
Arukas kastmine - ilusamate taimede ja parema 
saagi nimel 
 
Täna räägime Tanni kauplusest Post Eeroga veest, 
täpsemalt kastmisveest – kuidas vähese veega 
rohkem kasta. 
Vesi on üks olulisemaid ressursse, mida on mõistlik  
vastutustundlikult ja säästlikult käidelda - isegi 
koduaia kastmisel, sest iga tilk loeb. 
Eero: „Hea uudis kohe siia algusesse - vee mõistlik 
kasutamine pole üldse keeruline. Aias saavutatakse 
see läbimõeldud kastmislahenduste abil. Võrreldes 
tavapärase (voolik ja vihmuti) kastmisega on 
võimalik kokku hoida kuni 70 protsenti vett, sest 
taimele antakse täpselt see kogus vett, mida ta vajab 
ning aed tänab teid. Suurem saak, hoogne kasv ja 
vähem haigusi - see on taimede aruka kastmise 
imeline tulemus.  
Ja veel: nutika kastmisega säästate ka raha.“ 
 
Nutika kastmise kolm mugavus taset 
Kui soovite ilusat aeda tervete taimedega, ei saa te 
mööda vaadata kastmisest. Harrastusaednikele on 
kastmine jagatud tinglikult kolmeks: 
Esimene tase: tilkkastmine - varustab taimi veega 
täpselt - tilkhaaval. Ennekõike tuleb sellest kasu 
köögiviljaaias. 
Teine tase: on aeganõudev, kui soovite käsitsi 
kastes täita iga aias oleva taime erinevad 
veevajadused. Kuna kastmine ei tähenda ainult õige 
koguse vee saamist, vaid ka selle andmist taimedele 
õigel ajal ja õigete intervallidega. 
Kastmisautomaatika aga just seda teebki, muutes 
kastmise veelgi tõhusamaks. 
Kolmas tase: kliima ja ilm mängivad olulist rolli ka 
kastmise planeerimisel. Kui aia muld on liiga kuiv, 
võib osutuda vajalikuks kasta plaanitust rohkem. Kui 
aga muld on piisavalt niiske, saab omakorda vett 
kokku hoida. Siin tuleb mängu mulla niiskuseandur 
- see teeb kastmise veelgi nutikamaks. 
 
 
 



Süsteemsed kastmislahendused 
Gardena kataloog" Kastmissüsteemid – täiuslik ja mugav lahendus ", 
mis on Tanni kaupluses tasuta olemas, näitab, kui lihtne see on ja millised 
kastmislahendused sobivad erinevatele taimedele. Lisaks üldisele 
teabele leiate sealt ka praktilisi asjatundlikke näpunäiteid oma 
kastmissüsteemi loomiseks. Kes kauplusesse ei satu, aga arvuti on 
lähedal, saab kataloogi „Kastmine“ alla  
laadida lingilt https://www.gardena.com/ee/tugi/allalaadimised/allalaadimised/  

Loomulikult on võimalus ka kogu see planeerimine ja 
ehitamine jätta spetsialistide hoolde. Tanni 
kauplusest Pärnus, Suur-Jõe 50 saate kogu vajaliku 
info ja tooted kätte nii ise kastmissüsteeme rajades 
kui ka „võtmed kätte“ lahenduse tellida.  
„Kõik, kes on meie kaupluses käinud automaatseid 
lahendusi vaatamas, on olnud meeldivalt üllatunud – 
juba alates 50 eurost saab lihtsama 
kastmiskompuutri, mis juhib vett vajalikul ajal vajaliku 
taimeni. Ehk siis – pole vaja karta, et see mingi suur 
investeering on. Tulge läbi ja mõtleme teie aia 
kastmiseks parima hinnaga lahenduse, „ toob Eero 
välja ka lahenduste rahalise poole. „Suvi on nii 
lühike, nautige selle ilu ja laske kastmise eest 
hoolitseda Gardenal!“  
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