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Eesti marjakasvatuses on üks suurima kasvupotentsiaaliga kultuuridest aedmaasikas 

(Fragaria x ananassa). Mahekasvatus on pidevas arengus ja tootjad on teadlikumad 

bioloogilistest taimekaitsevahenditest. , Maasika-hahkhallitus (Botrytis cinerea) võib tõrje 

puudumisel vihmasel ja jahedal suvel põhjustada kuni 50% saagikao. Töö eesmärk on 

välja selgitada uute sortide ’Cory’ ja ‘Verdi’ saagikus maheviljeluses  võrrelduna sordiga 

’Sonsation’ ja teha kindlaks, kas preparaadid Prestop, Cobre ja Mimetic võimaldavad 

tõrjuda efektiivselt hahkhallitust. Katse viidi läbi 2021 aasta suvel Tartumaal Aran PM 

OÜ katseistandikus. Katsefaktorid olid:  

1) Prestop, millega pritsiti taimi õitsemisel 1 kord.  

2) Mimetic+Cobre, millega pritsiti taimi 3 korda katseperioodil.  

3) kontrollvariant, millel hahkhallitust ei tõrjutud.   

Katse tulemustest selgus, et ’Verdi’ saagikus oli oluliselt madalam kui sordil ’Sonsation’.  

Teisel katsesordil ’Cory’ ei olnud saagikus oluliselt madalam kui sordil ’Sonsation’. 

Kokkuvõttes 2021 suvekuumus kahandas saagikust. Sortide kogusaak oli: ´Verdi´ 112 

g/taim, ´Cory 129g/taim´, ’Sonsation’ 139g/taim. Maasika-hahkhallituse tunnustega vilju 

saadi kogu praagist 0,5% ja antud andmed ei ole piisavad järelduste tegemiseks. 

Leheanalüüsist selgus, et Mimetic +Cobre  katsevariandil oli oluliselt suurem lehtedes 

vasesisaldus ja Mimetic+Cobre saagikuse andmed olid suuremad kontroll varinadist. 

Märksõnad: Hahkhallitus, Mimetc, Cobre, Prestop 
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In Estonian fruit production, garden strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) has one of the 

biggest growth potentials. Organic farming is continuously growing, and producers are 

more aware of biological products that protect plants and help to increase crop yield.  In 

case of a rainy and cool summer a grey mould (Botrytis cinerea) can cause up to 50% crop 

loss. The purpose of this research is to compare new cultivars ’Cory’ and ’Verdi’ with 

already known ’Sonsation’ in terms of yield in  organic cultivations system and to find out 

if Prestop, Cobre and Mimetic offer effective grey mould protection. In 2021 an 

experiment was undertaken in Aran PM OÜ Tartumaa experimental plantation. Following 

treatments were used: 

1) Prestop, plants were sprayed one time during flowering: 

2) Mimetic+Cobre, plants were sprayed three times during the season; 

3) Control - no spraying against grey mould. 

The results of the research showed that ’Verdi’ yield was considerably lower than the yield 

of ’Sonsation’.’Cory’ didn’t have significantly different yield comapred to ’Sonsation’.   

The summer heat in 2021 reduced the yield, which was as follows: .  ’Verdi’ – 112g per 

plant, ’Cory’ – 129g per plant , ’Sonsation’ – 139 per plant . 

Due to the very hot summer, only 0.5% of the fruits were infected with grey mould ,which 

is not enough to draw conclusions from. 

Keywords: Botrytis cinerea Pers., Mimetc, Cobre, Prestop 
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SISSEJUHATUS 

 

Maailma rahvastiku kasvu ja toidu nõudluse suurenemisega on  põllumajanduslik koormus 

keskkonnale oluliselt suurenenud, mis on pannud põllumajandustootjaid mõtlema 

jätkusuutlikele toomisviisidele. Mahekasvatus on pidevas arengus ja tootjad on teadlikumad 

bioloogilistest taimekaitsevahenditest, mis kaitsevad taimi ja aitavad saagikust parandada. 

Sordiaretus peamised eesmärgid on saagikus, saagiperiood ja selle pikendamine, viljade 

kvaliteet ning  pestitsiidide vähendamine. Haiguskindlamate sortide aretus on väga oluline 

suund sordiaretuses ja muutub veelgi olulisemaks, kui pürgitakse just jätkusuutliku 

põllumajanduse  poole (Faedi jt 2016:32). Eestis on oluline ka talvekindlus. 

Aedmaasikad kasvatatakse enam kui 70 riigis ja maheviljade tootmine muutub järjest 

olulisemaks (Wilboiset jt 2012). Ka Eesti marjakasvatuses on üks suurima 

kasvupotentsiaaliga kultuuridest aedmaasikas, olles tarbijate seas populaarne ja tootjatele 

võrreldes näiteks sõstra- või õunakasvatusega kiiremini tulu teenima hakkav kultuur. 

Maasika kasvatuspiirkonnad on peamiselt Eesti lõunapoolsemad maakonnad ning suuremad 

maasikakasvatajad kasvatavad maasikat enam kui kümnel hektaril. Samas on palju 

maasikakasvatajaid, kes tegelevad marjakasvatusega põhitöö kõrvalt ja istandike pinnad 

jäävad tavaliselt alla kolme hektari. (Eesti aiandussektori … :14)  

Maasika-hahkhallitus (Botrytis cinerea) on suurt majanduslikku kahju tekitav haigus kõikjal, 

kus maasikat kasvatatakse (Døving, Mage 2001:37). Kogu maailmas põhjustab see aastas 

10–100 miljardit dollarit kahjumit. Hahkhallitust on võimalik tõrjuda erinevate 

fungitsiididega. See on üks enim uuritud nekrotroofseid taimepatogeene(Boddy: 2016). 

Uurimustöös kasutatakse selle ennetavaid hahkhallituse tõrje vahendeid: bioloogilist 

fungitsiidi Prestop ja väetislahused: Mimetc ja Cobret, mis on lubatud kasutada 

maheviljeluses. Katse käsitleb kahte 2021 uut aedmaasikassorti: ’Cory’ ja ‘Verdi’ ning 

võrdluseks oli ’Sonsation’.  

Istandiku rajamise eelne - ja kasvuaegne väetamine toimub mullaanalüüsi järgi. Sobiv väetis 

valitakse vastavalt mulla toitainesisaldusele. Väetamisega  kaetakse toiteelementide vajadus 
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ja tasakaalustatakse nende sisaldust (Karp 2011:30). Väetamine toimub tilkkastmissüsteemi 

abil, see on  tõhus viis, kuna viib väetise taimejuurteni vesilahusena (Libek, Eskla 2002:89). 

Antud töö hüpoteesid olid: 

1) maheviljeluses on võimalik hahkhallitust tõrjuda sama efektiivselt kui tavaviljeluses; 

2) uute sortide  saagikus võib maheviljeluses jääda sordi ’Sonsation’ saagist madalamaks.   

Katse eesmärk: välja selgitada uute sortide ’Cory’ ja ‘Verdi’ saagikus 

maheviljeluses  võrrelduna sordiga ’Sonsation’ ja teha kindlaks, kas preparaadid Prestop, 

Cobre ja Mimetic võimaldavad tõrjuda efektiivselt hahkhallitust. 

Soovin tänada oma bakalaureusetöö juhendajat professor Ulvi Moori toetuse ja nõuannete 

eest. Samuti soovin tänada ettevõtte Aran PM OÜ omanikku Paavo Otsust, kelle 

tootmisistanduses antud katse läbi viidi. Katse toimus Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondi toetusel aianduse innovatsioonitegevuse „Efektiivse 

taimekaitsesüsteemi väljatöötamine mahemaasika suurtootmiseks“ raames.  
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1 MAHEMAASIKA KASVATAMINE EESTIS 

 

Mahetaimekasvatus on loodushoidlik tootmisviis, millega aidatakse kaasa liigirikkuse ja vee 

kvaliteedi säilimisele,  kuna ei kasutata sünteetilisi mineraalväetisi ega ka 

taimekaitsevahendeid (Põllumajandus- ja … 2022). Mulla viljakuse ja ökoloogilise 

tasakaalu säilitamiseks kasutatakse orgaanilisi väetisi, multše ja allakülve. Aedmaasikate 

kasvatamise puhul peab arvestama nende eripäraga. Rõhku tuleb pöörata sordi valikule. 

Kõik intensiivaedades kasvatatavad sordid ei pruugi maheviljelusse sobida, sest nad on 

intensiivsema ainevahetusega ja vajavad seetõttu tugevamat väetamist, samuti võivad nad 

olla vastuvõtlikud teatud haigustele. Võimaluse korral tuleks istandustes rakendada ka 

segaviljeluslikke võtteid, et pidurdada haiguspuhangute kujunemist. (Kahu jt 2007:7)  

Taimekahjureid ja -haiguseid aitavad kontrolli all hoida haiguskindlamad sordid, kahjurite 

looduslike vaenlaste soodustamine,  mehaanilised tõrjevõtted ja lubatud looduslike 

taimekaitsevahendite kasutamine. Bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks ja 

suurendamiseks on soovitatav istandike reavahedes kasutada rohukamarat. Haiguste ja 

kahjurite leviku tõkestamiseks peaks maasikaistandike vahe külvikorras olema 4–6 aastat. 

Samuti sobivad maheistandustesse veidi hõredamad istutusskeemid, kui on harjumuspärane 

intensiivtootmises. (Kahu jt 2007:7) 

Mahepõllumajanduse registri andmetel kasvatati mahemaasikat 2020 aastal 51 hektaril ja 

statistikaameti andmetel kasvatati aastal 2020 Eestis maasikaid kokku 685 ha, seega oli 

mahemaasika osakaal 7,45 % kogu kasvatavast pindalast. Vaadates viimase kolme aasta 

kasvupindade suhet, on see püsivalt 7% ümber olnud (Tabel 1). 

Tabel 1. Mahe- ja tavaviljeluses kasvatatud aedmaasika kasvupind (ha), aastatel 2018-2020 

(Allikas:Statistikaamet, PTA) 

 2018 2019 2020 

Mahemaasika kasvupind(ha) 49 57 51 

Tavamaasika kasvupind (ha) 740 748 685 

Mahepõllumajanduslike toomisviisidega kaasneb sageli väiksem saagikus, kuigi 

toomiskulud ja ajakulu töödele ei ole väiksem tavaviljeluse tootmisviisist. See viib turustava 

mahetoote hinna kõrgemaks kui tavatootel. Mahetoidu ostmise sagedus sõltub 
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sissetulekutest selgub Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt 2020 aastal läbi viidud uuringus. 

Mida suuremad olid rahalised võimalused, seda suurem oli mahetoidu ostjate osakaal ja seda 

sagedamini ja rohkem mahetoitu osteti. Mahetoidutoodetest puuvilju ja marju oli ostnud 

27% vastanutest. (Eesti elanike …2020) 

Mahetootmises on olulise tähtsusega riikliku järelevalve võimekus ja kvaliteet, et tagada 

mahetoodete usaldusväärsus tarbijate silmis. Eestile on katsumuseks mahetoodete nõudluse 

ja sellega seoses turuosa suurendamine ning tarbija usalduse tagamine mahetoodete suhtes. 

Selleks, et mahetoodangul oleks nõudlust, on vaja järjekindlat tõsta tarbija teadlikkust. 

(PTA) 
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2 MAASIKA-HAHKHALLITUS 

 

Maasikasortide saagikus sõltub nende vastupidavusest haigustele ja kahjuritele. Vihmasel ja 

jahedal suvel võib tõrje puudumine põhjustada kuni 50% saagikao. (Jarvis 1962:569) 

Maasika-hahkhallitus (Botrytis cinerea) nakatab maasikataimi õitsemise ajal, seejärel 

nekrotroofne seen nakatab erinevaid taimeosasid: võrsed, lehed, viljad. Haiguse levikut 

mõjutab oluliselt õitsemisaegne ilmastik.  Seeneniidistik võib levida mädanenud viljadelt 

nendega kokku puutunud tervetele viljadele ja maadligi viljad nakatauvad. 

Haigussümptomid ilmuvad enamasti saagikandmise ajal, kuid püsivate jahedate ja niiskete 

ilmadega võib haigus lööbida juba rohelistel või valgetel viljadel ja ka õitel ning lehe- ja 

viljaraagudel, mis muutuvad pruuniks.(Garrido jt 2016:162) Äärmuslikul juhul võivad 

õisikud ja õied hävida. Viljadel tekkivad pruunid mädased laigud, mis kiiresti suurenevad ja 

levivad kogu viljale, hiljem kattub kahjustatud osa halli sulgja kirmega. Lõpuks kahjustunud 

viljad pruunistuvad, kuivavad ja mumifitseeruvad. Seen talvitub varisenud lehtedel ja 

muudel taimejäänustel või mullas seenemügaratena. Haiguse nakatumist soodustab niiske 

ilm või kõrge õhuniiskus õitsemisperioodil, eoste paljunemiseks sobivaim temperatuur on 

+15…+22 °C. (Libek. Eskla 2012:141) 

Hahkhallituse kindlaid sorte, mis on vastuvõtlikumad ja sorte, mis on hea vastupidavusega 

haigusele. 

Biotehnoloogia areng on pakkunud uusi võimalusi. maasikakasvatuse vastupanuvõime 

suurendamiseks. 

Haiguse levikut soodustavad: 

1) istandiku niiske kliima, eriti tuulte eest varjatud kasvukohad, kus kaste või vihmavesi 

püsivad kaua taimedel;  

2) tihe istutusskeem; 

3) umbrohtumus; 

4) ühekülgne lämmastikväetamine, eriti varakevadel; 

5) lühikeste õieraagudega sortide kasvatamine. 
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Hilisemad sordid haigestuvad üldiselt rohkem kui varasemad.  Haigestumist aitab vähendada 

vastupidavamate sortide kasvatamine. Ennetavalt luuaksegi maasikaistandused tuultele ja 

päikesele avatud kasvukohtadesse. Vältida tuleks raskete muldade lõimiseid, reljeefilt 

madalaid alasid. Tuleks vältida istanduses taimede umbrohtumist. Oluline on tasakaalukas 

väetamine. Hooldustöödest on olulised varakevadine kuivanud lehtede riisumine ja 

istandikust eemaldamine. Saak tuleks õigeaegselt korjata ja seejuures haigeid marju pidevalt 

eemaldada. (Eskla, 1996) 

Varasemalt on Eestis uuritud Prestopi hahkhalituse ennetava tõrjena. 2011 aastal tehti 

Tartumaal katse meemesilaste ja Prestop Mix-ga , mis sisaldab seene Gliocladium 

catenulatum J1446 eoseid. Maasikaistandike äärde paigutati mesilastarud, aedmaasika 

õitsemise ajaks kinnitati iga taru lennuava ette spetsiaalne dispenser biofungitsiidi Prestop 

Mix pulbriga.  Meemesilaste poolt aedmaasika õitele kantud biofungitsiid Prestop Mix 

vähendas aedmaasikate hahkhallitusse haigestumist 2,5 % võrra. Entomovektortehnoloogia 

tõstis töödeldud katselappidel aedmaasika saagikust. Hahkhallitusse haigestunud 

aedmaasika viljade osakaal oli suurem mesilastarust kaugemal asuvatel katselappidel, kuna 

meemesilased kaotavad lennul preparaati. Entomovektortehnoloogia kasutamine Eestis 

vajab veel täpsustavat uurimist, kuna väga erinevad ilmastikutingimused mõjutavad 

hahkhallituse levikut ja meemesilaste korjekäitumist ning senini puudub kindel metoodikat 

selle tehnoloogia praktiliseks kasutamiseks.(Soodla 2012:51) 

2016 aastal uuriti Prantsusmaal UV-kiirguse mõju hahkhallitusele. UV-C kiirgus (254 nm), 

on tuntud oma desinfitseeriva toime poolest, samuti võib see stimuleerida taimede 

kaitsevõimet. Varasemad uuringud on näidanud, et valgus on oluline taime-patogeeni 

interaktsiooni regulaator (Demkura, Ballare 2012). Katses olid sordid: ’Cirafine ’, ’Charlotte 

’, ’Candiss’. Taimi töödeldi UV-C kiirgusega, mille kestus oli  49 s kuni 3min 28s. Selgus, 

et ’Candiss’ puhul suurendas töötlus märkimisväärselt (ligikaudu 25%) kaitsevõimet 

hahkhallituse suhtes ja sama ajal ei olnud taimele nähtavaid negatiivseid mõjusid (Forges jt 

2018). 
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3 KATSE MATERJAL JA METOODIKA 

 

3.1 Katseala üldiseloomustus 

 

Katseistandik asus Tartumaal Kastre vallas, Päkste külas ettevõttes Aran PM OÜ. Aran PM 

OÜ on tuntud AranFarming maasikakasvataja ja turustaja nime all. 

Katse viidi läbi 2021. aasta suvel  Lõuna-Eestis Aran PM OÜ maasikafarmi 

tootmisistandikus. Ettevõte tegeleb alates 2013 aastast maasikakasvatusega ja sellega seotud 

ilmastikuriskide tehnoloogia uuendamistega Eestis (Aran Farming). Aran PM OÜ on MTÜ 

Aiandusklaster liige ja katse toimus teadus- ja arendusprojektina: Efektiivse 

taimekaitsesüsteemi väljatöötamine mahemaasika suurtootmiseks (Eesti Aiandusliit 2022). 

Katseistandik oli rajatud kaherealisena, peenardel kasutati musta kilemultši ja  reavahed olid 

kaetud geotekstiilvaibaga (Joonis 1). Tilkkastmissüsteem oli paigaldatud peenarde rajamisel. 

Katses kasutati kolme aedmaasika sorti: ’Verdi’, ’Cory’, ’Sonsation’. Maasikataimed istutati 

01.05.2021. Taimede vahe reas oli 35cm. Iga peenra alguses ja lõpus oli määratud kaitseriba, 

millesse istutati ’Sonsation’. Hahkhallituse tõrjet teostati reakaupa. Kiletunneli poolt 

alustades on esimesel peenral kasutatud preparaate Mimetic ja Cobre (edaspidi MimCob), 

keskmisel peenral preparaati Prestop ja äärmine peenar oli kontrollvariant, millel 

hahkhallitust ei tõrjutud Igal peenral oli randomiseeritult kolme sordi kolm kordust, mis teeb 

kokku 27 katselappi. Üks kordus koosnes 20 maasikataimest ehk kokku katses oli 540 

maasikataime. 
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Joonis 1. Katseistandik 05.07.2021 (Foto: Krista Kesvatera). 

Hahkhallituse ennetava tõrjena pritsiti Prestopiga taimi õitsemisel 1 kord. Prestop on 

biofungitsiid ehk bioloogiline preparaat, mis sisaldab elusat kuivatatud seeneniidistikku ja -

eoseid. Prestop tõrjub seenhaigustest põhjustatud tõusmepõletikke ja juurehaigusi, 

hahkhallitust ja mustmädanikku maasikal kui ka teistel köögivilja-, maitse- ja ilutaimedel. 

(Baltic Agro) 

Teise variandina  kasutati hahkhallituse tõrjeks preparaatide Mimetic ja Cobre segu,  millega 

pritsiti taimi 3 korda katseperioodil. Naturdai Mimetic on nahamimoosi ja tamme taimsetest 

ekstraktidest saadud looduslik lahus, mis suurendab taimede elujõudu, optimeerides 

toitumist, ning aktiveerib taimede kaitsemehhanismid. Toiteelementide sisaldus on 1% 

mangaan ja 1% tsink. Sobib kasutamiseks mahepõllumajanduses vastavalt määrusele (EL) 

2018/848 ja kooskõlas NOP standarditega. Sertifitseeritud SC CAAE poolt. (Baltic Agro) 

Idai Cobre on vasel põhinev väetislahus vase defitsiidi korrigeerimiseks taimedes. 

Toiteelement on vees lahustuv 6% vask. Sobib kasutamiseks mahepõllumajanduses 

vastavalt määrusele (EL) 2018/848. Sertifitseeritud SC CAAE poolt.(Baltic Agro) 
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3.2 Mahekatse väetamine 

Eelviljana kasvatati hernest. Sügiskünniga anti mulda 1 t/ha Patentkalit. Patentkali on suure 

magneesiumi ja väävli sisaldusega kaaliumväetis. Patentkali kui toorsool on heaks kiidetud 

mahepõllumajanduses kasutamiseks vastavalt määrustele (EC) 834/2007 ja (EC) 889/2008 

(BalticAgro 2022). 

Väetamine tilkkastmise kaudu 2021 hooajal on välja toodud tabelis 2. Väetati 

kompleksväetisega Fontana Bio 4-1-6-ga 4 korda ja Fontana Bio 3-4-3-ga 3 korda antud 

hooajal. Lisaks anti makroelemente kaaliumit Biota K 3 korda ja lämmastiku Biota N 2 

korda. 

Tabel 2. Mahekatse väetamine perioodil 26.05.2021-06.07.2021tilkkastmissüsteemi kaudu: 

elementide kogus arvutatud kg/ha. Rohelise taustaga read tähistavad taimede vegetatiivse 

kasvu faasi, kollase taustaga read õitsemisfaasi ja roosa taustaga read viljumisfaasi 

Kuupäev Väetis N NO3-N NH4-N P K Ca Mg B Zn S 

26.05.2021 

Fontana Bio 3-4-

3 0,6 0,6 0 0,34 0,63 0,28 0,4 0 0 0,2 

29.05.2021 

Fontana Bio 3-4-

3 0,6 0,6 0 0,34 0,63 0,28 0,4 0 0 0,2 

21.05.2021 

Fontana Bio 3-4-

3 0,6 0,6 0 0,34 0,63 0,28 0,4 0 0 0,2 

05.06.2021 

Fontana Bio 4-1-

6 0,8 0,4 0,4 0,8 0,98 0,08 0,02 0 0 0,4 

15.06.2021 

Fontana Bio 4-1-

6 0,8 0,4 0,4 0,8 0,98 0,08 0,02 0 0 0,4 

20.06.2021 Biota K 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

22.06.2021 Biota N 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24.06.2021 

Fontana Bio 4-1-

6 0,8 0,4 0,4 0,8 0,98 0,08 0,02 0 0 0,4 

29.06.2021 Biota K 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

01.07.2021 Biota N 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04.07.2021 

Fontana Bio 4-1-

6 0,8 0,4 0,4 0,08 0,98 0,08 0,02 0 0 0,4 

06.07.2021 Biota K 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

KOKKU  10,2 3,4 1,6 3,5 14,81 1,16 1,28 0 0 2,2 
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3.3 Leheanalüüsid 

 

27. juunil 2021 võeti katseistandikust leheproovid.  Igast sordist võeti igast töötlusest 30 

täiesti väljaarenenud lehte ilma lehevarreta. Lehed kuivatati sundventilatsiooniga 

kuivatuskapis 60°C juures  ja jahvatati veskiga Cemotec (Tecator). Jahvatatud proovide 

mineraliseerimisel (happega keetmisel) saadud lahust kasutati makro- ja mikroelementide 

üldsisalduse määramiseks. P ja Mg määrati spektromeetriliselt kasutades seadet FIAStar 

(Tecator) ning K ja Ca leekfotomeetriliselt (Sherwood) EMÜ Taimebiokeemia laboris. Zn, 

Fe ja Mn üldsisaldused lehtedes määrati aatomemissioonspektromeetriga MP4100 (Agilent). 

 

 

3.4 Katses kasutatud aedmaasikasortide iseloomustus 

’Verdi’ (endine FE 1711)  on varajane kuni keskvalmiv sort, mida iseloomustab pikk 

saagiperiood, mis algab samal ajal kui sordil ’Asia’, kuid kestab nädal kauem.  Viljad on 

piklikkoonilised ja sügavpunase värvuse ning tugeva läikega  (Joonis 2). Viljade säilivusaeg 

on pikk ning maitse ja tekstuur jäävad suhteliselt muutumatuks. Puhmik on tugeva 

lehestikuga,  kuid hõre, mis teeb saagi märkamise ja korjamise mugavamaks. Sobib 

kasvatamiseks avamaal kui ka kiletunnelis. Katsed on näidanud, et ’Verdi’ ei ole vastuvõtlik 

juurehaigustele  (Phytophtora cactorum ja Verticillium spp.). ’Verdi’ on ka vastupidavam 

hahkhallitusele. Seetõttu on sort sobilik ka maheviljelusse. Aretanud Hollandi ettevõtte 

Fresh Forward ja turule tulnud 2020 aastal. (Fresh Forward 2022) 
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Joonis 2. Aedmaasikas ’Verdi’.(Foto:Fresh-Forward). 

 

’Cory’ (P241102) on varajane kuni keskvalmiv sort. Viljad on suured, säravpunased nii seest 

kui väljast (Joonis 3), hea maitsega ja mahlased. Sorti iseloomustab suur esimese 

kvaliteediklassi viljade osakaal. Taimede puhmikud on tugeva kasvuga. Sobib 

kasvatamiseks nii avamaal kui ka kiletunnelis. Aretatud Hollandi ettevõttes Vissers America 

BV ja turule tulnud 2020 aastal. (Vissers 2022) 

 

Joonis 3. Aedmaasikas  ’Cory’(Vissers). 
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’Sonsation’ on keskvalmiv sort, mis Välimuselt sarnaneb sordile ’Sonata’ (Joonis 4) ning ka 

saagikoristusperiood jääb samasse vahemikku kui 'Sonata'. Väga hea saagikusega ja viljad 

on ühtlase suurusega kuni saagiperioodi lõpuni Õievarred paiknevad lehestikuga samal 

kõrgusel lehtede all, seetõttu ei saa õied kevadisi öökülmakahjustusi. Maasikad on väga 

magusad, tugeva struktuuriga, läikivad, säravpunased. Viljaliha on helepunase värvusega. 

Viljad säilitavad oma läike ka raskemates tingimustes ning pärast jahutamist. Sobib 

kasvatamiseks nii avamaal kui ka kiletunnelis. ’Sonsation’ on hea vastupidavusega 

juurehaigustele. Aretatud Hollandi ettevõtte Flevo Berry poolt. (Flevo Berry 2022) 

 

Joonis 4. Aedmaasikas  ’Sonsation’(Foto: Ulvi Moor). 

3.5 Katse mullastik ja meteoroloogilised tingimused katse aastal 

 

Antud katseistandiku mullaproov võeti 04.04.2019 ning analüüsiti Põllumajandusuuringute 

Keskuse laboris (Tabels 4). Seejärel lubjati maad 1 t /ha Atrigraniga.  Atrigran on 

orgaaniliste elementidega rikastatud granuleeritud lubiväetis, mis tõstab kiiresti ja turvaliselt 

mulla pH taset ning tagab kaltsiumi kohese kättesaadavuse. Toode on keskkonnasõbralik, 

mis sisaldab üksnes looduslikke koostisosi ja on lubatud kasutada mahepõllunduses 

(BalticAgro). Lupjamine peaks mulla pH tõstma ühe ühiku võrra.  
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Tabel 4. Mullaproov 2019 aastal enne katseistanduse rajamist (Põllumajandusuuringute 

Keskus 2019) 

pHKCl P mg/kg K mg/kg 
Ca 
mg/kg 

Mg 
mg/kg 

Cu 
mg/kg 

Mn 
mg/kg B mg/kg C org% 

5,3 85 125 753 83 0,7 108 0,54 1,5 

2021. aasta mai esimesel ja viimasel dekaadil valitses võrreldes paljude aastate keskmisega 

jahedam kevadilm. Teisel dekaadil oli ülekaalus tavapärasest soojem ilm. Kuu esimesel 

dekaadil sadas veel mitmel pool vähest lund ja lörtsi. (Loodla jt 2021:45) Tabelis 4 on välja 

toodud maikuu Tartu-Tõravere andmete keskmine õhutemperatuur 10,4 °C, mis on 1,1 °C 

normist madalam võrreldes  Tartu-Tõravere paljude aastate keskmisega (11,5 °C). Tartu-

Tõravere andmete keskmine sajuhulk oli 88 mm, mis on 61 % normist suurem võrreldes 

Tartu-Tõravere palju aastate keskmisega (54 mm). 

Juunis oli ülekaalus eriliselt soe, päikesepaisteline ja väheste sademetega suveilm. Kuu 

viimasel kolmandikul kõrgel püsinud õhutemperatuur tõi enamikule ilmajaamadele uue 

juuni soojarekordi. Kuu viimasel kolmandikul esines siin–seal tugevat äikesevihma, mis 

põhjustas lühiajalisi üleujutusi. (Loodla jt 2021:49) Juuni Tartu-Tõravere keskmine 

õhutemperatuur oli 19,0 °C, mis on 3,5 °C normist kõrgem (Tartu-Tõravere aastate keskmine 

15,5 °C). 1922. aastast alates ei ole nii sooja juunikuud olnud. Tartu-Tõravere keskmine 

sajuhulk oli 10 mm, mis on 11% normist (paljude aastate keskmine on 88 mm). 

Juulis oli jätkuvalt ülekaalus soe, päikesepaisteline ning väheste sademetega ilm. Juuni 

lõpul–juuli algul jõudis Eestisse uus kuumalaine, mis tõstis maksimaalse õhutemperatuuri 

taas kõrgele. Vihma (valdavalt hoog– ja äikesevihma) sadas enamikus kohtades kuu 

sajunormist vähem. Tartu-Tõravere Eesti keskmine õhutemperatuur oli 21,1 °C, mis on 3,1 

°C normist kõrgem. Arvestatuna 1922. aastast on juuli veel soojem olnud vaid ühel aastal – 

2010, mil Eesti keskmine oli 21,8 °C. (Loodla, jt 2021:53) Tartu-Tõravere keskmine 

sajuhulk oli 42 mm, mis on 63% normist. 

Tabel 4. 2021. aasta keskmised õhutemperatuurid (⁰C) ja sademete hulk (mm) võrrelduna 

aastate 1991-2020 keskmistega(Keskkonnaagentuur 2022) 

Kuu Keskmine õhutemperatuur, ˚C Sademed kokku. mm 

 2021 1991-2020 2021 1991-2020 

Mai 10,4 11,5 88 54 

Juuni 19,0 15,5 10 88 

Juuli 21,1 18,0 42 67 
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3.6 Katses tehtud määramised ja mõõtmised 

Saagi korjamise periood oli 24.06.2021 kuni 08.07.2021, mis sisaldas 6 korjet. Kõikidelt 

katse variantidelt ja kordustelt korjati viljad  ning sorteeriti kahte alljärgnevasse fraktsiooni: 

a) Turustatav saak: viljad läbimõõduga üle 2 cm; 

b) Praak – hahkhallitus, viljad läbimõõduga alla 2 cm ning muudel põhjustel kahjustatud 

viljad. 

Statistilises andmetöötluses kasutati andmetöötlusprogrammi Microsoft Excel. 

Kahefaktorilise dispersioonanalüüsiga leiti sortide vahelised erinevused ja hahkhallituse 

tõrje preparaatide mõju aedmaasika sortidele. Katsevariantide keskmiste erinevuste 

usaldatavuse hindamiseks arvutati piirdiferentsid 95% tõenäosusega. Joonistel samade 

tähtedega tähistatud väärtused ei erine üksteisest statistiliselt olulisel määral. 
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4 TULEMUSED JA  ARUTELU 

 

4.1 Leheanalüüsi tulemused 

 

Lämmastikusisaldus oli lehtedes 2,5-3,1% (Tabel 3), need näidud jäävad maasikale 

soovitatud optimaalsesse vahemikku (2,5-3,2%). Fosforisisaldus ’Sonsation’ ja ’Cory’ puhul 

oli vahemikus 0,28-0,30%, mis oli mõlema sordi puhul optimaalses vahemikus (0,25-0,4%). 

’Cory’ lehtede fosforisisaldus oli  0,21-0,23%, mis jäi madalamaks normist kõigi 

katsevariantide puhul. Kaaliumisisaldus oli vahemikus 1,6-2,1%, kõigi sordi variantide 

puhul jäi lehtede kaaliumisisaldus optimaalsesse vahemikku (1,5-2,5%). Kaltsiumisisaldus 

’Cory’ ja ’Verdi’ puhul olid 0,8-1,09 %, mis jäi lehtede kaltsiumisisalduse optimaalsesse 

vahemikku (0,8-1,5%). Kaltsiumisisaldus ’Sonsation’i Prestop ja MimCob variandid olid 

soovituslikus vahemikus  vastavalt 0,9 % ja 0,84%, kuid ’Sonsation’ kontrollvariandi lehtede 

kaltsiumisisaldus oli 0,74%, mis oli pisut alla normi. Magneesiumisisaldus oli vahemikus 

0,44%-0,54% ja need sisaldused jäid lehtede magneesiumisisalduses optimaalsesse 

vahemikku (0,3-0,6%). Tsingisisaldus oli 0,53-3,79 ppm vahemikus, mis on tsingisisalduse 

optimaalsest vahemikust (20-50ppm) madalamal. Rauasisaldus oli kõige kõikuvam. ’Verdi’ 

lehed sisaldasid rauda 71-86 ppm, mis on optimaalses vahemikus (58-114ppm). Sordi 

’Sonsation’ puhul oli kontrollvariandil rauasisaldus 66 ppm ning  ’Sonsation’ Prestop 

variandis 85 ppm, mis oli samuti  normi piirides,  aga  ’Sonsation’ MimCob. variandis oli 

rauasisaldus alla normi (53 ppm). ’Cory’  kontrollvariandis oli rauasisaldus  normis (112 

ppm), aga ’Cory’ Prestop variandis ja ’Cory’ MimCob. variandis üle soovitusliku normi. 

Mangaanisisaldus varieerus lehtedes vahemikus 134-534 ppm, mis on üle soovitusliku 

vahemiku. Vasesisalduse optimaalne  vahemik on  6-20ppm, aga antud  katses  tulid näidud 

0,66-4,95 ppm, mis on normist madalamad. Kuid MimCob variandis olid kõrgemad 

’Sonsation’  MimCob 2,32ppm, ’Verdi’ MimCob 2,64 ppm ja ’Cory’ MimCob  4,95 ppm. 

See näitab Cobre vasepreparaadi mõju, mis suurendas võrreldes kontrollvariandiga 

vasesisaldust mitmekordselt, kuid ei olnud   piisav, et sisaldus oleks olnud optimaalses 

vahemikus.  

Katses tehtud leheanalüüs andis tagasisidet, et istandikul oli tsingi ja vase puudus ning 

mangaani üleküllus. Väetamisega saab katta toiteelementide vajadust ja ka tasakaalustada 

nende sisaldust. Neid mikroelemente on taimel vaja väikestes kogustes, mis on tavaliselt 
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mullas olemas, kuid enamasti on need taimedele mitte omastatavas vormis (Petrauskas 

2012). 

Tabel 3. 27.06.2021 maheviljeluskatsest  võetud maasikalehtede toiteelementide 

sisaldused. Sisaldused rohelisel taustal on maasikale soovituslikus vahemikus; kollasel 

taustal alla soovitusliku vahemiku ja lillal taustal on toiteelemendid üle soovitusliku 

vahemiku 

 N% P% K% Ca% Mg% Zn ppm 

Fe 

ppm 

Mn 

ppm 

Cu 

ppm 

Sonsation kontroll 2,5 0,30 1,7 0,74 0,44 0,53 66 206 0,66 

Sonsation Prestop 2,7 0,29 1,8 0,90 0,48 2,23 85 290 1,30 

Sonsation MimCob 2,6 0,28 1,8 0,84 0,46 1,36 53 249 2,32 

Verdi kontroll 2,9 0,29 2,1 0,80 0,49 1,65 71 399 0,99 

Verdi Prestop 3,0 0,28 2,0 0,91 0,54 1,13 82 134 1,31 

Verdi MimCob 3,0 0,29 2,0 0,91 0,52 1,09 86 149 2,64 

Cory kontroll 3,1 0,23 1,7 1,08 0,50 3,49 112 534 0,99 

Cory Prestop 3,1 0,22 1,7 1,02 0,46 1,32 115 363 0,66 

Cory MimCob 3,0 0,21 1,6 1,09 0,48 3,79 119 429 4,95 

 

Vase puudus esines kõigil katsete variantidel. Väetusplaanis ei lisatud antud mikroelementi. 

Kuid Mimetic+Cobre katsevariantidel, mis said Cobre 6% vase toitelahust on vase sisaldus 

oluliselt suurem kui teistel katsefaktoritel. Selle mõju oli märgatav, kuid ei olnud piisavas 

koguses ja ei teised katsevariand ei saanud üldse vaske. Vask soodustab klorofülli teket ja 

sellega koos assimilatsiooni. Vasepuudusel assimilatsioon aeglustub ja lehtede õhulõhed 

sulguvad. Noored lehed muutuvad kahvaturoheliseks. Ei tekki õisi või on õied väikesed ja 

ebanormaalse kujuga. Vasepuudus  tekib tavalisalt siis kui mulla pH on üle 7,5(Petrauskas 

2012). 

Tsingi puudus esines kõigil katsete variantidel. Väetusplaanis ei lisatud antud 

mikroelementi. Tsink kiirendab taime kasvu ja soodustab hingamist. Samuti see mõjutab 

taimel lehtede, õite kasvu ja saagikust. (Fouly 2004:lk)  Puuduse korral taime lehtede 

leheroodude vahel helekollased triibud ning nooremate lehtede värvus varieerub 

helekollasest valgeni. Taime võrsete kasv pidurdub. (Otsus 2004) 

Mangaani oli üle soovitusliku piiri, seda väetusplaaniga ei lisatud. Mangaan suurendab 

hingamisega seotud ensüümide aktiivsust ning soodustab fotosünteesi, lämmastikühendite 

vahetust taimes ja lämmastiku omastamist. Puudus tunnused on noorte lehtede soonte vahel 
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kollased laigud, kuid lehesooned püsivad rohelised. Takistab raua omastamist, mis avaldub 

kloroosina. Vanematel lehtedel tekkivad pruunid laigud. Üleliigsus võib tekkida happelistel 

muldadel. (Otsus 2004) 

Esimese aasta katsel vase ja tsingi väliseid puuduse tunnuseid ei esinenud, kuid tuleks 2022 

väetusplaani võtta nende mikroelementide normi viimise. Mangaani  näitu ei ole võimalik 

muuta väetusplaani kaudu. 

 

4.2 Kogusaak taime kohta 

Katse kogusaak varieerus vahemikus 96…150 g taime kohta (Joonis 5). Sortide ’Verdi’ ja 

’Sonsation’ kogusaaki hahkhallituse tõrje preparaadid statistiliselt oluliselt ei mõjutanud. 

’Cory’ puhul oli nii Prestop- kui MimCob-variandis kogusaak statistiliselt oluliselt suurem 

kui kontrollvariandis. Kõigil variantidel oli tendentsina kontrollvariandis saak madalam 

võrreldes hahkhallituse tõrje preparaadiga töödeldud variantidega. Maasikasortide saagikus 

on sordi pärilik omadus, mis võib teatud piirides muutuda seoses puhmiku vanusega, 

paljundusviisi, tervisliku seisundi ja kasvuoludega. Ühed sordid reageerivad ebasoodsatele 

ilmastiku- ja muudele kasvuoludele tugevamini kui  teised. Seega on õige sordivalikuga 

võimalik saada stabiilsemaid saake. Teiselt poolt peavad suurte saakide saamiseks olema 

loodud optimaalsed kasvuolud. Heas kasvujõus taim on vähem vastuvõtlik haigusele ja 

kahjuritele kui toitainepuuduses kiratsev taim. (Libek, Eskla 2012:20)
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Joonis 5. Aedmaasikate´Verdi´, ´Cory´ ja ’Sonsation’ kogusaak sõltuvalt hahkhallituse 

tõrjest maheviljeluskatses Lõuna-Eestis istutusaastal 2021. 

 

Katse keskmisena mõjutas kogusaaki sort: ’Sonsation’ andis oluliselt suuremat saaki kui 

’Verdi’ (Joonis 6). ’Cory’ kogusaagi suurus jäi kahe eelnevalt mainitud sordi vahepeale ja 

ei erinenud kummastki usutavalt. 

 

 

Joonis 6. Aedmaasika sortide ´Verdi´, ´Cory´, ’Sonsation’ keskmine mõju kogusaagile 

istutusaastal 2021. 
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Katsetaimed kuulusid frigotaimede klassi A+, mis olid risoomi läbimõõduga 15-18 mm ja 

peaksid esimesel saagiaastal andma 2-4 õisikut. Maksimaalne saagikus esimesel aastal jääb 

150-250g vahele. Reaalne saak tootmispõllul taime kohta on ligikaudu 100g (Henselmans 

maasikataimed 2022). Antud katses saadi A+ taimedelt saaki 96…150 g/taime kohta, mis 

on oodatud saagikuse madalam piir. 2021. aasta suvi oli keskmisest oluliselt soojem ja 

kuivem, mis võib olla vähese saagikuse põhjuseks.  

 

2019 aastal tehti katse Aran PM OÜ maasikaistanduses kahes erinevas kiletunnelis, milles 

hinnati samuti sordi ’Sonsation’ saagikust ja viljade kahjustust maheviljeluses. 

Ühe kiletunneli otsad ja küljed olid avatud ja kasutati ripslase vastu liimpüüniseid. Teise 

kiletunneli otsad ning küljed kaeti putukavõrguga ripslase eemale hoidmiseks. Katses 

kasvatatud sordi ’Sonsation’ tulemusena sordi keskmine mõju oli 364  g/taimelt (Hüdsi 

2020:27). Antud bakalaureusetöös kasutatud võrdlussort  ’Sonsation’ keskmise kogusaagi 

mõju oli 139 g/taimelt  ja see on tunduvalt madalam  varasema katse andmetest.  Samuti 

kinnitab antud võrdlus, et  2021 suvekuumus kahandas saaki. 

 

 

4.3 Turustatav saaks 

 

Turustav saak varieerus vahemikus 54…94 g/taimelt (Joonis 7). ´Verdi´ puhul suurendas 

hahkhallituse tõrje preparaat MimCob usutavalt turustavat saaki. ́ Cory´ ja ’Sonsation’ puhul 

suurendasid mõlemad hahkhallituse tõrje preparaadid usutavalt turustavat saaki. 
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Joonis 7. Aedmaasika sortide ´Verdi´, ´Cory´, ’Sonsation’  turustatav saak istutusaastal 

2021. 

4.4 Praak taime kohta 

Katse praak varieerus vahemikus 28…72 g/taimelt(Joonis 8). Aedmaasika hahkhallituse 

tõrje preparaadid ei mõjutanud statistiliselt oluliselt praagi kogust. 

Joonis 8. Aedmaasikate ´Verdi´, ´Cory´ ja ’Sonsation’ praak sõltuvalt hahkhallituse tõrjest 

maheviljeluskatses Lõuna-Eestis istutusaastal 2021. 

Katse keskmisena mõjutas praaki sort: ´Verdi´ andis oluliselt vähem praaki (29g/taim) kui 

’Cory’ (49g/taim) ja ’Sonsation’ (66g/taim) (Joonis 9).

 

Joonis 9. Aedmaasika sortide ´Verdi´, ´Cory´, ’Sonsation’ keskmine mõju praagile sõltuvalt 

hahkhallituse tõrjest maheviljeluskatses Lõuna-Eestis istutusaastal 2021. 

30d 28d 29d

50bc 54abc
42cd

65ab
72a

60abc

0

20

40

60

80

100

Kontroll Prestop MimCob Kontroll Prestop MimCob Kontroll Prestop MimCob

Verdi Cory Sonsation

Praak, g/taim

29c

49b

66a

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Verdi Cory Sonsation

Sort

Praak, g/taim



25 

 

Praagi arvestamiseks teostati sordi põhiselt kaalumised ja loendati viljad. Kogu saagi 

perioodil kogunes väikseid vilju (alla 2cm). Juuni lõpus oli vihmakahjustusi ja seemnenäki 

kahjustused viljadel. Juulis esines ripslase kahjustusi ja jahukaste kahjustusega vilju. 

Maasika-hahkhallituse tunnustega vilju saadi 258g. See on kogupraagist 0,5%.  

 

4.5 Keskmine vilja mass 

 

Keskmine vilja mass varieerus antud katses 12,8…16,4 g (Joonis 10). ’Verdi’ ja ’Cory’ 

keskmist vilja massi hahkhallituse tõrje preparaadid statistiliselt oluliselt ei mõjutanud. Sordi 

’Sonsation’ keskmist vilja massi mõjutasid oluliselt hahkhallituse tõrje preparaadid. 

Kõikumine oli nii, et MimCob. preparaadid katse keskmine vilja mass oli katse väikseim 

12,8g, Prestop preparaadid katse keskmine vilja mass oli katse suuremaid 16,4g ja kontroll 

variandi jäi nende vahepeale 14,1g. 

 

Joonis 10. Aedmaasika sortide ´Verdi´, ´Cory´, ’Sonsation’  vilja mass sõltuvalt 

hahkhallituse tõrjest maheviljeluskatses Lõuna-Eestis istutusaastal 2021. 
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Katse keskmisena oli ´Cory´ keskmine vilja mass statistiliselt oluliselt suurem kui teistel 

sortidel (15,8g)(Joonis 11). ́ Verdi´ keskmine vilja mass oli 14,5g ja sordil ’Sonsation’ 14,4g. 

Kaks viimati nimetatud sorti ei erinenud vilja massilt statistiliselt oluliselt üksteisest. 

 

Joonis 11. Aedmaasika sortide ´Verdi´, ´Cory´, ’Sonsation’ keskmine vilja mass 

istutusaastal 2021. 
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KOKKUVÕTE  

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada maheviljeluses kasvatavate  uute aedmaasika 

sortide ´Verdi´, ´Cory´ saagikus võrreldes ’Sonsation’-ga. Maheviljeluses on võimalik 

biofungitsiidiga hahkhallitus tõrjuda sama edukalt kui tavaviljeluses. 

Töö hüpoteesid olid järgmised:  

1) maheviljeluses on võimalik hahkhallitust tõrjuda sama efektiivselt kui tavaviljeluses; 

2) uute sortide  saagikus võib maheviljeluses jääda sordi ’Sonsation’ saagist madalamaks.   

Töö esimene hüpoteesi ei olnud võimalik kontrollida. 2021 aasta suvi oli soojem ja kuivem  

kui Tartu-Tõravere paljude aastate keskmised näidud ja kokkuvõttes ebasoodsad tingimused 

hahkhallituse levikusk. Maasika-hahkhallituse tunnustega vilju saadi kogupraagist 0,5% ja 

antud anded ei ole piisavad järelduste tegemiseks. 

Teine hüpotees leidis osaliselt kinnitust. ’Verdi’ saagikus katsel oli oluliselt madalam kui 

sordil ’Sonsation’.  Teine katsesort ’Cory’ saagikus ei olnud oluliselt madalam kui sordil 

’Sonsation’. Analüüsist selgus, et 2021 aasta ilmastikutingimused mõjutasid saaki, lühema 

saagiperioodiga ja oodatust väiksem saak. 

Käesolevast bakalaureusetööst võib järeldada, et ’Verdi’ oli kõige väiksema saagikusega, 

aga ka kõige väikse praagi osakaaluga. Lisaks iseloomustab  ’Verdi’t ilusad sügavpunase 

läikiva välimusega viljad. ’Cory’ saagiks ei olnud oluliselt madalam sordist ’Sonsation’. 

’Cory’it  iseloomustab suur I kvaliteediklassi viljade osakaal , mis teeb keskmise viljamassi 

suuremaks kui ’Sonsation’.  ’Sonsation’ on eelnevast kahest sordist hilisema saagikusega ja 

katses oluliselt mõjutas ripslase kahjustus saagikust ja viis praagi osakaalu samuti kõrgele. 

Leheanalüüsid näitasid mikroelementide tsingi ja vase puudust. Edasise uurimistööga 2022 

aasta väetusplaanis tuleb lisada  need mikroelemendid. 
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