaaniliste koostisosade 

sisaldusele järgmiselt: humiinained, merevetikate ekstraktid ja aminohapped. du Jardin 

(2015) jaotas biostimulandid toimeaine põhiselt: humiinained, komplekssed orgaanilised 

materjalid, kasulikud keemilised elemendid, anorgaanilised soolad, vetikate ekstraktid, kitiin 

ja kitosaani derivaadid, transpiratsioonivastased ained, vabad aminohapped ja teised 

lämmastikku sisaldavad ühendid ning mikroorganismid. Biostimulantide peamised rühmad 

tänapäeval on: mikroorganismid (mükoriisa ja mittemükoriisa seened, Rhizobium, 

Trichoderma ja bakterid), merevetikate ekstraktid, valgu hüdrolüsaadid (aminohapped ja 

teised lämmastikku sisaldavad ühendid), humiinained (humiin- ja fulvohapped) ja 

biopolümeerid (kitiin ja teised polümeerid) (Abobatta 2020).  

Biostimulaatorid  on tänapäeval ilmselt üks lootustandvamaid alternatiive, et tulla toime 

taimede stressist tingitud saagikadudega, mida omakorda võimendavad kliimamuutused. 

Biostimulaatorid sisaldavad palju erinevaid ühendeid, millel on positiivne mõju taimedele. 
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Tavaliselt on kasutatud selliseid segusid erinevatest valkudest või vetikate ekstraktidest, kuid 

praegu on ettevõtted huvitatud spetsiifilisematest ühenditest, mis on võimelised suurendama 

vastupidavust abiootilisele stressile (Garcia-Garcia et al. 2020). 

 

 

1.3.1. Merevetikate ekstraktide mõju taimedele 

Merevetikate kasutamine orgaanilise aine allikana ja väetisena on põllumajanduses juba 

iidne tava, kuid vetikate biostimuleeriv  toime on registreeritud alles hiljuti (Craigie 2011). 

Kasvav elanikkond nõuab jätkusuutlikke ja keskkonnasõbralikke kultuure. Vetikaekstraktide 

taimede kasvu soodustavate omaduste tõttu on soovitanud neid kasutada bioväetistena 

(Ghaderiardakani et al. 2019). 

Aianduses ja põllumajanduses kasutatakse vetikate lahjendatud ekstrakte taimede kasvu 

soodustamiseks, kahjurite ja haiguste ennetamiseks ning saagi kvaliteedi parandamiseks. 

Merevetika ekstraktid sisaldavad palju aktiivseid mineraalseid ja orgaanilisi ühendeid, 

sealhulgas ka polüsahhariide nagu laminariin, fukoidaan, alginaadid ja taimehormoonid, mis 

soodustavad taimede kasvu (Bulgari et al. 2019).  Ekstraktide efektiivsus põhineb taimsetel 

hormoonidel (peamiselt tsütokiniinidel) ja ekstraktides leiduvatel mikroelementidel 

(Verkleij 1991). Merevetikate ekstrakte kasutatakse laialdaselt taime biostimulantidena ja 

need on jaotatud  vetikate värvuse  põhjal kolme klassi: pruun (Phaeophyta), punane 

(Rhodophyta) ja roheline (Chlorophyta) (Khan et al. 2009). Aianduses ja põllumajanduses 

kasutatakse erinevaid merevetikate ekstrakte, kuid pruunvetikate kasutamine on 

aiandussektoris peamine (Aitouguinane et al. 2020). Domineerivateks kasutatavate 

pruunvetikate perekondadeks on Ascophyllum, Fucus ja Laminaria (Arioli  et al. 2015). 

Pruun- ja punavetikad paistavad silma taimehormoonide rühma, tsütokiniinide, kõrge 

sisaldusega. Koos auksiinidega määravad tsütokiniinid taimede arengu ja kasvu. Vetikatest 

pärinevad kasvustimulaatorid on efektiivsed leheväetiste kujul ja toimivad ka juurte kaudu. 

Peale taimehormoonide stimuleerivad taimi ka vetikate lagunemisel vabanevad 

aminohapped (Reinik et al. 2018). 

Paljud uuringud merevetika ekstraktidega on näidanud taimedele kasulikke mõjusid, nagu 
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kiire seemnete idanemine, hea saagikus, suurenenud biootilise ja abiootilise stressi taluvus 

ning toodete koristusjärgse säilivusaja pikenemine (Atzmon, Van Staden 1994). 

Vedelekstrakte antakse taimedele juurte kaudu segatuna kastmisveega. Samuti kasutatakse 

vedelekstrakte taimede lehekaudseks väetamiseks. Vedelekstraktid mõjuvad taimedele juba 

väikestes kogustes, soodustades õitsemist, parandades taimede kasvu, saagi kvaliteeti ning 

toitainete sisaldust ja säilivust.  Kuna merevetikad on taimekasvu soodustavate omadustega, 

siis on need muutunud nii põllumajanduses kui ka aianduses orgaanilistest väetistest 

olulisemaks, sest suurendavad taimede tolerantsust paljude stressifaktorite suhtes (põud, 

soolsus)  (Battacharyya et al. 2015). 

Hiina nelgi (Dianthus chinensis) ja särava gasaania (Gazania splendens L.) peal uuriti 

merevetika ekstrakti (merevetikad + Fe), mikroelementide segu ja  nende kombinatsiooni 

kontsentratsioonides 0,1 ja 2 ml/L mõju taimede kasvunäitajatele (Al-Hamzawi 2019). 

Tulemused näitasid, et kahe materjali kasutamine mõlemal kontsentratsioonil põhjustas 

Hiina nelgi taime kõrguse olulist kasvu. Lehtede arv kasvas märkimisväärselt 2ml juures. 

Gasaania taimel suurendas suurema kontsentratsiooniga vetikate ekstrakti kasutamine 

oluliselt lehtede arvu. Samuti suurendas suurem vetika kontsentratsioon lehtede klorofülli 

sisaldust. Lisaks suurenes õievarre pikkus ja õie läbimõõt. 

Roos on Sri Lankal populaarne lõikelill, mida kasvatatakse peamiselt ekspordiks.  Katse 

viidi läbi 2018. aasta juunist septembrini, kus hinnati merevetikate (Sargassum crassifolium 

L.) ekstraktide mõju rooside kasvule ja arengule (Sumangala et al. 2018). Enne katse algust 

lõigati kõik taimed ühtlaseks kõrguseks (35 cm). Kasutati seitset erinevat töötlust: 10% üks 

kord nädalas (T1), 10% kaks korda nädalas (T2), 20% üks kord nädalas (T3), 20% kaks 

korda nädalas (T4), 30% üks kord nädalas (T5), 30% kaks korda nädalas (T6) ja 

destilleeritud vett ( T7 -kontroll). Taime kõrgus, lehtede arv, biomass ja õite arv olid T3 

variandis oluliselt suuremad. Üks kord nädalas 20% vetikaekstrakti manustamine suurendas 

oluliselt taimede kõrgust, taime biomassi, õite arvu ja kuivaine sisaldust. Selle põhjuseks 

võib olla toitainete ja kasvustimulaatorite esinemine merevetikaekstraktis. Optimaalne 

vetikaekstrakti kontsentratsioon antud katses oli 20% ja töötlus üks kord nädalas (T3). 

Katsest võib järeldada, et  üks kord manustatud  20% vetikate ekstrakt sobib rooside kasvu 

ja õitsemise soodustamiseks. 

Merevetikatooted soodustavad juurte arengut ja kasvu (Ertani et al. 2018). Poolas uuriti 
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biostimulantide Siapton ja Asahi mõju südajalehise bergeenia (Bergenia cordifolia) ja hosta 

(Hosta) kaheaastastele noortaimedele (Krajewska, Latkowska 2008). Katse tulemustest 

selgus, et biostimulandid parandasid oluliselt juurestiku kasvu ja teisel aastal ka lehestiku 

suurust. Hariliku saialillega (Calendula officinalis L) läbi viidud katses uuriti 

biostimulantide mõju saialille kasvule, õisikute arvule ja flavonoidide sisaldusele (Tais, 

Zeige 2009).  Leiti, et saialille juurte kuivaine sisalduse suurenemine oli tingitud suurenenud 

auksiinist, mis soodustab taimede külgjuurte kasvu. 

2018. a. viidi läbi katse Eestis Kanepi Aiandis, kus  Allgrowga kasteti viirpelargooni 

(Pelargonium x hortorum) ja luuderohulise pelargooni (Pelargonium peltatum) ristamisel 

saadud hübriidi sorti Caliante `Deep Red` (Valgemäe 2019). Katse tulemused näitasid, et 

kasutatud biostimulantidest suurendas oluliselt pelargoonide kasvu ja õitsemist ainult 

Allgrow. Radifarmi ja Megafoli kasutamisel ei täheldatud olulist positiivset mõju. 

Katseaastast lähtudes suurendas biostimulant Allgrow oluliselt taimede kõrgust, puhmiku 

harude arvu,  õisiku ning lehtede arvu. Sarnaselt pelargooni katse tulemustele, oli Allgrowl 

oluline positiivne mõju  ka amellastrile (Peterson 2020). Aiasõber OÜ aiandis 2019. aastal 

läbi viidud katse eesmärgiks oli välja selgitada erinevate biostimulantidega kastmise mõju 

amellastri (Aster amellus L.) sordi `Rudolf Goethe` kasvule ja õitsemisele. Katses 

kasutatavateks biostimulantideks olid Allgrow, Basfoliar Aktiv ja Delfan Plus. Saadud 

tulemustest järeldati, et kõik katses kasutatud biostimulandid soodustasid taimede kasvu ja 

õitsemist ning eriti hästi mõjus Allgrowga kastmine. 

Vetikad on rikkalikud mineraalide allikad (Nwosu et al. 2011). Merevetikate ekstraktides 

leiduvad taimekasvuhormoonid soodustavad peamiselt fotosünteesi ja taimede kasvu. 

Tsütokiniinid on taimekasvu regulaatorid ja kaitsevad taimi temperatuurimuutuste 

tagajärgede eest (Zhang et al. 2010). Lisaks tsütokiniinile sisaldavad merevetikaekstraktid 

ka teisi taimehormoone. Auksiinide kontsentratsioonid ekstraktides on erinevad ja sõltuvad 

vetika liigist  (Khan et al. 2009). Auksiinid on tuntud oma võime poolest stimuleerida  juurte 

kasvu ja toitainete ning vee omastamist (Pylak et al.  2019). Auksiin kutsub esile reaktsioone, 

mis on vajalikud lehtede arenemiseks (Krajnc et al. 2012). Auksiin ja tsütokiniin mõjutavad 

ka taimede kasvu ja arengut (Tais, Zeige 2009). Taimehormoonidest eraldati merevetikate 

ekstraktidest ka giberelliine (Tarakhovskaya et al. 2007). Auksiin soodustab ka taime 

pungade kasvu, samal ajal kui giberelliin suurendab taimede pikkuskasvu (Salisbury, Ross 
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2012). Ka betaiine, mis ei ole tavapärased taimsed hormoonid, leiti vetikaekstraktidest 

(MacKinnon et al. 2010). Enamik vetikaliike sisaldab kõiki asendamatuid aminohappeid. 

Kõige vähem valke on pruunvetikates (Aguilera-Morales et al. 2005). 

 

 

1.3.2. Aminohapete mõju taimedele 

Aminohapped on taimede oluline valguline koostisosa ja omavad taimes erinevaid 

struktuurseid, metaboolseid ja transportivaid ülesandeid (Paleckiene et al. 2007). Taimed 

suudavad ka ise aminohappeid sünteesida, kuid see on väga energiakulukas. Seega 

aminohappeid sisaldavate preparaatide taimedele manustamine aitab neil energiat kokku 

hoida ja kiirendab taimede arengut (Popko et al. 2018). Biostimulantidena kasutatavad 

aminohapete ja peptiidide segud saadakse keemilise ja ensümaatilise valgu hüdrolüüsi teel 

agrotööstuslikest kõrvalsaadustest (Popko et al. 2018). Aminohape on tuntud biostimulant, 

millel on positiivne mõju taimede kasvule, saagikusele ja leevendab oluliselt abiootilstest 

pingetest põhjustatud vigastusi (Sadak et al. 2015; Tadros et al. 2019).  Muude 

lämmastikmolekulide hulka kuuluvad betaiinid, polüamiinid ja mittevalgulised 

aminohapped. Nendel ühenditel on samuti biostimulaatoritena kasulik mõju taimede 

kasvule. Nad reguleerivad TCA (tsitraaditsükkel ehk Krebsi tsükkel) tsükli ensüüme. 

Mõnede aminohapete (proliini) kohta on teada kelaativatest mõjudest, mis võivad taimi 

kaitsta raskemetallide eest, kuid aitavad kaasa ka mikroelementide liikuvusele ja 

omastamisele  (Khudus, Kumar 2020). Väga olulised on bioaktiivsed valgud – lektiinid, mis 

osalevad paljudes bioloogilistes protsessides (Cunningham, Joshi 2010). 

On tõestatud, et aminohapete kasutamine suurendab biomassi tootmist (Shehata et al. 2011), 

aitab taimi kaitsta biootilise ja abiootilise stressi eest (Maini 2006) ning suurendab 

antioksüdantide hulka lehtedes (Ardebili et al. 2012). 

Aastatel 2012 -2013 viidi läbi väli- ja laborikatsed, mille eesmärk oli hinnata aminohapetel 

põhinevate taimede kasvu stimuleerivate uute toodete mõju saagikusele, teravilja 

omadustele ning talinisu makro- ja mikrotoitainete sisaldusele (Popko et al. 2018). Katsed 

näitasid, et aminohapetel põhinevate toodete kasutamine mõjutas talinisu terasaagi kasvu 
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võrreldes biostimulandita kontrollrühmaga. Laboratoorsed katsed näitasid tera 

valgusisalduse kasvu. Testitud preparaatide kasutamine erinevates annustes aitas kaasa ka 

teraviljas sisalduvate toitainete, eriti vase, samuti naatriumi ja kaltsiumi suurenemisele. 

Särava gasaania (Gazania rigens) taimedega tehti katse, kus hinnati aminohapetel 

põhinevate biostimulantide mõju taimede vegetatiivsele kasvule, kuivmassile ja SPAD 

näidule (Nia et al. 2015). Tulemused näitasid, et bioaktiivsete aminohapete ühenditel ja 

toitainete segul oli oluline positiivne mõju taimede kasvule, morfoloogilistele ja 

fütokeemilistele omadustele. Madala peiulillega (Tagetes patula L.) läbi viidud katse näitas 

biostimulantide positiivseid mõjusid toiteelementide sisaldusele taime maapealsetes osades 

ja juurtes (Zeljkovic et al. 2013). Biostimulandi kasutamine avaldas positiivset mõju 

toitainete omastamisele, mida näitas rohke õitsemine. Võrreldes kontrolltaimedega, 

kasvatasid biostimulandiga töödeldud taimed oluliselt rohkem lehti ning suurenes ka 

pungade ja õite arv. 

Katse eesmärk oli hinnata biostimulandi mõju saialille kasvule, õisikute tootmisele ja 

flavonoidide sisaldusele (Pupo de Oliveira Machado et al. 2014). Katse viidi läbi 

kasvuhoones ja töötlus koosnes biostimulandi kasvavatest annustest (0, 3, 6, 9, 12 ja 15 

ml/L), mis pihustati lehestikule. Lehtede ja õisikute ning juurte kuivaine mass kasvas 

biostimulandi annuste suurenemisega lineaarselt. Võrreldes kontrollrühmaga oli kasv 

vastavalt 20%, 36,97% ja 97,28%. Taimede kõrgus ja flavonoidide sisaldus saavutasid 

suurima väärtuse annusega 6 ml/L. Biostimulaator soodustas saialille arengut ja mõjutas 

positiivselt meditsiiniliselt huvipakkuvate sekundaarsete ühendite sünteesi.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Katse iseloomustus 

Katse viidi läbi OÜ Kanepi Aiandis (Põlvamaa, Kanepi alevik) vahemikus 22. aprill kuni 

10. august 2020. Noortaimed istutati 22.04.2020 ühekaupa 12cm läbimõõduga pottidesse ja 

hoiti algul kasvuhoones lavadel. Substraadina kasutati Kekkilä Professional OPM 025W (pH 

5,5; elektrijuhtivus (EC) 2,5 mScm-1). 28.05.2020 istutati taimed kolme kaupa suurtesse 

(40L) pottidesse ja paigutati algul kasvuhoonesse peenravaibaga kaetud põrandale. Peale 

hiliste öökülmade möödumist ja ilma püsivalt soojemaks muutumisel, 19.06.2020, viidi 

taimed välja peenravaibaga kaetud katsealale. Katsealal asetsesid pottide read suunaga idast 

läände ja olid terve päeva päikesele avatud. 

Katsevariante oli kokku 6: 1) NPK- kontroll ehk tavaväetamine; 2) ½ NPK – taimi väetati 

poole lahjema tavaväetamiseks kasutatava väetiselahusega; 3) Allgrow –  pool 

tavaväetamise normi + 2,5% biostimulant Allgrow; 4) Megafol – pool tavaväetamise normi 

+ 0,2% biostimulant Megafol; 5) Radifarm – pool tavaväetamise normi + 0,25% 

biostimulant Radifarm; 6) ½ Allgrow – pool tavaväetamise normi + poole vähema 

kastmiskordade arvuga 2,5% biostimulant Allgrow. Igas variandis oli 5 kordust ehk potti ja 

igas potis 3 taime. Väetiselahus on paagisegusse kokku segatud erinevatest elementväetistest 

sisaldades nii makro kui ka mikroelemente (pH 5,5 ja EC 1,8 mScm-1.). Väetislahus anti 

taimedele läbi tilkkastmissüsteemi. Üle kastmiskorra kasteti taimi puhta kraaniveega (va. 

NPK variant), et saavutada poole lahjemat väetusnormi. Esimene kastmine 

biostimulantidega oli 4.05.2020 ehk kuskil 2 nädalat peale noortaimede istutamist ja edasi 

vastavalt tootjapoolsele soovitusele. Biostimulantide kastmislahused olid samuti 

tootjapoolsed soovituslikud kontsentratsioonid. Allgrow täisnormiga kastmine oli esimesed 

2 kuud 2x nädalas ja hiljem iga 14 päeva tagant. Poole vähema kastmiskordadega oli 

kastmine esimesel 2 kuul 1x nädalas ja hiljem kord kuus. Megafoliga kasteti kogu 

kasvuperioodi iga 14 päeva tagant. Radifarmiga kasteti 3x 7- päevaste vahedega. 
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2.2. Katses kasutatud biostimulandid ja taimne materjal 

Allgrow on elusatest vetikatest koosnev biostimulant, mis tagab täiusliku ja kiire 

taimetoitainete omastamise. Preparaat parandab taimede saagikust, toitainete sisaldust, saagi 

maitse- ja lõhnaomadusi ning sobib köögivilja-, lille- ja marjakultuuride kasvu 

parandamiseks. Preparaat sisaldab enam kui 20 taimele vajalikku taime- ja toiteelementi sh. 

kaltsiumit. Täielik toitainete omastatavus suurendab taimede vastupidavust haiguste ja 

kahjurite vastu. Lisaks sisaldab Allgrow ka taimede kasvuhormoone auksiine ja tsütokiniine. 

Preparaati võib anda nii juurestiku kui ka lehtede kaudu. Allgrow vähendab taimede 

veetarvet. (Horticom 2021) 

Megafol on looduslikel taimeekstraktidel põhinev biopreparaat, mida kasutatakse kahjulike 

keskkonnamõjude ja stressi leevendamiseks ning taime kasvu ja arengu soodustamiseks 

pärast abiootilist stressi. Preparaat sisaldab suures koguses aminohappeid, valke, betaiine ja 

hormoone. Lisaks suurendab preparaat taimede füsioloogilist aktiivsust ehk taimel on 

rohkem energiat kasvuks ja arenguks. Preparaat suurendab väetiste ja muude aktiivsete 

koostisosade imavust ning on soovitatav kasutada koos taimekaitsevahendite ja väetistega. 

Kasutamisel koos Megafoliga suureneb nende toodete efektiivsus ja toimimisaeg. (Horticom 

2021) 

Radifarm on spetsiifiline biostimulant, mis on mõeldud kasutamiseks ümberistutamise 

faasis ja varases arengujärgus erinevatel kultuuridel. Toode toidab taime, aidates kaasa 

rikkaliku ning väljaarenenud juuresüsteemi tekkimisele olemasolevate juurte pikendamisega 

ja uute juurte moodustamisega. Preparaat tagab seemikute kiire juurdumise ja taastumise 

ümberistutamise stressist, sealhulgas ebasoodsa temperatuuri ja niiskuse korral. Seemikud 

võivad olla stressis kohe pärast istutamist, sest seemikul puudub väljaarenenud juurekava 

pinnases olemasolevate vee ja toiteainete omastamiseks. Radifarmi koostises olevad ained 

(tsink, aminohapped, valgud, saponiinid, tiamiinid ja betaiinid) hoiavad ära juurdumisega 

seotud stressi. (Horticom 2021) 

Katses kasutatud viirpelargooni (Pelargonium x hortorum) ja luuderohulehise pelargooni 

(Pelargonium peltatum) ristamisel saadud hübriidi sorti Caliente `Deep Red`. Tegemist on 

säravpunaste lihtõite ja tumeroheliste lehtedega 2005. aastal aretatud hübriidsordiga (joonis 

9). 
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Joonis 9. Katses kasutatud pelargooni sort Caliente `Deep Red` (Foto: M. Kaldmäe). 

 

Sordi aretajaks on Saksamaa firma Syngenta Flowers. Taimede kõrgus on 25-30 cm ja laius 

50-65 cm. Taim on väga hea harunemisega, annab tihedat massi ja sobib hästi haljastusse 

peenardesse või konteineritesse. Taimed on nn. vaba õitsemisega ja isepuhastuvad. Taluvad 

poolvarju ja täispäikest, kuid ei talu liigniiskust (Syngenta Flowers 2021). 

 

 

2.3. Katses teostatud vaatlused ja keemilised analüüsid 

Katses mõõdeti puhmiku kõrgus (cm), harude arv (tk), lehtede arv (tk) ja õisikute arv (tk). 

Taimede erinevad kasvunäitajaid mõõdeti alates 20.05.2020 kuni 26.08.2020 14-päevaste 

intervallidega kokku 8 korda. 

Puhmiku kõrgust mõõdeti mõõdulindiga substraadi pinnast kuni kõige kõrgema taime osani, 

milleks oli õisik. Puhmiku harunemise puhul loendati potis (3 taime) igal taimel harude arv 

ja arvutati 3 taime keskmine. Õisikute arv (tk) loendati katses summaarselt poti (3taime) 

kohta. Õisikute arv saadi avanenud õitega ja õiepungadega õisikute loendamisel. Lehtede 

arvuks loendati välja arenenud lehtede arv poti (3 taime) kohta.  

Kasvuperioodi lõpus määrati laboratoorselt taimede lehtede ja kasvusubstraadi toitainete 

sisaldused (N, P, K, Ca, Mg) Eesti Maaülikooli Taimebiokeemia laboris. Igast variandist tehti 

3 lehe- ja 3 mullaproovi (kokku 30 proovi). Substraadi analüüside tulemused on ära toodud 

tabelis 1. 
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Tabel 1. Pelargooni katsevariantide substraadi toitainete analüüsi tulemused 26.08.2020 

Katsevariant 

pH 

KCl 

NO3-N 

mg/kg 

NH4-N 

mg/kg 

P mg/kg 

(AL) 

K mg/kg 

(AL) Ca mg/kg 

Mg 

mg/kg 

Allgrow 5,5 205,5 14,6 246 1372 7012 3344 

1/2 Allgrow 5,4 324,8 13,3 295 1606 5834 3327 

NPK 5,4 544,8 13,5 321 2430 6202 3400 

1/2 NPK  5,5 278,6 17,6 275 2338 6571 3775 

Radifarm 5,4 461,1 16,1 297 2522 6302 3875 

Megafol 5,5 248,2 16 282 2232 6203 3431 

 

Substraadi näitajatest mõõdeti WET-sensoriga (Delta-T Services, Inglismaa) igas potis 

elektrijuhtivus (EC, mScm-1). Mõõtmised teostati iga 14 päeva tagant ajavahemikul 

20.05.2020 kuni 26.08.2020. 

 

 

2.4. Meteoroloogilised tingimused 

2020. aastal oli õhutemperatuur katse toimumise ajal  mais (9,6  °C) ja juulis (16,7 °C) madalam 

võrreldes vastavate kuude pikaajalise keskmisega (vastavalt 11,9 ja 18,4 °C). Seevastu juuni 

(18,6 °C) oli oluliselt soojem kui paljude aastate keskmine (15,9 °C) (joonis 10). Augustis oli 

õhutemperatuur (16,7 °C) sarnane pikaajalise keskmisega (16,9 °C). 
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Joonis 10. Katseaasta keskmine õhutemperatuur (℃) mõõdetud Võru meteoroloogiajaamas 

maist augustini 2020.a. ja pikaajaline keskmine õhutemperatuur Võru meteoroloogiajaama 

andmetel (Riigi Ilmateenistus 2021). 

 

Vaadeldes sademeid, siis võib näha, et võrreldes pikaajalise keskmise sademete hulgaga oli 

2020. a. läbivalt sademete hulk väiksem mais, juunis ja augustis (joonis 11). Eriti kuiv oli 

augustis kui sadas poolevähem sademeid (36 mm) kui keskmiselt sel kuul (79 mm). 

Keskmisest (75 mm) sajusem kuu oli juuli (96 mm). 

 

 

Joonis 11. Katseaasta keskmine sademete hulk (mm) maist augustini 2020.a. ja pikaajaline  

keskmine sademete hulk Võru meteoroloogiajaama andemetel (Riigi Ilmateenistus 2021). 
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Ainult 2020.a. mais (301 tundi) oli päikesepaistet rohkem kui muidu keskmiselt (276 tundi) 

(joonis 12). Kuid juunis (263 tundi), juulis (260 tundi) ja augustis (221 tundi), kui taimed olid 

õues välialal, oli päikesepaistet vähem võrreldes vastavate kuude pikaajalise keskmisega 

(vastavalt 268, 288 ja 234 tundi). Kõige päikesepaistelisem kuu oli 2020.a. mai ja kõige vähem 

päikesepaistet oli augustis.  

 

 

Joonis 12. Võru keskmine päikesepaiste kestus (tundi) maist augustini (2020) võrdlusena 

Eesti pikaajalise keskmisega (1961-1990) (Riigi Ilmateenistus 2021). 

 

 

2.5. Andmetöötlus 

Andmeid analüüsiti statistiliselt ühefaktorilise dispersioonanalüüsi (Analysis of variance) 

abil. Variantide vaheliste erinevuste hindamiseks kasutati andmete töötlemisel Tukey testi. 

Seoste hindamisel oli analüüsis usaldusnivoo 95% ja joonistel sama tähega tähistatud 

variandid ei erine omavahel statistiliselt. Andmete analüüsimine ja graafikute koostamine 

programmi Microsoft Excel abil. 
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3. TULEMUSED 

3.1. Taimede kõrgus 

20.05.2020 seisuga varieerus taimede kõrgus vahemikus 12-14 cm (joonis 13). Oluliselt 

kõrgemad taimed olid NPK variandis (14 cm) ja väiksemad  ½ NPK variandis (12 cm). 

Võrreldes NPK-ga biostimulantidel oluline positiivne mõju taimede kõrgusele puudus. 

03.06.2020 seisuga varieerus taimede kõrgus vahemikus 19-21 cm (joonis 13). Oluliselt 

kõrgemad taimed olid NPK variandis (21 cm) ja väiksemad ½ NPK variandis (19 cm). 

Biostimulantidel omavahel oluline erinevus puudus. Võrreldes NPK-ga olid 

biostimulantidega kastetud taimed oluliselt madalamad. 

17.06.2020 seisuga varieerus taimede kõrgus vahemikus 20 – 24 cm (joonis 13). Oluliselt 

kõrgemad taimed olid NPK (24 cm) ja ½ Allgrow (23 cm) variantides. Kõige madalamad 

taimed olid Megafol variandis (20 cm). Võrreldes NPK-ga olid biostimulantidega kastetud 

taimed oluliselt madalamad. 

01.07.20 seisuga varieerus taimede kõrgus vahemikus 27 – 30 cm (joonis 13). Oluliselt 

kõrgemad taimed olid Radifarm (30 cm) variandis ja kõige madalamad Megafol variandis 

(27 cm ). Võrreldes NPK-ga oli oluline positiivne mõju taimede kõrgusele ainult Radifarmil 

ja teistel preparaatidel oluline negatiivne mõju. 
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Joonis 13. Taimede keskmine kõrgus (cm) sõltuvalt biostimulantidega kastmisest 20.05.- 

01.07.2020. Erinevad tähed tulpadel näitavad statistilist usaldusväärset erinevust. 

 

15.07.2020 seisuga varieerus taimede kõrgus vahemikus 32 – 35 cm (joonis 14).  Oluliselt 

kõrgemad taimed olid Radifarm variandis (35 cm). Võrreldes NPK-ga suurendas oluliselt 

taimede kasvu ainult Radifarm ja ülejäänud biostimulantidega oluline erinevus puudus.  

28.07.2020 seisuga varieerus taimede kõrgus  vahemikus 33 – 36 cm (joonis 14). Oluliselt 

kõrgemad taimed olid ½ NPK (36 cm) ja Allgrow (35 cm) variantides. Võrreldes NPK-ga 

oli oluline positiivne mõju taimede kõrgusele ainult Allgrowl. Ülejäänud variantidel 

omavahel ja NPK-ga usutav erinevus puudus. 

12.08.2020 seisuga varieerus taimede kõrgus vahemikus 33 – 39 cm (joonis 14). Oluliselt 

kõrgemad taimed olid Radifarm variandis (39 cm) ja madalamad ½ Allgrow (33 cm) ning 

Megafol (34 cm) variantides. Võrreldes NPK-ga oli oluline positiivne mõju taimede 

kõrgusele ainult Radifarmil. Ülejäänud variantidel mõju puudus või jäi negatiivseks (½ 

Allgrow). 

26.08.2020 seisuga varieerus taimede kõrgus vahemikus 34 – 38 cm (joonis 14). Võrreldes 

NPK-ga (34 cm) suurendas oluliselt taimede kasvu ainult ½ Allgrow (38 cm). Ülejäänud 

variantidel NPK-ga oluline erinevus ja mõju taimede kasvule puudus. 
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Joonis 14. Taimede keskmine kõrgus (cm) sõltuvalt biostimulantidega kastmisest 15.07.-

26.08.2020. Erinevad tähed tulpadel näitavad statistilist usaldusväärset erinevust. 

  

 

3.2. Puhma harunemine 

20.05.2020 seisuga varieerus puhma harude arv kõigi variantide vahel vahemikus 2,4 – 2,9 

tk (joonis 15). Oluliselt väiksem harude arv oli Radifarm variandis (2,4 tk). Ülejäänud 

variantide vahel oluline erinevus puudus. 

03.06.2020 seisuga varieerus puhma harude arv vahemikus 3,4 – 4,5 tk (joonis 15). Oluliselt 

rohkem harusid oli NPK variandis (4,5 tk) ja biostimulantidel oluline positiivne mõju 

taimede harunemisele puudus. Kõige vähem harusid oli ½ NPK (3,4 tk) ja ½ Allgrow (3,4 

tk) variantides. 

17.06.2020 seisuga varieerus puhma harude arv vahemikus 6,3 – 7,4 tk (joonis 15). 

Võrreldes NPK-ga (6,6 tk) oli oluline positiivne mõju harude arvule ainult Allgrowl (7,4 tk). 

Ülejäänud biostimulantidel oluline erinevus NPK-ga puudus. 

01.07.2020 seisuga varieerus puhma harude arv vahemikus 10 – 12 tk (joonis 15). Oluliselt 

rohkem harusid oli variandis Allgrow (12 tk) ja oluliselt vähem variantides Radifarm (10 tk) 
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ja Megafol (10 tk). Võrreldes NPK-ga oli oluline positiivne mõju ainult Allgrowl. ½ 

Allgorowl mõju puudus ja Radifarmi ning Megafoli kasutamine oluliselt vähendas harude 

arvu. 

 

 

Joonis 15. Puhma harude arv (tk) sõltuvalt biostimulantide kasutamisest 20.05.-01.07.2020. 

Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust. 

 

15.07.2020 seisuga varieerus puhma harude arv vahemikus 12 – 14 tk (joonis 16). Oluliselt 

rohkem harusid oli NPK (14 tk) ja Allgrow (14 tk) variantides. Oluliselt vähem harusid oli 

Radifarmi (12 tk) variandis. Võrreldes NPK-ga Allgrowl mõju ei olnud ja ülejäänud 

biostimulantide mõju oli negatiivne. 

28.07.2020 seisuga varieerus puhma harude arv vahemikus 16 – 18 tk (joonis 16). Oluliselt 

rohkem oli harusid Allgrow (18 tk) variandis. Võrreldes NPK-ga (17 tk) suurendas Allgrow 

oluliselt harude arvu. ½ Allgrow (17 tk) puhul oluline mõju puudus ja Megafoli (16 tk) ning 

Radifarmi (16 tk) mõju jäi negatiivseks. 

12.08.2020 seisuga varieerus puhma harude arv vahemikus 18 – 25 tk (joonis 16). Oluliselt 

rohkem harusid oli Allgrow variandis (25 tk) ja vähem Radifarm variandis (18 tk). Võrreldes 

NPK-ga (21 tk) oli biostimulantidega kastmisel oluline positiivne mõju taimede 
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harunemisele Allgrowl, Megafolil (23 tk) ja  ½ Allgrowl (23 tk) ning Radifarmi mõju oli 

negatiivne. 

26.08.2020 seisuga varieerus puhma harude arv vahemikus 24 – 32 tk (joonis 16). Oluliselt 

rohkem harusid oli Allgrow variandis (32 tk). Võrreldes NPK-ga (25 tk) oli oluline positiivne 

mõju ainult Allgrowl ja ½ Allgrowl (28 tk). Radifarmi (24 tk) ja Megafoliga (24 tk) kastmine 

oluliselt vähendas harude arvu. 

 

 

Joonis 16. Puhma harude arv (tk) sõltuvalt biostimulantide kasutamisest 15.07-26.08.20. 

Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust. 

 

 

3.3. Lehtede arv poti (3 taime) kohta 

20.05.2020 seisuga varieerus lehtede arv kõigi variantide vahel vahemikus 46 – 57 (joonis 

17). Oluliselt vähem oli lehti Radifarm (46 tk) ja ½ Allgrow (48 tk) variantides. Võrreldes 

NPK-ga (53 tk) biostimulantidel Megafol (57 tk) ja Allgrow (54 tk) oluline erinevus puudus. 

Radifarmi (46 tk) ja ½ Allgrow (48 tk) puhul oli oluline negatiivne mõju. 
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03.06.2020 seisuga varieerus lehtede arv vahemikus 77 – 84 tk (joonis 17). Võrreldes NPK-

ga (86 tk) biostimulantidel Allgrow (84 tk) ja ½ Allgrow (84 tk) oluline mõju puudus.  

Megafoli (78 tk) ja Radifarmiga (78 tk) kastmisel lehtede arv oluliselt vähenes. 

17.06.2020 seisuga varieerus lehtede arv vahemikus 106 – 125 tk (joonis 17). Oluliselt 

rohkem lehti poti kohta oli ½ Allgrow (125 tk), Allgrow (124 tk) ja NPK (122 tk) variantides. 

Oluliselt vähem lehti oli ½ NPK variandis (106 tk). Võrreldes NPK-ga biostimulantidel 

oluline positiivne mõju lehtede arvule puudus. Radifarmi (112 tk) ja Megafoliga (114 tk) 

kastmine oluliselt vähendas lehtede arvu. 

01.07.2020 seisuga varieerus lehtede arv vahemikus 163 – 215 tk (joonis 17.). Oluliselt 

rohkem lehti poti kohta oli Allgrow variandis (215 tk). Võrreldes NPK-ga (177 tk) oli oluline 

positiivne mõju lehtede arvule biostimulandiga kastmisel Allgrow ja ½ Allgrow (197 tk) 

variantides. Megafoliga (168 tk) kastmisel oluline mõju puudus ja Radifarmiga (163 tk) 

kastmine oluliselt vähendas lehtede arvu. 

 

 

Joonis 17. Lehtede arv potis (3 taime kohta) sõltuvalt biostimulantide kasutamisest 

20.05.20-01.07.2020. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust. 
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15.07.2020 seisuga varieerus lehtede arv poti kohta vahemikus 219 – 274 tk (joonis 18). 

Oluliselt rohkem lehti poti kohta oli Allgrow variandis (274 tk) ja oluliselt vähem Megafol 

(219 tk ) ja Radifarm (229 tk) variantides. Võrreldes NPK-ga (257 tk) oli biostimulandiga 

kastmisel oluline positiivne mõju lehtede arvule ainult Allgrowl. ½ Allgrowl (257 tk) mõju 

puudus ja Megafoli ning Radifarmiga kastmine oluliselt vähendas lehtede arvu. 

28.07.2020 seisuga varieerus lehtede arv potis vahemikus 311 – 335 tk (joonis 18). Võrreldes 

NPK-ga (328 tk) suurendas ½ Allgrowga (335 tk) kastmine oluliselt lehtede arvu. Oluline 

negatiivne mõju lehtede arvule oli Megafolil (311 tk) ja Radifarmil (323 tk). Allgrowga (328 

tk) kastmisel oluline mõju puudus. 

12.08.2020 seisuga varieerus lehtede arv potis vahemikus 337 – 440 tk (joonis 18). Oluliselt 

rohkem lehti poti kohta oli Allgrow variandis (440 tk) ja kõige vähem NPK variandis (337 

tk). Biostimulantidega kastmine suurendas oluliselt kõikides variantides lehtede arvu. 

 

Joonis 18. Lehtede arv potis (3 taimekohta) sõltuvalt biostimulantide kasutamisest 15.07.20-

26.08.20. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust. 

 

26.08.2020 seisuga varieerus lehtede arv potis vahemikus 509 – 569 tk (joonis 18). Oluliselt 

rohkem lehti poti kohta oli Allgrow (569 tk) ja ½ Allgrow (561 tk) variantides. Oluliselt 

vähem lehti oli ½ NPK (509 tk) variandis. Võrreldes NPK-ga oli biostimulantidega kastmisel 

oluline positiivne mõju Allgrowl ja ½ Allgrowl. Megafoli (533 tk)  ja Radifarmiga (530 tk) 

kastmisel oluline mõju puudus. 
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3.4. Substraadi elektrijuhtivus 

20.05.2020 seisuga varieerus substraadi elektrijuhtivus (EC)  kõigi variantide vahel 

vahemikus 2,23 – 2,68 mScm-1 (joonis 19). Oluliselt suurem EC oli NPK variandis (2,68 

mScm-1) ja väiksem Radifarm (2,23 mScm-1) variandis. Võrreldes NPK-ga vähendas kõigi 

biostimulantide kasutamine substraadi EC-d. 

03.06.2020 seisuga varieerus substraadi EC vahemikus 2,21 – 2,43 mScm-1 (joonis 19). 

Võrreldes NPK-ga (2,27 mScm-1) suurendas substraadi EC oluliselt ainult Radifarmiga (2,43 

mScm-1) kastmine. Ülejäänud biostimulantidel oluline erinevus puudus NPK-ga. 

17.06.2020 seisuga varieerus substraadi EC vahemikus 2,00 – 2,48 mScm-1 (joonis 19). 

Oluliselt väikseim EC oli variandis Megafol (2,00 mScm-1). Võrreldes NPK-ga (2,43 mScm-

1) enamus biostimulantidel oluline mõju substraadi EC-le puudus. Ainult Megafoliga 

kastmine vähendas oluliselt substraadi EC-d. 

 

 

Joonis 19. Substraadi elektrijuhtivus (mScm-1) sõltuvalt biostimulantide kasutamisest 

20.05.20-01.07.2020. Erinevad tähed näitavad statistilist usaldusväärset erinevust. 
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01.07.2020 seisuga varieerus substraadi EC kõigi variantide vahel vahemikus 1,40 – 2,27 

mScm-1 (joonis 19). Oluliselt suurem EC oli Allgrow (2,27 mScm-1) ja Megafol (1,95 mScm-

1) variantides. Võrreldes NPK-ga (1,54 mScm-1) Radifarmi (1,40 mScm-1) ja ½ Allgrowga 

(1,49 mScm-1) kastmisel oluline mõju substraadi EC-le puudus. 

15.07.2020 seisuga varieerus substraadi EC kõigi variantide vahel vahemikus 1,73 – 2,52 

mScm-1 (joonis 20). Oluliselt suurim EC oli Radifarm (2,52 mScm-1) ja NPK (2,44 mScm-1) 

variantides. Oluliselt väiksem EC oli Allgrow (1,73 mScm-1) ja ½ Allgrow (1,87 mScm-1) 

variantides. Võrreldes NPK-ga biostimulantidel Radifarm ja Megafol oluline mõju EC-le 

puudus. Allgrow ja ½ Allgrow oluliselt vähendasid EC näitu. 

28.07.2020 seisuga varieerus substraadi EC kõigi variantide vahel vahemikus 1,57 – 2,23 

mScm-1 (joonis 20). Oluliselt suurem EC oli Radifarm variandis (2,23 mScm-1) ja väiksem 

½NPK variandis (1,57 mScm-1). Võrreldes NPK-ga (1,77 mScm-1) Radifarmiga, Allgrowga 

(1,87 mScm-1) ja ½ Allgrowga (2,01 mScm-1) kastmine oluliselt suurendas substraadi EC-d 

ning Megafolil (1,70 mScm-1) oluline mõju puudus. 

 

 

Joonis 20. Substraadi elektrijuhtivus (mScm-1) sõltuvalt biostimulantide kasutamisest 

15.07.20-26.08.2020. Erinevad tähed näitavad statistilist usaldusväärset erinevust. 

 



37 

 

12.08.2020 seisuga varieerus substraadi EC kõigi variantide vahel vahemikus 1,34 – 1,69 

mScm-1 (joonis 20). Oluliselt suurem EC oli ½ Allgrow (1,69 mScm-1) ja NPK (1,68 mScm-

1) variantides ning väiksem variandis Megafol (1,34 mScm-1). Võrreldes NPK-ga Allgrow, 

Megafol ja Radifarm oluliselt vähendasid substraadi EC-d. 

26.08.2020 seisuga varieerus substraadi EC kõigi variantide vahel vahemikus 0,59 – 0,78 

mScm-1 (joonis 20). NPK ja biostimulantide vahel olulised erinevused puudusid. 

 

 

3.5. Õisikute arv 

20.05.2020 seisuga varieerus õisikute arv kõigi variantide vahel vahemikus 3 – 5 tk (joonis 

21). Oluliselt suurem õisikute arv oli Allgrow variandis (5 tk) ja väiksem variandis Radifarm 

(3 tk). Võrreldes NPK-ga suurendas Allgrowga kastmine oluliselt õisikute arvu ja Radifarm 

oluliselt vähendas. Megafolil ja ½ Allgrowl oluline mõju puudus. 

03.06.2020 seisuga varieerus õisikute arv kõigi variantide vahel vahemikus 9 – 13 tk (joonis 

21). Oluliselt suurem õisikute arv oli variantides Allgrow (13 tk), NPK (12 tk) ja Megafol 

(12 tk). Võrreldes NPK-ga oli biostimulantidest ½ Allgrowl (10 tk) ja Radifarmil (9 tk) 

oluline negatiivne mõju õisikute arvule. 

17.06.2020 seisuga varieerus õisikute arv kõigi variantide vahel vahemikus 18 – 22 tk (joonis 

21). Oluliselt suurem õisikute arv oli variantides Allgrow ja Megafol (mõlemis 22 tk). 

Oluliselt väiksem õisikute arv oli variandis ½ Allgrow (18 tk) ja ½NPK (19 tk). Võrreldes 

NPK-ga suurendasid õisikute arvu oluliselt Allgrow ja Megafol. Radifarmil oluline mõju 

puudus ja ½ Allgrowga kastmine oluliselt vähendas õisikute arvu. 

01.07.2020 seisuga varieerus õisikute arv kõigi variantide vahel vahemikus 35 – 41 tk (joonis 

21). Võrreldes NPK-ga variantide vahel olulised erinevused puudusid. Biostimulantidest oli 

oluliselt suurem õisikute arv variantides Allgrow (41 tk) ja Megafol (40 tk). 
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Joonis 21. Õisikute arv potis (tk) sõltuvalt biostimulantide kasutamisest 20.05.20-01.07.20. 

Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust. 

 

15.07.2020 seisuga varieerus õisikute arv kõigi variantide vahel vahemikus 61 – 64 tk 

( joonis 22). Variantide vahel olulised erinevused puudusid. 

28.07.2020 seisuga varieerus õisikute arv kõigi variantide vahel vahemikus 78 – 90 tk (joonis 

22). Oluliselt suurem oli õisikute arv variandis Allgrow (90 tk). Võrreldes NPK-ga (79 tk) 

Allgrowga kastmine oluliselt suurendas õisikute arvu. Ülejäänud biostimulantidel oluline 

mõju puudus. 

12.08.2020 seisuga varieerus õisikute arv kõigi variantide vahel vahemikus 94 – 114 tk 

(joonis 22). Võrreldes NPK-ga variantide vahel olulised erinevused puudusid. 

Biostimulantidest oli oluliselt suurema õisikute arvuga variant Allgrow (114 tk). 

26.08.2020 seisuga varieerus õisikute arv kõigi variantide vahel vahemikus 132 – 138 tk 

(joonis 22). Katseperioodi lõpuks variantide vahel olulised erinevused puudusid. 
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Joonis 22. Õisikute arv potis (tk) sõltuvalt biostimulantide kasutamisest 15.07.20-26.08.20. 

Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust.  

 

 

3.6. Lehtede mineraalelementide sisaldused 

Pelargoonide leheanalüüside tulemusi on võrreldud luuderohulehise pelargooni lehtede 

soovitusliku optimaalse mineraalelementide sisaldusega (Whipker 1998). Katses olnud 

pelargoonide lehtede mineraalelementide sisaldused on välja toodud tabelis 2. 

 

Tabel 2. Pelargooni katsevariantide lehtede mineraalelementide sisaldused 26.08.2020 

Katsevariant N% P% K% Ca% Mg% 

Allgrow 4,02 0,48 4,14 1,37 0,37 

½ Allgrow 4,11 0,52 4,42 1,33 0,38 

NPK 4,30 0,6 4,38 1,27 0,38 

½ NPK 4,33 0,56 4,29 1,31 0,39 

Radifarm 4,15 0,56 4,26 1,33 0,38 

Megafol 4,21 0,54 4,37 1,41 0,43 
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Lehtede N-sisaldus oli kõikides variantides sarnane või natukene suurem (4,11 – 4,33%) 

võrreldes luuderohulise pelargooni optimaalse (N% 3,4 – 4,4) vahemikuga. Lehtede P-

sisaldus oli kõikides variantides piisav (0,48 – 0,60%) võrreldes optimaalse (P% 0,4 – 0,7) 

vahemikuga. Lehtede K-sisaldus oli kõikides variantides piisav (4,14 – 4,42%) võrreldes 

optimaalse (K% 2,8 – 4,7) vahemikuga. Lehtede Ca-sisaldus oli kõikides variantides piisav 

(1,27 – 1,41%) võrreldes optimaalse (Ca% 0,9 – 1,4%) vahemikuga. Lehtede Mg-sisaldus 

(0,37 – 0,43%) oli kõikides variantides võrreldes optimaalse (0,9 – 1,4%) vahemikuga 

madal.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et N-sisaldus oli kõrgeim Allgrow (4,33%) ja väikseim ½ Allgrow 

(4,11%) lehtedes. Ca-sisaldus oli kõigil NPK variandist kõrgem. P-sisaldus oli kõigil 

biostimulantidega variantidel väiksem kui NPK-l. Megafolil oli kõrgeim Mg-sisaldus 

lehtedes (0,43%). Allgrow variandil oli väiksem K-sisaldus (4,14%). 
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4. ARUTELU 

Kasvuperioodi lõpuks olid kõrgemad ja lopsakamad taimed Allgrow, ½ Allgrow ja Radifarm 

variantides. Nii Allgrow täisnormiga kui ka poole väiksema sagedusega kastmine 

suurendasid ka oluliselt taimede lehtede arvu. 2018. aastal viidi katse läbi Kanepi Aiandis, 

kus kasteti Allgrowga viirpelargooni (Pelargonium x hortorum) ja luuderohulise pelargooni 

(Pelargonium peltatum) ristamisel saadud hübriidi sorti Caliante `Deep Red` (Valgemäe 

2019). Sarnaselt käesoleva katse tulemusega suurendas ka 2018.a. katses Allgrow oluliselt 

pelargooni taimede kõrgust ja lehtede arvu. Megafoli ja Radifarmi kasutamine ei mõjutanud 

oluliselt lehtede arvu. Erinevalt Valgemäe (2019) katse tulemustest, soodustas käesolevas 

katses Radifarm samuti taimede kasvu. Du Jardin on öelnud (2015), et merevetika 

ekstraktiga biostimulandid toimivad ka väetisena, mis võis põhjustada ka selle, miks 

Allgrowga kastetud taimed paremini kasvasid. Lisaks parandavad merevetika ekstraktiga 

biostimulandid mulla omadusi ja see aitab kaasa taimede paremale kasvule (Khan et al. 

2009). Särava gasaania taimedel suurendas suurema kontsentratsiooniga vetikate ekstrakti 

kasutamine oluliselt lehtede arvu (Al-Hamzawi 2019). Samuti suurendas kõrgem vetika 

kontsentratsioon klorofülli sisaldust. Lisaks suurenes õievarre pikkus ja õie läbimõõt. 

Biostimulantide mõju harude arvule  kasvuperioodi algul ei olnud. Muutus toimus juunis, 

mil Allgrowga kastmine oluliselt suurendas pelargooni taimede harude arvu. Samuti 

suurendasid harude arvu kasvuperioodi lõpuks poole väiksema kastmissagedusega ½ 

Allgrow ja Megafol. Radifarmil harude arvu suurendav mõju puudus ja jäi sarnaseks ½ NPK 

ning NPK variantide taimede harude arvuga. Ka Valgemäe (2019) katse tulemused näitasid, 

et  kõige rohkem taime harusid moodustasid Allgrow ja Megafoliga kastetud taimed ning 

Radifarmil mõju puudus. Kuigi Allgrow sisaldab erinevaid mikro- ja makroelemente, 

aminohappeid ja vitamiine, siis preparaadi tootja sõnul on biostimulandi olulisemaks 

koostiseks siiski auksiin ja tsütokiniin. Auksiinid soodustavad juurte arengut ja tsütokiniin 

stimuleerib rakkude jagunemist soodustades lehtede moodustumist ning lehtede ja võrsete 

kasvu (Calenza et al. 1995). Megafol ja Radifarm on aminohapete põhised preparaadid, kuid 

erinevalt Radifarmist ilmnes Megafolil positiivne mõju taimede harunemisele. Põhjus võib 

olla nii preparaadi koostises kui ka kastmissageduses. Biostimulantidena kasutatavad 

aminohapete ja peptiidide segud saadakse keemilise ja ensümaatilise valgu hüdrolüüsi teel 

agrotööstuslikest kõrvalsaadustest (Popko et al. 2018). Megafoliga kasteti läbivalt kogu 
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kasvuperioodi, kuid Radifarmiga ainult katse alguses. Aminohapped on taimede oluline 

valguline koostisosa ja omavad taimes erinevaid struktuurseid, metaboolseid ja 

transportivaid ülesandeid (Paleckiene et al. 2007). Taimed suudavad ka ise aminohappeid 

sünteesida, kuid see on väga energiakulukas. Seega aminohappeid sisaldavate preparaatide 

taimedele manustamine aitab neil energiat kokku hoida ja kiirendab taimede arengut (Popko 

et al. 2018).  

2020. aastal jäi biostimulantide mõju pelargooni õitsemisele tagasihoidlikuks ning õisikute 

arvu suurendavat mõju võrreldes NPK ja ½ NPK variantidega oli preparaatidel vähe. Ainult 

maikuu esimesel ja juuli viimasel mõõtmisel oli Allgrow täisnormiga kastmisel statistiliselt 

usutav mõju õitsemisele, suurendades õisikute arvu. Muul ajal jäi Allgrowga kastetud 

taimede õisikute arv samale tasemele NPK variandi taimedega. Kuigi Allgrowga kastetud 

taimedel oli katseperioodi lõpus rohkem õisikuid, siis võrreldes NPK variandiga statistiliselt 

usutavat erinevust ei olnud. Erinevalt käesoleva katse tulemustest avaldas 2018.a. läbi viidud 

katses Allgrowga kastmine olulist positiivset mõju pelargooni õitsemisele (Valgemäe 2019). 

Samuti on näidanud hariliku saialillega (Calendula officinalis) tehtud katses biostimulantide 

kasutamine positiivset mõju taimede kasvule ja õitsemisele. Saialille taimi piserdati erineva 

kontsentratsiooniga biostimulantidega, mis sisaldasid auksiini, tsütokiniini ja giberlliini. 

Tulemused näitasid, et biostimulandiga pritsimine soodustas saialille arengut, suurendas  õite  

ja lehtede arvu võrreldes kontrolliga (Pupo de Oliveira Machado et al. 2014). 

Lisaks biostimulantidele on oluline mõju taimede kasvule ja õitsemisele ka ilmastikul. Väga 

olulised on kõrged temperatuurid kasvuperioodi alguses, et soodustada taimede kasvu. 

Taimede hilisemas kasvufaasis võivad olla temperatuurid madalamad. 2020. aastal oli 

õhutemperatuur katse toimumise ajal  mais ja juulis madalam võrreldes vastavate kuude 

pikaajalise keskmisega. Seevastu juuni oli oluliselt soojem kui paljude aastate keskmine. 

Augustis oli õhutemperatuur  sarnane pikaajalise keskmisega. Vaadeldes sademeid, siis võib 

näha, et võrreldes pikaajalise keskmise sademete hulgaga oli 2020. a. sademete hulk suurem 

juulis.  

Katse viidi läbi igiõitseva begooniaga (Begonia semperflorens), mida tavaliselt kasvatatakse 

linnaparkides ning on kohandatud kasvama nii täispäikese käes kui varjus. Biostimulant 

Radifarm soodustas begoonial juurte kasvu, aklimatiseerumist ning taimede edasist arengut 

(Zeljkovic et al. 2009). Madalad temperatuurid hooaja alguses võivad põhjustada toitainete 
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omastamise ja taimede kasvu vähenemist. Paljudes aiakultuurides võib abiootiline stress 

tekkida isegi soodsates tingimustes, kuni taimede juurestik kohaneb uue keskkonnaga ja 

hakkab taimi varustama piisava hulga vee ja toitainetega (Paradijović et al. 2017). Seega 

jahedamal kasvuperioodil soodustas Allgrow taimede õitsemist ja Radifarm taimede kasvu. 

Katseperioodi alguses, kui taimed olid katmikalal, oli katsevariantide substraadi 

elektrijuhtivus (EC) võrdlemise sarnane ja suuri varieeruvusi ei esinenud. Ainult mai lõpus 

oli NPK variandi substraadi EC oluliselt suurem. EC hakkas variantide vahel rohkem 

varieeruma kui taimed viidi välja katsealale. Biostimulantide mõju substraadi 

elektrijuhtivusele oli varieeruv ja selget ühesuunalist mõju välja ei joonistunud. 

Välitingimustes võis substraadi EC-d mõjutada ka sademete hulk, mis juulis oli suurem kui 

paljude aastate keskmine. Kuna taimi väetati läbi kastmissüsteemi, siis vihmase ilmaga 

taimed kastmist ei vajanud, kuid biostimulante anti ikkagi. See võis põhjustada ühest küljest 

nii suurema EC kui ka madalama EC, sest biostimulantide lahused tehti kraaniveega. Seega 

kuna biostimulandist tehtav lahus sisaldab vähe toitelemente, siis langeb ka substraadi EC 

sõltuvalt biostimulandi kastmissagedusest. Kuna Allgrowga kastmise sagedus oli kõige 

suurem, siis on ka juuli keskel katsevariandis kõige väiksem EC.  

Teine oluline mõju substraadi EC-le on taimede võime substraadist toiteelemente omastada. 

Katseperioodi lõpus oli pelargooni lehtede N sisaldus kõrgeim Allgrow ja väikseim ½ 

Allgrow lehtedes. Suurem N sisaldus Allgrow variandi lehtedes seletab ka taimede paremat 

kasvu võrreldes NPK-ga. Ca sisaldus oli kõigil NPK variandist kõrgem. P sisaldus oli kõigil 

biostimulantidega variantidel väiksem kui NPK-l. Megafolil oli kõrgeim Mg sisaldus 

lehtedes. Allgrow variandil oli väiksem K sisaldus. Kvaliteetsete ilutaimede tootmiseks on 

oluline jälgida nii taimedele antava väetiselahuse kontsentratsiooni kui ka väetise sisaldust 

substraadis. Substraadis toitainete sisalduse üheks indikaatoriks on elektrijuhtivus. Taimed 

omastavad substraadist erinevaid toiteelementide ioone erineva kiirusega. Näiteks 

omastavad taimed kiiresti N, K, P ja Mn ioone, kuid Mg, Ca ja S ioone aeglasemalt (Bugbee 

2004). Käesoleva katse tulemustest selgub, et kõik biostimulandid soodustasid taimedel 

substraadist aeglasemalt omastatava Ca omastamist.  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada kolme biostimulandi Allgrow, Megafoli 

ja Radifarmi mõju pelargooni taimede kasvule ja õisikute arvule. 

Töös püstitatud hüpotees oli, et biostimulantidega kastmine soodustab pelargooni kasvu ja 

õisikute arvu. Selle välja selgitamiseks viidi Kanepi aiandis läbi katse. Katses kasutati 

viirpelargooni ja luuderohulise pelargooni ristamisel saadud hübriidi sorti Caliente ´Deep 

Red´. 

Uurimistöö olulisemad tulemused olid alljärgnevad:  

• Biostimulantide kasutamine avaldas positiivset mõju taimede kõrgusele. Radifarm ja 

Allgrow suurendasid oluliselt taimede kõrgust.  

• Allgrow ja Megafol kasutamine avaldas positiivset mõju puhmiku harude arvule. 

Allgrow`ga kastetud taimed kasvatasid rohkesti harusid.  

• Allgrow kasutamine suurendas oluliselt lehtede arvu, Radifarmi kasutamine ei 

mõjutanud oluliselt lehtede arvu.  

• Biostimulantide kasutamine ei avaldanud statistiliselt olulist positiivset mõju võrsete 

läbimõõdule.  

• Allgrow kasutamine avaldas olulist positiivset mõju õisikute arvule. Radifarm 

variantides oli mõju tagasihoidlikum.  

Uurimistöös püstitatud hüpotees leidis osaliselt kinnitust. Allgrowga kastmine suurendas 

oluliselt pelargooni kasvu ja õitsemist. Biostimulandid Megafol ja Radifarm aga ei andnud 

võrreldes NPK ja 1/2NPK variantidega võrreldes olulist efekti.  

Antud katseaastast lähtudes võib eelkõige soovitada kasutada Allgrow preparaati, kuna 

võrreldes teiste biostimulantidega andis Allgrow parimaid tulemusi (suurendas taimede 

kõrgust, puhmiku harude arvu, lehtede ning õisikute arvu). 
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