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Köögiviljade 
kasvatamine 

katmikalal: kurk, 
tomat, salatid

Priit Põldma

MaakondPõllukultuur 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kogu 
Eesti

..köögivili 278.7 247.6 249.9 241.5 239.4 240.9 243 235

....kurk 86.1 70.1 70 69.3 67.8 69.9 70 66

....tomat 166.6 152.4 153.2 148.9 148.9 148 149 146

....muu 
köögivili 20.2 24 24.9 23.3 22.7 23 24 23

Koduaed ..köögivili 231.7 218 218 214 213 213 213 215
....kurk 61.32 57 57 56 55 55 55 56
....tomat 151.39 145 145 142 142 142 142 143
....muu 
köögivili 16.97 16 16 16 16 16 16 16

Ettevõtted..köögivili 47 29.6 31.9 28.5 26.4 27.9 30 21
....kurk 24.81 13.1 13 13.3 12.8 14.9 15 11
....tomat 15.21 7.4 8.2 6.9 6.9 6 7 4
....muu 
köögivili 3.21 8 8.9 7 6.7 7 8 6

Katmikköögivili Eestis, ha (ESA andmetel)

KURK - Nõuded kasvukohale

• Mullareaktsioon: neutraalne (pH 6,5-7,5);    
(Hüdropoonikas 5,8-6,2)

• Optimaalne põhjavee tase on 70-100 cm.

• Kurk on soojanõudlik taim.
– optimaalne mullatemperatuur 21…24 °C
– optimaalne õhutemperatuur 22…30 °C.

• Taimi kahjustab lühiajaline õhutemperatuuri langus 
+3…5 °C-ni või pikemaajaline +6…12 °C.

• Kasv peatub temp langeb alla +12 °C

• Kurk kasutab orgaanilist väetist väga hästi (nn
bioküte).

KURK - Sordid

• Sorte on palju: Euroopas >250 lühiviljalise 
kurgisordi  

• Viljumistüübilt: iseviljuvad ehk partenokarpsed

• Kasvuhoones kasvatamiseks: 
– lühiviljalised 9-12 cm (p/l suhe 2,8:1 kuni 3,2:1) 

– pikaviljalised 25-30 cm

– poolpikaviljalised e minikurk – 17-20 cm

• Pikaviljaline   0,4-0,5 €/tk
• Minikurk    0,15- 0,25 €/tk
• Lühiviljaline 0,03- 0,05 €/tk  

Külv ja istikute ettekasvatamine
• Kurgitaimede ettekasvatamine

– Kilekasvuhoones või lavades istikukassettides või 
pottides (5…6 cm läbimõõduga) 

– Suurema läbimõõduga pottidesse mitu seemet ja 
sellised taimed istutada suurema vahekaugusega. 

– Kasvusubstraadina väetistega segatud ja 
neutraliseeritud turvas. 

– Kasvukoha temperatuur päeval 20…25 °C ning öösel 
17…18 °C.

– Esimese pärislehe ilmumisel alustada taimede 
pealtväetamisega vees kergesti lahustuvate 
mineraalväetiste 0,1…0,2 %-lise lahusega.

Külv ja istikute ettekasvatamine
• Kurgitaimede ettekasvatamine

– Pealtväetisena võib KNO3 või CaNO3

– Talvisel pimedal ajal kulub istutuskõlblike taimede 
saamiseks 30…35 päeva, kevadisel ajal 22…25 
päeva. 

– Kasvukohale
istutamiseks valmis
taimed on 20-25 cm
pikkused ja neil on
välja arenenud 4-6
pärislehte.
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Kasvukohale istutamine

• Istutusskeemi ja –aja valik sõltub suuresti 
kasvuhoone ehitusest. Kurki kasvatatakse 
tavaliselt üksik- või paarisrivides. 

• Kevadel-suvel kuni 2,5 t/m2.

• Reavahe 1,4…1,6 meetrit.  

Kasvukohale istutamine
• Kilekasvuhoonetes kasutatakse tavaliselt 

kaherealist istutusskeemi. Ridade vahe jäetakse 
50…60 cm ning taimede vahe reas 30…40 cm. 

• Kilekasvuhoones võib ühele ruutmeetrile istutada 
kuni 4 taime. 

Kasvuaegne hooldamine

• Taimede sidumine spaleertraadile ca 2-2,5 m
kõrgusel

• Spaleertraadile tuginöör – ”heinapallinöör”

• Tuginööri ülemise otsa jäetakse 20…25 cm varu,
(ladva kinnitamiseks või kasvupinnase vajumisel
nööri lõdvendamiseks).

• Nööri alumine ots 1-2 pärislehe alla lõdva, mitte
kokkujooksva sõlmega.

• Kasvuaegse hoolduse ajal keeratakse nööri taime
ümber, tavaliselt vähemalt kord nädalas.

Kasvuaegne hooldamine

• Lõigatakse taimelt ära:
– haigestunud, vigastatud või liiga tihedalt

asetsevad lehed
– ebanormaalse kujuga viljad
– soovitavalt ka köitraod – taim ei vaja neid.

• Samuti lõigatakse ära või kärbitakse
moodustunud külgvõrsed.

• Kasutatakse spetsiaalseid hoolduskääre või
teravat nuga ning võrsele jäetakse umbes 1
cm pikkune varretüügas.

Taime kujundamine Pikaviljalised ja minikurgid

• Eemaldada 50-60 cm kõrguseni kõik külgvõrsed ja õied.

• Järgnevad  kärbitakse I lehe tagant (1 viljaalge)

• 1 m kuni spaleerini külgvõrsetele kasvama 2-3 lehte ja viljahakatisi 
arvestusega 1 vili lehe kohta. 

• 1. Spaleertraadini � veel ca 4 
lehte � latv kärbitakse.

• Nende lehtede kaenaldest 
kasvavad külgvõrsed lastakse 
rippudes kasvada ja kärbitakse 
7-nda lehe tagant. 

• 2. võimalus: kurgitaime latv 
kärpida spaleertraadi kohalt 
ning lasta kolmel ülemisel 
külgvõrsel kasvada ja kärpida 
need hiljem 7-nda lehe tagant. 

12

Taime kujundamine Lühiviljalised kurgid

• Eemaldatakse külgvõrsed, õied ja viljaalged peavarrel 
kuni 40-50 cm kõrguseni. 

• Kõrgemalt kärbitakse kuni spaleertraadini kõik külgvõrsed 
teise lehe tagant. 

• Seejärel lastakse külgvõrsetel 
vabalt kasvada. 

• Kärbitakse ainult vigastatud/ 
haigestunud lehti või 
liigtihedalt kasvavaid võrseid 
ja lehti. 
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Taime kujundamine nn allalaskemeetod

• Eemaldatakse kõik külgvõrsed, õied ja 
viljaalged peavarrel kuni 40-50 cm kõrguseni. 

• Kõrgemalt kärbitakse kõik külgvõrsed, iga lehe 
kaenlasse jäetakse 1 õis (vajadusel üle ühe lehe). 

• Kui taim ulatub spaleerini � lastakse nöörist 
järgi ning tõstetakse edasi  (nööri pikkus 10-
15m).

Kasvuaegne hooldamine °C
• Kasvusubstraadi temperatuur võib kõikuda 18-

28 °C vahel, optim. 22-24 °C.

• Temperatuurid alla 18 °C ja üle 30 °C
põhjustavad häireid taimede vee omastamisel.

• Temperatuuril alla 12-14 °C seiskub taimede kasv

• Alla 6 °C on oht taimede hukkumiseks.

• Kasvusubstraadi temperatuuri on vajadusel
võimalik alandada taimede kastmisega jaheda
veega.

• RH kuni saagiperioodi alguseni 75-85%,
saagiperioodil 85-90%.

Kasvuaegne hooldamine CO2

• Sõnnikurikas substraat eraldab piisavalt CO2.

• Turbal või mullal kasvatades soovitatav lisada, eriti
kui ei saa luuke avada.

• CO2 tuleks lisada iga päev (aktiivne fotosüntees).

• CO2 kontsentratsioon peaks olema 600…1000ppm

• Suurtootmises balloonis CO2 või põletatakse
spetsiaalsetes põletites propaani.

Kasvuaegne hooldamine

• Kivivillal kasvatades kurgil

• pH: 5,8-6,2

• EC: 2,5…2,8 mS/cm

• Temp: 18-24 °C

Taimekaitse
Eestis on lubatud kurgi kahjurite tõrjeks katmikalal järgmisi

preparaate (2017 andmed):

Sünteetilised

• Actara 25 WG - karilased, lehetäid, ripslased;

• Fastac 50 - karilased, lehetäid, ripslased katmikalal;

• Confidor – karilased, lehetäid, ripslased katmikalal;

• Steward – kahjurite kompleks

• Vertimec 018 EC – kedriklestad

• NeemAzal-T/S – 0,2-0,3ml/m2 kahjurite kompleks

• Sluxx XP – raudfosfaat. tigude, nälkjate tõrjeks (kuni 06.2018)

• Sluxx HP – raudfosfaat. tigude, nälkjate tõrjeks

Taimekaitse
Eestis on lubatud kurgi haiguste tõrjeks katmikalal järgmisi

preparaate (2017 andmed):

Sünteetilised

• Aliette - ebajahukaste;

• Amistar - ebajahukaste, jahukaste katmikalal;

• Cidely Top – haiguste kompleks katmikalal;

• Infinito - ebajahukaste katmikalal;

• Previcur Energy - haiguste kompleks (tilkkastmise teel);

• Topas 100 EC - 2,5 ml 10 liitrile veele (jahukaste, laikpõletik)

• Switch 62,5WG – hahkhallitus, valgemädanik (KH)
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Taimekaitse
Eestis on lubatud kurgi haiguste tõrjeks katmikalal järgmisi

preparaate (2017 andmed):

Bioloogilised

• Mycostop – Streptomyces sp. seemnete puhtimiseks

• Prestop – Cliocladium catenulatum juurehaigused, hahkhallitus
katmikalal (kasvusubstraati segamisega või tilkkastmisega)

• Turf WPS ja Turf WPG – Gliocladium catenulatum

• Serenade ASO – Bacillus subtilis pritsimine kasvu ajal

Koristamine

• Saagiperiood algab 1-1,5 kuud peale istutust. 

• Tootmisaiandites tavaliselt 2-3 korda nädalas. 

• Saagi tipp-perioodil vahel iga päev. 

• Saagikus: lühiviljaline kurk 7…20 kg/m2, 
pikaviljaline 20…35 kg/m2.  

Tomat kasvuhoones

Tomati kasvatamine saab toimuda ainult kasvuhoones

•Küttega kasvuhoones

•Kütteta kasvuhoones

Kasvunõuded
• Tomat on väga valgusenõudlik soojalembene kultuur. 

• Optimaalne päevane temperatuur on 22-24 °C ja öösel 
16-18 °C. 

• Temperatuuril alla 10 °C tomatitaimede kasv lakkab. 

• Normaalseks kasvuks ja arenguks vajavad taimed 
avarat hästi tuulutatavat ruumi. 

• Optimaalne relatiivne õhuniiskus on 60-70%. 

• Sobiv muld on huumusrikas, kobe ja nõrgalt happeline 
(pH 5,5-6,5). 

• Neutraalsel ja aluselisel mullal on toitumine häiritud, 
ilmnevad nn puudushaigused. 

Kasvunõuded
• N vajalik suurel hulgal tõusmetest õienuppude

moodustumiseni

• K vajalik suurel hulgal viljakandeperioodil

• P vajab 4x vähem kui

• P Ca Mg vajadus ühtlane kogu kasvuperioodil

Kasvutüübid
• Determinantsed

– Taimed on madalamad ja tavaliselt varajasemad (Mato, 
Maike)

– Õiekobar moodustumise järel peavõrse lõpetab kasvu
– Istutatakse enne õite avanemist, et tagada taimede kiire 

juurdumine ja hea maapealse osa kasv

• Indeterminantsed

– Peavõrse ei lõpeta kasvu õiekobara moodustumisel
– istutatakse siis, kui esimesed õied on avanenud
– Taimed on kõrgemad ja tavaliselt hilisemad (Vilja, Malle 

F1)

• Pooldeterminantsed (Valve)
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Sordirühmad

• Liha- e. pihvitomatid (ribilised, suured, 
lameümara kujuga)

• Normaaltomatid (2-3 seemnekambriga, 
ümarad)

• Kirss- e kokteilitomatid

• Munatomatid

• Kobartomatid

Tomatisortide haiguskindluse 
rahvusvahelised koodid

Scientific Name Common Name 

Traditional 

Code 

International 

Code 

Tomato mosaic virus  Tomato mosaic  Tm  ToMV  

Tomato spotted wilt virus  Spotted wilt  TSWV  TSWV  

Ralstonia solanacearum Bacterial wilt  R  Rs  

Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici 

Fusarium wilt (Races 
0 & 1)  FF or F2  Fol: 0, 1  

Fusarium oxysporum f. sp. radicis-

lycopersici 

Fusarium crown and 
root rot  Fr  For  

Pyrenochaeta lycosersici Corky root rot  K  Pt  

Verticillium albo-atrum Verticillium wilt  V  Va  

Verticillium dahliae Verticillium wilt  V  Vd  

Meloidogyne spp. Root-knot nematodes  N  Mj, Mi, Ma  

Istikute kasvatamine

• Kui hakkab arenema esimene pärisleht, siis
pikeeritakse – tavaliselt 1 nädal peale tärkamist

• Ühe kuu möödudes istutatakse potti, võib
pikeerimise ka vahele jätta

• Oluline õige temperatuuri hoidmine, kohandada
valgusoludele
– Valgel ajal +17-20 °C

– Pimedal ajal +15-16 °C

– Relatiivne õhuniiskus 60-70%

– Kasta leige veega +20-25 °C

Istutamiseks sobiv istik

• Talvel 60-70 päeva; kevadel 50-60 p.

• Õigesti ettekasvatatud taim on parajate 
lehevahedega, kompaktne, kõrguse ja laiuse suhe 
on 1:1. 

• Generatiivset kasvutüüpi sortide taimi istutatakse 
enne õite avanemist, et tagada taimede kiire 
juurdumine ja hea maapealse osa kasv.

• Vegetatiivset kasvutüüpi sortide taimi istutatakse 
siis, kui esimesed õied on avanenud.

Kasvuaegne hooldamine

• Kütteta kasvuhoonesse istutatakse suuremate 
öökülmade ohu möödumisel (mai keskel), 
avamaale juuni esimesel dekaadil, kui 
mullatemperatuur on üle 15 °C. 

• Istutusskeem kasvuhoones 40 x 50 + 90 cm. 

• Kergel ja kobedal mullal kasvatatakse tomatit 
harilikult tasasel maal, niiskevõitu ja raskematel 
muldadel aga peenardel.

• Istutusaugud on soovitav varem valmis kaevata 
ja kasta. 

Kasvuaegne hooldamine

• Indeterminantsete sortide taimed kujundada 

üheharulisena. Latv murda ära juuli lõpul 6.-8. 
kobara pealt jättes viimase kobara peale veel 2 
lehte. 

• Determinantsete sortide taimedel tuleb 
eemaldada alumiste lehtede kaenaldesse 
kasvanud külgvõrsed. Äravõetavate võrsete 
arv sõltub sordist (‘Maike’ eemaldada  2 (3) 
külgvõrset, ‘Mato’ keskmiselt 5-6. 
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• Taimede allalaske meetod
– Kasutatakse indeterminantsete sortide puhul

– Pika kasvutsükli korral (7-11 kuud) 

– Alumised lehed eemaldatakse kui taim on ca 2-2,5 m 
kõrgune

Kasvuaegne hooldamine

http://www.commercial-hydroponic-farming.com
Hooldustööd: 1-2 x näd.

• Taimede varre toestamine

Kasvuaegne hooldamine

http://www.bato.nl

Kaheharulise taime puhul  varte eraldamiseks

• enamasti suureviljalistel sortidel
• 1-3 (4) kobara toestamiseks

Kasvuaegne hooldamine Kobara toestamine

http://www.paskal-tech.com

J – hook (ing.)

Pannakse kohe 
õitsemise järgselt

Kasvuaegne hooldamine
• Jahedamate pilves ilmadega kasta

üks kord nädalas, kuumal ajal 2-3 
korda nädalas. Kasta varahommikul 
või hommikupoolikul, kasta ohtralt 
ja harvemini. 

• Toestusmaterjaliks kasutatav nöör olgu alati 
uus taimehaiguste leviku piiramiseks.

• Korralikuks viljumiseks on vajalik temperatuur 
13-32 °C. 

• Viljastumist soodustab hea viljakobarate 
valgustus ja taimede kerge raputamine. 

• Külgvõrseid eemaldada igal nädalal. 

Tolmeldamine Tolmeldamine kimalastega

• Temperatuur mitte üle 30 °C 
• Vältida otsese päikese kätte asetamist
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Tolmeldamine kimalastega

• Pesa sulgemine

WIRELESS BEEHOME 

• Automaatne pesa 
avamine/sulgemine
– Taimeriga ühendatult
– Kliimakompuutriga 

ühendatult

Tolmeldamine kimalastega

• hammustus näha 1-4 h pärast

http://www.koppert.com/pollination/manuals/pollination-checklist-tomato/

• kontrollida iga 2 päeva tagant
• RH 50-80%

Kasvuaegne väetamine – kivivill

• Holland

• Florida

Ülemine valgustus, 160 W/m2, 400W HPS,  
~ 420 cm kõrgusel, ~ 280 cm vahega. 

Vahevalgus, 80 W/m2, 250W HPS,
~ 180 cm kõrgusel, ~130 cm vahega.

Summaarne installeeritud võimsus 240 W/m2

Vahevalguse kasutamine

MTT, leiti et tomati saak suureneb võrreldes tavapärase tehnoloogiaga 16% 
kui kasutatakse vahevalgus + ülemine valgus (Näkkilä J & Muranen M 2006).

• IL moodul reavahede lisavalgustuseks  (105 W)

• Moodul 2,50 m pikk � ca 210.- €/tk+ paigaldus

• Taimerida KH-s 45 m, ühes löövis (8m lai)  4 rida:

– 1-realiselt 18 tk �72 tk � 15 t€

– 2-realiselt 36 tk � 144 tk � 30t€

Philips GreenPower LED Solutions

IL – interlighting 
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Hortishine®

• 2 m pikkune 200W �
420€

• >1000 tk (0,3 ha 
pinnale) � 250€/tk 

Taimekaitse
• Kütteta kasvuhoones ei ole kahjurid

Eestis probleemiks. Võib siiski esineda 
lehetäisid ja kasvuhoone karilast

• Haigused. Jahedapoolsel ja vihmasel 
perioodil:
– hahkhallitus, 

– tomati-pruunmädanik ja –lehemädanik, 

– tomati-ruugehallitus 

– varrepõletik.

•Kasvutingimustest põhjustatud haigus

•Vili muutub ekstreemselt

•Põhjustaja: liiga jahe või kõrge temperatuur, kuivus,  
viljade moodustumise ajal. 

Catface - kassinägu

• Suurte viljadega sordid 
on altid 

Taimekaitse
Eestis on lubatud kurgi kahjurite tõrjeks katmikalal järgmisi

preparaate (2017 andmed):

Sünteetilised

• Actara 25 WG - karilased, lehetäid, ripslased;

• Fastac 50 - karilased, lehetäid, ripslased katmikalal;

• Confidor – karilased, lehetäid, ripslased katmikalal;

• Steward – kahjurite kompleks

• Vertimec 018 EC – kedriklestad

• NeemAzal-T/S – 0,2-0,3ml/m2 kahjurite kompleks

• Sluxx XP – raudfosfaat. tigude, nälkjate tõrjeks (kuni 06.2018)

• Sluxx HP – raudfosfaat. tigude, nälkjate tõrjeks

Taimekaitse
Eestis on lubatud kurgi haiguste tõrjeks katmikalal järgmisi

preparaate (2017 andmed):

Sünteetilised

• Aliette - ebajahukaste;

• Amistar - ebajahukaste, jahukaste katmikalal;

• Cidely Top – haiguste kompleks katmikalal;

• Infinito - ebajahukaste katmikalal;

• Previcur Energy - haiguste kompleks (tilkkastmise teel);

• Topas 100 EC - 2,5 ml 10 liitrile veele (jahukaste, laikpõletik)

• Switch 62,5WG – hahkhallitus, valgemädanik (KH)

Biotõrje
Kahjustajate paljundatud looduslike vaenlaste 

kahjustuskolletesse viimine

Biotus (FI) – Baltic Agro
http://www.balticagro.ee/mahe/taimekaitse

Biobest (BE) – AM Ozoli

www.amozoli.ee 

Koppert (NL) – Horticom
http://horticom.ee/kategooriad/mahekasvatus/ 


