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Köögivili  maheaias III
kasvuaegne hooldamine

Priit Põldma
EMÜ, aianduse osakond

� Umbrohutõrje: kõplamine ja rohimine

� Mullaharimine

� Kastmine ja väetamine

� Muud hooldusvõtted: toestamine, kärpimine

� Taimekaitse (kahjurid, haigused)

Umbrohutõrje
�Vähene umbrohtumus ei ole probleemiks →

�Vältida juurumbrohtusid (naat, orashein, jms) 
ning umbrohtude õitsemist/seemnete valmimist.

� Olulisem salatikultuuride, tilli, murulaugu jms. 
… ja aeglaselt 
kasvavate kultuuride 
puhul

�Kõplamine

�Rohimine (lapsed 
aitavad ☺☺☺☺ )

� Oluline peale suuremat vihmasadu: 
� Kobestab mullapinda

� Õhustab mullapinda

� Välkkõbla

� Lehtkõbla

� Kobestaja/vaheltharija

Umbrohutõrje: kõplamine

Peenarde multšimine
•Hoiab niiskust 

•Tõrjub umbrohtusid

•Kaitseb kahjurite eest

•Väetab mulda

•Põhk, rohi

•Paber

•Kile

•Tekstiilid
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� .. Kui ei ole multši 

� peale suuremat vihmasadu: 
� Kobestab mullapinda

� Õhustab mullapinda

Mullaharimine (vaheltharimine) Leegitamine

www.elomestari.fi

Kastmine ja väetamine

� Kastmisvesi ei tohi olla liiga 
külm

� Kapsad, porgand jm: 
vähemalt 10-12 °C 

� Kõrvitsad, kurk: 15 + °C

� Eelsoojendada tünnis, tiigis

� Eestis sademeid aastas 660-700 mm 
� piisav taimede kasvuks … kahjuks 
aga mitte siis kui vaja ����

� Rohitud umbrohud kompostihunnikusse või 
taimedele väetiseks ☺

Näiteks:

Kastmine ja väetamine

� Nõgesevirts (-tee): 
� 10 l veele 1 kg värskeid 
nõgeseid. Lase kaane all 
valmida 12 h. (kuuma veega 
2-3 h)

� Algul lahjendatult 1:5, kui 
käärib �1:10. (kirjanduses 1: 
3-25 ???)

� Tomatilehed, kartulilehed, 
soolikarohi, küüslauk   jpt.

� Monterra 5-1-1

� Karvajahu graanulid

� Sarvelaast

� AllGrow vetikaleotis

� Neko, Biolan jms.

Kaubalised väetised

�Eestis müüvad Schetelig , Selteret, Baltic Agro

Kaubalised 
väetised

� Hollandi firma MEMON
(www.memon.nl)

� Monterra 5-1-5
Maaletooja: Baltic Agro
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www.beckhorn.de

� Saksa firma Beckhorn (www.beckhorn.de)
� Karvajahu pelletid (Haarmehl pellets)
� N 14%, P2O5 1%, K2O 0,2%, MgO 0,1%
� Maaletooja: Selteret

Kaubandusliku saagi osatähtsus 92-98%

Tulemused – Porgand kogusaak m2

6.82A

7.23B

6.79a

6.91ab

7.11ab

7.31b

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

ilma KJ Karvajahu Kontroll Kõdusõnnik Monterra 50 Monterra

100

Pealtväetamise mõju,

PD95%=0.32

Põhiväetamise mõju, PD95%=0.45

kg

Muud hooldusvõtted
� Katteloor võrgud kaitsevad 
kahjurite ja külma eest

� Tomat, paprika, hernes, aeduba 

vajavad toestamist 

� Ka kurgile võib teha toestuse  

© Pildid Maalehe blogist

Muud hooldusvõtted

Kõrvits, kabatšokk
� Pealtväetamine –

� 1. kord 10-15 päeva peale istutamist

� 2. kord õitsemise algul

� 3. kord viljade intensiivse kasvu ajal

� Vältida lämmastiku (nõgeseleotis) üledoseerimist.
Soodustab vegetatiivset kasvu kuid pidurdab viljade
moodustumist.

� Suureviljaliste kõrvitsate kasvatamisel soovitatakse 

väiksemad (2 ja 3 järgu) kõrvalharud eemaldada.

� Taimedele jäetakse kasvama 4-6 vilja, kui aga soovitakse 

saada hiidkõrvitsaid siis maksimaalselt 2 vilja,. 

Külvamine sügiseseks saagiks

� Redis; rõigas

� Salatid

� Naeris, (kaalikas)

� Alates juuli II- nädalast


