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Mustikataime aastaajaline elutsükkel

� Mai-september - kasvu- e. vegetatsiooniperiood, 
temperatuur üle 5 ⁰C 

� Oktoober- aprill – puhkeperiood

Kuu keskmine temperatuur,  ⁰C 

(1981-2010, EMHI)
(vt. http://www.hgtv.com/outdoors/flowers-and-plants/fruit/fruit-of-your-labor-growing-blueberries; https://georgeweigel.net/wp-
content/uploads/2010/01/blueberry.fallcolor2.jpg; http://msue.anr.msu.edu/uploads/images/Late%20green%20tip.jpg; 
http://www.ameribestsprayers.com/images/blueberry/blueberrybuds.jpg; http://2.bp.blogspot.com/-
a1amLNKC8zk/TwdT5chI9pI/AAAAAAAAAFQ/H1LKZ9SF-Uw/s1600/20120105blueberry0008.jpg)



Kasvuperiood
Optimaalsed temperatuurid kasvuperioodil

Kännasmustikas (Vaccinium corymbosum)

� õhutemperatuur
� päeva 20 - 26°C 
� öösel 16°C 

� mullatemperatuur 

14 - 18°C



Optimaalsed temperatuurid 
kasvuperioodil

Silmmustikas (Vaccinium virgatum, 

sün. V. ashei) - ei sobi Eestis 
kasvatamiseks

� soojalembene

� ei talu temp. alla -17 °C 

� lühike vernalisatsiooniaeg



Mustikate kasvu- e. 
vegetatsiooniperioodi pikkus 

� Aktiivne kasvuperiood – temperatuur üle 10 ⁰C
� Eestis aktiivse kasvuperioodi pikkus 120-130 päeva

� 120-140 päeva  - varased ja keskvalmivad sordid

� 160 päeva - hilised mustikasordid

(vt. http://ak.rapina.ee/jaan/viinamarjad/est/Soojusolud.htm)



Mullatemperatuur
� Multšid mõjutavad mulla temperatuuri

� Mustikale optimaalne 14 - 18°C



Generatiivorganite 
külmataluvus 

(vt. http://msue.anr.msu.edu/topic/blueberries/growing_blueberries/growth_stages_table)



Generatiivorganite 
külmataluvus 

Kahjustunud viljaalged

(vt. https://growingsmallfarms.ces.ncsu.edu/2016/04/freeze-damage-
to-local-fruit-crops



Generatiivorganite külmataluvus 

Mustika viljade külmakahjustus

(vt. https://msfruitextension.files.wordpress.com/2013/05/2013-05-16-17-59-11.jpg) 



Generatiivorganite külmataluvus 
Öökülma kahjustus õitsemise ajal     
(27. mai 2004, Lääne-Eesti)



Generatiivorganite külmataluvus 

Suurem oht õitsemisaegseks öökülma kahjustuseks on 
maapinna reljeefilt madalamates kohtades

� Mahajäetud turbaväljad



Kevadiste öökülmakahjustuste 
leevendamine
� Tuulemasinad õhu segamiseks

(vt. http://climate.ncsu.edu/edu/k12/.frostfreeze; http://www.lakeviewvineyardequipment.com/wp-
content/uploads/2013/06/getmediaobject-4.ashx_.jpeg)



Kevadiste öökülmakahjustuste 
leevendamine

Vihmutamisega saab vältida öökülmakahjustusi

(kuni - 6 ⁰C)

� Öökülma ohu puhul alustatakse vihmutamist 3 ⁰C 
juures

� Jää all ei lange temp alla 0 ⁰C

(vt. http://files.growingproduce.com/growingproduce/wp-content/uploads/2017/04/blueberry-flowers-
in-ice.jpg)



� Puittaimede oksad 
võivad murduda 
vihmutamisest tekkinud 
jää raskuse all

� Rohttaimedel selliseid
kahjustusi ei esine

(vt. https://www.ces.ncsu.edu/wp-content/uploads/2015/03/clear-ice.jpg; 
http://www.extension.umn.edu/b-assets/efans/ygnews/Picture%20005.jpg)



Taimede kasvatamine 
kasvuhoones



Tardumusseisund 

… tekib mistahes ajahetkel kasvuperioodi jooksul 
mingi ebasoodsa teguri toimel (stress!) ja lakkab, kui 
see toime on lõppenud

˃ Vee puudusel, koos kõrgete temperatuuridega (juulis, 
augustis) – kastmine vajalik!

˃ Tuul, üleujutus
˃ Patogeenid, kahjurid 



Tardumusseisund

Tardumusseisund ilmnemist taime juures on raske 
märgata, kuid sellega kaasnevad hiljem probleemid

˃Taime elutegevus on häiritud
˃Esineb hiliskasvu

�Kasvu lõpetanud võrse tipupung puhkeb suve teisel poolel 
ning võrsed alustavad  kasvu 

�Hilisvõrsed ei jõua enam puituda ja saavad kahjustatud 
juba esimeste öökülmadega 

�Õiepungad puhkevad



Normaalselt kasvu lõpetanud
taimevars

Hiliskasv
mustikataimel



Puhkeperiood
Puhkeperioodil talub  

� kännasmustikas - 25 ⁰C maapealsed organid

� - 12 ⁰C maa-alused organid



Puhkeperiood
Sordi valik külmakindlusest lähtuvalt

Eesti 5 ja 6 tsoonis

‘Bluecrop’ 4–7 tsoon

‘Maru’ 8-9 tsoon

� Varavalmivad sordid
� Keskvalmivad sordid
� Hiljavalmivad sordid – Eesti kliimas ei sobi, sest viljad ei jõua 

valmida

(USDA Plant Hardiness Zone Map
of Europe, 
vt. https://www.hobbyseeds.com/plant-hardiness-zones.html)



Pungade vernalisatsioon puhkeperioodil

� Vernalisatsioon e- jarovisatsioon - pungade arengu 
lõpetamiseks vajalik jahe (1-7 ⁰C) periood

� Perioodi pikkus meie kliimasse sobivatel 
mustikaliikidel 750-1200 tundi (ing. keeles chill hours) 
e. 30-50 päeva



Pungade vernalisatsioon puhkeperioodil

� Vernalisatsioon on füsioloogiliselt taimele vajalik 
puhkeperioodi osa 

� See periood algab taime lehtede langemisega

� Sellel perioodil taime pungad ei ole võimelised 
puhkema

� Pärast vernalisatsiooni läbimist on taim valmis 
alustama uut kasvuperioodi, seda takistab 
keskkonna liiga madal temperatuur



Taimede sundpuhkus

� Meie kliimas järgneb vernalisatsiooniperioodile
sundpuhkus - temperatuur langeb alla 0 ⁰C 

� Sundpuhkus kestab detsember – aprill



Taimede sundpuhkus

Sundpuhkuse ajal (detsember – aprill) võib taim 
alustada kasvu igal ajahetkel, kui temperatuur 
tõuseb üle 5  ⁰C 

� Pungad paisuvad



(Joonis artiklist „2015.a detsembrikuu agrometeoroloogiline ülevaade“, 
http://www.etki.ee/images/pdf/Ilm2014/2015dets.pdf)

5 ⁰C 

Talub -7 ⁰C

Talub -25 ⁰C

-10 ⁰C



Talvekahjustatud pungad
(detsembris 8  päeva temp. üle 5 ⁰C, pungad paisuvad, 
seejärel -10 ⁰C ning õiealgmed hukkuvad) 

Õiepungas kahjustuvad esimesena 

õiepõhi ja emakas

(vt. http://msue.anr.msu.edu/news/2014_winter_and_road_salt_damage_to_blueberries_in_west_michigan; 
https://intermountainfruit.org/images/ch11-cold_phenology/fig6-sweet-cherrybud.jpg)

Elus

Surnud

Elus

Surnud
Surnud



Talvekahjustused
� Suurem osa kahjustusi on seotud temperatuuri 

suurest varieerumisest, mitte väga madalatest 
temperatuuridest (alla – 20 ⁰C)

� Taim tajub ka „tuulekülma“



Puhkeperioodil esinevate 
probleemide vältimine

Vältida taime liiga varast puhkeperioodi sisenemist

� Tagada taimedele ka kasvuperioodi teises pooles 
(august, september) piisav:
� vee ja
� toitainete kättesaadavus 

�mitte liialdada N-väetistega!, see takistab puhkeperioodi 
esilekutsumist

� Taimekahjustajate tõrje, et vältida liiga varast 
lehtede langemist sügisel



Mustikataime juured
Pikaealised:
� ankurjuured (üle 1 mm)
� transportjuured (150 
μm kuni 1mm)

Lühiealised:
� toitumisjuured 

� toitainete ja vee
vastuvõtt mullast

� läbimõõt 40-75 μm 
� eluiga 100-120 päeva

(vt. https://pnwhandbooks.org/node/2318/print)



Mustikataime juured
Juurte kasv aktiveerub  2-l korral kasvuperioodi jooksul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November 

 

Juurte kasvu aktiivsus

Maapealsete taimeosade 
kasvu aktiivsus



Kuiva ja sooja sügisega veestress taimedel -
vajalik kastmine

Tabel. Sademete hulk mm

September Oktoober November

I II III I II III I II

2016 13 0 7 9 0 43 22 43

Kõrvalekalle

keskmisest
-8 -21 -16 -12 -23 22 1 24

(vt. „Taliteraviljadele 2016. a. sügise ilm Jõgeval“, http://www.etki.ee/images/pdf/Ilm2016/2016sygis.pdf)

Maapealsete taimeosade kasvu 
aktiivsus

Juurte kasvu aktiivsus



Mustikataime juured

Juured on külmaõrnemad võrreldes maapealsete 
organitega

� Juured taluvad mullatemperatuuri -12 kuni -4 ⁰C

� Vanemad (taimele lähemad) juured on 
külmakindlamad võrreldes noorematega

� Kuivas mullas kahjustuvad juured rohkem



Mustikataime juured

Lumikate säästab juuri külmakahjustustest

Kui õhutemp -26 ⁰C siis:

� 6 cm lume all -9 ⁰C

� 15 cm lume all -2 ⁰C

(vt.http://www.gingerich.com/new/photos/farm/Snow-
Blueberries-2006-03.jpg)



Mustikataime juured

Multš  säästab juuri

külmakahjustustest



Kõrgete peenarde 
puhul:
� juurtel külmaoht 

� põuaoht

(vt.https://www.gannett-cdn.com/-mm-/ae3847ffd75f1d9f6a989ca9d1d2ad8006d5ed0f/c=0-86-
800-536&r=x803&c=1600x800/local/-/media/Chillicothe/2014/03/03/-
raisedbedblueberry.jpg20140301.jpg)



Tänan kuulamast!


