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PUNAPEET 

Galina Holmar, toitumisnõustaja, 2014 

Sissejuhatus 

Harilikul peedil (Beta vulgaris) on mitmeid kultiveeritavaid teisendeid: lehtpeet ehk 

mangold, söögipeet ehk punapeet, söödapeet ja suhkrupeet. Nad kõik on 

kaheaastased taimed, mis õitsevad ja viljuvad teisel aastal. Omavahel annavad nad ka 

ristandeid.  

Kultuurpeetide ühine esivanem pärineb Vahemere rannikult. On teada, et esimesena 

hakati kasvatama lehtpeeti − algul ravimtaimena, hiljem ka köögiviljana. Lehtpeet on 

üks vanemaid köögivilju, teda kasvatati juba 4000 aastat tagasi Babüloonias. 

Tõenäoliselt on lehtpeet ka söögi-, suhkru- ja söödapeedi esivanem. 

 

Kasvatamine 

Söögipeet (Beta vulgaris) kuulub maltsaliste (Chenopodiaceae) sugukonda. Ta on 

kaheaastane risttolmleja taim, mis tolmleb peamiselt tuule abil.  

http://www.delfi.ee/teemalehed/lehtpeet
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Esimesel aastal moodustab peet lihaka säilitusjuure. Teisel kasvuaastal hakkab peet 

õitsema, viljub ja annab seemneid. Ristlõikes on näha, et peedi lihakas juur koosneb 

mitmest kihist. Peedi säilitusjuure paksenemine toimub mitmete kambiumirõngaste 

abil ja botaanikud nimetavad sellist nähtust polükambiaalsuseks. Keedetud peedi 

ristlõikel võime näha heledama ja tumedama värvusega ringide korrapärast 

vaheldumist. Ehkki sarnasus aastarõngastega on olemas, ei tohi ringide arvu alusel 

pakkuda peedi vanust, sest säilitusjuure moodustab peet ikkagi esimesel kasvuaastal. 

Küll aga kehtib seaduspära, et mida rohkem on valkjaid ringe peedis, seda suurem on 

ka säilitusjuure kiudainete sisaldus. 

Söögipeet on soojanõudlikum taim kui teised juurköögiviljad. Seeme hakkab idanema 

5-6°C juures, kuid optimaalne idanemistemperatuur on 20-25°C ja taimed tärkavad 

8-17 päeva jooksul. Madal temperatuur idanemise ajal soodustab ennakõidumist. 

Tõusmed võivad hävida -2...-3°C juures. Pärislehed taluvad lühiajaliselt -5...-6°C, 

juurvilja maast väljaulatuv osa talub -2°C. Optimaalne temperatuur kasvuks ja 

juurviljade moodustamiseks on 15-25°C. Kõrgel temperatuuril kasvades on juurikad 

heledamad. 

Söögipeet on niiskus- ja valgusnõudlik taim, varjus kasvatab lehti. Taim vajab enim 

niiskust idanemisperioodil ja juurvilja moodustamise perioodil. Tärkamise ühtlikkus 

sõltub suuresti mullaniiskusest. Söögipeedi kasvuks sobivad paremini kiiresti 

soojenevad, huumusrikkad ning parasniiskeid mullad. Parimateks muldadeks 

peetakse toitainerikkaid saviliiv- ja keskmise raskusega liivsavi muldi. Mulla pH 

peaks olema neutraalne või nõrgalt happeline (pH...6,5-7,2). 

Söögipeeti samal põllul ning mitu aastat samal väljal kasvatades langeb saagikus 

märgatavalt. Samuti ei tohiks teisi maltsaliste sugukonna taimi samal kasvukohal 

kasvatada, vahe iseenda või sama sugukonna taimega peaks olema 3 aastat.  

Eelviljadeks sobivad kultuurid, mis on saanud orgaanilist väetist või jätavad mulda 

palju orgaanilist ainet, nt. kapsas, taliteravili, varajane oder, viki-kaerasegatis ja ristik. 

Kartul ei sobi eelviljaks, kuna soodustab hariliku kärna levikut peedil. Söögipeeti ei 

tohi planeerida külvikorraväljale pärast rohumaad, võib tekkida probleeme 

naksurlaste vastsete - traatussidega, kes kaevanduvad juurikas. 
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Söögipeet vajab korraliku saagi moodustamiseks toitaineterikkaid muldi.  

Söögipeeti kasvatatakse meil otse kasvukohale külvates. Põhimõtteliselt on võimalik 

taimed ka ette kasvatada ning kasvukohale istutada, kuna söögipeet talub 

ümberistutamist hästi. Sobivaim külvi aeg avamaale on mai II dekaad ja juuni algus, 

kui mulla temperatuur on 8...10 °C. Liiga varajase külvi korral (kui mulla- ja 

õhutemperatuur on madalad) võib söögipeedil tekkida tärkamisel tõusmepõletik. 

Samuti kipuvad vanemad sordid varajase külvi korral ennakõiduma. Varajasema 

saagi saamiseks võib külvid katta kattelooriga. Külvitiheduse määrab ära toodangu 

kasutuse otstarve ning kasutatav külvi- ja harimistehnika. Värskelt jaekaubanduse 

tarbeks soovitakse väiksemaid peete, mahlatööstuse jaoks suuremaid. 

Kasvutihedusega saab väga edukalt juurviljade suurust reguleerida. Seeme 

külvatakse kasvukohale reavahega 45-60 cm (spetsiaalmasinate olemasolul isegi 25-

35 cm) ja taimede vahe reas 5-10 cm vahedele, olenevalt külviskeemist 30...60 

taime/m². Optimaalseks külvisügavuseks peetakse raskemal mullal 2,5-3 cm, 

kergematel muldadel 3-4 cm. Seemnekulu hektari kohta oleks olenevalt seemne 

suurusest 6 -11 kg. 

Esimene reavahede harimine tehakse pärast taimede tärkamist. Suve jooksul tuleks 

peedi reavahesid harida 3-4 korda, kuni need ei ole veel täis kasvanud. Uurige, 

millega peeti on väetatud. Keemilist umbrohutõrjet tehakse preparaatidega Betanal, 

Ethosat, Goltix, Kontakttwin enne või pärast peedi tärkamist; või Pyramin Turbo enne 

külvi, enne tärkamist või peedi 1. pärislehe faasis. Preparaadiga Lontrel on võimalik 

kasvu ajal hävitada ohakaid, kesalille ja paiselehte. Lehtede intensiivse kasvu ajal 

(juuli I) toimub pealtväetamine lämmastik- või lämmastikurikka kompleksväetisega. 

Põuaperioodil tuleks söögipeeti ka kasta. Suurim veetarve on saagi kujunemise ajal 

juulis-augustis. 

Söögipeeti ohustavateks kahjuriteks on peedikärbes, peedi-rohuhüpik, naksurlased, 

raisamardikad, öölased ja peedi-kiduuss. Kahjurite (va. peedi-kiduuss) tõrjeks on 

lubatud kasutada preparaate Decis, Karate, Mavrik, NeemAzal-T/S. Levinumateks 

haigusteks on peedi kärn, peedi-lehetähnisus, tõusmepõletik (külmaga), rizomaania 

viirus ja peedi-südamikukuivmädanik. 
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Haiguste tõrjeks on eelkõige viljavahelduse järgimine ning puhitud seemne 

kasutamine. Peedi-südamikumädanik ilmneb suve teisel poolel boori puudusel 

lehekodariku sisemiste lehtede kärbumisena ning selle all juurviljas kõvade mustade 

laikudena. Booripuuduse leevendamiseks on võimalik taimi pritsida kasvu ajal 

mikroväetiste lahusega. 

Koheseks müügiks ning nn. kimbupeedi müügiks võib saaki koristama hakata juba 

juuli II poolel. Väiketootjad on suviseks tarbimiseks söögipeeti koristanud käsitsi 

valikuliselt. Pikaajaliseks säilituseks mõeldud söögipeet koristatakse tavaliselt 

septembri teises pooles, enne tugevamate öökülmade tulekut. Koristamiseks võib 

kasutada spetsiaalset juurviljakombaini või ka kartulikombaini. Saagikus olenevalt 

sordist ja kasvutihedusest 25...60 tonni hektarilt.   

Sordid 

Söögipeedi sorte on meie kaubandusvõrgus üsna palju. Tavaliselt jaotatakse sordid 

rühmadesse juurvilja kuju järgi: 

• lapikümarad (Egiptuse) 

• ümarad (Bordoo, Rote Kugel, Little Ball, Pablo F1, WodanF1, Boltardy) 

• silinderjad (Cylindra, Forono, Rocket) 

Lisaks kujule on tootjale oluline teada ka konkreetse sordi lehestiku kõrgust ja 

tugevust (masinkoristuseks sobiv), kasvukiirust, ennakõidumise kindlust ja 

saagikuse taset. Konservitööstustele kasvatamisel on oluline ka juurvilja värvus: 

eesmärgiks on saada võimalikult ühtlase sisuvärvusega juurvilju, et juurvilja 

ristlõikel ei eristuks kontsentrilised ringid. Seemnemüüjate valikus on ka 

monoseemnelist (üheseemnelist) söögipeeti. Selline seeme on saadud kas liitvilja 

mehhaanilise purustamise teel või mõnede uute sortide puhul ka juba 

sordiaretuslikult. Monoseemnelise sordi külv tagab ühtlasema kasvutiheduse. 

• Pablo F1 (Bejo Zaden) - Varasepoolne (kasvuaeg ca 110 päeva) ümmarguse 

juurviljaga hübriidsort. Hea ennakõidumiskindlusega, juurvilja sisu on 

ühtlaselt punane. Seetõttu sobib hästi toiduainetööstusele tooraineks. Väga 
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hea säilivusega. 

  

• Wodan F1 (Bejo Zaden) - Varajane (kasvuaeg 95 päeva) ümmarguse 

siledapinnalise juurviljaga hübriidsort. Lehed püstised, sobib hästi suviseks 

turustamiseks kimbukaubana. 

  

• Little Ball - Ümmarguse siledakinnalise juurviljaga suhteliselt ennakõidumise 

kindel sort. Ühtlaselt punase juurvilja sisuga. Sobib värskelt turustamiseks 

ning töötlemiseks. 

  

• Rote Kugel - Varasepoolne ümmarguse juurviljaga suhteliselt ennakõidumise 

kindel sort. Juurvili tumepunase sisuga, hea säilivusega. 

  

• Cylidra - Varasepoolne kuni keskvalmiv tugeva lehestikuga silinderja 

juurviljaga sort. Juurvili tumepunase sisuga. Hea säilivusega. 

  

• Forono - Varasepoolne kuni keskvalmiv silinderja juurviljaga sort. Juurvili 

tumepunase sisuga. 

  

• Rocket - Hilisem (kasvuaeg 125 päeva) silinderja juurviljaga eelkõige 

töötlemiseks sobiv sort. Juurvili kirka punase sisuga, hea säilivusega. 

Juurvilja sisu värvus varieerub tavaliselt mustjaspunasest heledama või tumedama 

lillakaspunaseni, milles eristuvad kontsentrilised ringid. Sordiaretajad on saanud ka 

oranžpunase, kollase või valge sisuga sorte, mille seemet müüakse hobiaednikele.  
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Hoiustamine 

 

Peet tuleb koristada sügisel enne öökülmasid. Kõige parem oleks peeti säilitada 

keldris. Pärast mullast väljatõmbamist tuleb peedid raputada mullast puhtaks ning 

lõigata ära enamus varrest. Lõikamata varred eraldavad niiskust, mis mõjutab 

otseselt peedi säilivusaega. Alles võib jätta 2-3 cm pikkuse varrejupi, kuna pealsete 

äralõikamisel ei tohi vigastada juurvilja ennast. Sobivaim säilitustemperatuur on +3 

kuni +4 kraadi. Kõrgema säilitustemperatuuri korral hakkavad juurvilja omadused 

halvenema. Peet võib tõmbuda ka kortsu ja kärbuda. Isegi väikese külma korral või 

tekkida kahjustusi, peedi mahla külmumistemperatuur on miinus 1,5 C. Kui 

temperatuur on üle 5-7 kraadi, hakkab peet kasvama, ilmuvad lehed ja juurvili 

muutub säilitamiseks kõlbmatuks.  

Optimaalne õhuniiskus on 95...98%. Temperatuuril ≤0°C võivad koore alla tekkida 

mustad laigud. 

Et peet ei närtsiks, kaetakse juurviljad liivakihiga, ca 5-7 cm. Optimaalsetes 

tingimustes säilib peet 5-7 kuud.  

Peab arvestama sortide erinevustega. Varajase küpsemisega sorte võib hoiustada 

ainult külmkapis, ca 3 nädalat.  

Kui peet kasvab varjulistes tingimustes, saab see ebapiisavalt suhkrut ja muid aineid, 

mis mõjutab selle säilivust. Päikeselises kohas kasvatatud peet säilib paremini. 

Samuti mõjutab säilivusaega lämmastiku sisaldus väetistes. Eriti halvasti mõjub 

väetamine vegetatsiooni teise perioodi jooksul, kui juurvili juba hakkab moodustuma.  

Samas peet, mida väetati kaaliumi ja/või tuhaga, säilib paremini.  

Vigastatud juurviljad säilivad otseloomulikult halvemini, neid tasub saagist eraldada 

ning tarbida esmajärjekorras. 
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Toitainete sisaldus 

•    Vett on põhitoitainetest peedis loomulikult kõige rohkem. Sõltuvalt kasvuperioodi 

niiskusest, säilitustingimustest ja -ajast võib värskete peetide veesisaldus kõikuda 

86–89%-ni, ülejäänud osa, 11–14% langeb kuivaine arvele. 

•    Koguseliselt teise koha hõlmavad süsivesikud, kusjuures asjatu on peedist tärklist 

otsida. Süsivesikuteks on peedis erinevad suhkrud. Et peedi suur suhkrutesisaldus on 

tõsiseltvõetav, näitab ka aretustöö, mille tulemusena jõuti suhkrupeetide erinevate 

sortideni. Punapeedis on suhkruid 7–10%.  

•    Valke on punases peedis suhteliselt vähe, kõigest paari protsendi ringis. 

•    Rasvadega on lugu veelgi kehvem, sest neid peedis peaaegu polegi. Peedi põhiline 

kalorsus tulebki suhkrute arvelt ja sajagrammise portsjoni kohta saab toiduenergiat 

keskmiselt 40–50 kilokalorit. 

•    Kiudaineid on peedis protsendi-paari jagu söödava osa kaalust. Miinustest peaks 

mainima esiteks seda, et punapeedis on arvestatavalt oblikhappesoolasid ehk 

oksalaate ja need inimesed, kellel on diagnoositud oksalaatidest moodustunud kivid, 

peaksid peetide söömisega piiri pidama.  

Toitumisalane teave 100 g kohta: 

Energiasisaldus 43 kcal  

Süsivesikud 9,96 g  

Neist suhkrut  7,96 g  

Kiudained 2,0 g  

Rasv 0,18 g  

Valk 1,68 g  

Vitamiine: 100 g kohta % päevas soovitatud kogusest 

A 2 μg  

B1 0,031 mg 3 

B2 0,027 mg 2 
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B3 0,331 mg 2 

B5 0,145 mg 3 

B6 0,067 mg 5 

B9 80 μg 20 

C 3,6 mg 4 

Mineraalained   

Kaltsium 16 mg 2 

Raud 0,79 mg 6 

Magneesium 23 mg 6 

Mangaan 0,3 mg 14 

Fosfor 38 mg 5 

Patassium 305 mg 6 

Sodium 77 mg 5 

Tsink 0,35 mg 4 

Peet on hea foolhappe ja mangaani allikas, sisaldab betaiini, mis aitab alandada 

homotsüsteiinitaset. 

Aine, mis saadakse peedi mahlast ja annab punast värvi, kannab nime betaniin. Seda 

kasutatakse toiduvärvina E162. Betaniini kontsentratsioon peedis on ca 300-600 

mg/kg. Täpne värvus sõltub pH tasemest: 4-5 vahel on ta sinakas-punane, kõrgema 

pHga muutub sinakas-lillaks, madalama pHga on värv kollakas-pruun. Seda 

kasutatakse liha, vorstide, tomati supi, jäätise ja kommide värvimiseks. Selle 

allergeensus on väga madal.  

Võrreldes teiste aedviljadega sisaldab söögipeet rohkem mangaanhappesooli ning on  

seetõttu eriti kasulik puberteedieas lastele.  

 

Peedil on veel üks bioloogiline eripära, mis nõuab kasvatajalt erilist hoolt nii 

kasvukoha kui ka taimekaitsetööde ja väetamise suhtes. Nimelt koguvad peedijuured 

endasse eriti edukalt reostunud pinnases leiduvaid mürkaineid, samuti ka 

taimekaitsemürke ja väetiste ülejääke.  
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Juurvilja ristlõikel näeb vaheldumisi heledamaid ja tumedamaid ringe – mida 

rohkem on heledamat osa, seda puisem on juurvili.  

Peeti süüakse nii toorelt kui keedetult. Maitsvamad on keskmise suurusega 

juurviljad, sest neis on rohkem suhkrut ja mineraalsooli ning vähem kiudaineid. Ka 

keevad nad kiiremini pehmeks. 

Ka punapeedi noori lehti võib süüa, neis on märkimisväärselt C-vitamiini. 

Punapeet on väga tervislik: kasulik südametegevusele, vereringe- ja närvisüsteemile, 

alandab vererõhku, soodustab seedimist, tugevdab immuunsüsteemi. Toorest 

peedimahla on kasutatud põletikuvastase ja valuvaigistava vahendina ning 

kõhulahtistina. 

Punapeet on tõhus mürkainete väljutaja ja ainevahetuse parandaja rasvumise puhul, 

samuti kõigile kättesaadav seksuaalse võimekuse tagaja. Peet sisaldab palju boori, 

mis on otseselt seotud inimeste suguhormoonidega. 
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