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Terve seeme –hea saagi alus 
Mereadru ja maheväetiste kasutamise esmased 
kogemused  kartulikasvatuses



Juttu tuleb....

�Kartuli seemnekasvatusest:

�viirushaigustest tervendamisest ja meristeemmeetodi      
kasutamisest

�tervendatud kartulitaimede paljundamisest 
katseklaasis (in vitro);

� paljundamisest kilerullis;
� avamaal kasvatamisest.

�Mereadru ja maheväetiste kasutamise esmastest kogemustest 
kartulikasvatuses. 

� Maheöögiviljade  väetamise katsetest.   



Eesmärk:

kõrge saagipotentsiaaliga, sordipuhta ja haigusvaba 

seemnekartuli tootmine 

Probleem: 

seemne paljundamisel põllul mugulate saagivõime langeb

ja taimed nakatuvad seen-, bakter- viirus- jt haigustesse

Väljapääs:  

1. algmaterjali tervendamine, selle kiire ja massiline 

paljundamine

2. seemnekasvatussüsteemi lühendamine

Kartuli seemnekasvatus



Taimede paljundamise meetodid

� Vegetatiivne – mugulatega, idu-, varre-, võrse  või 
tipupistikutega.

� Mikropaljundus– tervete taimede paljundamine 
biotehnoloogiliste  võtete abil. 



Kartuli viirushaigustest tervendamine (1) 

Viirushaige taim
Terve taim

� ~40  erinevat kartulit 
kahjustavat viirust

�Enamlevinud 6 viirust:  
PVY
PVX 
PVM 
PVA
PVS
PVLRV (keerdlehisus)

�Saagikadu võib ulatuda 
70%-ni



Tehnoloogia võimaldab:
�tervendada viirushaigustest kõiki, ka vanu ja tugevasti 
saastunud sorte;

�saada parandatud omadustega meristeemkloonid -
kartuli haigusvaba ja sordiehtne algmaterjal tootmisele;

�tõsta kartuli saagikust ja parandada saagikvaliteeti.

Kartuli viirushaigustest tervendamine (2)



Tervendusse 
mineva sordi 
taimedest valitakse 
lähtemugulad

Kartuli viirushaigustest tervendamine (3) 



1. Kartuli viirushaigustest tervendamine (4)

Tervenduseks valitud taime 

mugula idust kasvatatakse 
taimed



Kartuli viirushaigustest tervendamine (5)

Mugula idust 
kasvatatud 
taimedele 
tehakse 
soojusravi



Kartuli viirushaigustest tervendamine (6)

Soojusravi 
läbinud 
taimedelt 
lõigatakse 
võrsetipud



Kartuli viirushaigustest tervendamine (7)

Soojusravi läbinud 
taimede võrsetipust 
eraldatakse meristeem



Kartuli viirushaigustest tervendamine (8) 

Meristeem pannakse kasvama  
toitesegule, millest areneb 5-8 
nädalaga nn meristeemtaim

Toitesegul arenenud 
taimedest tehakse valik 
ja valiktaimed 
paljundatakse 
meristeemkloonidena



Kartuli viirushaigustest tervendamine (9) 

� Osa taimi (3-6) igast meristeemkloonist säilitatakse 
katseklaasis (in vitro), osade taimedega viikse läbi 
viirusnakkuse kontroll.

� Vajadusel korratakse tervendust.

� Tervete taimede saamisekskulub 1-2 aastat.

� Valitakse parimad meristeemkloonid millega tehakse 
põldkatsed (2-3 aastat) enne tootmisele väljastamist.



Tervendatud kartulitaimede paljundamine 
katseklaasis (in vitro nn mikrokloonimine) (1)

Meristeemtaim lõigatakse 

ühe lehega pistikuteks ja 

kantakse katseklaasi 

värskele toitesegule

Töö toimub steriilsetes 

tingimustes   



Tervendatud kartulitaimede paljundamine 
katseklaasis (in vitro nn mikrokloonimine) (2)

Pistikust areneb 
uus taim ~ 3 
nädala jooksul 



Tervendatud kartulitaimede paljundamine 
katseklaasis (in vitro nn mikrokloonimine) (3)

� Paljundamisel suur potentsiaal:

aastas 365 päeva, paljundamine 3 nädalaseintervalliga.

Maksimaalne paljundamiskordade arv aastas 18

ühest taimest võimalik toota aastas üle miljoni taime
1 paljundamine: 1 x 4=4 taime

2 paljundamine: 4x4=16

3 paljundamine: 16x4=64

4. paljundamine: 64x4=260

5. paljundamine: 260x4=1024

6. paljundamine: 1024x4= 4096

7. paljundamine: 4096x4=16384

8. paljundamine: 16384x4=65536

9. paljundamine: 65536x4=262144

10. paljundamine: 262144x4=1048579 taime

11....18. paljundamine



Tervendatud kartulitaimede paljundamine 
katseklaasis (in vitro nn mikrokloonimine) (4)

� Tehnoloogia eelised:

� paljundamine toimub steriilsetes tingimustes;

� võimalik välistada kokkupuude haigustekitajatega;

� paljundusprotsess toimub aastaringselt; 

� tervendatud taimi saab säilitada pikka aega, nõuab vähe pinda.

� Tehnoloogia puudused:
� kallis;
� keeruline;
� energiamahukas;
� vajalik laboratoorsete tingimuste, kemikaalide ja aparatuuri 

olemasolu



Tervendatud kartulitaimede kilerullis 
paljundamine (1)

Katseklaasis kasvanud 
taimed pestakse vette ja 
nõrutatakse veest



Tervendatud kartulitaimede kilerullis 
paljundamine (2)

Kartulitaimed keeratakse 
kilerulli turbasubstraati



Tervendatud kartulitaimede kilerullis 
paljundamine (3)

Kilerullis 3 nädalat 
ettekasvatatud 
meristeemtaim lõigatakse 
ühe lehega pistikuteks 



Tervendatud kartulitaimede kilerullis 
paljundamine (4)

Pistikud istutatakse 
kilerulli turbasubstraati.



Tervendatud kartulitaimede kilerullis 
paljundamine  (5)

� Taimi saabpealt lõigata 

mitu korda, mis suurendab 

paljunduse efektiivsust. 

� Taimede hooldamineja 

kasvusubstraadi

valmistamine toimub 

vastavalt EVIKA-s 

väljatöötatud juhendile.



Tervendatud kartulitaimede avamaal kasvatamine (1)

Kilerullis paljundatud taimed 

istutatakse seemnemugulate 

saamiseks  põllule. 



Tervendatud kartulitaimede avamaal kasvatamine (2)

Põllu hooldamisel 

lähtutakse seemnepõllu 

hooldamise nõuetest



Tervendatud kartulitaimede avamaal kasvatamine (3)

�Hooldustööde eesmärk:

�saada maksimaalselt seemnemugulaid

�vältida taimehaigustesse nakatumist

�Mugulate arv taime kohta sõltub: 

�paljundusmeetodist 

�sordist

�EVIKA -s väljatöötatud kasvatusjuhendi 
täitmisest 

� ilmastikust



�Tehnoloogia eelised:

�võimaldab kiiresti paljundada tervet algmaterjali 
seemnekasvatusele;

�levitada uusi sorte;

� ajaliselt lühendada seemnekasvatuse tsüklit;

�tehnoloogiat laialdaselt kasutada.

�Tehnoloogia puudused:

�taimede taasnakatumine avamaal kasvatamisel

�mugulate ebaühtlane fraktsioonilisus saagis

�sõltuvus ilmastikust 

Tervendatud kartulitaimede  avamaal kasvatamine (4) 



1 aasta: Meristeemtaimedestkasvanud seemnemugulad –

I põlvkond meristeemtaimedest

2 aasta: II põlvkond meristeemtaimedest 

3 aasta: SE – supereliit seemnekartul

4 aasta: E – eliitseemnekartul

5 aasta: I paljundus –tarbepõllu tarbeks

Seemnekartuli kategooriad enne 2006. aastat



1 aasta: SE1 –mikrotaimedest toodetud supereliitseemnekartul

2 aasta: SE2 - teise põlvkonna supereliitseemnekartul

3 aasta: SE2 –kolmanda põlvkonna supereliitseemnekartul 

4 aasta: E1 – esimese põlvkonna eliitseemnekartul

5 aasta: E2 – teise põlvkonna eliitseemnekartul

6 aasta: E3 - kolmanda põlvkonna eliitseemnekartul

7 aasta:  A - sertifitseeritud seemnekartul –tarbekartuli tootmiseks

Seemnekartuli kategooriad täna
(Põllumajandusministri määrus 03.05.2006 nr 58 )
(Täiendatud versioon avaldatud  RT I 10.08.2012,9)



Kas ja kuidas on võimalik kasutada mahe kartuli 
seemnekasvatuses?

� kasutada oma tarbeksseemne kasvatamisel, aga ka
võimalus spetsialiseeruda kartuli seemnekasvatusele; 

� tehnoloogiate potentsiaal kasutamata;

� vajalik maheviljelejate endi huvi;

� üle vaadata seemnekasvatussüsteemi regulatsioonid;

� kohandadakasvatusjuhendidmaheviljelusele sobivaks;

� organiseerida kasvatajate väljaõpe;

� lahendada kasvusubstraaditeema;

� lühendada seemnekasvatuse süsteemi.



Mereadru ja maheväetiste kasutamise esmased 
kogemused kartulikasvatuses



Eesmärk: 

�uurida mereadruerinevate koguste (10t/ha; 15t/ha; 20 
t/ha; 30t/ha ja 50 t/ha) (N 81 kg/ha; 122 kg/ha; 162 kg/ha; 
243kg/ha; 405 kg/ha) kasutamise mõju saagile;

�uurida mereadru kasutamise võimalust maheviljelusele 
sobiva kilerulli turbasubstraadi valmistamiseks;

�uurida maheväetiste Monterra (13-0-0)  (N 90 kg/ha) 
ning Patentkali (K-25%; Mg-6% ja S-16%)  (K 112 
kg/ha; Mg 27 kg/ha; S 72 kg/ha) kasutamise mõju saagile. 

Mereadru ja maheväetiste kasutamise esmased 
kogemused kartulikasvatuses (1)



Mereadru ja maheväetiste kasutamise esmased 
kogemused kartulikasvatuses (2)



Mereadru ja maheväetiste kasutamise esmased 
kogemused kartulikasvatuses (3)

� Mereadru orgaanilise väetisena:

� rikkalik makro- ja mikroelementide sisaldus; 

� toiteelemendid on taimedele kergesti omastatavad; 

� sobiv happesus (pH 6,6);

� sisaldab looduslikke kasvustimulaatoreid (auksiine);

� stimuleerib mullas mikroobide tegevust;

� suurendab taimede vastupanuvõimet ebasoodsatele 
kasvutingimustele (põud, liigniiskus).



Mereadru ja maheväetiste kasutamise esmased 
kogemused kartulikasvatuses (4)

Tahesõnniku ja mereadru toiteelementide sisaldused kg/t kohta
(Kuivainesisaldus vähemalt 19%)

Orgaanilise 
väetise liik

N P K Ca Mg Fe Mn

Veisesõnnik 4,0 1,2 4,2 2,4 0,9 0,2 0,1

Seasõnnik 7,0 2,0 3,0 5,2 1,3 0,3 0,1

Kanasõnnik 12,4 6,5 5,0 24,3 2,1 0,4 0,2

Mereadru 8,1 0,55 4,2 1,7 1,8



Mereadru ja maheväetiste kasutamise esmased 
kogemused kartulikasvatuses (5) 

Variant Mugulate 
arv  
taime 
kohta tk

Mugula 
keskmine 
mass g

Saak 
t/ha

<30mm 
mugulaid 
%

31-59 mm 
mugulaid 
%

>60mm 
mugulaid 
%

Kontroll 9,5 56,1 22,3 18,7 70,2 11,1

Adru  15 t/ha 12,3* 52,6 27,0 16,1 77,8 6,1

Adru 30 t/ha
11,9 56,6 28,1* 19,4 67,6 13,0

Adru 50 t/ha 12,5* 59,9 31,3* 22,0 65,7 12,3

PD 95% 2,7 10,5 4,8

�Antud aasta tingimustes saadi seemnekasvatuse seisukohalt 
parimad tulemused Adru15 t/ha kasutamisel.  

2010. aasta tulemused mugulatest kasvatamisel, kolme sordi keskmisena 

*  Statistiliselt oluline erinevus variantide vahel



Mereadru ja maheväetiste kasutamise esmased 
kogemused kartulikasvatuses (6)

Variant

Mugulate arv  taime 
kohta tk
mugulatest    taimedest

Mugula keskmine mass g
mugulatest   taimedest 

Saak t/ha
mugulatest  taimedest

Kontroll 8,9 4,2 66,9 78,1 24,4 13,6

Adru 10t/ha 7,7 6,5* 91,7* 82,8 27,3 22,1*

Adru 20 t/ha 9,5 6,8* 74,3 90,4 28,2* 25,6*

PD95% 1,9 0,59 13,8 21,5 3,1 4,3

2011. aasta tulemused mugulatest ja taimedest kasvatamisel, 
kolme sordi keskmisena

�Antud aasta tingimustes saadi parimad tulemused nii mugulatest 
kui taimedest kasvatamisel adru 20 t/ha  kasutamisel. 

*  Statistiliselt oluline erinevus variantide vahel



Mereadru ja maheväetiste kasutamise esmased 
kogemused kartulikasvatuses (7)

Variant
<30mm Ø mugulaid %
mugulatest    taimedest

31-59mm Ø mugulaid %
mugulatest   taimedest 

>60mm Ø mugulaid %
mugulatest  taimedest

Kontroll 26,6 15,7 57,9 44,3 15,4 40,0

Adru 10t/ha 18,8 17,9 63,1 43,0 18,0 39,2

Adru 20 t/ha 24,3 19,6 58,8 42,5 16,9 37,9

� Mugulatest kasvatamisel saadi seemneks sobilikuma 
suurusega mugulaid rohkem adru kasutamisel. 

� Taimedest kasvatamisel hilineti saagikoristusega, >60 mm Ø
mugulate osakaal liiga suur 

Saagi jagunemine mugulate suuruse põhjal 2011. a mugulatest 
ja taimedest kasvatamisel kolme sordi keskmisena

*  Statistiliselt oluline erinevus variantide vahel



Mereadru ja maheväetiste kasutamise esmased 
kogeemused kartulikasvatuses (8)

Variant

Mugulate arv  taime 
kohta tk
mugulatest   taimedest

Mugula keskmine mass g
mugulatest   taimedest 

Saak t/ha
mugulatest  taimedest

Kontroll 9,3 5,6 58,9 36,2 21,5 8,3
Adru 15t/ha 11,4* 6,4 65,0 41,5 30,3* 11,1*
Monterra 
13-0-0 9,2 6,7* 58,4 56,5* 21,8 15,9*
Patentkali
K 25%; Mg 10%; S 
16,8% 11,5* 6,5 73,2* 52,8* 33,6* 14,2*
PD95% 1,45 0,96 8,8 10,2 3,9 2,7

2012. aasta tulemused mugulatest ja taimedest kasvatamisel kolme
sordi keskmisena 

�Mugulatest kasvatamisel Patentkali ja Adru 15 t/ha kasutamisel saadi 
arvuliselt rohkem mugulaid, 
suurem  ühe mugula keskmine mass  
suurem saak  

� Taimedest kasvatamisel parimad tulemused Monterra kasutamisel

*  Statistiliselt oluline erinevus variantide vahel



Mereadru ja maheväetiste kasutamise esmased 
tulemused kartulikasvatuses

Variant
<30mm Ø mugulaid %
mugulatest    taimedest

31-59mm Ø mugulaid %
mugulatest   taimedest 

>60mm Ø mugulaid %
mugulatest  taimedest

Kontroll 23,4 40,0 73,4 59,0 3,2 1,0

Adru 15t/ha 17,5 37,5 79,1 61,1 3,4 1,4
Monterra 
13-0-0 24,0 23,4 71,9 72,6 4,2 4,0
Patentkali
K 25%; Mg 10%; S 
16,8% 21,6 26,9 72,2 71,9 6,2 1,2

Saagi jagunemine mugulate suuruse põhjal 2012. a mugulatest ja taimedest 
kasvatamisel kolme sordi keskmisena

Seemneks sobilikuma suurusega mugulaid rohkem 

� mugulatest kasvatamisel adru kasutamisel;

� taimedest kasvatamisel Monterra kasutamisel.



Kokkuvõte

� Mereadru 

� sobib kartuli kasvatamisel kasutamiseks nii mugulatest 
kui taimedest.

� mereadru kasutamiseks soovituslik kogus  15-20 t/ha.

� Maheväetised

� Mugulatest kasvatamisel suurenes Patentkali 
kasutamisel mugulate arv, ühe mugula keskmine mass 
ja saak.  

� Taimedest kasvatamisel ilmnes sama efekt Monterra 
(13-0-0) kasutamisel.

� Maheväetiste tegeliku mõju  väljaselgitamiseks tuleb 
katseid jätkata.



Köögiviljade väetamise katsed maheviljeluses
� Porgand, sibul

kõdusõnnik; Monterra 5-1-5 erinevad normid + kasvuaegne 
pealtväetamine Becckhorn karvajahu graanulitega (N-14%)

Eesti Maaülikool – Priit Põldma, priit.poldma@emu.ee
� Tomat 

adru; Matogard OÜ hobusesõnnikukompost+adru; Biolan OY 
kanasõnnik+adru; spetsiaalne mahetomativäetis Vilmoriin

� Porgand,  kaalikas
tava- ja maheviljeluse võrdlus
mahes  kasutatakse Matogard OÜ hobusesõnnikukomposti, putukate tõrjeks 

Neemazal-i
Jõgeva Sordiaretuse Instituut - Ingrid Bender, ingrid.bender@jpbi.ee 
� Peet, hiinakapsas, kaalikas, varajane peakapsas

EM – efektiivsed mikroorganismid
� Sibul

fütojahu (NPK 6,5+5+1); linnaseidu graanulid (NPK 4+1+5) 
huumusväetis (NPK 6+4+5)

Jõgeva Sordiaretuse Instituut - Margit Olle, margit.olle@jpbi.ee



TÄNAN!


