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Marge Starast
Eesti Maaülikool
Aianduse osakond

E-post: marge.starast@emu.ee

Mustika 
kasvatustehnoloogiad

Bioloogilised iseärasused
Kultuurmustika liigid 

• Ahtalehine mustikas  (Vaccinium angustifolium) 
Kännasmustikas (Vaccinium corymbosum)

• Poolkõrge mustikas (Vaccinium ×atlanticum)

Mitmeaastased taimed

Heitlehised

Valguslembesed

Harilik mustikas –

• kasvab Eestis looduslikult

• omab Eestis majanduslikku 
tähtsust

• õied paiknevad vartel 
ühekaupa

• Ei talu eredat 
päikesevalgust - ei saa 
kasvatada põllul

(foto:  http://en.wikipedia.org/wiki/File:203_Vaccinum_myrtillus_L.jpg)

Kännasmustikas

Ahtalehine mustikas

Kultuuris kasvatatavatel liikidel moodustuvad 
õisikud →

vilikonnad paljude marjadega  

Kännasmustikas  

Ahtalehine mustikas 

• Viljad ei valmi üheaegselt

• Sõltuvalt sordist korjatakse 1-3 
korda

Poolkõrge mustikas

‘Northblue’
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Tolmlemine
• Mustikad on risttolmlejad, erinevaid sorte 
soovitatakse istandikus koos kasvatada

• Mustikas on putuktolmleja

• Soovitatakse 7-9 mesitaru ha kohta

• Kimalased on tõhusamad tolmeldajad, 
sest lendavad ka jahedama ilmaga

• Kimalaste pesasid soovitatakse isegi 30 
pesa/ha
(foto: http://www.dragonfli.co.uk/bees/beepol-garden-hive)

Taimede juurestik on 

väga pinnalähedane, taimed põuaõrnad

(foto: http://www.extension.org/pages/32763/organic-blueberry-production-research-project:-roots)

Mõned 
mustikaliigid 
moodustavad 
maa-aluseid 
võsundeid

Ahtalehine mustikas

Võsundite abil taim laieneb, levib emataimest 
kaugemale kattes ühtlaselt kogu kasvupinna 
taimestikuga

• Juurestik on tihe, 
paljude külgjuurtega

• Juurtel puuduvad 
juurekarvad

(foto: http://www.gardensbygabriel.com/blog/2011/10/19/roots-equal-fruits)

Juurekarv
• Üherakuline moodustis

• Tegeleb aktiivselt vee ja 
toitainete vastuvõtmisega

(fotod: 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/add_edexcel/organism_energy/photosynthesisrev5.sht
ml

http://www.aginclassroom.org/School%20Gardens/How-To-
Guides_For_School%20Gardening/Transplanting%20Seedlings.htm)
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Juurekarv  ≠  külgjuur

(fotod: http://dnowlan.ca/VM/science7/plants/structure.htm
http://www.cls.zju.edu.cn/sub/fulab/plant_Antomy/plant/rootprim/basic2/1117n.html)

Mükoriisa
• Mustikatel aitavad toitaineid omastada 
mükoroosaseened

• Mükoriisa - taime ja seene vastastiku kasulik 
kooselu

• Seenehüüfid asendavad juurekarvu
Juurerakud

Seenehüüfid

(Foto: www.biomedsearch.com/attachments/00/

22/76/18/22761814/pone.0039524.g003.jpg)

Mükoriisa
• Mikroseened lagundavad mulla orgaanilist ainet

• Seenehüüfid transpordivad mullast juurtesse fosforit, 
lämmastikku (NH4+), kaltsiumi, rauda, Cu, Zn, S jt.

(foto: http://www.mycorrhiza.eu/e/home-e) 

Mükoriisa
• Taim annab omaltpoolt vastu suhkruid ja 
amiinohappeid

• Enamik looduslikest taimedest elavad 
koostöös mikroseentega

(Foto: http://www.fastweb.it/internet/wood-wide-web-alla-radice-dell-intelligenza-delle-piante/)

Mükoriisa

• Mükoriisat moodustavad 
mikroseened elavad mullas ka 
vabalt, kuid nende elutegevus 
on aktiivsem koostöös taimega

• Maheviljelusse sobivad 
biopreparaadid, mis sisaldavad 
mükoriisaseeni, näiteks …

(Foto:http://www.easy-grow.co.uk/products/plant-health/myco-edge-ericoid/)

Mükoriisa

• Fungitsiidide (ka looduslike)kasutamine 
hävitab mükoriisaseeni

• Agrotehniliste võtete valikul tuleb arvestada 
mükoriisaseente olemasoluga
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Mullastikutingimused
• Kerge lõimis (hea õhustatus ja veerežiim)

• Orgaanilise aine rikas

• Mustikad eelistavad happelist mulda pH 4-5

• Mullale lisatakse kõrge happesusega materjale
o Turvas
o (Väävel?)

(Foto: https://gemineyecreations.files.wordpress.com/2016/02/sulphur.jpg?w=820)

Istandiku asukoht
• Päikesele avatud – kultuurmustikad on valguslembesed 

taimed

• Tuulte eest varjatud – miks?

• Tasane – mustikad ei talu seisvat vett 

Mustikaid kasvatatakse mineraal- ja 
turvasmullal 

• Mineraalmuld, kasutatakse multše

• Turvasmuld  - mahajäetud freesturbaalad

Mineraalmuld

Orgaanilise aine sisaldus 
3-5%

Turvasmuld
� Orgaanilise aine 

sisaldus 80-90%
� Jääkturba kiht olgu 

vähemalt 1m

Turbakihi Turbakihi Turbakihi Turbakihi 
paksus ca 15 cmpaksus ca 15 cmpaksus ca 15 cmpaksus ca 15 cm

Savi
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Looduslikult taimestunud turbaala Looduslikult taimestunud turbaala Looduslikult taimestunud turbaala Looduslikult taimestunud turbaala 
puhastamine pole otstarbekas puhastamine pole otstarbekas puhastamine pole otstarbekas puhastamine pole otstarbekas 

Mineraalmullal

• Umbrohutõrje

• Mulda lisatakse 
orgaanilised väetised, 
mullaparandusained

• Sügav mullaharimine

• Kivide koristamine

• (Peenarde rajamine)

• Niisutussüsteemi rajamine

Rajamiseelselt
Turvasmullal
◦ Kändude juurimine
◦ Maapinna 

tasandamine
◦ (Kraavide 

puhastamine, 
lisakraavide 
rajamine)

Miks on mustikaistandikes vajalik 
niisutussüsteem?

• Vihmutus

• Kohtniisutus

o Tilkniisutus

oMikropihustus

o Fontäänniisutus

Niisutussüsteemid

(Fotod: http://www.water-land.co.uk/aquatank.htm, http://msue.anr.msu.edu/news/irrigating_is_necessary_in_michigan_blueberries)

Vihmutus

Kulub rohkem vett, 
kastetakse kogu 
istandiku pind

(Fotod: http://www.extension.org/pages/29221/blueberry-freeze-damage-and-protection-measures

http://www.senninger.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Frost011.jpg)

Vihmutamine aitab kaitsta taimi öökülma eest

Tilkkastmine

• Kulub vähem vett

• Kastmisveega saab anda ka väetisi

• Muld märgub ebaühtlaselt

(Fotod: http://driptips.toro.com/?p=471, http://nutritionwonderland.com/wp-
content/uploads/2009/09/drip_irrigation_model.jpg

Kohtniisutus
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Topelt tilkniisutus tagab mulla ühtlasema niiskumise

(Fotod: http://learningtoheal-walk2write.blogspot.com/2010/07/gleanings-from-blueberry-harvest.html, 
http://www.fallcreeknursery.com/commercial/commercial_planning-your-field)

TopeltniisutusTopeltniisutusTopeltniisutusTopeltniisutus

Mikropihustid ja 
fontääntüüpi 
niisutid tagavad 
ühtlasema 
niisutuse

(Fotod: 
http://www.deere.com/wps/dcom/en_US/products/equipment/irri
gation_and_water_management/drip_and_micro_irrigation_emissi
on_devices/sprinklers_and_sprays/sprinklers_and_sprays.page

http://www.flickr.com/photos/39694152@N02/4480272827/, 
http://www.heis.gov.pk/irrigation.htm)

Mulla niiskumine 
erinevat tüüpi 
kohtniisutajate

kasutamisel

A- mikropihusti

B- fontääntüüpi 
mikropihusti 

C- topelt tilkniisuti

D- üksik tilkniisuti (savi-, 
liivsavi- ja liivmullal)
(Foto:  
http://www.salinitymanagement.org/Salinity%20Mana
gement%20Guide/lz/lz_5.html)

Sobivad:

o Üheaastased kultuurid

o Suure biomassiga taimed – rikastavad mulda 
orgaanilise ainega 

o Sügava juurestikuga taimed – rikastab orgaanilise 
ainega mulla sügavamaid kihte

(fotod: http://my.opera.com/sagami/albums/showpic.dml?album=63879&picture=785787, http://www.glenwoodgarden.com/product/red-clover/)

Eelviljad

� Lämmastikväetistest tuleks eelistada neid, mis 
sisaldavad lämmastikku ammooniumvormis NH4+

�Orgaanilistest väetistest kasutatakse erinevaid 
sõnnikuid

o Mustikale ei sobi värske sõnnik, aktiivne 
laagerdumise aeg vähemalt 3 kuud

o Sõnnik sisaldab rohkesti baktereid, mis kääritavad 
seda materjali

o Bakterid suruvad alla  mükoriisaseened

Väetised

Üld N kg/t Omastatav
N kg/t

P kg/t K kg/t

Lüpsilehm 4,6 1,2 1,06 2,25

Lihaveis 4,5 1,2 1,04 3,33

Siga 7,6 1,4 1,64 3,10

Hobune 6,0 1,6 1,10 6,10

Kits 9,3 1,0 1,00 6,00

Lammas 9,3 1,0 1,00 6,00

Kana 15,6 7,6 3,90 6,00

Erinevate loomade sõnnikus  

põhitoitelementide sisaldused
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Mustikale ei sobi munejate kanade

• sõnnik - Ca sisaldus kõrge

• pH kõrge

• Kasutatakse mineraalmullal kasvatamisel

• Kõikvõimalik looduslik orgaaniline materjal, mis aitab 
tõsta mullas orgaanilise aine sisaldust

• Mustikale ei sobi aluselise reaktsiooniga materjalid

• Igasugune looduslik orgaaniline materjal sisaldab 
taimele vajalikke toitelemente, need muutuvad 
taimele kättesaadavaks orgaanilise materjali 
mineraliseerumise käigus

Mullaparandusained

Mullaparandusmaterjalid viia mullas sügavamale (üle 
50 cm), siis kasvavad taimejuured sügavamale ja ei 
ole nii põuaõrnad

o Sügavkünd
o Sügav vagu

• Turvas
o Suurendab mulla happesust

• Saepuru, puukoor, põhk 
o aitavad kaasa ka mulla õhustatusele
o Vajalik suurendada lämmastikväetiste kogust 
(lagundavad mikroorganismid kasutavad mullast 
taimele vajalikku N-i)

Mullaparandusained
• Muruniide – sisaldab rohkesti umbrohuseemneid

• Karvajahu – sisaldab rohkesti N-i 

• Kalatööstusjäägid – toiteaineterikas

Mullaparandusained

Kompostide valmistamine erinevatest 
looduslikest materjalidest

• Aktiivne laagerdumise aeg 3-5 kuud

• Minimaalselt 15 päeva temperatuur 55-77 °C

• 5 korda ümber tõsta - õhutada

Orgaaniliste materjalide pH

Hobusesõnnik pH 7,8 Korraga ei anta suure normiga, 

sest tõstab oluliselt mulla pH-dVeisesõnnik

Vetikate jahu

7,6

8-11

Linnusõnnik 7,2

Taimelehed 7,4

Tammelehed 4,6

Saepuru 5,2

Kohvi jääkpuru

Männiokkad

6,5

3,5
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Lämmastikurikkad orgaanilised materjalid

• Verejahu (13-2-1)
• Sule-/karvajahu (12-0-0)
• Kalajahu (10-4-0)
• Linnusõnnik (1,4-1,8-1,6)
• Kalaemulsioon (4-0,4-0,8) Na sisaldus kõrge

o kuumtöötlus
o külmtöötlus       

Fosforirikkad orgaanilised materjalid

• Kondijahu (0-28-0)
• Linnusõnnik (1,4-1,8-1,6)

Kaaliumirikkad orgaanilised materjalid

• Vetikate jahu (1-0-2)
• Linnusõnnik (1,4-1,8-1,6)

Väetuskatse maheviljeluses (EMÜ, 2006-2015)

Tänusõnad Hiie Talu OÜ-le

• Sünteetiline NPK-väetis (N 8% –P 11% – K 23% + 
mikroelemendid). Väetusnorm 120 kg/ha N-i.

• Biolan (3-1-7) - komposteeritud broileri sõnnik ja vinass. 
Väetusnorm 70 kg/ha N-i.

• Biolan (4-1-2) - kanasõnnik, adru, melass. Väetusnorm oli 
70 kg/ha N-i.

• Compost Kanakaka - kanasõnnikust jm. orgaanika. 
Väetusnorm oli 70 kg/ha N-i.

• Monterra Malt 9-1-4 - vinass, melass, kakaooa jäätmed, 
jahvatatud viinamarjapulp, luu- ja sulejahu, linnaseidud.  
Väetusnorm oli 70 kg/ha N-i.

+ Karvajahu (14-1-0) 50 kg/ha N-i kõikides org. väetise 
variantides 

Saagikus kg/ha ‘Northblue’ 7-aastases 

istandikus
‘Northblue’ 
saagikus 2,0 kg/taim
(Lubi jt. 1986)

Looduslikud väetised
Sünteetiline 

väetis

Mulla pH

Enne istandiku 
rajamist
2006

Algomin väetis mustikale ei sobi

- muudab mulla aluseliseks

N - >2,5% Fe - > 1,2% Zn - >0,03%

P - > 0,2% Na - >1,5% Mo - > 0,004%

K - > 0,2% J - > 0,1% + 25 mikroelementi

Ca – 28,6% B - > 0,04% Org.aine - > 3%

Mg – 1,8% Cu - >0,05% pH 8,8

Koostis: 
• 98% lubjastunud vetikas  Lithothamne
• 2% % aminopuriini (pruunvetikast)
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Väetise pH=8 → 
taimede kasv kidur

Väetuskatse Monterra Malt sarja väetistega 

(EMÜ, 2010-)

Tänusõnad Marjasoo talule

• Monterra Malt 4,5-2,5-8 (pH 7; orgaanilise 
aine sisaldus 62%), norm 35 kg/ha N-i 

• Monterra Malt 9-1-4 (pH 6; orgaanilise aine 
sisaldus 74%), norm 70 kg/ha N-i 

Vinass (pärmi valmistamise jääkprodukt), melass 
(suhkrutööstuse kõrvalsaadus), kakaooa jäätmed, jahvatatud 
viinamarjapulp, luu- ja sulejahu, ˃ 30% linnaseidusid

Taimede saagikus ja vilja mass

1,5 g
1,5 g

Turvasmullal väetamise õige ajastus –
esimesel võimalusel kevadel

o Liiga märg – ei pääse istandikku
o Liiga kuiv – väetise graanul ei lagune

• Taimelehtede   N-i sisaldus väike: 1,2…1,4% 
o Soovitus 1,8…2,0%

• Osa N-st lendub, sest väetist ei saa viia mulda

Mineraalmullal, multšitud istandikus

• Tahkete mineraalväetiste 
lisamine on keerukas ja 
väheefektiivne

• Tahkete orgaaniliste 
väetiste lisamine pole 
võimalik 

o Sõnnikust valmistatakse 
vesilahus, millega 
kastetakse taimi

• Multšitud istandikes spets seadeldiste kasutamine 
väetiste andmiseks

(Foto:  http://vortexadvantage.com/content/?cat=5&paged=3)
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Lindude peletamine
Lindude ründed tõsine 
probleem väikestes 
istandikes, metsa 
lähedal

Taimede lõikamine
• Harvendamine sarnaneb  sõstrapõõsaste 
hooldamisega, välja lõigatakse: haiged, vigastatud, 
vanad oksad

• (Fotod: http://www.caes.uga.edu/Publications/pubDetail.cfm?pk_id=6793

Madalakasvulise ahtalehise mustika puhul kasutatakse 
noorenduslõikust: kogu taim lõigatakse maha

• Kasutatakse:

o Niidukeid

o Trimmereid jmt.

Lõikustöid teostatakse varakevadel enne pungade 
puhkemist! (Foto: http://3.bp.blogspot.com/-AH_eUtykbJc/Tc2NE_u808I/AAAAAAAACQo/Lyyz9UemTt4/s1600/Willy+Gang+Blueberry+Mower.jpg)

• Oksa tippusid ei lõigata üldjuhul tagasi 
(kärpimine), sest seal paiknevad õiepungad

(fotod:http://www.caes.uga.edu/Publications/pubDetail.cfm?pk_id=6793, http://umaine.edu/publications/2253e/) 

Tänan kuulamast!


