
Nikolai Kurdjumov. "Tark köögiviljaaed"
1 peatükk: "KOOSELU AIAMAAGA"
Teate, looduses ei ole hirmu. Ei ole tüli. Ainult inimestel on sellised mõisted, nagu "patustan", 
"pean", "olen kohustatud", "olen süüdi" ja "ma ei ole kellelegi vajalik". Taimed lihtsalt elavad - 
õitsevad või ei õitse.  Jälgides suvitajaid, näen üldist "aiamaa vajadust". Väga harva kohtab 
neid, kes hoiavad suvilat enda jaoks, enda rahulolu jaoks - nagu sõpra. Just siia on peidetud 
meie köögiviljaaedade ikalduste ja mahajäetuste peamine põhjus! Me suhtume aiamaasse kui 
maatükki, kus kasvab toit. Ja see on viga.
Köögiviljaaed - meie kaaslane. Taimed - meie kaaslased. Esiteks, neil on oma ettekujutus 
sellest, kuidas elada ja ellu jääda. Nemad, vabandan, isegi ei kahtlusta meie olemasolu: 
nendega koos eksisteerida - meie idee. Teiseks, kooselu peab olema vastastikku kasulik. 
Sümbioos parandab elu, nõudmata vastu mingeid ohvreid. Vastasel juhul polekski looduses 
sümbioosi. Märkasin, et me lõhume sageli kooselu mõtet: hakkame sõltuma. Kooselu aga - 
see on võrdsete partnerite liit.   See on vajalik vaid kaaslase vabaduse suurendamiseks. Kui 
üks neist hakkab ohverdama ja kannatama, ei ole see enam liit, vaid pigem parasitism. 
Kohtan sageli suvitajaid, kes tunnevad köögiviljaaia suhtes mingit tüütut sõltuvust ning see on 
ebaõnnestumiste peamine põhjus: kui me sõltume, ei suuda me situatsioone juhtida ning ei 
analüüsi tulemusi. Teie taimed püüavad teie abiga kindlasti suurendada oma vabadust. Teie 
aga nende abiga suurendate oma?... 

Pakun teile mõtiskluseks mõned tööprintsiibid. Tööprintsiibid - need on edu saavutanud 
inimese vaated, kes tunnetas, miks see toimus. 
1. TARK AIAMAA GARANTEERIB SAAGI. Hämmastav, enamik meist istutavad köögiviljaaiad 
täis planeerimata, vaid lootes: ehk kasvab? Te võite ette kujutada hollandlast, kes toimiks 
sarnaselt?! Neil ju õnnestub, me ei ole aga millegi poolest halvemad. 
Et suurendada saagi tõenäosust, võetakse kasutusele ettevalmistavad meetmed. Näiteks, 
külvatakse igat köögivilja kaks kolm erinevat sorti, luuakse orgaanilised peenrad ning 
meisterdatakse kastmiseks sobilikud nõud, peenardele ehitatakse katused. Kuid lihtsalt 
kaevata ja istutada - hea saak on ebatõenäoline. Ei aita mitmed rohimised ega kastmised: on 
paduvihmad, rahe, haigused, põud, ning on teie probleemid, mis ei luba teil pidevalt aiamaal 
viibida. Tuleb nii teha, et aiamaa oleks kaitstud, ning ei vajaks teid pidevalt.
2. TARK AIAMAA ANNAB ROHKEM, KUI VÕTAB. Kunagi me püüdsime täis istutada kolm 
maalappi - kuidas ilma köögiviljadeta? Kuid köögivilju praktiliselt polnud, kuid me ikkagi 
istutasime. Lõpuks "jõudis mulle kohale": millalgi mais, rohimata tõusmeid nähes (pole 
aega!!!), võtsin ma oma mehisuse kokku ja kündsin kõik üles. Ja hakkasin tegelema oma 
professiooni loomisega. Mure langes õlgadelt. Nüüd rajame me tasapisi kompostpeenraid. 
Töös on 40 m2, saak kasvab aasta-aastalt. Tarka aiamaad te mõistate, te valitsete teda. Kui 
aga aiamaa on teile tööfront, valitseb ta teid. Esimesel juhul olete te kaaslane, teisel juhul 



lisand. Õpetamata aiamaa parasiteerib teie peal, võtab jõu ära. Ja teie hakkate parasiteerima 
oma lähedaste peal. Seepärast veel üks tähtis printsiip:
3. TARK AIAMAA EI KURNA.... TEIE LÄHEDASI. Siin tuleb lihtsalt selgeks teha, kellele on 
aiamaad vaja. Ta on vajalik sellele, kes tema pärast muretseb ja kes kinnitab teistele, mida ja 
kuidas seal teha. See olete teie? Palun väga, vaadake oma lähedasi armastava pilguga: 
võimalik, nad ei taha, nad ei armasta aiamaad, neil pole aega, nad unistavad, et aiamaad 
polekski! Tähendab, aiamaa on teile vajalik. Teie olete tema kaaslane. See on teie asi. Teie 
soov. Kuid mitte põhjus, et muuta teiste elu: neil on omad eesmärgid ja soovid. Loomulikult, 
nad söövad teie köögivilju ja hoidiseid. Ja jumal tänatud! Igal juhul võivad nad elada ka ilma 
nendeta, aga teie?... Muide, võib-olla on üks nende kõige suuremaid soove - näha teid 
rahulikuna ning aiamaa probleemidest mittehõivatuna. Aiamaast loobuda - pole väljapääs, 
sest te armastate maad. Väljapääsuks on targa aiamaa loomine, ning lähedased abistavad teid 
selle juures.
4.VÕITLUS KORRATUSEGA EI VII KUNAGI KORRALE. See on üks arukuse printsiipidest, mille 
avastas Ron Habbard. Töötab kõikjal ja pidevalt meie elu kõikides sfäärides. Hea vahend, 
lihtne kasutada. Küsite endalt: "Millega ma võitlen?" Välja selgitades, millega te võitlete, 
küsige edasi: "Kuidas ma tekitan selle?". See kindlaks tehtud, lõpetate selle tekitamise. Ja elu 
läheb paremaks. Asi on selles, et iga korralagedus tekitatakse, mitte ei teki iseenesest. Ja 
tekitame me selle ise. Kuid ise seda ei mõista.  Nii on tekitatud ka haigused ja kahjurid, mis 
on vastupidavad sadadele kemikaalidele. Me võitleme põua, umbrohtude ja kurnatusega, ning 
samaaegselt jätkame nende tekitamist, kaevates üha uuesti ja uuesti mulda. Nii me tekitame 
haigused ning kõik teised hädad, ning kogu elu võitleme nendega.
Võitlus - mõistmatuse liik (lihtsamalt - hullumeelsus). Selle avanedes, näen ma maailma palju 
reaalsemana. Kui käes on võitlus, tähendab, ei püüta leida põhjuseid. Igasugune võitlus 
väsitab ning annab võidust vaid illusiooni: ei ole lõpetatud korratuste tekitamist. Ma olen 
veendunud: aianduses on praktiliselt iga võitlus ebaefektiivne. Seepärast otsin ma võimalusi 
läbi saada ilma võitlusteta. Ja need võimalused on olemas. On olemas selline arukuse 
anatoomia, mis on välja mõeldud Läänes leviva permanentse kultuuri (lühidalt permakultuuri) 
liikumise loojate poolt. Te ju saite aru: kui me räägime "targast aiamaast", siis käib jutt tema 
peremehest...
 

OLULINE PERMAKULTUURIST
Epigraaf: "Permakultuur - ennekõike organisatsiooni süsteem. Tema eesmärk - kasutada 
inimmõistuse organiseeritud jõudu, 
et muuta lihasjõud või energia looduslikuks kütteks". Patric Whitefild.

Et õitseda, on vaja kas rohkem saada või vähem kulutada. Vana kui maailm kuid miskipärast 
on põllumajanduses kõik vastupidi. 1978-ndal aastal mõistis Austraalia teadlane ja metsaülem 
Bill Molisson: metsakoosluse kooselu ja vastastikuse kindlustamise printsiibid saab tuua üle ka 
maaharimisse. Ta mõistis, et meie traditsiooniline kultuur ei järgi inimese vabastamise ning 
elu õitsengu eesmärki planeedil. Et igaüks võib end kindlustada, jäämata pantvangi põllu ees 
ning siis puhkeme me kõik koos õitsele. Loomulikult mõistsid seda paljud juba enne teda, aga 
temast algas permakultuur kui liikumine.
Elu parandasid alati need, kes suutsid kasutada oma mõistust, see tähendab oli mehisust 
parandada isiklikku elu, püstitada eesmärke, vaatlesid selle asemel, et uskuda ning ei kartnud 
muuta ja muutuda. "Permakultuursete" farmerite ideed on aga siin: 
1. TÖÖ ON SEE MIDA PEATE TEIE TEGEMA, KUI TE EI OLE TEINUD NII, ET SEE TEEKS 
ENNAST ISE. Tõlkides inglise keelest: ei taha mõtelda - jookse. Looduses tehakse kõik vajalik 
elavate organismide poolt. Aiamaa - osa loodusest. Kui me oleme kohustatud pidevalt vahele 
segama ja töötama, - tähendab, me püüdleme selle poole, mida ise esile kutsume. Näiteks, 
peaaegu kõik aiatööd - võitlus  mulla kaevamise ja paljastumise tagajärgedega. Või: kuni 
neljandik kõikidest pingutustest - kurseerimine suvilasse ja tagasi täis kottidega. Või kastmise 
ränk, mõttetu töö: kõik, mis sai valatud, tõuseb ööpäeva jooksul õhku! Ja kõik see - lihtsalt 
harjumus, mõistuse laiskus. 
Vaadake: maalapp kodu juures. Kõik orgaanilised jäätmed komposteeritakse - hinnalisim 
väetis. Peenrad täidetud kompostiga - kolmekordne saak. Peenardel on seinad, mulda 
töödeldakse minimaalselt. Muld on kaetud kõdukihiga: üldse pole vaja kaevata, kobestada, 



praktiliselt pole vaja kasta, rohida. Katuse all on reservuaar vee jaoks: avad kraani - vesi 
tilgub voolikute kaudu ise peenrasse. See on juba näide mõistlikust majandamisest: 
loomishetkest alates efektne, ei vaja energiat, vaid kasutab looduse energiat - rasket jõudu, 
päikest, tuult, vett. Pumbad, mis kasutavad vee voolujõudu, vesi,- ja tuuleveskeid ja 
generaatoreid, päikesekogujaid jne. Sellistest asjadest räägitakse kasutades tavaliselt eessõna 
ise-. Siin on võimalused taimede produktiivseks koosluseks, objektide mugavaks 
paigutamiseks, vähest tööjõudu nõudvate  kultuuride valikuks jne. USA-s on tuntud farmer 
Anna Etsei, mõistliku kasvumaja omanik, kes pingutamata teenib 50000 dollarit aastas 2,5 
sajandikult klaasiga ka
 etud pinnalt. Loomulikult, algselt pani ta ehitisse 7 dollarit ruutmeetri kohta, kuid nüüd saab 
tulu praktiliselt raha kulutamata. 
2. JÄÄTMED - IGASUGUNE VÄLJAVISATAV PRODUKT, MIS ON KASUTU SEEPÄRAST, ET TE EI 
MÕISTA SEDA KASUTADA. Looduses jäätmeid ei ole, ning ka meil ei saa olema. Kuid teeme 
paranduse, meie sünteetilisel ajastul: peaaegu ei ole. Sünteetika tuleb põletada tünnis. 
Plastpudelid lähevad suures koguses taaskasutusse. Kõik ülejäänud läheb kompostiks, 
multšiks ja teedele raputamiseks. 
3. IGASUGUNE VAJADUS RAHULDATAKSE MÕNE ALLIKAGA. Toit tibudele: alõtša ja  
mooruspuu - ülevalt, sorgo ja mais - kulissilt, rohi ja kaunviljad põlluribalt, putukad ja teod 
aiast. Toit taimedele: kompost, kõdu, langenud lehed, sideraadid. Vesi - tiigist, vihmast, mida 
säilitatakse multši ja tiheda istutusega. Ja nii edasi.
4. IGA EHITIS, LOOM JA TAIM TOOB ERINEVAT TULU. Taimed: toit, kompost, ravim, samuti 
ka kosmeetika. Kaunviljad on peale selle veel meetaimed, lämmastikukogujad ja kahjurite 
eemalepeletajad. Puud võivad olla karkassiks aedoale. Aiavõrk - suurepärane karkass 
murakale, vistaariale või teistele "elavtaradele" ehk hekkidele.
5. MAALAPPIDE TSOONIDEKS JAOTAMINE VÕIB KERGENDADA TÖID KAHEKORDSELT.Nagu ka 
elus,on meie aiamaal nokitsemisel oma kindel osa korratusel. Tehes ükskõik millist tööd - 
näiteks, seome kurke üles, - teeb professionaal mitmeid kordi vähem liigutusi kui algaja. 
Kujutage ette, et peenrad paiknevad ümber samba kiirjalt, nagu karikakra õis: kui palju 
vähem tuleb tassida veeämbrit? Või: "Köögiviljad tasuvad teile selle eest, et nad on otse 
köögiaknast nähtavad". Sõidud suvilasse - samuti näide halvast tsoneerimisest. See on tõsine 
asi. Sellega peab midagi tegema!

Ma püüdsin olla napisõnaline. Tundub, et see õnnestus mul. Kuid see-eest teate te täpselt: kui 
see pole teile, võite rohkem mitte lugeda. Kui aga huvitab, alustagem peamisest: miks ei pea 
maad kaevama? Kui mitte kaevata, siis mida teha?

MUINASJUTT SELLEST,KUIDAS TÖÖ TAPPIS VILJAKUSE
Epigraaf: "Raske,pidev töö värskes õhus teeb inimesest looma" M.Uspenski;
"Ebaproduktiivne töö, peale selle, tõmbab kaela haigusi" - autori tähelepanek. 

Looduses ei lange mullaviljakus mitte kunagi. Sellest saab teha lihtsa ja ilmselge järelduse: 
kui me oleks teinud maaga midagi õiget, kasulikku, suureneks tema viljakus pidevalt. Saak 
kasvaks. Taimed hämmastaks oma võimsuse ja gigantsusega. Ning mingisugust mulla 
hävinemist ei oleks!
Me kaevame maad massiliselt. Enamik suvilaomanikke arvab, et kogu suvila maaala tuleb läbi 
kaevata. Nad ei märka, et saakiandvate taimede all on mitte rohkem kui 30% mullapinnast. 
Ülejäänud maaala haritakse tööd armastavalt läbi vaid võitluseks umbrohtudega. On 
näidismajapidamisi - neil on kõik ideaalselt korras, ning täis istutatud, kuid kogu oma vaba aja 
on nad - eesvõitlejad. Ma ei kuulu nende hulka: ma olen tööga liiga hõivatud, peale tööd aga 
armastan puhata, peale selle veel mägedes käia ja sõprade juurde sõita. Erinevus selle vahel, 
kui vähe ja ebastabiilselt annab maa, ja kui palju ja stabiilselt tuleb temaga töötada, šokeerib 
mind lihtsalt. Nii ei pea olema! Peab olema vastupidi. Võttes tööarmastajate ees mütsi maha, 
jätkan ma vastuse otsingut küsimusele: mis see on, mida me teeme valesti, nii valesti, et 
tööarmastus on vajalik?!



KES LOOB MULLAVILJAKUSE
Epigraaf: "Püüdke välja lõigata ürgsest stepist mullakuubik - te näete selles rohkem rohujuuri, 
vaklade ja tõukude käike, kui mullas. Kõik see paneb elu mullas keema, ning lõpptulemuseks 
on võrratu, mitte millegagi võrreldav, elav muld, kui käsn". Akadeemik Dokutsajev.

Kallid aiapidajad, meie muldade viljakust ei loo meie! Meie, kõigi oma labidatega, kõige oma 
tehnikaga, kastmiste ja väetamistega hävitame pidevalt viljakust. 
Viljakust, see on mulla võime anda toitaineid, koguda ja hoida niiskust ja õhku, loovad juba 
miljardeid aastaid elavad organismid mullas. Need, kes elunevad mullas,: ennekõike juured, 
vihmaussid ja putukad, nende käikude seintel aga mikroorganismid. Ja need, kes tegelevad 
surnud orgaanikakihi ümbertöötamisega,  needsamad vihmaussid, putukad ja mikroobid - 
mulla pealispinnal. Just see elus sisemus pluss elav välispind ongi muld. Savi, liiv ja teised 
materjalid pole muld, vaid kõigest selle karkass. 
Elusus loob mullastruktuuri: kaevab kanaleid ja käike. See struktuur ei hävine sajanditega. 
See kindlustabki elu: imab ja kogub vett, juhib õhku, laseb alla süsihappegaasi, ilma milleta 
mineraalid ei lahustu. Kõik see tuleb atmosfäärist, ning seepärast on atmosfääriga otsene seos 
- see on mulla elu alus.
Kündmine ja kaevamine loob rikutud, segipööratud mullakihi, mis vajub kiiresti peale esimest 
vihma. Muld isoleeritakse atmosfäärist. Kõik elusstruktuur rikutakse. See on sama, kui jätta 
auto pressi alla, ning hiljem imestada, miks see ei sõida. Läbi kaevatud muld saab šoki, 
tardub: ei hinga, ei ima vett, kuid peamine - lakkab toitainete andmine. Pealispinna 
paljastumine, ning struktuuri segi paiskamine - kõige efektiivsem meetod mulla, kui aktiivse, 
viljaka keskkonna hävitamiseks. 
Ning sellega me olemegi hõivatud. Hea küll, kui ükskord, aga kaks korda aastas. Püüdlikult 
viime mulla jõuetuseni, hiljem aga üritame kogu suve korvata seda, mida rikkusime. Kuid - 
asjatult. Rikutud struktuuri ei asenda millegagi. "Segu savist, liivast, orgaanilistest jäätmetest 
ja mineraalidest, isegi vajalikus proportsioonis ei ole kaugeltki sama viljakusega võrreldes 
sama koostisega mullaviljakusega." (Grando, mineraal-orgaanilise teooria autor, eelmise 
sajandi lõpp). 
Niisiis, armsad suvilaomanikud, käes on nõiaring. Laotanud sõnnikut, kaevanud, kobestanud, 
kastnud, väetanud (viies mulda uusi stimulaatoreid, mis on maitsestatud kavalate koostistega, 
sõelutud, jälgides horoskoope, soojendades mulda oma soojade kätega), te tapate viljakust. 
Ning ta püsib miinimumil. 
Kust aga võtab toitu looduslik muld? 



MILLEST TOITUVAD TAIMED
Epigraaf: "Kui me tahaksime hukkunud maaviljelusele süsteemi luua, siis meil ei maksaks eriti  
selle ülesande kallal vaeva näha: piisavalt on toodud nõuandeid sügava kündmise 
pooldajatelt, kes küsimuse mulla toitainete tegevuse kohta lahendasid kõige hoolsamal 
viisil..." I.E.Ovsinski,1899a.

On faktid, mille me võtame omaks, sest me usume teadust. Näiteks, Galina Sergejevna 
Satolova, kalorivaese toitumisteooria autor meenutab sageli oma vastastele - oponentidele: 
baleriin kulutab ööpäevas kuni 8000 kalorit, kuid tema toidu ratsioonis on mitte rohkem kui 
1000 kalorit. Miks baleriinid ei sure, vastupidi, omavad endas füüsilist täiuslikkust? Meil on 
sarnane situatsioon. Kuidas on nii, et looduslik muld, mida ei väetata millegagi, toodab 
tuhandete aastatega biomassi ,aga parimad meie põllud, mida väetatakse igaaastaselt ja nii 
rikkalikult, ei anna sellega võrreldagi?
Juba peaaegu sada aastat peetakse seda ilmseks: muld jääb ruttu jõuetuks, kaotab 
toiteelemendid, ning peamine ülesanne - korvata neid puudusi regulaarselt. Ja vot "uudis": 
just siis, eelmise sajandi lõpus, Ovsinski ja veel rida Euroopa teadlasi tõestasid, et see pole nii. 
Tundub, et me seisame silmitsi kõige märkimisväärsema agronoomilise müüdiga sel sajandil. 
Agrokeemia õpetas ja õpetab ainult vees lahustuvaid elemente. Muld aga sisaldab ja imab 
kordi rohkem seotud ja lahustumatuid aineid. Ja asi on selles, et looduslik, aktiivne muld 
lahustab ja annab seda ammendamatut tagavara edasi taime juurtele. See ongi viljakus. 
Atmosfäär on koostiselt mullaga üsna sarnane. Aktiivselt hingav muld saab õhust suures 
koguses lämmastikku, hapnikku, süsihappegaasi ja vett, samuti märgatavas koguses nitraate, 



ammoniaaki, metaani, vesiniksulfiidi, joodi, fosforit ja orgaanilist tolmu. Paljudele orhideedele, 
samblikele, bromeeliatele ja teistele taimedele, mis elavad ilma mullata, piisab eluks vaid 
sellest. Küntud muld, tänu mulla kanalite lõhkumisele, peaaegu ei hinga, ei vaheta atmosfääri 
gaase, ning ei saa õhust aineid kätte. 
Mulla mineraalbaas - aluspinna liiv, savi, sisaldavad kõiki põhilisi elemente (välja arvatud 
lämmastik, - kaalium, fosfor, kaltsium, magneesium) ja mikroelemente (tsink, jood, väävel, 
mangaan, raud, molübdeen, boor, jne.) kogustes, mis on kümneid kordi suurem, kui saagiga 
välja tuuakse. Künnikihi ümberpööramisel jäävad kõik need elemendid mittelahustuvasse 
olekusse. Tähtis on aru saada sellest: looduslikus mullas ulatuvad juured väga sügavale - kuni 
2-4 meetri sügavusele, ning kogu see maht teenib neid toiteallikana! Võrreldes sellega 
künnikiht aga mannetult vähe.
"Vana (1899aastal!) mulla töötlemise süsteem raskendab toidu valmistamist 
taimedele...töötlemise formulid ja väetiste retseptid on ammu saanud juba anakronismiks(!!!), 
ning vana (künni) süsteemi pooldajad, rikkudes oma töötlemistega maa, püüavad oma vigu 
maskeerida väetamiste ja lupjamistega. Nad toimivad antud juhul nii, nagu arst, kes annab 
ühe käega mürki, ning teise käega vastumürki, kinnitades seejuures, et kogu see protseduur 
on tema patsiendile kasulik". 
Püüdlused on tõesti suured. Me kulutame ennast ja töötame, ning sellele vaatamata kaotame 
saaki tänu põuale ja liigniiskusele, mulla tihenemisele ja leostumisele, nende tingimuste pärast 
haigestunud ja nõrgaks jäänud taimedele. 
Uudishimulikele toon andmed, tollaste teadusklassikute Degereni ja Slessingi, samuti Osvinski 
enda käest, mullas olevate erinevate ainete kohta. Panen tähele: tolleaegsete uuringute 
ülitäpsus kutsub esile austust. 
Lämmastikku vajavad taimed hektari sajandiku kohta kuni 1,5kg. Umbes 0,1kg saab kastest, 
sama palju sademetest. Küntud mullal on see kõik. Kui aga muld on struktureeritud, ning 
kaetud kõdukihiga, lisandub sellele: 
1. Kõdu jahtub kaks korda kiiremini, seega suureneb kaste kogus kahekordselt. Pisiasi? 
2. Kõdu all on muld niiske. Niiske kõdu fikseerib topelt, niiske savi aga 20 korda rohkem 
lämmastikku, kui kuiv. 
3. Seda me aga ei teadnud: rikkumata mulla kanalid ja tühikud imevad vett kaks korda 
rohkem, kui sademed annavad. Ja nendes on kuni 0,6kg lämmastikku hektari sajandiku kohta. 
Saagi jaoks juba piisavalt! 
4. Bakterid, seened, mikrovetikad, ning teised elusorganismid fikseerivad kõduteki all 
aktiivselt lämmastikku, imedes seda endasse ja andes mulda. Ning nad annavad kuni 15kg 
lämmastikku sajandikule. Kõdumullas võib olla kuni 80kg lämmastikku sajandikul! Vaja on aga 
1,5kg. (Las elab ja õitseb mineraalväetiste tootmine!...) 
Kaaliumit vajab saak 1,0kg sajandikule, erinevates muldades on teda 3-19kg sajandikul. Meie 
mullad - ühed kõige rikkamad. Happe olemasolul vabaneb kaalium ja muutub lahuseks. 
Peamine lahustaja süsihape. Degeren tõestas selle kogemuste najal. 
Fosforit on vaja kuni 0,5kg sajandikule. Muldades on 30-80 kg fosfaate sajandikul. Muldi 
harides blokeerime me hapete biotootmise. Ja toodame väetisi. 
Kaltsiumit on vaja kuni 2,5kg, muldades on seda aga 20-200kg! Tema kättesaadavus sõltub 
samuti happeliste produktide olemasolust. 
Savimuldade lupjamine suurendab küll poorsust, kuid "ratsionaalse koostisega poorsus on 
garanteeritud ka ilma nende apteekrivahenditeta".
Teised elemendid on mullas veel suuremates kogustes, ning omastatakse samadel tingimustel. 

"Ilmselgelt, mõtlevad nad, (künnipooldajad), et loodus ei tea, kuidas toitu mullas jaotada, 
annab osasid aineid külluses, teised aga unustab, või annab mitteomastataval kujul, mille 
pärast kunstlike väetiste tootjad tegidki vajaliku. Nad unustavad, et puutumatutes steppides 
ja metsades, kus inimene ei ole mulda kaevamisega rikkunud, toodab loodus ilma 
kunstväetisteta sellist rikkalikku taimestikku, mida ükski kummardaja kündmisega ei saavuta 
kasutades või koormate kaupa väetisi. 
Ning kui isegi väetise sai aiapidaja tasuta, ning kui nad isegi said taimi aidata, siis isegi sel 
juhul jäid künnipooldajad jõuetuks võitluses põuaga, või vastupidi - , küntud muld märgub 
liigselt sagedaste vihmadega, mis võib saagi hävitada lõplikult...".
Milline siis peab muld olema, et olla iseenesest viljakas?



VILJAKUSE NELI TINGIMUST
Tingimused toitainete vabanemiseks ja mulla aktiivsuseks on järgmised:
1. OPTIMAALNE JA PIDEV NIISKUS. Kui on liiga kuiv, muutub muld tihedaks, aga elu temas 
praktiliselt sureb, - lõpeb orgaanika lagundamine ja lämmastiku fikseerimine. Liigniiskuses 
kõik lämbub, ning algab kahjulik hapnikuvaene orgaaniliste jäätmete käärimine (silostumine).
2. ÕHUÕÕNSUSTE JA KANALITE SÜSTEEM, MIS ON SEOTUD ATMOSFÄÄRIGA. Ilma hapnikuta 
ei toimu lämmastiku üleviimist taimedele omastatavasse vormi (nitrifikatsioon), ei tööta 
happed, lahustuv fosfor, kaalium ja teised elemendid; ilma kanaliteta muld ei kurna vett 
(sisemine kaste), ei ela mikroobid, vihmaussid ja putukad.
3. SUVEL PEAB MULD PIDEVALT OLEMA ÕHUST JAHEDAM. Vastasel juhul ei teki sisemiste 
õõnsuste seintele kastet. Üldse on temperatuuri tõus stress juurtele ja mulla elulisusele.
4. SÜSIHAPPE (H2CO3) LIIG MINERAALIDE LAHUSTUMISEKS. Süsihape tekib süsihappegaasi 
ühinemisel veega. Ilma temata ei anna alusmuld lahusesse toiteelemente. Nii moodustub 
juurtele parim keskkond.

 Tulen nende punktide juurde tagasi.

1 ja 2. NIISKUS JA ÕHK.
"Sügav künd lõhub kõdunenud juurte ja vihmausside poolt loodud kanalid, ning peenestab 
mulla pulbriks, millest peale esimest vihma moodustub tainas, hiljem kuivades kui tellis, ning 
ta praguneb. Ümberpööratud alusmuld on veel vastuvõtlikum kahjuliku mullakooriku 
tekkimisele, mis lõplikult pidurdab õhu juurdepääsu mulda..." Aga meie kallame veel ülevalt 
vett juurde! Kõblas aitab pisut niiskust hoida, kuid kobestamine ei suuda mulda päästa 
lämbumisest: liiga paks, tihe mullakiht, ning lühiajaline struktuur - kuni esimese vihmani.
Niiskus ja õhk - ei ole eraldi, nagu meie naiivselt usume, esiteks kaevame ja siis kastame. 
Tulles läbi juurekanaleid, täidavad vesi ja õhk need koos, ning tasakaalustavad üksteise 



koguse, hoides soodsaimat olukorda. Kanalid, mis jäävad igaaastaselt maha surnud juurtest, - 
need on mulla "poorid" ja "kopsud". Neid on miljoneid, ning paljud ulatuvad kuni 4 meetri 
sügavuseni. Ilmselt pole mullas midagi tähtsamat nendest kanalitest. Nad juhivad mulda 
õhku. Nende seintel on kõige halastamatuma kuuma ajal sisemine kaste, andes niiskust kaks 
korda rohkem kui sademed. Kanalite kaudu valgub vihmavesi alusmullani, ning ülemine kiht 
pääseb liigniiskusest. Nende kaudu langeb ka süsihappegaas, ning nendes toimub mineraalide 
lahustumine. Nende seintel elavad õnnelikult mikroobid, assimileerides õhust lämmastikku. 
Kuid kõige tähtsam: mööda neid valmis, niiskeid kanaleid, liiguvad kergesti noorte taimede 
juured, jõudes kergesti alusmulda, kus on vett ja toitu. 
Kuiva käes ei kannata, ning kasv on parem kartulil, mis on pandud mahalõigatud lupiini 
kõrvale. Juurviljad kasvasid hämmastavalt pikaks ja ühtlaseks. 
Aiapidaja põhiline eesmärk - hoida seda struktuuri ja selle ühendust õhuga. Selleks:
1)mulda ei töödelda sügavamalt, kui 4-5cm, ja
2)muld on pealtpoolt pidevalt kõduga kaetud. Nagu ka looduses. Mulla harimine seisneb 
umbrohujuurte läbilõikamises lameda lõikajaga. Sellisel režiimil kobestab muld suurepäraselt 
iseennast, ning tema viljakus "elustub".

3. MULLA JAHEDUS
Vajaliku temperatuuri ja süsihappegaasi loob kõdumultš. 
Et vesi kondenseeruks mulla tühemikes, peavad nad olema jahedad. Varjus veel jahedamad. 
Just seepärast on mets nii vettandev, seal sünnivad isegi ojad. Siiski on nitrifitseerivatele 
bakteritele vaja, vastupidi, soojust. Kuid kui mulda kaevata, on see lahendamatu vastuolu: 
kevadel kaotab muld kiiresti jaheduse ja kuivab, taimed aga kannatavad lämmastiku puuduse 
käes, ja meie puistame salpeetrit. Kõdutekk lahendab selle probleemi. Muld, mis on multšiga 
kaetud, on pikalt, kogu suve, piisavalt jahe. Kõdu soojeneb ise kiiresti, ning temas toimub 
aktiivne nitrifikatsioon, ning teiste elementide vabastamine, mis mööda kanaleid jõuavad 
noorte juurteni. 

4. SÜSIHAPPEGAAS.
Degeneri kogemused näitasid, et hapete olemasolul lahustuvad fosfaadid 30 korda kiiremini. 
Teised elemendid - umbes samuti. Mineraalide lahustamiseks vajalikud happed eritavad 
taimejuured ise, samuti mikroobid. Kuid peamine lahustaja - süsihape, tema allikaks on 
süsihappegaas. Teda eritavad hingamisel putukad ja mikroobid, lagunev orgaanika. Ta on 
vajalik fotosünteesiks: kui tõsta tema sisaldust õhus 15-20%-ni, võib saak paraneda poolteist 
korda. Seepärast tehakse kasvuhoonetesse spetsiaalsed põletid, mis tõstaksid süsihappegaasi 
taset õhus. Noh, ja siin  - viga! Süsihappegaasi liig lämmatab nitrifikatsiooni. Siit metsikud 
kogused lämmastikväetist ja nitraatide probleemid. Ja jällegi väljapääs: kõdumultš. 
Moodustunud soojas kõdus, langeb sösihappegaas, kui raskem, mööda kanaleid alusmulda, 
kus jääb süsihappena püsima. Ülesse aga jääb õhk ja toimub aktiivne nitrifikatsioon. 
Vot nii. Ivan Jevgenevitš Osvinski  jättis alati põllule kõrred ja pealsed. Peale varajast saaki 
külvas ta kauntaimi, mis sügisel maha lõikas. Nii kobestus muld ja tekkis kõdu kiht. Otse 
kõdule kevadel ka külvas, 3-5cm sügavusele. Hiljem käis kaks kolm korda külvid läbi 
rohimisrauaga, selle sama lameda lõikajaga, millega lõikas läbi umbrohud. Hiljem kattis 
kultuur mullapinna, arenes kiiresti ja varjutas mulda. 
Niisiis, ühe puidust adra abil, kasvatati fantastilist saaki iidses Mesopotaamias ja Egiptuses. 
Juba ammu lähevad arenenud maade farmerid üle künnita põlluharimisele. Ning siin küsimus: 
kui kõik on nii lihtne ja hea, miks me siis kaevame? Miks meid õpetatakse maad hoolikalt 
harima?

MIKS ME KAEVAME ?
Vastus osutus nii lihtsaks, sellest arusaamine aga nii oluliseks, et ma jagan seda teiega.
Toimub vaid see, mis on kellelegi kasulik. Või vajalik. See pole halb, ega ka hea, see on 
objektiivne. Saades sellest aru, on palju lihtsam leida selle ilmingu põhjuseid. Ja meie teiega - 
ma juba mainisin seda - teeme pidevalt seda, mis on meile vajalik (tähendab, 
mittemateriaalses mõttes, tuleb välja). Et oma elu parandada, püüame me parandada teiste 
elu. Sageli küsimata. Kuidas muidu seletada, et teised mõnikord ei tea, kuhu pageda meie 
"hoolitsuse" ja "abi" eest? Aga ausalt seletamiseks ei jätku meil tavaliselt vaimu. Räägin seda 
sellepärast, et see,kes meile kõik, mida on vaja, ning mida ei ole vaja, maha müüb, parandab 



sellega oma elu - saab sellest tulu. Ja, pange tähele, mida rohkem on seda tulu, seda enam 
peame me uskuma teda meie eest hoolitsemisel. Siit erinevate reklaamide selline veenvus ja 
mitmeplaanilisus.  
Kõige esimene ja edukas reklaamikampaania oli sellest, et me ei saa ise elada, ning peame 
uskuma teiste silmade läbi nähtut, ning teiste kõrvade läbi kuuldut. Aga keda siis. Meile müüdi 
meie hirmud. Me maksime oma mõistusega, andes peaaegu kõik. Meiega oli kerge töötada: 
tehes meile ettepaneku, sageli lihtsalt meile asju, mõtteid, kultuuri atribuute, moraalseid 
väärtusi, ning poliitilisi mänge kaela määrides, loobusime me nägemast saaja kohalejõudmist. 
Me lõpetasime aru saamast, et iga kord me ostame ja maksame reklaami eest, ning veel 
rõõmustame selle eest, et meil lubati seda teha. 
Piisavalt lihtne on meid hirmutada kaariesega, või sundida imetlema šampooni: siia sobib 
teaduse ilus näilisus. Raskem on müüa kalleid ravimeid: tuleb luua teaduslik haru. Kuid see 
tasub end ära. Kuni toodetakse relvi, toimuvad ka sõjad. Ja meil tuleb realiseerida müüte selle 
kohta, et üks rahvus võib olla ohtlik, teine aga mittevajalik. Politsei müüb meile korda, selleks 
aga, et me seda ostaks, on vajalikud kurjategijad. Valitsus müüb seaduseid, selleks on vaja 
aga seaduslikkusetust. Meie toome kasumit, nemad aga töötavad!
Inflatsioon tekib ainult seepärast, et see on allikaks grupi inimeste seaduslikult suureks 
sissetulekuks. Seaduslikuks ilma jutumärkideta: selliseid seadusi nad juba mõtlevad välja. 
Ammu on selge: et olla tervem, tuleb süüa kaks korda vähem, rohkem liikuda ja rohkem 
ennast austada. Kuid millega siis käsite tegeleda arstidel, ravimitootjatel ja 
toiduainetetööstusel? Alati on odavam maksta teaduse loodu eest,kui kaotada tootmine. 
Muusika aga tellib see, kes maksab. Meie kultuuri, meie maailmavaadet loovad need, kes 
müüvad. Tänapäeval ostetakse 80% toodangust mitte sellepärast, et see on eluks vajalik, vaid 
lihtsalt seepärast, et ta on toodetud. Selline on statistika.
Sajandi algusest pannakse raamatute vahele kirjut reklaami uute tööriistade, väetiste ja 
kemikaalide kohta - teaduse ja tehnika progress! Ja see teadus oli juba tellitud, ning makstud 
ette, nagu laviin. Maailm uskus, ostis, loos müüte maaomaniku õilsast tööst, ja mis vahet on, 
mis toimub mullas? "Töökuse" kultuur on sobilik igale valitsusele. Kellelegi oli kasulik maksta 
mitte kvaliteedi aga kvantiteedi eest. Mitte tervisest hoolimine vaid haiguslehed. Nüüd me 
maksame seda, mis kõik sellest on välja tulnud. Vot kaevame oma aiamaad nagu neetud. Vot 
kannatame tööholismi käes. Tõesti, oma veendumuste eest tasutaksegi meile! Aamen.  

ARUKAS MULLA HOIDMINE
Jumal näeb, ning mõistab: seekord saab praktikumi asemel õpiku filosoofilisest aiapidamisest. 
Kuid kõik kirjutatu tundub mulle väga tähtis. Ja ma olen kindel, et just sellest tuleb praegu 
kirjutada. Meil on lihtsalt hädavajalik muuta meie põllumaade situatsiooni. Tundub, et 
aiamaapidamises "ei oska keegi elada nii, kuidas meie ei oska". Aed - ei ole selline probleem, 
teda saab kuidagi puhastada ja parandada aasta-paariga, ning kogenud aiapidaja võib 
seejuures aidata. Kuid aiamaa - see on teine asi. Mõistliku aiapidamise ideed on väga 
praktilised, nende peale tuleb igaüks, kes seab endale ülesandeks kasutada taimi, mitte 
töötada nende heaks. Veel tähtsam on, et seejuures toimub mulla, ning roheluse  taastumine 
nende kahjustamise asemel, mida kutsuvad esile traditsioonilised mullaharimisvõtted. Maailm 
nimetab seda orgaaniliseks ehk taastavaks maaviljeluseks.



"MIDA TÄHENDAB TAASTAV MAAVILJELUS"? 
Epigraaf: "9000 aastat kasutas inimkond põllumajanduses vaid looduslikke faktoreid, ning 
selle peal kasvas tsivilisatsioon". Doktor Robert Rodeil.

Looduslikud faktorid - need on need, mida annab loodus: päike, sademete vesi, õhuniiskus, 
viljakad mullad, taimede immuniteet, elusolendite liikide mitmekesisus, nende võime 
paljuneda, reguleerides teineteise arvukust. Ei keemiat, ei tehnikat polnud muistsetel 
egiptlastel, sumeritel, kreeklastel ega pärslastel. Kuid neil olid põllupidajate ranged 
"koodeksid" ja "kalendrid", ning nende teraviljasaak ulatus CAM200-ni. CAM tähendab: mitu 
korda korjati rohkem, kui külvati. Püüdke endale ette kujutada meie põllupidaja saatust, kui 
tema saaki mõõdetaks CAM-ides... Nii edukalt kasvatasid asteegid ja maajad ühel põllul 
kõrvitsaid, maisi ja aeduba. Seemned külvati auku pulga abiga, umbrohud sõtkusid puruks 
härjad, kelle kabjad olid mähitud vildi sisse. Muistses Hiinas jälgis mullaviljakust seadus. 
Esimeste jõuetuse märkide ilmnemisel pidi pere põllu kogu pealmise kihi spetsiaalsesse ruumi 
vedama, segama võrdsetes kogustes jõevetikate ja mudaga ja tassima põllule tagasi. On 
teada, et kõrgeimat saaki annab uudismaa, aga juba kolmandal aastal langeb see järsult. 
Nüüd me teame - seda mitte toidu puudusel, vaid selle mitte kättesaadavusel. Ja viljakuses 
mängib peamist rolli orgaanika - kõdu, huumus. Tema annab ka võimaluse kasutada 
looduslikke faktoreid. Selle idee töötas välja USA orgaanilise maaviljeluse konsultant Robert 
Rodeil. Nii kasutatakse loodust:
PÄIKE.
Päikesesse säästva suhtumise näitaja - taimede kasulik mass ruutmeetrile. Me ei oska 
sõbrustada nendega. Kaheksa kuud aastas valgustab ta kasutult maad, tekitades paremal 
juhul umbrohte, sageli aga lihtsalt tappes mulda kuivuse ja kuumaga. Taimed, aga, vastupidi, 
varjutavad üksteist sageli ja kannatavad päikese puuduse käes: me istutame aiamaa äärde 
aga puud, hiljem aga püüame nende all köögivilju kasvatada.
"Organistid" ei lase mullal paljalt olla. Kõdule varajased köögiviljad: redis, salat, seejärel 
põhikultuur, näiteks pipar. Enne varajaste saagi koristamist külvatakse maitseroheline, ning 
vürtsitaimed, enne pipra koristamist, suve lõpus - uuesti redis ja salat. Põld on roheline kuni 
hilissügiseni, umbrohutõusmed on aga sügavas varjus.
NIISKUS.
Palju tähtsam on teda hoida, kui hiljem lisada. Pidevalt varjutatud paljude kultuuride poolt, 
kaotab muld mitu korda vähem vett. Struktureerituna kogub ja hoiab seda mitu korda 
rohkem. Kõdukiht on pidevalt kobe, ning kaitseb mulda päikese eest. Keskmise kubani suvila 
paljas muld kaotab ruutmeetri kohta kuni kaks ämbritäit vett ööpäevas! Ja pole imestada: 
need kaks ämbritäit niisutavad vaid 10cm mulla pealmist "tainast".
TOIT.
Orgaanika, nagu me juba teama, fikseerib lämmastiku massi, hoiab kõik elemendid 
omastatavas kujus, ning elustab alusmulda. Seepärast on orgaaniline muld oma olemuselt 
ülitoitev. Peale selle, kõdu loob optimaalse happesuse, ning ainete vajaliku suhte. 



Mineraalväetised rikuvad sageli nii seda, kui ka teist, mis süvendab niiskuse kõikumisi. Võib 
öelda, et kaevatud mullas kannatavad taimed pidevalt stressi käes.
HAIGUSED JA KAHJURID.
Heal orgaanikal on võime tõsta taimede immuniteeti, ning parandada taimede arengut. 
Kultuuride mitmekesisus ja vürtsitaimede olemasolu peletab kahjureid. Tulemuseks alanevad 
taimede kahjustused vähemärgatavaks, ning võitlus pole vajalik.
Multš ja kultuuride kokkusobitamine alandavad oluliselt umbrohtude olemasolu, kõdu kobedus 
kergendab aga umbrohtude kärpimist. 
Nii töötades, jätkavad farmerid tarkade ideede väljamõtlemist. Näiteks, leegikultivaator: kaks-
kolm töötlemist tulega on efektiivsemad, kui kümme töötlust mürgiga, seda isegi koloraado 
kärbse vastu - seda täieliku ökoloogilise puhtuse juures! Kuid mõistliku maaviljeluse peamine 
saavutus - inimsuhted. Farmerid köidavad linlasi. Väikese tasu eest võivad nad veeta farmis 
aega, võtta osa ja kasvatada oma köögivilju, puhata ja saaki korjata, ning seda kõike odavalt. 
Ühtlasi nad puhkavad ja võtavad osa farmipidamisest. Peremees aga leiab poolehoidjaid ja 
abilisi, kindlustades enda toodangu. Minu arust on see suurepärane!
Mulla ülalpidamise kolm tugisammast: orgaanikaga multšimine, muldaparandavad 
lisakultuurid ja tasapinnalise lõikusega töötlemine - vot mille peab omaks võtma kaevamise, 
kastmise ja kõplamise asemel. Peatun põhjalikumalt nendel võtetel.

MULTŠ  JA MUU KATE.
Multšiks võib olla igasugune materjal, mis katab mulda pealt. Ta aitab säilitada niiskust, hoiab 
temperatuuri, parandab õhureziimi ja loob mullas elavatele mulda kobestavatele 
organismidele soodsa keskkonna. Kõdunev multš on samal ajal ka nendele organismidele 
toiduks, toitainete ja süsihappegaasi allikas. Paljas maa on kui lahtine haav. Selle tegi 
inimene, kes näeb looduses vaenlast. Austame tema mäletust ja heastame oma tegu. 
Multšime maapinda mitmesuguste materjalidega ja mitmel eesmärgil. Vaatame põhilisi 
instruktsioone. 
KÕPLAGA TEHTAV MULTS -  kõige kasutum, aga klassikaline. Kobestades mullapinda peale 
vihmasadu, ei tee me midagi muud kui peenikestest mullaosakestest multšikihti. See kiht küll 
kuivab, aga kaitseb alumisi mullakihte. Ta aitab vähendada aurumist ja niiskusekadu. 
Tähendab, on vaja kobestada? Ei, vaja on teha hoopis nii, et ei oleks vaja kobestada.
ORGAANILINE MULTŠ. 
Kes on harjunud kõplaga töötama, sellele multšimine ei meeldi. Kuid miks meeldib meile 
paljas maa? Kas see on siis kord? Pori. Tolm. Kuivus. Õudus. Ma tunnen vaid üht inimest, kes 
veab linnast suvilasse puulehti. Ja veel mõnda suvilaomanikku, kes jätavad pidevalt umbrohud 
peenardele. Kõik ülejäänud viskavad ära või põletavad kõik üleliigse, mis nende maa toodab. 
Aga taimed ju põevadki seetõttu, et neile miski enam tagasi ei tule!

Kuidas teha multši ja millest? Lehed, umbrohud - omad ja võõrad, õled, kõdunev saepuru, 
aganad, kõdusõnnik, kompost - lihtsalt koguge  või pange peenardele kihina. Sügisest võib 
panna ka poolkõdunenud, nõrgalt lõhnavat sõnnikut: kevadeks muutub see normaalseks. 
Kõdusõnnikut võib panna ka kevadel. Suve jooksul töötavad tõugud selle mullaga läbi. 
Sõnnikukiht - see ei ole ainult toitained, vaid palju rohkem- sõnnik ise aitab parandada mulla 
struktuuri, ta muutub huumuseks, mis on 5 korda efektiivsem sõnnikust, huumus paikneb 
juurestiku kasvamise tsoonis ja aitab paljuneda neil, kes teda tootsid - vihmaussidel. Andke 
neile toitu ja katke nad kinni, ülejäänuga saavad nad ise hakkama. Kuid sellest hiljem. 
Kevadel külvake otse multši sisse: tõusmed on suurepärased! Aga et peenar säiliks, piirake 
teda äärisega: see on pühapaik, kuhu peale ei tohi astuda. Siia võib vaid juurde lisada uut 
orgaanikat ja umbrohte. Multšile võivad ilmuda teod ja nälkjad. Seepärast ärge lisage värsket 
orgaanilist ainet enne, kui taimed on juba piisavalt suured. Seni pange kõik 
kompostihunnikusse. Aga tigusid on soovitav püüda õlle abil, mis on pandud maa sisse 
asetatud taldrikule või purki - teod upuvad sinna sisse ära. Igal juhul pole nendega suuremaid 
probleeme olnud. Multšime oma peenraid komposti ja sõnnikuga juba 3 aastat. Maa on meil 
kivikõva liivsavi. Kaevata on mõttetu – rikub vaid tervist. Kui naisel on tarvis uut peenart, 
palub ta minul piirata laudadega maatükk 1x 5 m. Siis kaevab ta auke vastavalt taimede 
arvule. Igasse auku ämbritäis valmis komposti. Sinna ta külvab, kastab, katab kilega. Istikud 
kasvavad, aga umbrohi veel kiiremini, kuid veel ei varjuta taimi. Naine tallab need maha, pealt 
aga katab 3 kihi paberiga (vanad ajalehed) ja katab omakorda veel niidetud rohuga. Suvel 
lisab veel umbrohtu, mis saadud reavahedest ja  muud taimset matejali. Kastma peaks kord 



nädalas, vihmaga pole kasta vaja. Sügisel on ajalehtede all vihmaussid, maa aga üsna kobe. 
Umbrohte ei ole üldse. Nüüd võib siia kevadel – kõdumulda on poole labidalehe jagu – külvata 
või istutada mida tahes. Kui on midagi suurt, siis jälle katta ajalehtede ja heinaga. Kui 
esimesel aastal pole saak eriti  suur, siis edaspidi juba rohkem ja rohkem. Kolmandal aastal 
võib juba terve peenra istutada täis erinevaid köögivilju. 
Selle maa harimise viisi võtsime me üle  tarkadelt makulatuuriusku inimestelt .
 Ise kirjeldavad nad seda nii.

MULTŠ
 Mais tambitakse mahlane umbrohi maha - see on kingitus ussidele. Peale pannakse paar kihti 
paberit, aga kõige parem on kartong. See kiht peab kindlustama selle, et umbrohud jääksid 
pimedasse. Kartongile pannakse kas sõnnikut, komposti, adrut kuni 10 cm -  see annab 
toitaineid ja hoiab niiskust. Külvata seemneid sinna ei saa - lindude kahjustus, aga porgandit, 
maitserohelist ei istutata.  Seepärast sobivad siia suurte taimede istikud nagu kabatšok, 
tsukkini, kapsad, kõrvits, tomatid, paprika.
Sõnnikukiht soojeneb, kartong laseb ka niiskusel liikuda, ka juured leiavad tee allapoole. Ava 
kohal on veidi mulda, sinna pannakse istik paberpotiga. Ümberringi on  muld , edasi sõnnik. 
Kuni sõnnik pole kõdunenud, kaitseb muld taime. Kastetakse vaid istutusauku, rohkem eriti 
kasta pole vaja, kui just põuda pole. 2-3 nädala pärast, kui istikud on veidi kasvanud, võib 
lisada veidi orgaanilist ainet: puulehti, õlgi, niidetud rohtu, saepuru, aganaid- kuni poole 
labidalehe paksuselt. Kuiva heinaga peab olema ettevaatlik -  seal võivad seemned olla juba 
valminud. Sügiseks on umbrohud täielikult muutunud huumuseks. Mullas on muidugi nende 
varud seemnetena olemas, sest nad idanevad järk-järgult 6-10 aasta jooksul. Kuid sinna nad 
jäävadki, kui ümberkaevamise asemel lisada igal aastal komposti või kõdusõnnikut, lihtne on 
ka kogu suve lisada taimejäätmeid - see kõduneb otse peenras.

MULTŠ KATTEMATERJALIDEST
 Veel möödunud sajandi 20. aastatel kirjutas Mitšurin, kuidas ameeriklased katavad edukalt 
marjaistandikes maa kartongiga . Tähtis on, et mari on multšil puhas ja ei hallita - saaki saab 
peaaegu kaks korda enam. Inglismaal kaeti varem maasikaistandused põhuga, maasikas ongi 
tõlkes põhumari. 
Materjal võib olla nii kile kui kangas, paks või õhuke, kuid ta ei tohi lasta läbi valgust. Tume 
kile oleks hea, kui ta aastaga ei laguneks. Seepärast sobib maasikale hästi ruberoid: seda ei 
pea enne 3-4 aastat puutuma, aga selle ajaga on ka maasikapõõsad vananenud. Multšiga võib 
katta ka puhmikulised köögiviljade maa : tomati, paprika, baklažaani, kapsa – ei ole vaja 
rohida ja peaaegu ka mitte kasta. Kuid siin on oma eripärad. 
Kilemultši puudus on see, et erinevalt kompostist ei lisa ta mulda toitaineid. Väljapääs on 
olemas-lisame kõdusõnnikut enne kile panekut - umbes poole labidalehe paksuselt. Teine 
puudus on see, et kevadel kile all soojeneb muld aeglasemalt. Sellele on lahendus: paneme 
kile vahetult enne taimede  istutamist, kui maa on jõudnud juba soojeneda. Aga kui maa oli 
kaetud läbipaistva kilega - siis võib kasvõi märtsis külvata - maa on soe. Ületamatu takistus 
on aga see, et ei saa istutada lisakultuure. See-eest on ülejäänu aga kasulik. 
Multš - see on terve teadus ja vea tegemine   võib nullida kõik teie püüdlused, seepärast 
meenutame multšimise põhitõdesid. Peenrad tehakse nagu tavaliselt, pealt aga kaetakse 
orgaanilise materjaliga. Ruberoidi kasutamisel tuleb pealt ja eriti äärtest hoolikalt katta, et 
niiskus ei saaks külgedelt auruda, muidu maa kuivab kiiresti ja tiheneb. Seejärel asume 
istutama, püüdes multšikihi peale mitte astuda. Noaga lõigatakse ristikujuline ava, mida 
väiksem, seda parem. Pulgaga tehakse istutusauk, selle pulga abil surutakse ka taim 
korralikult mulda, hoides taime pealsetest ja puistates juurte ümber komposti. Seejärel 
kastame. Ja ongi kõik. Ärge rebige auke sisse. Umbrohtudel ei tohi olla mingit võimalust 
kasvada valguse kätte. Kastavad sellist peenart põhiliselt vihmad.
Kui istandus on suur, rullige mitu rulli korraga. Liitekohtadele asetage lauajupid - teeraja 
jaoks. Multši peal ei tohi käia! See peenar on aktiivne, elusolend, erinevalt tavalisest peenrast. 
Musta kilet võib säilitada aastaid, kattes ta pealt saepuru, puulehtede või põhuga, vajadusel 
neid juurde lisades. Kilet kahjustab päike ja tugev pakane. Kui ruberoidi piserdada 
lubjapiimaga, siis ta ei kuumnene nii tugevasti üle. Kuid ei maksa karta, et ta samas mulda 
üle kuumutaks. Muld kuumeneb vaid läbipaistva katte all. 

LÄBIPAISTVAST KILEST KATTED



On niisugune kohutav protseduur nagu solariseerimine. Kevadel pannakse kile hermeetiliselt 
mullale. Tekib kasvuhooneefekt: kile ei lase päikesest soojendatud maa soojust välja. Aga 
sellise „kasvuhoone” maht on väike. Tekib suur ülekuumenemine. Umbes kuu aja pärast kõik 
elav hukkub. Muld hävineb. Ei kujuta ette, miks seda vaja on ja ei soovita ka seda proovida. 
Teine asi on katta talveks orgaanilise aine  kiht peenral. Siis toimub kõdunemine ka talvel ja 
kevadeks on kompost valmis. Ja vihmaussid ka tänavad – peaaegu terve talve said nad 
toimetada. Ja vihm ning lumi ei uha sealt toitaineid välja, vaid kõik läheb mulda. Tähtis on, et 
umbrohud ilmuvad kuu varem ja on toiduks vihmaussidele. Siin on kile mitmekordselt tasuv. 
Muide, kile all talvituvad hästi hortensiad, agaavid, kikkapuud ja teised pooltalvekindlad 
taimed. Kile visatakse peale, kivid raskuseks ja nii  saab säilitada õievarsi. Aga kevadel peab 
kilekattega olema ettevaatlik - kui unustada päeval lahti teha, siis võivad taimed põletusi 
saada.  Sellepärast on olemas parem materjal – lutrasiil. 

LAUSMATERJALID –AGRIIL, LUTRASIIL JA TEISED
Neid on praegu üsna lihtne osta. Nad on kilest 2 korda kallimad. Väga mugavad, kuid me ei 
oska neid veel õieti kasutada. Räägime neist peamist. 
Valge lutrasiil on läbipaistev ja loob kasvuhooneefekti. Kuid ta hingab, s.o. laseb õhku läbi. 
Oluline on, et 
a) taimed tema all ei kuumene üle- see on hea
b) muld aga kiiresti kuivab-see pole hea
seepärast sobib ta rohkem kevadiseks ja sügiseseks külvide katmiseks. Kuid selle juures on 
mõnikord teda vaja üles tõsta ja peenart kasta. Kuigi lutrasiil laseb vett läbi, võib kastmine 
vihmutamisena olla taimedele kahjulik, sest hakkavad arenema seenhaigused. Veel üks asi: 
lutrasiili saab kasutada taimede katmiseks öise kaste eest-nii võib tomatitel hoida ära 
lehemädanikku. Kuid sobib selleks ka kile.
Kui teil on tekkind küsimusi, missugune multš on parim, lähtuge oma vajadustest ja 
võimalustest. Parim on see, mis rikastab mulda teie vähimal osavõtul. Kui muld on vilets, siis 
ilma orgaanilise väetiseta läbi ei saa. Kui muld on toitaineterikas, siis võib kasutada vaid 
kattematerjale. Ühesõnaga : ilma multšita on hullem. Teadmised on olemas, nüüd leidke oma 
variant. Ja peamiseks küsimuseks on siin see, kust võtta orgaanilist materjali?

KOMPOST, MIS ISE KASVAB JA ISE KOBESTAB
Elu meie planeedil algas taimedest ja kestab edasi tänu taimedel. Kogu orgaaniline materjal 
on endised taimed. Nemad muudavad päiksevalguse glükoosiks ja annavad selle meile. Mida 
me ka ei sööks, on see ikkagi roheliste taimerakkude energia. Taimed loovad alati elu. Taimed 
ei saa olla kahjulikud, ainult et inimene unustab selle vahel ära.
Ükskõik mis taim teeb ära tohutu töö mulla parandamisel: on ju muld ta laste kodu. Ta loob 
juurkanalite süsteemi, surnud juured toidavad mullaorganisme, koguvad lämmastikku, 
soodustavad mullas ibe teket, varjavad lehtedega mulda ja kaitsevad teda väljauhtumise ja 
ärapuhumise eest. Võib öelda, et taime elu on vahetpidamata töö tulevaste taimede 
hüvanguks.
Meie käsutuses on praegu suur hulk suurepäraseid taimi, kes on võimelised tootma mulda 
ilma meie osavõtuta. Meie ülesandeks jääb vaid külvata ja kõplaga läbi lõigata.

ARUKAS MULD
Epigraaf: "Peamine saagi vaenlane - inimene".

Teeme kokkuvõtte. Muld - suletud tsükkel materjalide vahetusest, toidust, vastastikusest abist 
ja toetusest taimede, loomade ja mikroorganismide vahel. Muld - nende elukoht. Juured 
moodustavad torusid ja kanaleid õhu-, ning veevahetuseks, samuti mikroobide eluks. Taimed 
ja väikeloomad tekitavad kõdukihi mulla toitmiseks ja kaitseks kliima erisuste eest. 
Vihmaussid ja putukad tekitavad käike ja tühimikke vee ja õhu jaoks, ning täidavad neid 
toitvate eritistega. Mikroobid saavad orgaanikast mugavuse ja toitained. Sajandikul 
orgaanilisel mullal on kuni 200kg mikroobe. Mikroob elab aga pool tundi. Surres, annab kõik 
omandatu lihtsate toitainetena juurtele. Peale selle, mikroobid omastavad lämmastikku õhust, 
ning annavad selle samuti taimedele. Ja kooselu tsükkel algab algusest. Ja nii - miljoneid 
aastaid.
"Inimene saab kilost rauast teha kilo naelu. Loodus aga tekitab kilost seemnetest ilma jõudu 
kulutamata tsentner toodangut", - märgib J.I.Slašinin. Ta jagab avastust: kaval Marks, 



selgitab "Kapitali" neljanda köite lõpus juhuslikult, et absoluutse lisaväärtuse allikas - loodus, 
taimede võime muuta päike leivaks... tsivilisatsiooni kindel tee - loodusväärtuste lõputu 
suurendamine. Kuid meid suunati mitte sinna steppi...
Pikka aega mängis keegi künniviljeluse loomist. Luues mitmeid tootmisele ja teadusele 
mittevajalikke harusid. Kulutades vahendeid, millest oleks piisanud uue tsivilisatsiooni 
loomiseks. Mitme põlvkonna töö oli suunatud võitlusesse praktiliselt kõigi rikaste muldade 
välja suretamisele ja hävitamisele - kõik tuntud mustmullad on praeguseks praktiliselt uhutud. 
"Teaduslikku" allakäiku põllumajanduses elas üle kogu maailm. Nüüd on kätte jõudnud aeg 
seda kõike parandada - tegeleda oma saagiga.
Nüüd on arusaadavam, mis on kesa, miks isegi musta kesa all olev muld taastab aastaga osa 
oma viljakusest: taastub elus struktuur, juurekanalid ja osa orgaanikast. Kuid me saame ja 
peame looma seda kõike ise,  - mulla jaoks, tähendab - taimede jaoks, tähendab - iseenda 
jaoks. Siin on nüüd saagika maaviljeluse üldised tööprintsiibid aiamaale:
1. MITTE KUNAGI ÄRA KOBESTA MULDA SÜGAVAMALT, KUI 5CM. Kobesta kõdukihti ja hoidu 
struktuuri lõhkumisest. 
2. KATA MULD KLIIMAKÕIKUMISTE EEST ORGAANIKA VÕI MINGI MATERJALI KIHIGA. Et muld 
"toimiks" edasi, mitte ei hakkaks kuivama ega riknema.
3. ROHKEM LOOMI OMA TOIDUGA, NING HOOLITSUST MULLA VÄIKELOOMADE ÜLE. Anna 
mullale rohkem orgaanikat, kui temalt võtad, ning ta annab sulle veel rohkem, kui enne andis. 
Komposteeri kõike, mis kõduneb. Kõdu anna vihmaussidele - nad tassivad selle ise mulda. 
Tekita kompost otse peenral.
4. KARDA PALJAST MULDA! ÄRA JÄTA MULDA ILMA TAIMEDETA. Külva vabale maale sideraate, 
või muud, mida käepärast on. Juurtest ära sikuta!
5. KUNAGI ÄRA USALDA TEADUSLIKKE SOOVITUSI, MIS NÕUAVAD TÖÖKULU 
SUURENDAMIST. Pea meeles: töö - see on see, mida tuleb teha loodusseaduste 
mittearvestamise pärast.
Järgmine peatükk on aga neile, kes üldse ei taha aiamaal töötada. Kuid värskest köögiviljast ei 
keelduks...

ARUKAS PEENAR (Neljas peatükk).
Epigraaf: "Hoolikalt seina nühkides mõistsin ma, et see on aken..." Tavaline asi.

Lääne farmer - "organist", kasvatades värskeid köögivilju, saab sajandikult kuni 1500 dollarit 
tulu aastas. Tunnitöö peenral maksab 50 dollarit. Me arvutasime: keskmine tund meie 
aiapidajal annab 30-40 senti, seega - bussipilet.
Me kõik tahame saada väiksema pingutusega parema kvaliteediga saaki. Me tahame näha 
taimi võimsatena, ning püüame neid väetada. Enamik meist teab, millised võimsad taimed 
kasvavad kompostihunnikus, kõdukuhjas. Uskumatu - me õpime ignoreerima seda fakti! Me 
õigustame ennast: kõdu pole kusagilt võtta, raha pole, kallis... Hea kompostpeenar toodab 
viis- kuus aastat võimsaid taimi. Seejuures hoiab ta niiskust, tõstab taimede immuniteeti, 
lubab korjata kolm saaki ühelt platsilt, ning praktiliselt ei nõua hooldust. Kas tõesti on odavam 
töötada viis aastat kõblaga ja ikkagi saaki kaotada?
Hea kompost või kõdu, mida kasutatakse mulla asemel, avab taime võimalused 
maksimaalselt. Vaid orgaanikal võib näha ja hinnata lääne köögiviljasortide kvaliteeti - sest 
nad on loodud orgaanikale. 
Paneme i-le punkti: aiapidaja-"organisti" maa ei sobi üldse hinnaliste köögiviljade 
kasvatamiseks. Tal on raske teha see nii viljakaks, kui viljakas on orgaanika. Parem on 
kasutada seda muru jaoks, ning lilledele. Väikestel platsidel on orgaanika rentaabel. Kui ei ole 
vahendite ja aja ülejääki, tuleb välja: mis pole täiesti hästi, on halb. Kui jutt käib võidust, 
edust, see mis on kasutu, see on kahjulik: sest kasutule on kulutatud jõudu ja raha. Seda, 
mida võib saada 10m2-lt, on mõttetu kasvatada sajandikul. Seda, mis kannatab sõnnikut, on 
mõttetu kasvatada ilma sõnnikuta. Kui maasikas mädaneb mulla peal, ei tohi teda mulla peal 
kasvatada! Kui kõdul võib saak olla kolm kuni viis korda suurem ning kvaliteetsem, kui 
mullal,tähendab, on mõttetu kasvatada teda mullal. Siin sõltub kõik võimalustest ja 
vajadustest. Mulle endale näiteks meeldib, kui peenral kõik ise kasvab...
Haritud farmer ei pane enne seemet mulda, kui pole loonud kõiki tingimusi maksimaalse saagi 
garantiiks, minimaalsete kulutuste ja valmis müügiga. Meie külvame aialapid täis, 
muretsemata millegi üle. Haritud farmer istutab viis põõsast tomatit, kui tahab tsentner saaki, 



meie istutame sadu, kuid saaki annab meile "jumal". 
Orgaanika - eriline kultuur, ta avab sellised võimalused, mis mullas ei tule kõne allagi. 
Näiteks, saak ei suurene siin mitte ainult juurte jaoks ideaalse keskkonna pärast, vaid samuti 
istutuse optimaalse tiheduse, ning täpse taimede paigutuse ja aruka taimekoosluse tagajärjel. 
Vaatame neid järjekorras.

KUIDAS VALMISTADA HEAD KOMPOSTI VÕI KÕDU
Eelmise sajandi alguses oli kõdu detailselt uuritud Rudolf Štaineri antroposoofse kooli teadlaste 
poolt Saksamaal. Nad arvasid, et iga aine kannab endas teatud energiat. Selle jõud jääb 
püsima ka peale ainete muundamist. Midagi "molekuli mõistuse" sarnast. Bioloogiliste ainete 
jõud on väga suur. Seepärast on kõdu - elus ainete kontsentraat - elu kõige tugevam 
stimulaator. Nii arvasid antroposoofid. Ning neil oli peaaegu kõiges õigus.
Nende kogemused on hämmastavalt ilusad. Nad õpetasid parandama kõdu valmimist 
erinevate taimede keeduvee abiga. Määrasid kindlaks erinevate komposti ja kõduliikide 
kvaliteedierinevused. Tõestasid: kõdu kvaliteet on otseselt seotud loomade sööda kvaliteediga. 
Kvaliteet aga, on saagi "jõud", mis avaldub võimsalt inimeste ja loomade jõus ja tervises. 
Tähendab, suletud süsteemis "taim - loom - inimene" võib tõsta kõigi kvaliteeti ja tervist 
ideaalse seisundini. Nii tekkis biodünaamiline maaviljelussüsteem.   
"Organistile" on kõdu heaolu alus. Ta suhtub sellesse hingevärinaga: "pole kõdu - pole ka 
saaki". Hoolitsus kõdu vastu on peamine kõikidest töödest. Komposti ja kõdu valmistamine on 
kunst ja pühalik toiming. Küpse kõdu lõhn - üks meeldivamaid "organistile". Orgaanikat 
minema visata - sama, mis kristlasele leiba minema visata. Sest kvaliteetne kõdu, kamalutäis 
taimele, võib saaki kahekordistada, ning hämmastavalt parandada köögivilja kvaliteeti. 
Kõdu - see on elusorganismide kooslus, meie kooslased, abilised, kullakesed. Nende eest 
hoolitseda pole raske: toit on juba olemas. Kuid kindlustama peab niiskuse ja õhuga. Ja söögil 
ja söögil on vahe. Ja tingimused võivad olla sellised, et kõdu asemel valmib kahjulik, happeline 
"silo". Vaatame nüüd, kuidas teha kasulikku kõdu.

MIDA VÕIB KOMPOSTEERIDA?
Ennekõike - igasugust sõnnikut. Kui ta on liiga vedel, tuleb teda paar päeva kuivatada, 
seejärel segada põhu, saepuru, heina, lehtedega, ning seada kihtidena hunnikusse. 
Linnusõnnikut võib kompostihunnikusse laotada õhukese kihina, ta on liiga kontsentreeritud. 
Teda on parem panna vette vedelaks pealtväetamiseks, 1 osa 40-50-le osale veele.
Meie enda elutegevuse jäätmeid - fekaale, - ei taha paljud kasutada komposteerimiseks, kas 
siis vastikusest, või siis  veendumusest, et just fekaalid on ussnugiliste allikaks. Arvan, et meil 
on veel üks sanitaarne müüt. Muld on alati täis kõiksuguseid mikroobe ja mune. Kuid taimed 
ei oma kõige sellega mingisugust pistmist: mitte keegi ei keela meil pesta ja puhastada 
köögivilju, mida me ka pidevalt teeme, ning parasiitide käes ei kannata. Siin on andmed 
"Rahvuslikust entsüklopeediast": "Mõnedes maades, näiteks Hiinas, Belgias, Lõuna-
Prantsusmaal, on suured alad väetatud inimväljaheidetega, mille väetuslik väärtus ületab 
sõnniku 8-10 kordselt. Seda kasutatakse peamise meetodina seal, kus pole kariloomi ega 
sõnnikut, või vastupidi, kultuur on niipalju kõrge, et nõuab tugevamat väetist...". Minu tualett 
- ämber augu asemel, ja ma komposteerin seda edukalt, - ammendamatu, "koguprodukt". Ja 
peenarde saagikus kasvab ja rõõmustab. Ja väljaminekuid pole!  
Niidetud hein, põhk, lehed, saepuru, aganad, toidujäänused, riknenud toidud, liha- ja 
kalajäätmed - kõik muutub suve jooksul kompostiks, kui panna nad kihtidena ja puistata iga 
kihi vahele mulda. 
Kompostihunnikuse ei tasu visata rasvu, villa ja konte, nad ei kõdune enne 3-4 aastat. 
Loomulikult ei tohi kompostihunnikusse visata sünteetikat. Puutükid, laastud ja oksad tuleb 
peenestada ja panna teise kuhja: enne kui nad kõdunevad, saab neid kasutada drenaažina.

KUIDAS EHITADA ÕIGET KUHJA
Ennekõike - ärge tehke auku. Meie liivsavis, ning vihmades, koguneb madalatesse kohtadesse 
vesi. Ilma õhuta aga kõdundavad mikroobid surevad ja paljunevad hoopis käärimis-
hapendavad mikroobid,- nii teeme me silo ja hapendame kapsast. Selline haisev silo on 
taimedele kahjulik!
Seepärast leidke koht, kus ei teki üleujutusi. Kindlasti varju, vastasel juhul peab kuhja sageli 
kastma. Tehke 2-4m2-ne puidust, metallist või katuseplaatidest kast kõrgusega umbes 
meeter. Põhja visake põhku, saepuru, lehti: nad moodustavad kihi, mis eraldavad komposti 



mullast, ning seda on kerge hargiga võtta. Veel parem kui kuhi on ehitatud betoonpinnale: 
igatepidi mugavam töötada. Ning kõdu peab vedama käruga - selleks on vaja teekesi.
Seinu võib olla kolm - ilma esimeseta. Võib olla ka neli, kuid sel juhul peab eesmine olema 
eemaldatav: kõdu on vaja läbi kaevata ja kokku suruda. Pealt kaetakse kuhi kile, ruberoidi või 
katuseplaatidega: vihmad ei tohi toitaineid välja uhuda. Samuti vähendab "katus" 
niiskuskadusid. Niiskus on aga seda parem, mida ühtlasem. Kui kuhi on kaetud ja asub varjus, 
ei tule teda praktiliselt suve jooksul kasta. Ja viimaseks: kui te otsustasite teha kapitaalsed 
seinad tellisest või betoonist, hoolitsege selle eest, et liigne vesi saaks vihmade korral välja 
voolata.

KUIDAS TEHA, ET KOMPOST VALMIKS.
Kui orgaanika kiht on niiske ja kaitstud kuivamise eest, valmib ta üldjuhul ise. Kuid ikkagi...
Esiteks. Kui värske hein, seda enam kui tuleb niiskust kastest või vihmast, panna paksema 
kihina kui pool meetrit, võib see tugevalt tiheneda, ning alata "silostumine". Seepärast on 
heina parem panna vaheldumisi mõne kuivema kihiga. Kuid õhku ja mikroobe peab olema! 
Materjali kiht ei tohiks ületada meetrit.
Teiseks. Valmimist võib kiirendada kahekordselt, kui panna iga uue orgaanikakihi peale paar 
labidatäit mulda. Järelejäänud roiskunud, rohetav vesi kallake kuhjale- see on toiduks 
mikroobidele.
Kolmandaks. Valmis komposti saab teha ka kuu aja jooksul. Selleks kasutatakse kuuma 
komposteerimist. Sel juhul peab orgaanika maht olema lähedane kuupmeetrile (optimaalne 
kõrgus 1-1,2m). Seintes peavad olema õhuvahed, kõige parem oleks seinad teha võrgust. 
Kõrval peab olema samasugune tühi kuubik, komposti üleviskamiseks. Ruum täidetakse 
kihtidega, lisatakse valmis komposti või mulda, niiskuse puudumisel kastetakse kihte. Siin 
tuleb tunda erinevate materjalide omadusi: sõltuvalt lämmastiku või süsiniku sisaldusest 
käituvad nad erinevalt. Lämmastikurikkad - terad, seemned, leiva- ja jahutooted, 
toidujäätmed, mädanevad puu- ja juurviljad, samuti sõnnik ja fekaalid  - see on "küte": nende 
mädanemine soojendab kuhja. Kuum kuhi valmib kiiremini. Kuid need "kütjad" sisaldavad 
vähe õhku ja palju happeid. Seepärast kihitatakse neid süsinikurikaste materjalidega: oksad, 
lehed, rohi, saepuru, purustatud paber, papp. Need on õhurikkad, ise praktiliselt ei soojene, 
kõdunedes aga, vastupidi, vajavad lämmastikku. Kui võtta võrdselt ühtesid ja teisi, saadakse 
normaalne balanss. Ja see segu kuumeneb kiiresti. 4-6 päeva pärast on kuhja keskel 
temperatuur 70*C, hapnik saab otsa, mikroobid hakkavad hukkuma. Kui kuhi on kilega 
kaetud, siis toimub see kiiremini - 3-4 päevaga. Siin võtate te hargid, ning tõstate komposti 
ümber tühja kuubikusse. Ja nii neli korda. Tülikas. Kuid see-eest võib juba juunis peenardele 
puistata värske komposti kihi. Ja saada seda suve jooksul kolm portsionit. Lääne farmerid 
komposteerivad sageli just nii.
Järeldused on sellised: kui kuhjas on peamiselt lämmastikurikkad materjalid, tuleb valmis 
kompost üle raputada tuha, kriidi või lubjaga - desoksüdeerib. Kui aga materjaliks on vaid 
süsinikurikkad materjalid - lisage lämmastikku: karbamiidi või salpeetrit kilogramm 
kuupmeetrile - kõduneb kiiresti ja toiteväärtus säilib.

VALMIS KOMPOSTI (kõdu) on kerge ära tunda. See on tume ja ühtlane: erinevused erinevate 
komponentide vahel on praktiliselt kadunud. Kuid peamine - lõhn. Kõik ebameeldivad lõhnad 
on kadunud. Valmis kompost lõhnab värske mulla või metsakõdu järgi. Täpsemalt, see muld 
lõhnab komposti järgi, kui temas on orgaanikat. Kui ei lõhna - on see muld elutu. 

KOMPOSTI TEE. Üks labidatäis komposti jäetakse nädalaks 20 liitri veega seisma. Saadakse 
väetis. Seda sama teeme me lehma-, või kanasõnnikuga. Täiesti elustunud väetis! Tõsi, kui on 
olemas kõdumultš, pole selliseid meetmeid vaja - see väetab ise ja hoiab ka niiskust.

MEENUTAME TÕUKE. Meditsiiniteaduste doktor, arst, Anatoli Mihhailovitš Igonin pühendas oma 
elu vihmausside kasvatamise tehnoloogiale. Ta märkas, et "...inimese tervis on otseselt 
seotud vihmausside tervise, ja heaoluga". Ja see ei ole liialdus. Lastes läbi seedetrakti mulda 
ja orgaanilisi jäätmeid, loovad vihmaussid unikaalse aine - biohuumuse. Toiteväärtuse ja 
bioloogilise aktiivsuse poolest on ta palju väärtuslikum kõige paremast kõdust või kompostist. 
Kommerts agronoomia aga hävitab esmajärjekorras vihmausse: nad kardavad kuivust, 
happesuse häireid, liigsoolsust, ning orgaanika puudujääke. Tegeleda vihmausside 



kasvatamisega, nagu soovitas Igonin, on liigselt tülikas. Kuid multši all arenevad nad ise. 
Lihtsalt tuleb nad heaks kiita ja toita neid taimsete jäätmetega. Kui suve jooksul kaob peenralt 
orgaanikakiht - on hea: vihmaussid sõid selle ära. Meie ülesandeks on orgaanikakihti lisada.

KUID KUST SEDA VÕTTA? Esiteks, lihtsalt mitte ära visata. Teiseks, pole teil seda sellepärast, 
et te pole sellist eesmärki püstitanud. Võib vedada lehti, niita umbrohtu, osta lehma sõnnikut, 
aganaid, saepuru ja teisi jäätmeid. Läänes müüakse kõik linna orgaanilised jäätmed odavalt 
farmeritele. Kui tahame, saame nii ka meil. Mina, näiteks, komposteerin   kümme sajandikku 
rohumaast ja kogu eesaia prügi. Naaber annab lehmasõnnikut. Veel ostan farmist. Ja piisab. 
Kogu aiamaa jõu kontsentreerin mõnesse peenrasse. Ja need peenrad annavad tunduvalt 
rohkem, kui muld - kuigi künna ja väeta teda. Peenrad saavad targemaks!

VÄIKE KÖÖGIVILJA VABRIK
Epigraaf: "Sel viisil tapame me lõputult palju jäneseid..." Hunt-ökoloog.

Annan kuju tundeküllalisusele. Muru. Kõikjal - roheline muru. Tagaplaanil, korralikud, madalad 
puud. Mööda muru laiali pillutud lillepeenrad - lillemeri, võrkkiiged. Ussjad plaatidest teekesed. 
Ja esiplaanil - kaks- kolm kõrget, poolemeetrist või kõrgematki peenart. Seinad on laotud 
kividest, hööveldatud laudadest või palkidest. Laius - meeter, kuju vaba. Sellised suured, 
ilusad kastid. Nende kohal, kahe meetri kõrgusel, kinnitatud katus, läbipaistvast plastikust või 
kilest: katusealune peenar. Karkass on tugev. Katuse all, keskel, tala (karkass) tomatite ja 
kurkide ülessidumiseks, osad ka ripuvad, moodustades elava seina. Lähemale äärele, piprad, 
baklažaanid. Külgedelt ripuvad alla põõsastomatid, tsukkinid. Ääres porgand, salat, roheline 
sibul. Ilu!
Selleks, et auto sõidaks, tuleb ta kõigepealt valmis seada. Peenar - see on, kui tahate, 
köögiviljade tootmise masin. Et ta töötaks, tuleb ta rajada. See on aga osa arhitektuurist, osa 
kodust. 
Peenar- konteinerit on ehitada lihtne. Allosas on praod üleliigse vee väljavoolamiseks, kui 
sellist tekib. Alumine kiht -  värske pilliroog, laastud, oksad, põhk, lisatud lämmastikku, mulda 
ja kastetud veega. Keskmine kiht - poolkõdunenud materjal: pooltoores kompost, metsakõdu. 
Pealmine kiht - valmis kompost, lisatud midagi süsinikurikast. Kõdule ei ole vaja lisada liiva 
ega mulda: see muudab selle raskemaks ja tihendab seda. Lisage parem keramsiiti- 
suurepärane, hoiab niiskust, kerge ja kahjutu täitematerjal. Seda võib lisada 1:1.
Peenart kõige sellega täita on üsna raske. Seepärast võib piirduda kahe kihiga. Keskmise ja 
ülemisega, hiljem aga lisada tasapisi orgaanilist prahti, ning raputada see üle kõduga. Uus 
peenar vajub niikuinii märgatavalt, ning orgaanikat on vaja lisada vähemalt kord aastas. 
Selline peenar annab suurepärast kasvumulda viieks, kuueks aastaks, aga kui teda kord kuus 
kasta linnu-, või veisesõnniku lahusega, siis praktiliselt lõputult. 
Kui alumiseks kihiks laotada lehmasõnnikut põhu või saepuruga, soojendab see esimesel 
aastal peenart märgatavalt. Kattes peenra kilega, saame kevadel istikute jaoks lava. 
Õigupoolest tehtigi nii kasvuhooned varajasele köögiviljale, aegadel, kui meie linnade 
köögiviljapoodides oli igal astaajal saada artišokke, asparit, brüsseli- ja lillkapsast ning teisi 
delikatess köögivilju. 
Sõnnik tundub muidugi,lubamatu luksusena, kuid me räägime ju saagi garantiist. Ning selle 
võtavad meilt ära kaks nahhaalset seent: fütoftoor tomatitel ja peronospoor (ebajahukaste) 
kurkidel. Asi selles, et mõlemad mainitud egoistid arenevad ainult veetilkades. Ma ise nägin: 
kohutavalt märjal suvel 1997-ndal aastal, üleüldise hävingu taustal elasid suurepäraselt 
tomatid, mis olid kilega kaetud vihma ja kaste eest.  
Kasulikum on karkass teha kapitaalne: esiteks esinevad meil päris tugevad tuuled, teiseks, 
võib taimede kaal suve jooksul tõusta 50 kg-ni karkassi meetri kohta. Karkassi konstruktsioon 
võib olla erinev, peaasi, et ta jõuaks hoida sõnnikut ja taimi. 
Kui on soov ja võimalus, võib ehitada konteinerile kastesüsteem. Selleks pannakse ülemisse 
kihti, umbes poole labida sügavusele augustatud voolik, mis on mähitud mingisugusesse 
elastikusse, või sukka, kaitsmaks auke mulla eest. Voolik ühendatakse tünniga. Õhtul avasin 
kraani - soe vesi voolas ise, uputamata mulda, kohe juurteni. Jooksis 3-4 ämbritäit - aitab. 
Piisav on kasta kord nädalas. Voolik peenras teenib teid mitu aastat. 
HOOLDUS sellise peenra eest seisneb mõnes rohimises, väheses kastmises, mullapinna 
katmises rohuga niiskuse hoidmiseks, ning kõdu lisamises kaks korda aastas - kevadel ja 
sügisel. Kaevata pole vaja! Kevadel kobestasin rehaga ja külvasin. Kõik juured jäta mulda. 



Ning jääb hulk aega üle taimedega töötamiseks - näpistamiseks, kujundamiseks, 
tolmeldamiseks, valgendamiseks, ja kõigeks selleks, milleks meil kunagi aega ei jätku, kuid 
ilma milleta pole sageli võimalik saaki saada, ning anda köögiviljadele vajalik välimus ja 
maitse. Kuid sellest me räägime eraldi peatükis. 
Puudusi on konteineril vaid üks: ta tuleb valmis teha. Kõik ülejäänud on vaid väärtused. 
Lubage neid reklaamida:
- võimaldab taimedele maksimaalse toitumise ja mugavuse
- tugevdab nende immuniteeti ja arengut, tõstab saagikust
- võimaldab kasvatada kolm saaki ühelt platsilt
- sobitab kokku kuni 10 erinevat köögivilja
- see alandab kahjurite aktiivsust ja arvukust
- surub umbrohud maha
- töötab 5-6 aastat, vajab vaid värske orgaanika lisamist
- soojeneb seestpoolt osaliselt
- kerge muuta lavaks või kasvuhooneks
- kõrgus on töötamiseks mugav, eriti eakatele ja invaliididele
- hoiab kokku tööd, mida võib suunata mujale
- võimaldab esile tuua hinnatud importsortide omadused
- lõpuks, kujutab endast suurepärast vaatepilti ning aia kaunistust.
Kõik see võib innustada, vabastada töörügamisest ja hingeliselt tervendada aiapidajat.
Kompost-konteiner - teine planeet. 
Harjumuspärased veendumused tüüpilisest köögiviljakasvatajast on siin sama sobivad, kui 
traktor vee all. Käivitad mootori, ennäe - ümberringi vetikad, kalad ujuvad, ning veepind on 
kaugel! Näiteks: kas keegi millalgi luges tükkhaaval, palju milliseid taimi istutada?

MITU TAIME VÕIVAD TEID ÄRA TOITA ?
Olles harjunud sellega, et taimede kasvatamise kunst on paika pandud Taevas, istutame me 
taimi sadadena, külvame ridadena ja kamaluga. Pärast harvendame …. Kui jõuame. Seejuures 
saab täis istutatud tohutu ala -  meile meeldib endale tööfronti kindlustada. Selle juures 
tundub mõte viia taimede arv miinimumi ja seejuures saadav saak maksimumi – 
kummalisena. Teine asi on  - õmmelda kostüümi või plaatida seina : siin on kõik täpne. Aga 
orgaanilise põhimõtte pooldajad projekteerivad sama täpselt oma aeda.  Orgaanilisel ainel 
kasvavad taimed on ettearvatavad. Istutad näiteks just selle sordi salati, tähendab, 40 päeva 
pärast on täpselt selline poolekilone põõsas nagu juhend lubas. Olgu põud või rahe – ikka 
tuleb selline. Ja tomatipõõsas kannab vilja oktoobrikuuni ja annab täpselt 20  kg niisuguseid 
vilju. Nemad seal Hollandis arvutavad näppude peal, mitu taime istutada. Seepärast ei saa 
nad ka aru, kuidas saab  istutada ilma garantiita. Sest istutada rohkem kui on vaja – see on 
sama mis õmmelda 3 kostüümi 1 asemel. Kas tasub siis rääkida omaduste nüanssidest, mille 
järgi sorti hinnatakse? Selle järgi pole meil siis mõtet neid valida.  Kas kujutate ette, millise 
mitmekesise aistingute allika me kaotame?
Kaetud orgaaniline kompost laseb täpselt istutusi planeerida. Saagikust ei arvestata 
sajandikult, vaid taime kohta. Ja me saame lubada endale suvisele lauale laialdast  sortimenti. 
Ja ka talvisele - välja arvatud roheline. Mul ei ole andmeid saagikusest põõsa kohta - see on 
erinevatel sortidel erinev. Kuid siin on soovitused Jeff Dawsonilt Kalifornia ülikoolist 
köögiviljade istutuseks. Need on head aju treenimise ülesanded. Kuipalju istutada aeda midagi 
tüki järgi, et sellest piisaks 4 liikmelise pere vajaduseks terveks hooajaks:

-10 taime salatit, mis istutatakse maha kord nädalas samale pinnale (alla poole ruutmeetri). 
See on siis 10 põõsast nädalas?!. 
See on siis 1 salat üheks eineks! Stopp. 2 taime päevas. Aga 2 rooma salatit, mis kasvatatud 
orgaanilise ainel - see on terve kilogramm. Maitse on suurepärane. Kui lisad veel äädikat, õli, 
soola ja küüslauku, pole muud suupistet vajagi. Aga meie ei saa 5-liikmelise perega 2 taimest 
jagu, lisaks on veel terve hunnik igasugu muud rohelist. Niisiis on salat  tõsine asi. Üks 
hooldatud põõsas on parem sajast hädisest. Seepärast meile ei meeldigi salatköögiviljad. Aga 
läänemaailmas ilma nendeta lauda ei kaeta. Erinevatest salatisortidest, mustjuurest, endiiviast 
(söögi-sigur), spinatist, noortest mangoldi lehtedest, kressist, lehtsinepist, pekingi kapsast, 
priimulast, mungalille õitest, nuppudest ja viljadest, kõrvitsast, maitse –ja lõhnataimedest 
(nimetan neid, mida tean) tehakse seal erinevaid  salatisegusid. Maksavad need ainult 5 



dollarit kilo.
  
  - 4 põõsast tomatit. Tomatid on liaanikujulised, mis kasvavad kogu suve 
(indeterminantsed). Kui süüa 1kg päevas, peaks iga taim andma 30  kg ja see ei ole veel piir. 
Hiljem räägin, kuidas Moskva lähedal saadakse 70 kg taimelt. 

- 4 kurgitaime. Iseviljastuvat (partenokarpsest) muidugi, milledel on emasõied, mis annavad 
saaki ilma tolmeldamata. Niisugused sordid on ammu populaarsed. 80-ndatel aastatel algas 
partenokarpsete kurkide buum.

- 6 taime paprikat, 6 baklažaani.  Sortidest me ei räägi, neid müügil on. Asi on hoopis 
muus. Ühel ruutmeetril orgaanilisel väetisel kasvavad 4 paprikat, keskel 2 tomatit või kurki, 
nende taga salat ja veel porgand ja sibul. 
Tunnustades kõike seda, leiad end soovimas maksku mis maksab proovida kasvatada seda 4 
põõsast.  „Me ei anna järgi, me astume tagasi”

KOMMENTAARID
1. Tabeli andmed on näidiseks, igaüks arvestab vastavalt oma maitsele ja võimalustele.
2. arvesse ei ole võetud kõiki köögivilju. Ülejäänud pange ise kirja. Ja ka iseärasusi on vaja 
arvesse võtta. Näiteks till ja küüslauk – need on keskmise kõrgusega, kuid nad ei varjuta 
kedagi, seepärast võib kasutada neid täiendava või lauskultuurina. Aga näiteks seller vajab 
eraldi ruumi.
3. asi on  selles, et ühes kohas võib kasvatada 3 liiki erineva kõrgusega köögivilju – peenar on 
kolmerindeline. 

Nüüd võib asuda vajamineva pindala juurde. Ja järgi proovida. Muidugi on vaja sisse viia isu 
suuruse koefitsient. Ja sisse viia veel üks iseärasus: kõige parem lastele, hea lastelastele ja 
ülejäänu sõpradele. Aga kui tõsiselt, siis tehke algul valmis 1 konteiner ja vaadake, mis välja 
tuleb.

 ***
Nüüd on teil piisavalt teadmisi, et valida maaviljeluse viis ja otsustada, missugune teie 
köögiviljaaed peaks olema. Ongi tulnud aeg rääkida mõistlikust juurviljaaia planeerimisest ja 
selle juurde kuuluvast. 

PLANEERID TARGALT – NÄEB KAUNIS VÄLJA (Peatükk 5)

Nüüd siis kujutate ette, missugune suur raske töö reserv peitub maatüki planeeringus. Lihtne 



on planeerida, aga tööde hulk võib kahekordistuda. 

KÖÖGIVILJAAIA OLEMUS
Suhtuge oma maatükki kriitiliselt. Teda võib planeerida ja ümber teha ja sellega lahendada ka 
mõningad probleemid. Aed saab kaunim, aga on teil ka aega seda ilu nautida? Ei ole olemas 
üleüldist retsepti, kuidas planeerida aeda, millised on aruka planeerimise printsiibid. Osaliselt 
on see makulatuuri(katteviljelus) kasutavate aiapidajate kogemused, osalt minu .

TUNNISTAGE AUSALT, KAS KÖÖGIVILJAAED ON TEILE VAJALIK?
On armas,  rajada terve aia ulatuses muru, teha peenar ja panna sinna lilled.  Või siis paar 
peenrakest  maitserohelise jaoks. Või siis….

MÄÄRAKE KINDLAKS TARBEAIA PIIRID
Aianduses valitseb haletsuse põhimõte: ei saa mitte jätta istutamata kuskilt antud istikut või 
siis eemaldada aiast liigset puud - on ju kahju.  Puutudes kokku tohutu taimede 
mitmekesisusega võib kaastundlik inimene luua kiiresti aia asemel metsa. Köögiviljanduses on 
veel ohtlikum haigus-kaevamistõbi. Vaatamata vajadustele ja võimalustele kaevatakse või 
haritakse üles kogu maa. Tegelikult on produktiivsete taimede all neljandik või viiendik maast, 
ülejäänu on umbrohud. Võtke vaevaks kokku lugeda, palju teil köögivilja ja palju peenraid 
selleks vaja on. Muidu te ei anna endale aru, kuidas köögiviljaaeda luua. Võib juhtuda, et saak 
ei tule piisavalt hea. Õige reageering sellele on: ära suurenda külvipinda, vaid otsi võimalusi 
saagikuse suurendamiseks. Kui te lihtsalt suurendate külvipinda, siis tähendab loobusite 
kontrollimast olukorda. See on õigustatud ainult siis, kui teil on olemas tehnika, mis võimaldab 
töid mehhaniseerida.
Ilmselt jääb peale arvestusi enamus maast vabaks. Esimene reaktsioon sellele on - mida 
ülejäänud maaga teha?  Aga mõelge välja, ajapikku. Seniks aga külvake sinna nisu või lihtsalt 
niitke ja komposteerige umbrohud iga 3 nädala tagant. Looge murukamar: see tuleb 
niitmisega peaaegu iseenesest. Sinna on kerge teha haljasala ja istutada aed. Murukamar - 
see on kord majas. Ja las teie naabrid harjuvad sellega.

KORDAN VEELKORD: VARJUS EI KANNA MISKI VILJA
Lisades teie peenardele jalgrajad (käruga on vaja sõita – komposti käe otsas ämbrite kaupa 
ikka ei tassi), saategi aialapi mõõdud. Ja las ta olla üleni päikese käes. Salat, maitseroheline ja 
juurviljad võivad kasvada poolvarjus. Aga viliköögiviljad, kapsad ja sibul vajavad 8-tunnist 
päikesepaistet. 

KOHE SEADKE SISSE NURGAKE KOMPOSTI JAOKS
Ilma orgaanilise väetiseta õiget juurviljaaeda ei tule. Ideaalolukord oleks: sissesõidu kõrval on 
orgaaniliste jäätmete kogumise koht. Kahe  sektsiooniga kompostihunnik, mõlemad varjus. 
Samas anumad leotiste jaoks. Ja kohe kõrval – peenrad. Päikese käes.

PAIGUTAGE PEENRAD LÄHTUDES TÖÖDEST
Näiteks, te kastate käsipumbaga. Kui paigutate peenrad radiaalselt ümber puuraugu, peab 
vett kandma 2,5 korda lähemale.  Aga nii paigutavad teed katte all viljelejad (joonisel): 
väiksema teede pindala puhul saab rohkem peenrapinda, märgatavalt vähem kulub ka 
materjali seinte jaoks, ka kastmisvoolikut kulub vähem ja lühema voolikuga on parem 
toimetada: ei ole vaja teda üle peenarde vedada ja taimi murda. Ja välja näeb ka stiilsem. 

TEHKE KÕRGED PEENRAD
Isegi kui teil ei ole komposti. Tehke peenardele seinad , kasvõi 20  cm, ükskõik millistest 
käepärastest materjalidest. Täitke peenar mullaga. Selline peenar kannatab vähem kuivuse 
käes (maht!) ja on üleujutuskindel. Kuid peamine, kuivõrd vähem on töödeldavat pinda - 
kaevata on vaja ju vaid peenardes.  Kui aga katate umbrohtude ja igasugu multšiga, siis pole 
vaja üldse kaevata. 

TEERADASID EI TOHI JÄTTA KATTETA. 
Katke laudadega, puistake peale prahti, šlakki, ükskõik mida, kuid ärge jätke paljaks. 
Tundub, et lihtsam on kõblata, kuid niisugune tee on surnud, kuivav, masendav osa maast. Ta 
tõmbab peenrast ära vee, ka vihmaussid lahkuvad. Te kas loote kord multšikihi või siis 



raiskate pidevalt aega täiendavale kastmisele, saak väheneb, te peate käima poris. Igal juhul 
ei tasu heade peenarde vahele teha viletsaid käiguteid. Sest see on ju 30 % maast.

TUGIKARKASSID JA SPALEERID ORIENTEERIGE PÕHJA-LÕUNA SUUNAS.  Vastasel korral 
moodustub suur varju piirkond, mis sobib vaid maitserohelisele. Samal põhjusel peab ka 
spaleeris kasvatatavad viljapuud paigutama põhja-lõuna suunas. 

TARAD JA TUGISEINAD - SOBIV KOHT KÕRVITSALE, LATTOALE JA MELONILE
 Melonit võib kasvatada „püstasendis, kui ta kasvab kompostil. Kõrvits, eriti väikeseviljaline 
sobib hästi kaunistama interjööri. Saak ei ole küll suur, aga maad pole palju see-eest vaja. 

ÄRGE KOONERDAGE KASTMISSÜSTEEMI EHITAMISEL
 Ideaalvariant on peenikestest voolikutest kolmik. Ühe otsaga on see ühendatud veeanumaga, 
teiste otstega aukudega voolikuga, mis on kaevatud peenarde sisse. Te avate kraani ja teete 
rahulikult muid töid. Muidugi peab veeanum olema peenardest kõrgemal. Ideaalsem on veel 
see, kui anum täitub ise katuselt tuleva vihmaveega. Sel juhul peab ta olema kaetud peene 
võrguga. Kraan aga korgiga, enne kastmist tehke kraan lahti - prügi tuleb välja ja nüüd saab 
voolikuga ühendada. Teha sellist süsteemi on lihtne. See hoiab kokku aega ja säästab mulda. 
Aga sellistest pisiasjadest sõltubki rahu ja vaikus meie maadel. 

MINU NAISE RESÜMEE: köögiviljaaed ei tohi rikkuda aia väljanägemist, vaid kaunistama teda. 
Niisamuti nagu lillepeenrad ja muru. Nüüd räägime nendest.

AIADISAIN NENDE JAOKS, KES POLE ERITI RIKKAD
Epigraaf: „Juubel on see, kui on palju lilli, aga sa oled veel elus”  M .Zvanetski.

Praegu tegelevad aiakujundusega spetsiaalsed firmad. Maksab see muidugi üsna soolast 
hinda. Aga disaini on seal vähe. Spetsialistide klass pole lihtsalt see, mis peab. Minu 
tähelepanekute järgi on meie kommertsaiakujundus jõudnud murude rajamise ja okaspuude 
istutuse faasi. Kuid see pole ju kaugeltki mingi kujundus. See on vaid algus. Disaini tipp – see 
on kunstlikult loodud looduse ilu. Kõik meie aiad ja pargid on vaid looduse matkimine. Ja 
samaaegne eneseväljendus. Mulle meeldib nali jaapani aednikust. Ükskord saatis ta oma 
õpilase enne külaliste tulekut koristama lehti täis hoovi. Õpilane läks hoovi, korjas lehed veega 
täidetud kivianumast välja. „Kas see on mingi koristamine?” imestas aednik. Ta läks välja, 
võttis veidi kauneid lehti, puistas need kunstipäraselt mööda hoovi laiali, ühe aga puistas 
anumasse ujuma. „Vaata, kuidas peab lehti koristama!”
Mõned arvavad, et ilu - see on lilled. Kaevavad pool sajandikku üles ja istutavad selle  lilli täis. 
Kuid niisugused lillepeenrad meenutavad rohkem juurviljaaeda. Lillemeri - see on ju tore, kuid 
iseenesest nad ilu ei loo. Efekt seisneb selles, kuidas me neid rühmitame ja kokku sobitame. 
Ja selles, kes on naabriks, mille taustal õis esile kerkib. Tihedalt täistopitud peenras kaotavad 
isegi roosid oma ilu. Kõige viletsam taust lilledele on paljas maa. Ja veel vanad materjali 
hunnikud, küttepuud, vanametallirisu, värvimata seinad. Ära koristada ei ole neid alati 
võimalik, kuid neid on lihtne maskeerida.  Pakun välja 3 „vaestele” sobivat varianti, mis ei 
nõua erilist vaeva, raha  ja mis muudavad juba ühe suvega teie aia ilmet täielikult, nii et 
üldilme ei jää sugugi maha aiandusajakirjades pakutavast.

1. RAJAGE KOGU MAA-ALALE MURU
Kirjandusest teame, et muru on keeruline ja suurt vaeva nõudev. Muidugi on, kui külvata seda 
kallist ja erilisest importseemnest. Kuid seda pole ju vaja teha!
Murud meie parkidest koosnevad mitmesugustest heintaimedest. Kokkuvõttes on need nagu 
aasad. Nii nimetataksegi mitmest liigist koosnevaid murusid. Neile piisab kord kuus niitmisest, 
aga suve lõpu poole isegi harvemini. Aga isegi see on liiga keeruline.
Igas mullas suvilate juures on piisavalt kodumaiste taimede seemneid. Tuleb lihtsalt neile 
anda võimalus idanemiseks. Aga umbrohtudele luua ebasoodsad tingimused. 
Umbrohud on kultuurtaimede rühm, mis on loodud inimese poolt. Valik on teinud nad 
mullaharimise suhtes vastupidavaks. Kõik umbrohtude omadused on seotud labida ja kõplaga: 
tuhanded seemned, kes idanevad 10 aasta jooksul peale valmimist  – ainult vii neid pealmisse 
mullakihti; suur kasvupungade hulk juurikatel ja juurtel - läheb ju kasvama iga tükike 
nendest; võime tungida välja kuni meetri sügavuselt, kasvatada juurikas sama sügavale; 



samuti on umbrohuseemned suuruselt ja kujult sarnased kultuurtaimede omadega. Haritud 
muld on ainus, kus umbrohud on võitmatud. Kõpla palju tahad, nad olid , on ja jäävad.
Väljapääs pole lihtne. Kus umbrohud kunagi ei kasva ? Aasal. Seal pole neile lihtsalt sobivat 
keskkonda. Seemned ju ei idane ilma mulda sattumata, aga läbi kamara ei saa seemned mulla 
sisse. Seda mulda ju keegi ümber ei pööra, vanad seemned üles ei pääse. Sellel režiimil 
tunnevad end hästi aastataimed. Teil ei ole vaja mitte midagi külvata, lihtsalt niidate tihti ja 
siis toimubki asendamine: umbrohud hävivad, heintaimed tulevad.
Selleks et teha aasamuru, ei ole vaja kõblata, vaid niita. Suve algul 2 korda kuus, hiljem 
harvem. Niitke maha kõik, mis kasvab. Algul on umbrohud. Niitke need maha ja viige 
peenardele. Suve lõpul näete, on ilmunud juba aasaelanikke.  Järgmisel aastal juba 
massiliselt, suvel võtavad nad võimust. Võib asja ka kiirendada, külvates aruheina, kasteheina 
ja nurmikat - äkki leidub seemet. Või siis jätta augusti algusest niitmata ja lasta heinaseemnel 
valmida. Algul on küll väiksed puhmad, aga seeme on ehtne. 
Sagedase niitmise jaoks on hea turbotrimmer. Vikatiga on üsna raske töötada, eriti põõsaste 
ja lillede vahel. Trimmeri lõikav osa on kapronnöör.  Võtab maha kõik, mis ette jääb. Osaliselt 
ka peenestab, seetõttu pole vaja riisuda. Töölaius kuni 30  cm, see võimaldab niita ka 
toolijalgade vahelt, kraavides, okste all. Töö trimmeriga on puhkus ja rahuldus. See on ka 
absoluutselt ohutu -  võib isegi lastele usaldada. Tunni ajaga saab niita 2-3 sajandikku maad. 
Kuid on ka  heintaimi, mis on nagu spetsiaalselt meile loodud – alati töötavatele ja rahatutele. 
Õnneks on seda juba paljude suvilate juures. Paljuneb ta külgvõsudega. Ei kasva üles, vaid 
roomab mööda maad. Juurdub iga tükike. Iga tükike hõivab suvega ½ ruutmeetrit, 
moodustades mitmekihilise, pehme, uhke vaiba -   seal võib käia ja lamada. Lämmatab 
umbrohud.  Ei vaja eriti niitmist, vaid mõnikord. Miniatüürne. Õrn. Erk-roheline. See on 
roomav kastehein. Ainus, mis talle vaja on – veidi niiskust. Maa muutub tema all pehmeks 
ja kobedaks juba kolmandal aastal. Paljundada on teda lihtne. Asi on selles, et iga tema võrse 
juurdub. Võib võtta naabritelt ühe puhma ja teha see väikesteks tükikesteks ning istutada 
maha poole meetriste vahemaadega ja mitte lasta ära kuivada. Aga võib lõigata ka 3-5  cm 
pikkusteks tükikesteks ja puistata laiali, katta kõdusõnnikuga või mullaga. Kui niidetud hein 
kuivab, ärge visake seda ära: hästi idaneb ja kasvab ka kasteheinast saadud hein. Müüakse ka 
seemet.  (http://www.seemnemaailm.ee/index.php?GID=6748  )  
Neid võib külvata aprillis maasse rehitsedes, parem juba enne vihma. Kujutage nüüd endale 
ette, et kogu maa-ala peale peenarde ja puude on kaetud kauni vaibaga. Mida võiks sellele 
veel lisada?

2. PAIGUTAGE DEKORATIIVTAIMED TIHEDATE RÜHMADENA, mitte aga ärge PILLUTAGE 
NEID ÜLE KOGU AIA LAIALI. Lilled on üksteisele halvaks taustaks (iseasi, kui disainer 
spetsiaalselt nii valiku tegi). Tühi maa – veel hullem taust. Aasa tehes lõime me juba hea 
kontrastse fooni. Aga see on juba pool ilust.
Ärge arvake, et ma tean üht-teist aiakujundusest. Aga ma suudan näha praktilist poolt. 
Tihedad rühmad on ilusamad kui üksiktaimed. Võib-olla küll ainult minu vaatevinklist. Kuid see 
on ainus võimalus loobuda kõplamisest ja säilitada muru taustana.  Muideks, ka Euroopas on 
levinud tihedad taimerühmad muru taustal. 
 Muidugi võib kaevata eraldi augud taimedele, lisada sinna kõdusõnnikut ning istutada sinna 
taimed tihedalt üksteise vastu. Kuid varsti avastate, et hein ronib peenrasse, aga muld ja 
umbrohud muru sisse. Siis olete sunnitud võtma kõpla ja kõblatav ala järjest laieneb ja muru 
saab kahjustada. Selle eest pole kuhugi pääsu.
Aga vaadates läbi maailma patendid aianduse vallas, avastasin, et kolmandik leiutisi on 
pühendatud murule, kolmandik ääristele. Äärised võivad olla mitmesugused: ribad, võrgud, 
puud, kivid. Kuid nad on vajalikud. Nad eraldavad eri mulla režiimid. Väljast hooldab trimmer. 
Seest puistatakse paksult multši. Kui neid omavahel lasta seguneda, siis segab üks teist ja 
tekib palju üleliigset tööd. Ja te unustate näiteks taimi kujundada. Taimerühmad  - see on 
näide lõputust loomingust. Siin on puu, põõsas ja rooside rühm. Piirame ümbruse äärisega, 
puistame kõdumulda. See on aluseks. Võib katta kukeharjadega. Võib istutada iiriseid, see ei 
tee kahju. Lisada igihali või mungalille. Aga ka peterselli ka tilli. Võib panna kive, sammalt. On 
väga raske, kui igasugu sibullilled ilmuvad igale poole. Ei vaidle vastu, et on ilus.  Kuid suur 
hulk (näiteks 20 tulpi ühes kohas või väli alpikannikesi või vaip maikellukestest) on siiski 
efektsem.  Seepärast, et muru taustal! Ja hooldada on neid lihtne. Kuidas teha paljudest 
lilledest peenraid (segapeenraid), see pole minu ala: ise teen ma nagu jumal juhatab s.t.   
nagu mulle meeldib. Aga meil  on mittevaatamisväärsed vana kola hunnikud ja kuuriseinad. 
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3. IGAL POOL, KUS ON VAJA TAUSTA, KASUTAGE RONITAIMI
Selleks on tarvis vaid tuginööri. Näiteks on teil hall sein. Seome selle sidumisnöörid iga 30-40  
cm tagant. Siin aga hunnik puid. Seome selle nööri ümber. Alumised otsad seome rõngaste või 
kasvõi alumiste halgude külge. 
On niisugused head taimed nagu õisuba, lehtertapud, thunbergia, samuti dekoratiivkõrvitsad. 
Anna neile vaid vett , isegi komposti pole vaja. Kasvavad nagu umbrohi. Külvake 15-20  cm 
vahedega, katke multšiga ja unustage. Juuni keskelt on teil ilus roheline sein, hiljem aga see 
ka õitseb. Ja probleemid kaovad. 
Muidugi, kapitaalsed seinad on mõttekam katta metsviinapuu väätidega. Kuid tema ei kasva 
suureks aastaga. Kuid samas on ta väga varjutaluv ja teda võib istuda koos lehtertapuga. 
Raske on välja kaevata hukkunud puud. Aga kas ongi seda vaja?  Esiteks, saame hea toe 
ronivatele suvelilledele. Teiseks, raske on leida paremat tuge mitmeaastastele ronitaimedele 
nagu elulõngad, sidrunväädik ja lõhnav kuslapuu. Aga sinna võib juhtida kasvama ka 
viinamarja ja saada niimoodi „viinapuu”. Koos marjadega on see väga efektne.
Ja lõpuks. Kas teate, mis on planeeringu juures kõige tähtsam detail? Suur vihik koos 
peenarde plaaniga ja märkmetega külvide ja istutuste kohta. Seemnepakikeste arv ühel 
kevadel võib ületada pooltsada. Ajades külvid segi, ei saa te neid võrrelda ega jälgida. Aga see 
peaaegu sama, kui mitte midagi teha.
Pöördume tagasi peenarde juurde. Me köögivilja ju kasvatame? Mis me nendest teame?

SOOVIDEST JA VÕIMALUSTEST (Peatükk 6)
Epigraaf:  "Ei või kõigile anda kõike, sest  et kõike palju, aga kokkuvõttes  vähe" (Illusioon).

Igast köögiviljanduse raamatust leiate te soovitusi, mida teha, kuidas teha ja millal teha. 
Peaaegu iga aiapidaja teab seda peast. Seepärast ei hakka ma teid agrotehnika küsimustes 
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valgustama. Nagunii pole ma võimeline välja mõtlema  soovitusi. Ja need ei anna ka mingit 
efekti, praktikas pole nagunii võimalik täita neid ettekirjutusi, mida autor soovitab, samuti 
pole ka tingimused samad. Ja tulebki välja, et taimed on õilmitsemist kaugel ning kasvavad 
vaid tänu nende endi elutahtele, meie osavõtust sõltumata.
Me loeme õpikuid, kuid jääme hämmastavalt osavõtmatuks: teeme vastu vaidlemata midagi ja 
lahkume, kuulamata ära vastust. Me ignoreerime taimi, pidades neid tummadeks. Lühidalt: 
kaevasid, istutasid, kastsid, hooldasid -  kõrbes põhja - mõni asi! Aga head onud mõtlevad 
välja moraali tööarmastusest ja tingimata ühel nõul  kiidulaulu inimesest. Ja me ei saa aru, kui 
vähe me olukorda mõistame. Aetakse sipelgas pesast välja, aga tema hakkab okkakest 
ringiratast tassima. Meie aga oleme rõõmsad: vaata lollikest, midagi ei taipa. Instinkt! Aga see 
lollike istutab iga suvi meie puudele lehetäisid  ja võtab meilt ¾ saaki. Kes on kellele siin loll?
Kui ausalt, siis inimene on looduses ainuke olend, kes võib midagi teha ka ilma eesmärgita,  
mitte aru saades, mis juhtub ja sageli ka enda vastu tegutsedes. Mõnikord püüan ma endale 
ette kujutada, millised näeme me välja meie suvilate asukate silmis. Ja siin pean häbist kasvõi 
maa alla vajuma.
Peamine, mille peame välja selgitama, et teha taimed oma partneriteks on: mida nad tahavad 
ja mida nad suudavad. Kui me ei saa aru, mida nad tahavad, ei saa me neile vajalikku anda. 
Kui me ei saa aru, milleks nad suutelised on, ei oska me kõiki nende võimalusi enda kasuks  
ära kasutada. Järgmine peatükk  on vaid vaatlused, kogemus ja faktid. Nende eesmärk on 
anda tähelepanelikku ülevaadet nendest, keda te kasvatate ja ärgitada teid neist mitte ainult 
rääkima, vaid nägema ka nende vastuseid. 

MIDA TAIMED TAHAVAD
Epigraaf: „Siilike on uhke lind. Kuni jalaga ei viruta, seni ei lenda”  Charles Darwin noorena.

Arvatakse, et maksimum valgust, soojust, niiskust ja õhku  - see on kõik, mida taim vajab  
suurima saagi jaoks. Kogu agrotehnika on suunatud nende tingimuste loomisele. Kuid saagi 
asemel saadakse tihti  pealsed ja põhk. Siin me põrkame kokku meie sajandi  väga 
autoriteetse teadusliku müüdiga: mida paremad tingimused, seda suurem saak. Kuid alati see 
nii ikka ei ole ka. Tingimuste loomine on üks osa edust. Ivan Ovsinski avastas teise: „ …taimed 
on iseseisvad ja arenevad sageli ebasoovitavas suunas. Nad on suutelised arengut reguleerima 
- andma eelistuse kas vegetatiivseks (keha) arenguks või moodustama paljunemisorganeid. 
….” Edaspidi annan Ovsinski mõtteid edasi oma kommentaaridega, veel kord kordan: taime 
eesmärk on igavene ellujäämine. Ta tunneb keskkonda, reageerib mõjudele, paljuneb või 
kasvab ja igal konkreetsel juhul otsustab ise, mida ja kuidas on parem teha, selleks et jääda 
ellu. Ja nii on puud meie suvilate juures  lihavad ja ei kanna vilja; viinamari, mis satub India 
kliimaga paradiisi, katab väätidega kogu maja, aga marju ei anna; leivavili viljakal niiskel 
mullal  annab vähe teri, juurviljad aga vastupidiselt peremehe soovidele lähevad putke, salat 
ja kapsas õitsevad. „ Taimed on omapärased. Ja on vaja näidata, kus nende eripära ja 
peremehe soovide kokkulangevus”
"Aktiivne taimede eripärasus" seisneb selles, et heades tingimustes kasvatavad nad heldelt 
massi, aga tingimuste halvenedes püüavad kiiresti jätta endast järele järglasi.  Meie ülesanne 
on see kõik targasti ära kasutada. 

* ”taimede pöördumine seemnete moodustamise juurde on seletatav sellega, et see protsess 
kurnab tuntavalt taime ja võib osutuda mõnikord isegi nende huku põhjuseks. Seepärast 
heades tingimustes taimed kasvatavad vaid vegetatiivmassi. Kuid kui tingimused on viletsad, 
siis püüavad nad vältida seda seemnete ja viljade abiga”. 
* „ rahulolematus oma olukorraga, kannatused – see on põhjus, miks lilled õitsevad ja 
toodavad seemet…. Me, olles veendunud selles, et kevadel loodus naeratab meile õitsemisega, 
peaksime teadma, et naeratuse põhjus on valu”. 
* „peremees peab kasutama tuntud vahendeid, millega saab taimi sundida õitsema ja vilja 
kandma, sest ilma selleta ei ole ka parim muld ja väetis mitte midagi. … taimed on tundlikud 
nendele katsetele, millele sunnib neid inimene ja maksab neile kätte selle eest – õitsemise ja 
viljadega. Vastupidi, taimi , mida ei viljeleta seemnete (viljade) pärast, tuleks aednikul 
kasvatada võimaluse korral kõige soodsamates tingimustes”.

Kujutate seda ette? Aga on ju teada, et kõige suuremad saagid on saadud peale põuda. 
Näiteks 1998 aastal olid puud lookas viljapungadest. Külv külmal ajal- parim võrsumine, 
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suuremad terad. Viljarikkamad taimed saadakse vanadest ja ülekuivanud viliköögiviljade 
seemnetest nagu kõrvitsalised, kurgid, tomatid, piprad, baklažaanid. Kasvuhoones 
kuumutasime neid 70 tundi 80 C juures. Meie ülesanne: mitte halvendada nende tingimusi, 
vaid lisada headele tingimustele „ tuntud vahendeid” nende viljakandvuse ärgitamiseks. 
Ovsinski kasutas selleks kavalat külviskeemi: tihendas taimi reas, aga ridade vahet laiendas, „ 
…et  kindlustada taimedele vajalik hulk valgust  ja nagu panna neid hoolitsema  
moodustamaks suuri teri lootuses, et see kukub kohe vabale kohale.” Sel meetodil istutatud 
maasikas annab suuremat saaki. Sedasama näeme me köögivilja kasvatamisel peenardes 
viirgudena. Samal põhimõttel näpistatakse kurgid, tomatid, melonid ja kõrvitsad tagasi, 
piiratakse kastmist viljakandvuse ajal. Selle pärast ma painutan oksi, rõngastan puid, teen 
noortele okstele lõikeid, näpistan viinamarjavõrseid. Arvan, et vasktraadi löömine tomati või 
kurgi varde suurendab viljakandvust. Me leiame veel massiliselt võimalusi sisendada 
taimedele, et „vabadus on tunnetatud paratamatus.”
1. LEHTTAIMEDELE TULEB LUUA PARIMAD KASVUTINGIMUSED
On selge : kasvatades  salatit, maitserohelist, kapsast, sibulat, juurvilju ja kartuleid, pole 
võimalik läbi ajada ilma orgaanilise väetiseta, kastmiseta ja  multšita. Kuid see tuleb 
spetsiaalselt korraldada. 
2. VILJATAIMEDELE  TULEKS PEALE HEADE TINGIMUSTE VEEL MITMETE VÕTETEGA TEATADA 
SELEST, ET NENDE ESMANE ÜLESANNE ON ANDA SUURI VILJU.  Neid võimalusi vaatame me 
järgmistes peatükkides.

MIDA TAIMED SUUDAVAD
Epigraaf: „Meditsiin on kõikvõimas! Piiratud on vaid patsientide võimalused…” (Paradoks).

Põhiline mõte, mida tuleb võtta soovitavalt tõsiselt on: taimed on võimelised ! Nad võimelised 
andma 20-100  kg suurepärast toodangut ruutmeetri kohta. Aga seda me ei tohi võtma. Nüüd 
ma lihtsalt näitan taimede võimalusi, mida ma tean. 

TOMATID 
Sorte on tuhandeid. Halb, et pakendil informatsioon peaaegu puudub. Nõudke kataloogi! Need 
lihtsalt vedelevad müüja juures letil. Viljade järgi jaotatakse: 
SALATITOMATID – viljade kaal kuni 1  kg, tiheda viljalihaga;
KONSERVTOMATID  - väiksed, sageli piklikud paksu koorega, erinevalt salatitomatist säilivad 
kuu aega.
LAUATOMATID – kaalult eelmiste vahepealsed.
KIRSSTOMATID (cherry) – viljad pisikesed, valmivad täielikult, magusad ja lõhnavad – 
desserdiks
VIINAMARJATOMATID – magusad, pisikesed, lauakaunistuseks ja konserviks
Kasvu järgi jaotatakse:
LIAANIKUJULISED  (indeterminantsed e. indetid ) – peavars kasvab piiramatult, suve jooksul 
7-8  meetrit.
KÕRGED – (determinantsed e. detid)- varsi mitu, kasvavad kuni 2m  ja lõpetavad kasvu 
pärast 5-6 kobarat. 
PÕÕSATOMATID (superdetid)- palju varsi, lõpetavad kasvu pärast 2 - 4 kobarat. Kasvu tüübist 
sõltub peenarde ja spaleeri rajamine. 
Tomat on võimeline ise kevadel seemnest paljunema ja üsna varakult. Kui ümber ei istutata, 
tulevad taimed võimsad ja karastatud, neid on kerge öökülmade eest katta. Aga istikutega 
(mitte need, mis müüakse, vaid normaalsetega) on võimalik saaki saada kuu aega varem. Aga 
see on oluline: meil on ju lehemädanikku oht ja palavus. 
Niiskuse  külluses kasvab põõsas võsuline, kasv läheb pealsetesse .  Hea multši kasutamisega 
piisab kord nädalas ämbritäiest veest. Pilves ilmaga veel vähemast. 
TOMAT ON ISETOLMLEJA – tolmukad asetsevad emaka ümber. Kuid niiskusega, kuumusega 
üle 30  C ja kui pole tuult, on tolmeldamine raskendatud. Kui koputada pulgakesega vastu 
õisikut, parem on aga pintsliga õisi tolmutada, siis viljastumine   kahekordistub. 
TOMATIT  SAAB PALJUNDADA KÕIGI VARRE OSADEGA JA PISTIKUTEGA.
See on klass meie jaoks. Stahhaanovlased  kasutasid seda moodustust üsna efektiivselt. Aga 
meie miskipärast ei tea sellest mitte midagi. Võimalused on siin tohutud. 
VÕIB sügisel viia vanad taimed kasvuhoonesse, soojendada, väetada ja nad kasvavad edasi ja 
kannavad vilju kuni kevadeni. 
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VÕIB hoida taime 7-15  C juures vähese kastmisega, kusjuures ta elab tasapisi kevadeni. 
Kevadel muutuvad võrsed tugevaks, väetatakse, soojendatakse ja need juurduvad ruttu. 
Jagades põõsast, saab istutada kile alla juba arenenud taimed. 
VÕIB näpistada niisuguselt põõsalt latvu, ka võrseid (lehekaenaldest). Hea valgustuse puhul 
juurduvad need vees ( hea oleks lisada veel näpuotsatäis lilleväetist) nädalaga. Istutatakse 
kasvuhoonesse. Juba nädala pärast võib istutada! See on siis isikud 15 päevaga! Mitte lihtne, 
aga viljakandvus juba kuu aja pärast, sest see oli arenenud taime osa ju. Me saame saaki kuni 
lehemädanikuni. Aga juunis VÕIB uuesti noori taimi juurduma panna, kas siis külgvõsusid 
purki või siis võrse latvu mullates. Nii noorendasid stahhaanovlased põõsaid kasvuhoonetes. 
Külgvõrseid juurduma pannes  on võimalik saada 30-40 ülivarast istikut, kui kasvatada 
aknalaual potis vaid  ühte taime. Ladva näpistamine kutsub esile massilise hargnemise, aga 
juurdumiseks vajalik pistik võib olla ka 5-6  cm pikk. Moskva kandis on kasvatatud puhmas, 
mis võttis enda alla terve pika kitsa peenra. See heidetakse pidevalt üle madala spaleeri ja 
kinnitatakse. Kobarad jäävad ülespoole. Niisugune põõsas roomab terve suve. 
 Saak on niisuguselt põõsalt 70  kg! Kuid see ei ole veel piir. Jaapanlased, nutikas rahvas, said 
sellel meetodil ühelt põõsalt isegi 700  kg tomateid. Tomatil kalduvus on permanentsele  
viljakandmisele.
Tuleb välja, et  tomateid nagu ka õunapuid, on võimalik vegetatiivselt paljundada. Saab nagu 
igavese põõsa. Lisaks on see veel ainus võimalus säilitada hübriidseid vorme - hübriidide 
järglased ei anna vanemate tunnuseid edasi. 
Ja mida ka ei räägitaks, tomatiga on võimalik tööd teha. Ja see ei ole veel kõik. Mõningate 
välismaa sortide omadused on veel imelisemad.  

KURGID
Kurkidest tean ma veidike. Ilmselt sellepärast, et just kurgid on akadeemias minu eriala. 
Kasvuhoones korjame me kurke kuni 30  kg /m2 . Kurkide tehnoloogiast ongi vaja teada 
anda. 
KURK on väga nõudlik orgaanilise väetise ja vee suhtes.  Ainus, kes kannatab välja värske 
põhuga segatud sõnniku, mis on kaetud mullaga. Vesi aga kõlbab kurgile vaid soojana, see 
soodustab võrsete kasvu kolmandiku võrra. Pinnas peab kogu aeg niiske olema, seepärast on 
mõttekam peenar multšida. 
KURGID ON TOLMELDATAVAD JA ISEVILJASTUVAD (PARTENOKARPSED)
Neist esimestel on rohkem tolmukatega  isasõisi (nn. tühje õisi), tolmlemiseks vajavad nad 
ilusat ilma, mesilasi või siis teie abi. Teistel ei ole aga üldse isasõisi, kõik on emasõied ja need 
kannavad vilja ka ilma tolmeldamata. Niisugune kurk töötab nagu kalkulaator - niimitu õit, 
samapalju ka vilju.  Viljad on enamuses pikad, aga meile meeldivad lühikesed. 
Partenokarpsete sortide seeme on kallis, sest kõik nad on hübriidid. Kuid nad on seda ka 
väärt. 
KIBEDAKS muutuvad viljad päikesest ja niiskuse puudusest, eriti sõnnikul kasvades. Spaleer 
tuleks teha nii, et kurgid kasvaksid seal nii, et viljad ripuksid seespool varjus, maapinda aga 
multšida paksemalt kas heina või õlgedega. Ja ka sordid valida sellised, mis oleksid 
kibeainevabad. 
KUIDAS SUURENDADA EMASÕITE ARVU? 
Siin on teile Ovsinski lähenemine sellele küsimusele: jõudsalt kasvavad tolmeldamist vajavad 
kurgid ei moodusta emasõisi niipea. Siin on teile küsimuse võti: kõige rohkem moodustub 
viljaalgmeid kolmanda järgu võrsetel – nendel, mis moodustuvad külgvõrsetel. Et need 
moodustuksid varakult, tuleb taime tagasi näpistada, sellest räägin hiljem. On veel võtteid 
kurk „üle kavaldada”:
KUIVAS HOIDMINE:  massilise õitsemise algul on soovitav kurke umbes nädal aega hoida ilma 
kastmata. Nii, et õhtuks oleksid taimed veidi longu vajunud.  Ei maksa asjaga ka liialdada, 
seepärast enne seda multšige maapinda. 
SEEMNETE LAAGERDAMINE VÕI SOOJENDAMINE
Kahe-kolme aasta vanusest seemnest saadakse kõige kompaktsemad ja saagikamad taimed. 
Kui vanemaid seemneid käepärast ei ole, siis tuleks neid paberkotis radiaatori peal 2 nädalat 
soojendada. Kuid kõige efektiivsem on kärpimine. 
VILJAKANDEPERIOODIL tahavad kurgid pidevalt ”süüa”: iga nädal tuleks neile anda 
lahjendatud sõnnikuleotist  - veisesõnnik (1:20) või kanasõnnik (1:40) , muidu jääb kolmandik 
saagist saamata. 
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KÜLVI võib teha nii mais, juunis kui isegi juulis ja saada piisavalt saaki – andke vaid piisavalt 
vett. Ladvad juurduvad halvasti. Kuigi on vast sorte, millel ka kergesti. Kuid mullaga kaetud 
võrsed juurduvad hästi ja nii saab taimi noorendada. See on üks võimalus vältida lehehaigusi. 
Teine võimalus on  - külvata kolmel korral. Kurgiistikutest räägin edaspidi.
KORJATA tuleks kurke üle päeva: erinevalt tomatist, kelle viljad võivad koristatud kobaras veel 
valmida, kurgi viljad kasvavad pidevalt suuremaks ja kurnavad taime. Üks märkamata jäänud 
seemnekandja- põrsake võib viljakandvuse üldse lõpetada ja taim enam ei kasva. Korjamiseks 
sobib rohkem hommikune aeg, mil kurgid on krõmpsud ja kõvad. 

SIBUL
Liike mitu. Harilik sibul võib olla kibe ( säilitussibul) ja magus( salatisibul, mis on suur, aga 
säilib halvasti). Peale nende on šalottsibul (pesaline) -  piklik sibul annab suve jooksul 
kümneid samasuguseid. Ülejäänud:  murulauk, porrulauk, talisibul ja teised, annavad erineva  
maitse ja kujuga pealseid. Murulauk annab peenikesi pealseid, talisibul on kõige varajasem 
mitmeaastastest sibulatest, maitse on kibe; rindelisel  sibulal on sibulad lehtede tipus, lisaks 
on veel mõned haruldased liigid. 
Kõige tänuväärsem on porrulauk, suurte paksude lehtedega ja erilise maitsega ebavarrega . 
Kuid meid huvitab harilik sibul. 
Peaaegu iga harilik sibul võib anda kaubandusliku sibula, kui ta külvatakse seemnest 
kasvukohale varakevadel . Kasvupinda vajab 8 x 8  cm. See meetod on vähe kasutuses, sest 
hooldada on raske - sibula tõusmeid pole peaaegu üldse näha, kobestada on raske, aga maal 
ei tohi lasta kuivada. Kompostiga kaetud peenra puhul on asi teine. Võib panna sibula peenra 
keskele, lüüa tokid tähistuseks. Või külvata liistude vahele. 
SIBUL võib lõpetada kasvu ja moodustada sibula, kui leiab, et kuhugi pole enam kasvada. 
Seemnest kasvatatud sibul jääb väikseks seetõttu, et on liiga tihedalt külvatud. Sibul lõpetab 
tavaliselt kasvu juulis-augustis, aga seemnest külvatu septembris. Kui aga sel ajal algavad 
vihmad, siis algab kasv uuesti ja sibul ei säili. Sel juhul aitab sibula „treenimine”: lehed 
rullitakse maha. Tavaliselt tehakse seda kerge rulliga kaks korda. See sunnib sibulat 
puhkeseisundisse. 
Sel ajal, kui  toimub sibula kasvamine ( meil tavaliselt kuni juuni lõpuni), on vajalik niiskus ja 
multšimine.  Seejärel saabub  „nukkumisfaas” – kastmine on vaja lõpetada ja lasta sibulal 
valmida. Normaalsel suvel tuleb sibulat koristada siis, kui pealsed hakkavad kolletuma,  
põimida palmikusse või riputada üles päikese kätte umbes kaheks-kolmeks nädalaks. Siis 
säilib  paremini.
Sibul võib ka mõnikord n.ö. putke minna. Mida suurema tippsibula me maha paneme, seda 
rohkem õisikuid. Seda aitab vähendada juunikuine jahe ilm. Õisikud tuleb ära murda 
võimalikult varakult, aga „jämeda kaelaga” sibulad tuleks maha panna enne teisi. Pealseteks 
kasvatatavaid sibulaid paljundatakse jagamisega. Kõik, mida nad vajavad on niiskus. 
Erandi moodustavad porrulaugud. Nemad on kasvutingimuste suhtes nõudlikud nagu kurgidki. 

KAPSAS
Me ajame senini tema liigid segi, kui ostame istikuid turult. Seepärast on parem külvata ise 
tuntud firmade seemet otse avamaale ja kasvatada taimed. Üldiselt annavad turult ostetud 
istikud ainul haruharva häid taimi: nad on kas väljaveninud või siis on juured saanud 
kahjustada. Normaalne istik on see, mis istutatakse kohale kas paber- või turbapotis; see ei 
ole veninud, hakkab kohe edasi kasvama . 
Kapsast on nii  valget kui punast peakapsast (varane ja hiline), käharal peakapsal on pea 
kohev, õrn, krobeline, leht õhuke kui salatil. Lillkapsas on delikatess, rooskapsal on hea 
maitsega pisikesed peakesed varre küljes, brokkoli – sarnaneb lillkapsale, õisik kohev, , 
nuikapsas- ümmargune, õrna koorega, pekingi kapsas - nagu suur kapsa maitsega salat. 
Kõik kapsad, peale nuikapsa ja pekingi kapsa, valmivad 100-140 päevaga. Nuikapsal kulub 
45-50 päeva. Väga külmakindlad, eriti rooskapsas ja kähar peakapsas, mis kannatavad kuni - 
5 oC ja muutuvad veelgi maitsvamaks.
Veel praegugi (veebruaris!) on mul peenral paar dekoratiivkapsast ja on üsna isuäratavalt 
rohelised. Nad võivad meil ka praktiliselt talvituda, kui suuremate külmade puhuks katta 
kilega. 
KAPSAS  nagu kurgidki ilma orgaanilise väetise ja veeta kasvada ei saa ; nende taim aurustab 
päeva jooksul ämbritäie vett. Orgaaniliseks väetiseks sobib igasugune poolkõdunenud. 
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Multšimine on lausa kohustuslik. Peakapsas võib anda kuni 1,5 kordse saagi. Varasel kapsal 
lõikame koristades ära vaid pea, kõik lehed aga säilitame. Varrest kasvavad aga välja uued 
pead. Nendest jätame alles ainult 3 kõige suuremat. Kuni külmade tulekuni võivad nad 
kasvada ~500 grammi raskuseks.
Lill-, kähar ja rooskapsas võivad kasvada ka pimedas, kui juured on kaetud ja ei ole väga 
külm. Varem istutati neid poole meetri sügavustesse aukudesse. Kui tuli külm, kaeti augud kas 
õlgede või kattega, kapsas võib nii säilida kasvõi ületalve – seemnete saamiseks. Samas 
võivad ka kapsapead säilida. Varem säilitati neid koos juurtega ülesvõetult keldris, riputades 
neid juuripidi üles. Ka kartul säilib niisugustes aukudes hästi. 

SALATID
Salatit süüa me ei oska. Ja ka kasvatada mitte. Seepärast me neid ei armastagi.  Salatid 
võivad olla: kohevate leherosettidega  lehtsalat  ja pead moodustav peasalat, mis kasvab 
kõrgusse, tihe rooma salat ja varssalat, mille lehti lõigatakse järk-järgult. Peale selle on veel 
mitmesuguseid salatitaimi: endiiva ja eskariol, salatsigur, pekingi kapsas, lehtseller ja veel 
mitmed teised, kelle lehed on söödavad, näiteks kress. 
Salat võib anda 200-600  grammise maitsva ja ilusa leheroseti. Külvata võib varakult – juba 
veebruaris aknalauale.  Saaki saab 40 päeva pärast.  Aprilli algusest alates tuleb külvata 
varjulisemale kohale, muidu läheb ta õitsema ja kibedaks - salat on lühipäevataim. 
Orgaaniline väetis, multš ja niiskus  - ja juba kuu pärast on ilus põõsas valmis. Pinda vajab 
10-15  cm, peavormid kuni 20  cm. Selles mõttes on rooma salat ökonoomilisem. Ja 
maitsvam, võib-olla. Kuuvanust põõsast tuleks hakata pleegitama. 
Seller, mangold, sigur – seome neil lehed tihedalt kimpu. See on miinimum. Parem on juba 
pealt katta kastiga, et valgus „välja lülitada”. Salatitaimed seotakse ka kokku ja kaetakse 
pottide või mattidega. Nii hoida nädal, parem kaks. Kasv pidurdub, lehed pleekuvad ja 
muutuvad magusamaks ja heamaitseliseks. 
Nüüd paneme lõunaks lauale paar pead. Valmistame kastme salati jaoks: oma maitse järgi 
segame äädikat, soola, õli, küüslauku, suhkrut, sinepit - erinevates vahekordades. Segame 
ühtlaseks. Mulle näiteks meeldib segada lusikatäis äädikat, õli, näpuotsatäis suhkrut ja soola. 
Sinepiga pole ka viga. Võtame paar salatilehte, mida lähemal südamikule, seda parem, 
keerame torusse ja kastame kastmesse. Aga kui siia kimpu panna veel tilli või muud 
maitserohelist või ka tükk kala või liha…  kahvlit polegi vaja, salatit süüakse rangelt kätega. 
Hea ports salatit – ongi suurpärane lõunasöök. Kõht on täis, aga raskustunnet kõhus ei ole. 
See varase rohelise raviomadus on meie kõigi jaoks hindamatu. 

JÄRELDUSED
1. ILMA KILEKATETETA RAISKAME ME HULGA AEGA JA KAOTAME HAIGUSTE JA PALAVUSE 
PÄRAST SAAGIKUSES. Kui vaatate lutrasili hindu, siis see vaid tundub teile kallis. 30 krooni 
eest saadud materjaliga saate katta kogu oma istikud. 
2. EBASELGETEL PÕHJUSTEL KASVATAME ÜHE SAAGI KAHE ASEMEL
3. TAIMED ON KÕIKVÕIMSAD. PIIRATUD ON AEDNIKE VÕIMALUSED.
Järgmises peatükis on kokku kogutud kõik sellest, kuidas mitte luua probleeme, millega hiljem 
tuleb hakata võitlema. 

KUIDAS AIDATA TAIMI JA ISEENNAST
Meid õpetati. Kirjutati sadu raamatuid. Müüakse kõike seda, mida nendes raamatutes kirjutati. 
Kas siis rangelt teaduslikult, või pateetiliselt-hoolitsevalt. Millest kõigest nad instruktsioonides 
kogu aeg ei räägi. Millest kõigest nad etikettidel ei joonista. Ja raamatus kirjutatakse sageli 
nii, et ridade vahelt võib lugeda: "Vot mina olen õpetatud, tunnen teadust. Ja sina, tõsta oma 
taset!" Ning jäävadki raamatud arusaamatuks. Ja siis hakkame me aktiivselt looma endale 
raskusi, mis on hädavajalik -unustame, mis on kahjulik - teeme  püüdlikult.
Selles peatükis paljastan tõeliselt "pisiasjade suuruse", millele me pole harjunud tähelepanu 
pöörama. Ja veel kord kordan: rohkem kui mind, uskuge oma silmi. Olen tänulik iga 
eksperimendi edule ja jõu säästmisele. 

KUIDAS SEEMNETEGA TUTVUDA
Seemneke - see on juba taim, kuigi pisike ja kesta sisse peitunud. Ja teda pole näha. See viib 
meid eksiteele: me ei püüa temast teada saada enne, kui ta on mullast nina välja pistnud. Ja 
teadmatus kahekordistub kohe. Külvata kassi kotis, see tähendab loobuda tulemuse eest 
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vastutamast. Mõistlik on enne külvi võimalikult palju teada saada sellest, mille me laseme oma 
aiamaale kasvama.
OSTA seemned on kõige arukam firma pakendis soliidse firma käest. Ärge häbenege 
kontrollida, kas pakend on kinni kleebitud, ning tähtaeg pole üle läinud. Erinevalt istikutest, 
mida just eraisikud müüvad ausalt, tasub seemneid osta just soliidsetelt firmadelt: 
kvaliteetsete seemnete saamine on küllaltki keeruline protsess. Sageli idanevad 
importseemned halvasti, kuid selle probleemi saab edukalt lahendada, kui õppida seemneid 
enne külvi tundma ja valmistada nad õieti ette.

SORT JA HÜBRIID
Selgitage kindlasti täpselt välja, mida te ostsite: sordi või hübriidi. Vahe on suur.
Sort on selektsiooni tulemus. Tema kõik geenid on ühesugused- lapsed on vanematega 
sarnased nagu kaks tilka vett. Kõige sagedamini on sort välja valitud ja kohandatud kindla 
kliima ja kohaga. Tolmeldes oma sugulastega, annavad taimed täpselt sama sordi seemneid. 
Kui taim tolmleb võõra tolmuga, "nakatub" ta võõraste tunnustega. Seepärast hoitaksegi sorti 
puhtana, ei lasta putukatel tolmeldada, vaid tehakse seda käsitsi. Selliseid puhtaid seemneid 
nimetatakse eliidiks, aiamaal võib lisanduda võõrast õietolmu, kuid seda on väga vähe, ning 
järglastele mõjub see väga aeglaselt, aastatega. Isetolmlevate tomatite sordipuhtus säilib 
veelgi kauem. Sordilt võib saada seemneid. Seemnete saamiseks valitakse välja sordile kõige 
iseloomulikumad, ning parimad viljad kõige paremini arenenud põõsastelt. Selliselt võib hoida 
sordi vajalikke omadusi mitmeid aastaid.

HÜBRIID
Hübriid on ristamise tulemus. Efekt on just nende vanemate kombinatsioonil. Sageli on see 
välja arvestatud maksimaalsele mugavusele kasvatamisel. See ületab tunduvalt vanemaid 
kasvujõus ja saagikuses, vahel avalduvad aga unikaalsed omadused. Kuid seemneid nendele 
taimedelt korjata ei tohi: järeltulijad ei sarnane vanematega. Hübriidseemnete saamiseks 
külvatakse kinnisesse kasvuhoonesse mõlemat vajalikku sorti (mõlemad eliitsordid) ja 
tolmlemine viiakse läbi käsitsi. Just seepärast on hübriidseemned nii kallid. Ning nad on seda 
väärt. Etikettidel tähistatakse hübriidi F1, see tähendab: esimese põlvkonna hübriid. Eriti palju 
hübriide tekkis seemnete sissevoolul Euroopast. Kui teil on kasvuhoone, või hästi kohandatud 
peenrad, on hea omada nii hübriide, kui ka sorte. Loomulikult, paljal küntud mullal, meie 
kuumuses, hübriidid oma võimalusi ei avalda, ning parem on leida sordid, mis on kohandatud 
sellisele palavusele ja kuivusele.

MIS SÕLTUB SEEMNETE SÄILIVUSE TÄHTAJAST ?
Taimede viljakus. Tuletame meelde: karmides tingimustes suunab taim jõu järglastele. Ja ta 
teeb seda, olles veel seemnekestas. Seepärast, mida vanem seeme, seda väiksem kasv ja 
suurem viljakus. Parimad seemned vili-köögiviljadele on kolmeaastased. Saadakse 
kompaktsed taimed rikkalike emasõitega kurgil, kõrvitsal, melonil, arbuusil, kabatšokil, 
tšukinil, patissonil (ka nemad on kõrvitsalised). Tomatid, piprad, baklažaanid õitsevad ka 
paremini, kuid eluea pikendamiseks vajavad veidi rohkem niiskust ja orgaanikat. Vastupidi, 
juurviljad, kapsad, salatid, ja sibulad külvatakse vaid värskete seemnetena. Vanadest 
seemnetest külvatud taimed lähevad kiiresti õitsema, mis on aiapidajale ilmseks 
avastumeelsuseks.
LAHENDUS: vili-köögiviljade seemned osta kohe kolmeks- neljaks aastaks, teiste seemneid 
korja aga ise. Kui on aga võimalus saada värskeid seemneid, siis ei pea loomulikult neid ise 
kasvatama.

VEENDUDA, ET SEEMNED IDANEVAD
Mida säravam etiket ja mida usaldusväärsem tuttav, kellelt te saite seemned "garantiiga", 
seda solvavam, kui nad peaaegu üldse ei idane. Kuid nii võib juhtuda. Asi selles, et 
kirjanduses märgitakse standardsete seemnete idanevus. Tegemist võib aga olla kliima 
erisusega, või on korjatud alles pooltooreid seemneid - küll hiljem valmivad. Välimuselt aga ei 
erine nad loomulikult valminud seemnetest. Teie sõber aga ei teadnud seda. Seepärast võtke 
kümmekond seemet ja idandage neid. Kõige mugavam idandamise meetod - vaagen, sellele 
vineer, üle selle panna lapike, mille servad ulatuvad vette. Seemned laotatakse lapile, ning 
kaetakse ühekihilise pabersalvrätikuga. Kuni vaagnas on vett, on ka lapike niiske. Selle 
agregaadi võib panna kapi otsa - mida soojem, seda parem - ning unustada kolmeks päevaks. 
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Neljandal päeval näeme idanevust, nagu peopeal, isegi salvrätikut pole vaja eemaldada.
SARIKALISED (porgand, pasternak, seller, petrsell, leeskputk, till, köömen) idanevad 
aeglaselt, nende seemned sisaldavad aineid, mis takistavad kasvu. See on kaitsemehhanism, 
mis on iseloomulik kuiva stepi taimedele, et mitte hakata idanema enne vihma: idu ei teki 
enne, kui vihm peseb seemnekestalt inhibiitor-aine. Pidevalt niiskel lapil märkate nende 
seemnete idanemist 10-12 päeva pärast.
Nähes, milline osa seemneist tärkab, saame vastata tähtsale küsimusele: üks või kaks seemet 
auku? Sest hilisem külv on juba kaotus.

KUIDAS SAADA ÜHTLASEID TÕUSMEID ?
Seemnete põhiline probleem- saada mullast vett. Aga te andke seda varem: leotage 
seemneid. Mitte niipalju, et nad idaneksid, vaid paisumiseni. Maksimum- ööpäev, sarikalistele- 
kaks ööpäeva, niisketes lapikestes, mitte aga vees. Vesi peab kindlasti olema vihmavesi! 
Seejärel aga kohe külmkapi ülemisele riiulile. Siin nad ootavad külvi peenrale.
Teine põhiline probleem - tungida üles. Oleks seemnetel vett, idaneksid nad kõige paremini 
pealispinnal: ei kuluta asjata jõudu ja valguse saaks kohe suunata idulehtedele. See aga on 
tähtis tõuge arengus. Parim mullakihi paksus seemnetel - kolmekordne seemne paksus. Otsige 
variante. Kõige parem - peenike kõdu,kõdunenud saepuru. Muidugi niisked, et veega ei uhuks 
minema.

KUIDAS ELUSTADA IDANEMATUID SEEMNEID ?
Me ei tee seda: kergem on osta poest värskeid. Kuid juhtub, et tahaks säilitada midagi, mis on 
leitud pööningult kadunud onukese aegadest. Või näitas ilus hollandi sort halba idanevust: 
seemnetel vanust juba kümme aastat. Või seemned on iseenesest raskesti idanevad, 
paksukestalised, näiteks peet, spinat. Kõige lihtsam on nendele seemnetele teha vanni. 
Soojendage vihmavesi 60...70*C-ni, pange sinna kotikeses seemned ja hoidke seal kuni vee 
jahenemiseni. Tulemus on mõnikord hämmastav. Pähklisarnased seemned kallas aga Richard 
Ivanovitš Šreder üle keeva veega. Seemned hakkasid hüppama, "... hirmust, kuuldus 
praksumist, ning seemnetest eraldusid luulised liistakud, mis katsid idu avausi. Kohe peale 
seda külvatud seemned idanevad suurepäraselt..." .
Pole võimsamat stimulaatorit elule kui soojus. Temperatuuril 35*C idanevad kõik seemned 
kaks korda kiiremini, kui 15*C juures. Tõusmed taluvad suurepäraselt ka suurt kuumust - 
oleks vaid vett. Kuid ainult tõusmed, mitte aga taimed. Seemned taluvad isegi kuni 80*C 
temperatuuri: nii kuumutatakse kurgi ja tomati seemneid kolme ööpäeva jooksul. Kuni sõjani 
seemneid jaroviseeriti: niisutati, seejärel kuivatati, ning hoiti kuni kolm kuud soojas liivas. 
Seejuures seeme elab, ning kasvab nagu enda sees, läbides kasvustaadiumi algusetapi. 
Tulemuseks läheb taim kiiremini õitsema, juurviljad ja sibul võivad õitseda juba esimesel 
aastal.
JÄRELDUS: kuumutamist, kuivatamist, ning jaroviseerimist võib kasutada ainult vili-
köögiviljade puhul. Teiste köögiviljade seemneid tuleb hoida paberkotikestes, ühises pakendis, 
et hapnikku oleks vähem, ning külmas.
Mis puudutab erinevaid leotamisi kasvustimulaatorites, väetistes, ning desinfitseerivates 
lahustes, arvan, et see ei anna erilist efekti. Seemnetes on piisavalt toitaineid - seal on kõike, 
mida idu vajab. Edasi aitab juba kõdu. Massilisi  haigusi suvilates aga ei esine. Ja kui esineb, 
siis halbade istikute ja kuivuse tagajärjel. Lähme istikute juurde.

ÕPETUS ISTIKUTE ISTUTAMISEST
Kui juba seemned võivad muuta taime käitumist, siis mis veel istikutest rääkida! Võib 
liialdamata öelda: kogu saagile pannakse alus istikute perioodil. Taimede ümberistutamine - 
vajalik tegevus, kuid seejuures me nagu unustame uuesti, mis on istik - see juba ongi taim. 
Igasugune taime häirimine noores eas - tema julm programmeerimine edaspidiseks eluks. 
Meie suhtume aga istikusse nii, nagu ta ei omaks mingit seost täiskasvanud taimega. Halvast 
istikust ei saa head taime. Ei jõua järele, ei täiene - ainult näitab, tegelikult on aga poolenisti 
tarbetu. 

Aga mida tähendab - hea istik? Kõige parem istik on see, mis saab kasvada 
ümberistutamata, häirimata, avatud, päikeselises kasvukohas, piisavas soojuses, 
toidus ja niiskuses.
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PEAMISED REEGLID ISTIKUTELE:
Igale taimele -  ruumi ja valgust. Normaalne istik kasvab rohkem laiusesse kui pikkusesse. 
Kuu aja pärast on tema tüvi peaaegu pliiatsi jämedune. Ainult selline taim moodustab häid 
algeid, tal on suured õied ja võrsed. Kui noor istik püüdleb valguse poole, peenike, õrnake, 
pooleldi läbipaistev - see on juba poolik taim. Kahjuks, just sellist istikut müüaksegi kevadel 
meie turgudel. Ta meenutab meile linna autobussi, juulis, tipptunnil. Tema võib istutada pikali, 
väikesesse vakku ning katta mullaga, kuid see ei tagasta meile kaotatut. Põõsad, mis on 
seemnetest ise üles kasvatatud, jõuavad sellisele istikule juulis järele, ning põevad vähem. 
Siiski, istikute abiga saame me kindlasti lähendada saagi aega kuu aja võrra. Kuid selleks 
tuleb kasvatada taim nii, nagu ta kasvaks üksinda, ning ümberistutada nii, nagu poleks teda 
ümber istutatudki. Kuid selleks on vaja kile.

TOMAT külvatakse täpselt 4*4cm vahedega kasti, kõdumulda. Kui ei saa taimi asetada 
lõunapoolsele aknale, kasutage päevavalguslampe. Sellisest pinnast jätkub seemikutele 20 
päevaks. Mitte rohkem! Nüüd võetakse istikud mullakuubikutena välja, nagu tõstaks 
torditükki, ning istutatakse kile alla skeemi 12*12cm järgi. Sellest ruumist piisab veel 15, 
maksimum 20 päevaks. Seejärel võetakse taim uuesti mullakuubikuga välja ja istutatakse 
kasvukohale. Kui te viibite suvilas harva, kasutage lutrasiili - selle all taim ei kõrbe. Pange 
taimede ümber väljakitkutud umbrohtu, mis kaitseks taimi.
Kui katted on korralikult püstitatud, võime kolmenädalase istiku istutada kile alla juba märtsi 
lõpus, isegi keskel: kile all on sel ajal külm praktiliselt võimatu. Muidugi, on ka külmi aastaid. 
Kuid sagedamini on siiski normaalsed kevaded!

KURGID külvatakse ja kasvatatakse sama skeemi järgi, mis ka tomatid. Kuid kui tomatite 
kasvu saab pidurada temperatuuri alandades 7...10*C-ni, siis kurkide puhul on see 
temperatuur juba 15*C. Avaramale kasvukohale viiakse üle kahe nädala pärast, veel kahe 
nädala pärast - peenrale. Erinevalt tomatist, ei talu kurgid väiksematki juurevigastust: istuvad 
ja "kannatavad" nädala, teisegi, ning jäävad kasvus maha. Seepärast:
1) külvata nad paber-, kile-, või turbapottidesse,
2) teha vaid üks ümberistutus - kohe peenrasse, kile või lutrasiili alla. 
Kasvuhoonetes kasvatatakse istikuid tihedates huumuskuubikutes. Kuubikud on kilel, ning 
neid kastetakse kaks korda päevas. Juuri ei tülitata, istikuid nihutatakse vastavalt vajadusele 
üksteisest eemale ilma mingeid kahjusid kandmata.

KÕRVITSAID võib kasvatada nagu kurke, kile all ja kasvuhoones spaleeridel. Kõrvitsa istikut, 
nagu ka teisi kõrvitsalisi, kasvatatakse sama moodi. 

KAPSA võib meil saada väga varajase külviga kasvukohale, kile alla, parem aga lutrasiili alla. 
Kapsa tõusmed taluvad -2... -3*C. Meile aga meeldib kapsast istutada juba suure soojaga, 
siis, kui taim närbub. Kapsaistiku erinevus seisneb selles, et ta peab olema jässakas ja 
karastunud. Seda saab aga temperatuuril 15...18*C, mitte kõrgemal. Soojendades taimi kile 
all, muutuvad nad õrnaks, neile kasvavad suured lehed, mis välja istutades närbuvad kergesti. 
Istikute lehtede kaotus tähendab aga kaotust ka kapsapea suuruses. Seepärast eelistan 
kulutada lutrasiilile. Teenib tasa!

NÄPISTAMISEST JA KUJUNDAMISEST
Kõik me teame, et tomatitel tuleb külgvõrseid ära näpistada. Ja näpistame. siis kui vaja ja ka 
siis, kui pole vaja. Tähendab, me pole vastanud küsimusele "miks"? Kurkidega on lihtsam: nad 
kasvavad kõik, üldjuhul, sarnaselt, ning paljud on teadlikud standardse kujundamise 
skeemiga. Kasvuhoonetes kasutatakse neid vähe. Kõrvitsaid näpistavad aga üldse vähesed,  
näpistamata annavad nad aga vähem saaki. Köögiviljade kujundamise mõte, nagu ka puudel, 
seisneb selles, et õigeaegselt korjata ära liigsed kasvud, et suunata jõud varasemale ja 
suuremale saagile. See, mis kulus võrsetele ja põõsa tihendamisele, on suunatud nüüd 
viljadele, samaaegselt saavutades ka põõsa parema valgustatuse.

KURGID kasvavad sarnaselt: kasvab peaharu, tema lehekaenlast kasvab haru, selle 
lehekaenlast omakorda haru. Just nendel harudel moodustubki palju emasõisi, siin valmibki 
suurem osa viljadest. See ei käi sortide ja hübriidide kohta, millel emasõied paiknevad igas 
lehekaenlas päris kasvu algusest, näiteks, partenokarpsetel*. Tehke kindlaks, kuidas käitub 
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teie poolt ostetud kurgisort. Erinevus seisneb taime  kujundamisel.
"Emasõielised" kurgid on parem siduda spaleeridele. Siin ei mõjuta põõsa kuju saaki 
praktiliselt üldse- kõikjal on kurgid. Siin mängib tähtsat rolli valgus. Seepärast on mugavam 
viia põõsas ühele peavõrsele, mida ei lasta kasvada laiusesse. Peale peavõrse kinnisidumist 
tekivad esimesed viljad. Esimesed kaks-kolm vilja tuleb ära näpistada, et anda võrsele tõuge 
arenguks. Edaspidi näpistatakse ära kõik külgharud 3-4 vilja järel. Nii kasvabki liaan, 
täisriputatud näpistatud võrseid, millel igalühel on 3-4 vilja. Kui "oksast" kasvavad kolmandad 
võsed, näpistatakse need 2-3 lehe pealt, olenevalt põõsa võimalustest: mida tugevam põõsas, 
seda rohkem vilju võib peale jätta. 
Tolmeldatavad kurgid viljuvad tavaliselt teistel külgharudel, ning seepärast on mõtekas neid 
kiiresti saada. Selleks näpistatakse noor peavõrse, mis on veel praktiliselt istik, 3-4-nda lehe 
pealt. Soojas kasvavad lehekaenaldest kiiresti 3-4 haru. Need näpistatakse ka 4-nda lehe 
pealt, ning hakkavadki kasvama  emasõitega "oksad". Kui põõsad on ülemäära tihedad, 
näpistatakse oksad 5-6 vilja järel ära. Kui on viljatuid oksi, tuleb need võimalikult kiiresti 
eemaldada. Et mitte kaotada peavõrset, siduge tema ümber pael. 

TOMATID, erinevalt kurkidest, käituvad mitut moodi. Kõrgekasvulised ei lõpeta kasvu üldse, 
peavars kasvab lõputult, kobarad on iga 2-3 lehe järel. Keskmisekasvulised lõpetavad kasvu 
5-6 kobara pealt, kobarad on aga iga 1-2 lehe järel. Madalakasvulised ehk põõsastomatid 
lõpetavad kasvu 2-4 kobara pealt, kobaraid on neil aga üle lehe, või isegi iga lehe järel. Ei ole 
mõtet kirjeldada kujundamise erinevaid variante. Peale selle, on sorte, mis kasvavad 
kasvudest umbe, aga on ka sorte, mis ei vaja üldse kasvude eemaldamist. Kõige praktilisema 
tee on leidnud moskvalane Aleksandr Mihhailovitš Iskimši, saades sajandik hektarilt kuni 
2500kg tomateid. Ta ei lasku käsiraamatutesse ega vaeva pead skeemidega. Laseb põõsal 
kasvada mõne esimese õiekobarani, hiljem vaatab ja näeb: kuhu tekivad kobarad, kuhu mitte, 
kui palju on viljatuid ja tugevalt kasvudes võrseid, kuidas kasvavad võrsed. Põõsas näitab 
kõike ise! Jääb üle vaid ära lõigata kõik see, mis kasvab võimsalt, aga ei vilju. See annabki 
maksimaalse saagikuse. Iskimši saak - 5-10 kg põõsalt, ruutmeetril kasvab aga 4 põõsast. 
Veel panen tähele: keskmisekasvuliste ja madalakasvuliste võrsete lõpetanud kasvamist saab 
pikendada kasvudega. Kui on vaja võrset pikendada, valitakse vajalik kasv, aga kõik, mis on 
tema all, näpistatakse lähima kobara või lehe pealt. Kasv võtab initsiatiivi endale ja saab 
peavõrseks, jätkates põõsa kasvu.
Ja viimaseks: kõrgekasvulisi on parem kasvatada ühevarrelisena; keskmisekasvulisi 2-3 
varrelisena; madalaid aga 3-4 varrelisena. Liigsete varte eemaldamine tuleb teha siis, kui nad 
on juba näha, kuid ei õitse. Sellisel juhul saavad järele jäänud võrsed kasvada vabalt ja kaks 
korda tugevamana.

KÕRVITSAL moodustuvad emasõied peaaegu alati kolmanda järgu võrsetel. Kusjuures igale 
võrsele võib jätta ühe vilja. Üldse võib põõsale jätta 6 vilja, suureviljalisele aga 4 vilja. 
Vastasel juhul on viljad väiksemad ja ei ole nii magusad. Niipalju kui on vilju, on vaja ka 
kolmanda järgu võrseid. Taim, millel on viis lehte, näpistatakse kolmanda lehe pealt tagasi. 
Tekib kolm võrset, millest jäetakse alles kaks kõrgemal asetsevat, alumine aga eemaldatakse. 
Need kaks võrset näpistatakse samuti 4-5-nda lehe pealt. Nendest arenevatest võrsetest 
jäetakse 5-6, milledel arenevad viljad. Mida lähemal tüvele, seda parem: lihtsam toituda. Kõik 
ülejäänud viljaalged vartel eemaldatakse. Seda näpistamist tehakse siis, kui viljaalge on 
kreeka pähkli suurune. Veel 2-3 nädala pärast lõpetatakse nendel viljakandvatel vartel kasv, 
aga kõik nende harud eemaldatakse 3-4-nda lehe pealt. Kasvavate kõrvitsate alla aga 
asetatakse väikesed plaadid, et kõrvitsad ei läheks mädanema ning saaksid paremini 
 valgust.

ARBUUSIDEL on emas- ja isasõied paigutunud ühtlasemalt kõikidel võrsetel, ning neid ei 
kujundata. Kui taim on kasvanud meeter- pooleteist pikkuseks, kaevatakse varte otsad mulda: 
moodustuvad võimsad juured. Kui tekivad viljad, soovitatakse viljatud varred välja lõigata. 

KAHJUTU KASTMINE
"Puhates - vett joome, koosolekul - vett  kallame, seepärast ei saa veeta ei siia ega ka sinna!"  
Fakt!
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Ennekõike: enamik taimi reageerivad normaalselt vaid vihma-, või sulaveele. Need veed on 
praktiliselt destilleeritud, pehmed, ning elus veed. Seeme idaneb vihmavees märgatavalt 
paremini. Vett saab pehmendada, lisades sellele pisut hapet. Looduses pehmendab vihmavett 
süsihape, ning kõik mullaelanikud ja taimede juured on kohanenud just sellise, kergelt 
happelise veega. Kraanivesi või puurauguvesi on kare, mis hävitab sageli happesuse ja on 
külm. Mikroobid ja juured saavad sellisest veest väikese šoki. See oleks sama, kui peale 
kuuma teed kallata suhu külma mineraalvett. Ja sellised šokid - kaks-kolm korda nädalas: 
mullale, mis, peale selle on veel paljas.
Praegu müüakse vee pehmendamiseks oblikhapet. Hästi, kuid aiamaa jaoks kulub seda väga 
palju. Vett pehmendada saab aga igasuguse nõrga happega. Hapet on palju kõdus, veel 
rohkem aga lehmasõnnikus, veel rohkem aga puu- ja köögiviljades. Paar kilo mädanenud vilju, 
või lehmasõnnikut vanni - ning kahe päeva pärast on valmis soe, pehme ja kasulik vesi. Multši 
kasutades piisab ruutmeetrile ämbritäiest nädalas. 
JÄRELDUS: hankige endale nõud ja valmistage kastmisvesi ette. Sõnnikuga "tee" on veel 
kasulik ka selle poolest, et on soe ja pehme. Ainuüksi sellise "teega" kastmisega võib 
suurendada kurgisaagi kahekordseks. 

Teine moment: kastes kurke ja tomateid, ei tohi lasta veel minna vartele ja lehtedele, 
fütoftoor ja peronospoor hakkavad kiiresti veetilkades arenema. Piserdades vett, levitame me 
seda ise. 

Kolmandaks: orgaanika uhutakse ära, kui kallata vett pidevalt ämbrist või voolikust. Veejoa 
löögi jõud võib olla kuni 5kg! Kui mullapinnal ei ole multši kihti, uhub see juured paljaks, mulla 
pealmine kiht aga muutub taignaks, mida küll hiljem kobestatakse, kuid suuremat kasu sellest 
pole.
JÄRELDUS: niimoodi kasta võib vaid paksu multšikihi, näiteks põhu, olemasolul. Voolik tuleks 
lihtsalt asetada mõneks ajaks peenrale (kui te siiski voolikust kastate). Parem on aga teha 
lihtne seadeldis. Väike kitsas kast: laius, et mahuks ridade vahele, kõrgus 10cm, pikkus kuni 
meeter. Põhi metallist, millesse on naelaga augud löödud. Aukude suurus kuni 4mm. Keskel - 
vahesein. Asetades kasti peenrale, ning kallates sinna ämbritäie vett - mõlemale poolele pool - 
võin minna uue vee järele. Seni, kuni toon järgmise ämbritäie, jõuab vesi mulda imbuda. Kaht 
poolt on kastil vaja selleks, et kui peenar on viltu, siis ei voola vesi vaid ühele poolele. 
Tuletan meelde: suvel tõuseb 1m2 paljalt mullalt õhku 2-3 ämbritäit vett. Seepärast on 
hommikul kastmine mõttetu jõu raiskamine. Vett tuleb anda vastu ööd, et ta saaks vajuda 
sügavale ja jõuda juurteni enne, kui ta kuumuse käes aurustub. Kuid kõige tähtsam on 
kastmise juures paks multšikiht, mis säilitab praktiliselt kogu vee.
Kui on võimalus ehitada püsiv süsteem, oleks kõige parem variant selline imbsüsteem, millest 
juba olen rääkinud. Hea on ka tilkkastmine*, mis on praegu moes - maailm on aru saanud, kui 
tähtis on kasta nii, et muld "seda ei märkaks". Kuid tilkkastmise süsteemi on küllaltki raske 
ehitada. Vajatakse vee peent filtreerimist. Augustatud voolikut on aga lihtne valmistada, ning 
ta on vähenõudlik. Vaid augud tuleb teha suured ja ümarad - 2-4mm.
Veel kolmekümnendatel aastatel mõistis ja hindas seda süsteemi professor, hilisem 
akadeemik, P.A.Vitte. Ta tegi ettepaneku teha muti käigud: ühendada kaks kastmiskanalit 
poorsete mullaaluste torude süsteemiga. Vee ja töö kokkuhoid on mitmekordne, ning muld 
paraneb seeläbi.

KAITSE VÕITLUSE ASEMEL
"Kui haige tahab tõeliselt elada, on meditsiin siin jõuetu". Sulatõsi.

Hea uudis: taimede kaitsemises algab täiesti uus, resultatiivsem ajajärk. Me lõpetame 
"vaenlaste tapmise", ning hakkame tugevdama taimede enda tervist. Meil oli aega 
veendumaks: inimene elab kas nii, et saab läbi ilma arstideta, või põeb pidevalt, vaatamata 
rohketele arstidele. Peale bakterite ja viiruste avastamist arvati kaua aega, "...et just nemad 
on haiguste põhjustajad. Kuid nüüd me teame, et viirused ja bakterid - on vaid  tekitajad. Kui 
nad ise oleksid haiguste põhjusteks, siis me oleksime kogu aeg haiged, kuna mikroobe on 
kõikjal...
Haigus tuleb siis, kui organism on kaotanud võime ümbritseva keskkonnaga kohaneda." Seda 
ütles Robert Rodeil,  - inimene, tänu kelle püüdlustele omavad USA ja Euroopa organistid 
terveid taimi, mis tõstavad orgaanika abiga nende immuniteeti.
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Mürkainete tootmine võitluseks elusolevuste vastu viis vaid selleni, et tekkis suures koguses 
uusi liike, mis on absoluutselt immuunsed kümnete ja sadade kemikaalide suhtes. Samuti, 
nagu ka suur osa medikamentoossest ravist, kirjutas see ajajärk suurepäraselt sisse poliitilised 
ja majanduslikud valitsusstsenaariumid, kuid ei lahendanud probleeme, vaid  puhus selle 
sellistesse mõõtmetesse, et maailm muutus eluks ohtlikuks. Makstes lõivu teadlaste 
pigutustele, konstateerin ma: see oli viga. Ja rõõmustan: see lõpeb.
Võitlemise aeg - hirmus, meeletu aeg. Tormilised arengud teaduses jätkavad kõikvõimsat 
eufooriat - eelmise sajandi ohtlik algus. Juba nüüd meenutame värinaga, kuidas lauldi hümne 
DDT-le ning GHCG-le, kuidas puistati neid põldudele, kuidas mürgitati nendega jäneseid, oma 
pöörasuses mõtlemata, et meie oleme samasugused soojaverelised, kui nemad. Hiljem tuldi 
mõistusele. Hakati looma vähem kahjulikke mürke, mis olid spetsiifilised igale kahjurliigile 
eraldi. Kuid nendele mürk - vaid üks sadadest faktoritest, millega on kerge  kohaneda. Ilmusid 
sajad mürgid. Töötlemiste kord hooaja jooksul kasvas kümneni. Kiiresti sai selgeks, et 
majanduslikus tootmises on võimatu hoida tootmist puhtana - ta sai tervisele ohtlikuks. 
Maailm haaras puhta kasvatamise järele. Meie ei suuda aga siiamaani mõista, et taimed 
põevad põhiliselt nende nõrkuse pärast, ning nakatuvad kahjuritesse monokultuuri pärast. 
Isegi kui me jätame kõrvale selle fakti, et võideldes kahjurite ja haigustega, me tegelikult 
tekitame neid, on mürgid meie jaoks liiga ebapraktilised.
Esiteks, neid tuleb kasutada korduvalt, milleks pole ei aega ega jõudu. 
Teiseks, mürgid vajavad tehnoloogilist täpsust, sageli kaob nende efekt doosi vea, 
tolmamiskao, tähtaja ületuse tõttu. Hilinesid kaks päeva - "tema" aga on juba munenud. Vihm 
tuli - pesi maha. Meie töötlemised "siis, kui aega on", ning  seda, mida me teame etikettide 
järgi, on suuremas osas rituaalsed.
Kolmandaks, mürkide erinevus on nii suur, kvaliteet aga nii ebamäärane, et osta efektiivset 
preparaati on väga raske.
Neljandaks, kõiki loetletuid ei lubata kasutada koos, üheaegselt,ning kahjustub kogu rajoon.
Viiendaks, mürgid ei tapa vaid kahjulikke elusolendeid, hästi töödeldud aed on peaaegu 
surnud, tema elukooslus on lõhutud, ning see teeb ta veel kaitsetumaks.
Kuuendaks, meid pole õpetatud jälgima ohutusnõudeid, ning ooteperioodide pikkust, seega 
mürgitame endeid uskumatult. Seega on mürgid aias veel vähem sobivad, kui põldudel.
Ma ei kritiseeri, lihtsalt nüüd on, mida võrrelda. Venemaal ilmusid preparaadid - induktorid. 
Need on need samad ained, mis, ilmudes mitmete molekulide rakkudesse, lülitavad välja 
teatud geenid, andes signaali raku jagunemisele, ning immuunrakkude paljunemisele. 
Tulemuseks kasvab organism veel energilisemalt, ning hakkab haigustele veel aktiivsemalt 
vastu. Need ained paiknevad nii sügaval biokeemia alustes, et on isegi taimedele ja loomadele 
sarnased. Neid toodab organism ise. Nad ei tapa kedagi - absoluutselt mittetoksilised. Nad 
tugevdavad vaid immunuteeti, ning elulist aktiivsust. Ning haigestumine ise langeb 2-4 korda. 
Saak aga tõuseb, ning valmib varem. Üliviljaka mulla efekt!

PERONOSPOOR JA FÜTOFTOOR
Nende haiguste seened alustavad oma mürglit kuumade ilmade saabudes. Meil - juuni keskel. 
Iga "küps" kollane laik hakkab tolmama uute eostega. Eose kinnitudes veetilgale hakkab ta 
arenema. Ning nädala pärast tolmab uus laik. Efektiivset mürki pole. Ma ei unusta oma kliendi 
erksaid rohelisi tomateid augustikuus. "Millega päästa?!" - "Ei millegagi." Ta katab igal õhtul 
oma peenra täielikult lutrasiiliga. Tomatid ei kannata hommikukaste käes. Vihma eest kaitseb 
ta aga kilega. Peale vihma katab lutrasiiliga varakult, umbes viie paiku, et muld jõuaks veel 
soojeneda, ning hommikul oleks soojem - peale vihma on kaste kolm päeva väga tugev. 
Piserdab ja piserdab bordoolahusega, tomatid on ikkagi rohelised.
Ülemöödunud aasta vihmasel suvel kaotasid kõik viinamarja võrsed lehed viinamarja 
peronospoori pärast. Kurgi peronospoor käitub sarnaselt. Eosed tõusevad õhku tuulega, ning 
langevad lehtedele nagu lumi - kuni poolmiljonit eost moodustub igal kahjustunud lehel. 
Temperatuuril 25...30*C arenevad nad vees ühe tunniga, 15*C juures kolme päevaga. Ilma 
veeta ei arene. Ma olen palju kordi näinud: viinamarjaväädid, mis on katuse all, on terved ja 
tugevad, sama põõsa nende väätide kõrval, mis olid lageda taeva all. Järeldused on sellised:
1) KATKE TAIMED VÄHEMALT VIHMA AJAKS.
2) TEHKE PEENRAD NII, ET NEID OLEKS ÖÖSEKS KERGE KILEGA KATTA. Kui katted on 
kindlad, ei lange hommikune kaste peaaegu üldse taimedele.
3) MULTšIGE MULDA HELEDATE MATERJALIDEGA, VÕI VALGENDAGE NEID, et vähendada 
õhuvoolu, mis tekib tumeda pinna kuumenemisest. 
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On veel arukamad meetodid kastest vabanemiseks.
Kubanis töödeldakse kurke piima ja vadakuga. Tõepoolest, kui katta leht kirmega, mis 
lahustub vees halvasti, kuid laseb läbi valgust, ei suuda eosed areneda: nad kõik langevad 
lehele ülalt poolt. Nagu näete, siin on, mille üle mõelda.

KAERASORI
Esimene vastuväide orgaanika vastu: kapsaussid söövad kõik ära! Kuid see probleem on 
kergesti lahendatav. Kaerasori liigub mulla all kahe- kolme sõrme sügavusel. Ta närib katki ja 
sööb ära kõik teele sattunud noored varred ja juured. Sööb aga ka tõugud ja vihmaussid. 
Kõigesööjad loomad. Nende nõrk koht: ei liigu sügavale. Seepärast, esiteks, kui peenra servi 
pisutki süvendada, ei satu kaerasori peenrasse üldse. Teiseks, istikud võib istutada 
plastikpudelite tükkidesse - ilma põhjata 10-12cm kõrgused silindrid. Asetada mulda nii, et 
nad on paari sentimeetri ulatuses maa peal, ülejäänud mulla all. Kaerasori lihtsalt möödub teie 
taimedest ja hävitab umbrohud. Olen kindel - see ei ole ainus võimalus selle ilusa, võimsa, ja 
targa "looma" kodustamiseks.  

NÄLKJAD, LIBLIKAD, JA TEISED PUTUKAD
Võimalik, et ka kaerasori. Nad kõik - eriti aga herilased - armastavad väga õlut. Lendavatele 
putukatele jäetakse õlu pudeli põhja, mis jäetakse peenrale või riputatakse peenra kohale, 
puu või põõsaste okste külge. Nälkjatele ja kaerasorridele valatakse nõu põhja, mis asetatakse 
mullapinnast allapoole. Kui neid anumaid katta päikese eest, näiteks paberist mõtsiga, tulevad 
nad sinna kiiresti. Igasugune õlu sobib,  
 peaasi et oleks värske - vahetama peab seda vähemalt kord nädalas. 

LEHETÄI
Kõige kergem on tema vastu saada ammoniaagiga. Selle vesilahus on nuuskpiiritus. Kaks 
supilusikatäit ämbri vee kohta pluss kleepaineks lusikatäis šampooni või pesupulbrit. Lehetäi 
langeb šokki. Ammoniaak aurustub kiiresti, natuke aga jääb lehele, see on täiesti tavaline 
juureväline lämmastikväetis. Vajadusel võib korrata.
 

http://www.seemnemaailm.ee/index.php?GID=6748
http://www.seemnemaailm.ee/index.php?GID=6748

