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Kartulisaagi
suuruss6ltubeelk6igeilmastikuoludest
MATIS
SONG
"Tanavunekartulisaakon Eestispaikkonnitiilma
parastkiillaltki erinev.M6neskohas kummitas
p6ud,teises kohas oli liigselt merg," riiiikis MTU
Eesti KartulluhatuseesimeesKalle Hamburg,
"Mina tdnal'use kartulisaagi iile isiklikult ei nurise,"
iitles Hamburg. Kuid samas
ta miiiinab, et L6una- ja
Kirde-Eestis liiks saak vett
vedama. "Kui kartul ikka
kiimme tundi paduvihma
t6ttu on vee all, siis on kohe
probleemid lehemtidanikuga," t6des Hamburg.
Lehemddaniku
v6ivad
p6hjustada niiskus ja jahedad ilmad. Pdrast kartulipealsete vdtmist voib lehemiidanik tungida ka muguIatesse. Lehemiidaniku kontrollimiseks tuleb t6rjet alustada juba enne haiguse ilmnemist. Haigusndhtuse ilmsikstulemisel on voimatu
haiguse arengut peatada. Esimesi t6rjepritsinisi tehakse
tavaliselt enne kartuli 6itsemist naabewagude taimede
kokkukasvamise ajal. Tdrjevahendina kasutatakse
fungitsiide. K6ige imlnuunsenad lehemddaniku vastu
on hilised kartulisordid.
Selleks et liigse uiiskuse all
kaanatanud kartul se iks,
peaks vihmaste piirkondade
pdllumehed tiihelepanu piittrama mugulate hoiustamisele. Hamburg soovitab hoid-

laid korralikult ventileerida
ja jahedas hoida. Vee alla
jaanud kartuleid tuleb teistest kuiva maa peal kasvanuist eraldi hoida.
Kalle Hamburgi talu kasvatab kartuleid 25 hektaril.
Talu on keskendunud eelk6ige seemnekartulite tootmisele. P6ldudel kasvab 8
sorti, mis peamiselt or imporditud Hollandist. Talus
kasvatatavatest sordinimedest tuleb mainida Red Scarietit, Asterixi, Platinat, Van
Goghi, Impalat ja Santet.
Talu hakhas koristustfttdega pihta neljapaeval. Kartulisaak v6etakse iiles Saksa
firma Grimme punase kartuIikombainiga. Esimesel piieval v6eti iiles kartulisort Asterix, rnis anilis ka korraliku
seemet.
"Seemnekartuli eesmark
on saada seemne lebimo6duks kolm kuni viis sentimeetrit," r?iiikis Hamburg
seemneks mineva kartuli
normidest. Reedel koristatud
sort Platina oli iilekasvanud
ja seemnesaaniseks kasvas
kartul liiga suureks. Seemnekartulit turustab talu Tallinnas resideeruva Soasepa

Kartulikombaini Grimme
rooli keerab omanimelise
talu peremees Kalle Hamburg.
Seernnekaubanduse kaudu.
Hea kartulisaak soltub
Hamburgi sdnul kartulile
korralike kasvutingimuste
loomisest. Uhel p6lluviiljal ei
tasu iiht€ kultuuri iile kohre
aasta jiirjest kasvatada. Muidu v6ibjuhtuila, et maa kurnab end viilja ning siis pole
loota head saaki. Samuti
v6ib juhtuda, et mdni seemnekartul jiiiib koristuse ajal
siigavasse mulda. See v6ib
pdhjustada erinevat€ sortide
segamise niug puhas sort
hiivineb.
Ilegabariidiiised mugulad
realiseeritakse toiduks.

ReedelHambutgitalu p6ldudel koristatud Platina kartul leheb suurte mugulateparast
eelk6ige s6ttgiks.
Siiiiigikartuli miiiib Hamburg
Talukartulundusiihistule
tul, mis koondab iihte Eesti
kartulikasvatajaid. Firma
pdhitegevus kiiib Jairvamaal.
Roosna-Allikul, kus asub
pesemis- ja pakketsehh.
Siiiigikartulile tehakse enne
miiiigilettidele jdudmist bakt€ritirjet.
Jervakandi valla taluniku
Peeter Rostird s6 t on tema
tanavune talu kartulisaak
samuti ptiris korralik. i]helt
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hektarilt maalt sai ta keskmiselt 42-44 tonni kartulit.
V6rreldes eelmise aastaga jiii
saagikus sarnaks. Tuluni
dusiiftListu Talukartul juhatuse esimees Peeter Rostin
kasvatab kartuleid 44 hektaril. Kartulikasvatus ja miiiik on talu ainukeseks
tuluallikaks.
Talu kartulipdllul kasvavad Hollandist toodud sordid
Van Gogh, Latonaja Remarka. Peeter Rostin turustab

siidgikartulit Eesti erinevatesse kaubanduskeskustesse
ja supermarketitesse. Kui
palju kartulikilo tdnavu poes
maksab, ei tahtnud Rostin
iielda. "Kuna ma miiiin kartuleid kokkuostu baashin.naga, siis ma ei julge hetkel
ostjani j6udva kartuli hinda
iie1da," riiiikis Raplamaa
ainuke piiris kartulitalunik.
Kuigi tanavuaastane saak
oli kena, kimbutas kartuleid
kiirntdbi.

