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SISSEJUHATUS 

 

Veel 1940. aastatel hoiti umbrohtumust suuresti kontrolli all herbitsiide kasutamata – oluline 

roll oli erinevatel agrotehnilistel võtetel, hoolikalt läbimõeldud külvikordadel ning käsitsi 

kõplamisel. Samas olid käsitsi läbiviidavad umbrohutõrjevõtted (nt. kõplamine) väga aja- 

ning töömahukad. Lisaks võis tihe äestamine ning kultiveerimine halvendada mullakvaliteeti. 

 

1950ndatel saabus keemiliste umbrohutõrjevahendite ajastu, kus muudele 

umbrohutõrjemeetoditele olulist tähelepanu enam ei pööratud (Davies, 1993). Kuna aga 

herbitsiidid on kallid ja kahjustavad keskkonda, on vaja nende kasutamist piirata. 1980ndate 

keskel hakkas huvi erinevate tõrjevõtete vastu paljudes Euroopa riikides jälle kasvama 

(Melander, 2006). Ühiskonna kasvav teadlikkus taimekaitsevahendite negatiivsest mõjust 

keskkonnale ja järjest suurenev nõudlus mahetoidule on olnud peamisteks põhjusteks järjest 

populaarsust koguvale maheviljelemisele (Šniauka ja Pocius, 2008).  

 

Mahepõllumajanduses on üheks peamiseks saagikust pärssivaks teguriks laialdane 

umbrohtude levik. Taimekaitseks lubatud vahendite kasutamine maheviljeluses on seadusega 

rangelt piiritletud. Eestis reguleerivad mahepõllumajanduslikku tootmist Euroopa Liidu 

mahepõllumajanduse määrus EEC 2092/91 ning siseriiklik mahepõllumajanduse seadus ja 

nende alusel kehtestatud määrused (pikk.ee, 2014). Seejuures  on tootjal õigus müüa oma 

saadusi mahemärgise all vaid peale kahe kuni kolme aastast üleminekuaega tavaviljeluselt 

maheviljelusele (pikk.ee, 2014).  

 

Keemilisele umbrohutõrjele on alternatiiviks mitmed keskkonnasäästlikud umbrohtumust 

kontrolli all hoidvad meetmed: külvikord, äestamine, vaheltharimine, multšimine, 

vahekultuuride kasvatamine, liblikõieliste kasvatamine külvikorras. Neid meetmeid 

nõuetekohaselt kasutades ning omavahel kombineerides on võimalik umbrohtumust ka 

maheviljeluses kontrolli all hoida. 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida viieväljalises külvikorras kolmes eri 

maheviljelussüsteemis vahekultuuridena kasvatatavate talviste haljasväetistest kattekultuuride 

ning nende ja sõnniku koostoimet umbrohtumusele. 
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Püstitatud hüpotees: vahekultuuride ja punase ristiku kasvatamine külvikorras aitab 

vähendada põhikultuuride umbrohtumust. 

 

Tänu sooviksin avaldada juhendajale Liina Talgrele, kelle juhendamisel, suunamisel ning 

ergutusel on antud töö valminud.  
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1. UMBROHUTÕRJE MAHEVILJELUSES 

 

Maheviljeluse aluseks on keemilisele umbrohutõrjele alternatiivsete meetmete kasutamine. 

Sellisteks meetmeteks on külvikord ja viljavaheldus, mineraalväetiste asemel multši 

kasutamine mullaviljakuse tõstmiseks ning orgaanilised väetusmeetodid. Üldiselt võib 

mahesüsteemi iseloomustada kultuuride mitmekesisusega külvikorras, mis parandab 

kultuurtaimede võimet võidelda kahjurite ja haigustega (Watson jt. 2002; Pretty, 2008). 

 

Umbrohtumus võib osutuda märkimisväärseks probleemiks, kuna umbrohud põhjustavad 

saakide vähenemist ning suurendavad konkurentsi vee, päikesevalguse ja toitainete pärast. 

Umbrohud on ka vaheperemeesteks paljudele kahjuritele ning haigustele (Hole jt. 2005). 

Samas on leitud, et mitte kõik umbrohud ei ole kahjulikud – nad võivad olla 

vaheperemeesteks ka kasulikele organismidele. Väike umbrohtumus on pigem hea ja põllu 

koosluse loomulik osa, sest see tähendab elu- ja toitumispaiku rööv- ning parasiitputukatele, 

kes tõkestavad taimekahjurite ja -haiguste levikut (Põldma ja Luik, 2007). Mõned umbrohud 

on head toidutaimed või on kasutatavad meditsiinilistel eesmärkidel ning maheviljeluses 

peetakse neid ka üheks mullaviljakuse parandamise abinõuks (VanTine ja Verlinden, 2003).  

 

Alates ajast kui loodi herbitsiidid, on tootjad kasutanud kemikaale umbrohtude hävitamiseks 

põldudelt. Herbitsiidide kasutamine suurendab viljasaake ning vähendab umbrohtude 

hävitamisele kuluvat tööjõu kulu. Tänapäeval on mõned tootjad enda jaoks taasavastanud 

maheviljelusmeetodid umbrohtumuse reguleerimisel, kuna laialdane agrokemikaalide 

kasutamine on viinud arvatavate keskkonna- ning terviseprobleemideni. 

Taimekaitsevahendite jäägid vees, õhus ja toidus põhjustavad haigusi, sealhulgas 

pahaloomulisi kasvajaid (Gasnier jt. 2009; Mesnage jt. 2014). Samuti on leitud, et mõnel 

juhul võib herbitsiidide kasutamine põhjustada mõnede umbrohuliikide domineerimist, kuna 

nendel umbrohtudel kujuneb resistentsus herbitsiidide suhtes. Lisaks sellele hävitavad mõned 

herbitsiidid ka selliseid umbrohuliike mis saagikust ei mõjuta, viies üldise liigilise 

mitmekesisuse vähenemisele (VanTine ja Verlinden, 2003). Kultuuri vähe või praktiliselt 

üldse mitte mõjutavad umbrohud on madalakasvulised ja väikest biomassi moodustavad 

liigid, mis ei suuda konkureerida kultuurtaimedega. 
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Seoses mahetootmise laienemisega on talunike suhtumine umbrohtumusse muutunud. Selle 

asemel, et umbrohte hävitada, on mahetootjad õppinud umbrohtumust kontrollima. Tootjad 

püüavad välja selgitada, millised umbrohud esinevad ning millised on parimad meetodid 

nendega võitlemiseks, et hoida umbrohtumust alla majanduslikke künniseid (VanTine ja 

Verlinden, 2003). 

 

Umbrohutõrje maheviljeluses on terviklik süsteem, mis on oluliselt erinev tavaviljelusest. 

Mahetootja ei ole huvitatud kõigi umbrohtude hävitamisest, vaid soovib hoida umbrohtumust 

sellisel tasemel, et umbrohi ei vähendaks saaki. Tootja, kes tõrjub umbrohtusid maheviljeluses 

kasutatavate meetoditega, peab olema väga hästi teadlik umbrohuliikidest ning nende 

kasvuharjumustest määramaks rakendatavaid tõrjemeetmeid. 

 

Maheviljelusega tegelev põllumees peab toetuma vaid traditsioonilistele maaviljelustavadele 

nagu viljavaheldus ning mehaaniline umbrohtude tõrje. Viimasel ajal kasutatakse ka 

solarisatsiooni (Bond ja Grundy, 2001) ja erinevaid termilisi umbrohutöötlusviise nt. 

leegitamine, kuuma veega töötlemine, infrapunakiirte kasutamine (Rask ja Kristoffersen, 

2007). Siiski on need võtted kulukad ja mõni ei sobi ka meie kliimasse (nt. solarisatsioon). 

See on muutnud keeruliseks tavaviljelejate ülemineku mahetootmisele, kuna herbitsiidide 

kasutamise lõpetamine võib kaasa tuua potentsiaalse umbrohtude populatsiooni suurenemise 

ning seega mõjutada negatiivselt saake ning kasumit. Samas on õigete umbrohutõrje 

meetoditega võimalik neid potentsiaalseid probleeme leevendada (VanTine ja Verlinden, 

2003). 

 

Maheviljelussüsteemides on umbrohutõrjeks lubatud kasutada tärkamiseelseid ja -järgseid 

mehaanilisi võtteid, termilist umbrohutõrjet ning plastik- ja lagunevat multši. Samas 

soovitatakse kasutada rohkem kultuuri enda survetõrjel põhinevaid võimalusi, et otsest 

sekkumist oleks võimalikult vähe (Woodward ja Lampkin, 1990). Otseseid umbrohutõrje 

meetodeid võib rakendada enne ja pärast kultuuri tärkamist. Umbrohu tõrjumise vahendeid 

võib kasutada kogu haritavale maa-alale või selektiivselt külviridade vahel või sees. (Bond ja 

Grundy, 2001). Mahetootjate eesmärk ei ole umbrohtude täielik hävitamine (Gopinath jt. 

2009), kuigi umbrohtude säilitamine agroökosüsteemis võib osutuda keeruliseks (Streibig, 

1988). See võib tuleneda konfliktidest umbrohtutõrjeks kasutatavate meetodite ja teiste 

maheviljelusega seotud eesmärkide vahel. Näiteks varajane maa ülesharimine umbrohutõrje 

eesmärgil võib suurendada nitraatide leostumist mullast (Di ja Cameron, 2002) ning 
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intensiivne harimine suurekasvuliste umbrohtude hävitamiseks võib kahjustada mulla 

struktuuri (Goulding, 2000). Samas suurenenud lämmastiku mineralisatsiooni peale 

maaharimist võib vaadelda maheviljeluses kui meetodit kultuuride kasvu elavdamiseks (Bond 

ja Grundy, 2001). 

 

Umbrohtude leviku piiramisel on oluline tagada põllumajandusettevõttes nõuetekohane 

sanitaarsüsteem, et vähendada umbrohuseemnete levimist. Esineb mitmeid võimalusi 

takistamaks umbrohtude ning umbrohuseemnete sattumist põllule. Esiteks peaks igasugune 

ettevõttes kasutatav sõnnik olema korralikult komposteeritud, sest umbrohuseemned võivad 

läbida loomade seedekulgla säilitades oma idanemisvõime. Komposteerimise käigus tõuseb 

temperatuur nii kõrgele, et paljud umbrohuseemned hävivad. Umbrohuseemnete hävimine 

võib toimuda otseselt temperatuuri mõjul (komposteerimisaunas tõuseb temperatuur 

keskmiselt 60°C-ni); mikrobioloogilise lagundamise tõttu või kui temperatuur initsieerib 

seemnete idanemist, mille tõttu muutuvad noored idandid kaitsetumaks komposteerimisaunas 

olevatele mikroobidele. Teiseks tuleks osta ainult sertifitseeritud seemet, mis garanteeritult ei 

sisalda umbrohuseemneid. Kui tootja siiski soovib kasutada oma seemet, tuleks olla hoolas 

puhta seemne kogumisel, et mitte rikkuda kogu seemnevaru. Samuti tuleks hävitada 

umbrohutaimed enne, kui need seemneid hakkavad andma. Kui umbrohud juba hakkavad 

seemneid andma, suureneb umbrohu seemnevaru mullas. Kolmandaks tuleks tagada adra ning 

teiste mullaharimisriistade puhtus ühelt põllult teisele liikudes, et vähendada 

umbrohuseemnete levimist (VanTine ja Verlinden, 2003). 

 

 

1.1.  Külvikord ja viljavaheldus 

 

Külvikord on kultuuride ajalise ja paigutusliku järgnevuse süsteem looduses piiritletud 

väljadel. Külvikord on olnud peamine meetod umbrohutõrjeks juba enne keemiliste 

taimekaitsevahendite väljatöötamist alates keskajast ning on seda olnud 20. sajandini tänu 

selle tõestatud mõjule umbrohu populatsioonidele (VanTine ja Verlinden, 2003). Eesmärk on 

säilitada tasakaal kultuurtaimede ja umbrohtude vahel, samas suurendades kultuuri osakaalu 

süsteemis. Külvikord on maheviljeluses tähtsaimal kohal ning kuigi maaharimise meetod ja 

ajastus ning kultuuri valik on tavaliselt omavahel seotud, mõjutavad need erineval moel 

umbrohupopulatsiooni (Bond ja Grundy, 2001). Külvikorra eeliseks on see, et koos 

kultuuridega vahelduvad ka nendega koos kasvavad ning nende kasvutingimustele paremini 



11 

 

kohastunud umbrohud. Kui toimub kultuuride vahetus, siis muutuvad kasvutingimused ka 

umbrohtude jaoks ja sellega on võimalik vähendada umbrohtumust (Ilumäe jt. 2004). 

 

Külvikorda planeerides tuleb arvestada antud koha mullastiku ja kliima eripärasid, 

majanduslikke võimalusi ja soovitavaid eesmärke (Lauringson ja Talgre, 2006). Külvikorras 

ennetatakse kindla umbrohu liigi domineerimine erinevate konkurentsisuhete tekitamisega, 

allelopaatiliste mõjutuste ning mullaharimisest tingitud mullaomaduste muutmisega (Liebman 

ja Davis, 2000). Järelikult – kavandades külvikorda, peab tootja arvestama antud põllu 

mullatüübi, kliima ning konkreetse kultuuri kasvunõuetega (VanTine ja Verlinden, 2003). 

Erinevad kultuurtaimed konkureerivad umbrohtudega erinevalt. Vältida tuleks kasvunõuete 

poolest sarnaste kultuuride kasvatamist järjestikku. 

 

Külvikorras määrab kultuuri valik nii selle hetke kui ka tulevased potentsiaalsed probleemid 

umbrohtumusega. Mahetootjale on kultuuri valik raskendatud, kuna arvesse tuleb võtta 

mullaviljakust ning suurendada seda õigete kultuuride valikuga (Liebman ja Davis, 2000; 

Bond ja Grundy, 2001), kuna külvikord määrab selle, milliseks kujuneb mulla huumusbilanss 

ning orgaaniliste väetiste vajadus. Mullaviljakus langeb negatiivse huumusbilansi korral ilma 

orgaaniliste väetiste lisamiseta külvikorras. Peamine võimalus maheviljeluses mullaviljakuse 

tõstmiseks on liblikõieliste kultuuride kasvatamine (Lauringson ja Talgre, 2006).  

 

Mitmed kirjandusallikad väidavad (Hiltbrunner jt. 2008; Posner jt. 2008), et hoolimata 

suhteliselt suurest umbrohtumusest, on pikema kestusega ja keerukamas külvikorras saadud 

saagid võrreldavad tavaviljeluses kasvatatud saakidega, kus umbrohtumus on olnud küllaltki 

madal (Ryan jt. 2009). Sellest võib järeldada, et oluline on teada, kuidas erinevad kultuurid 

ning haljasväetised mõjutavad muldade huumusbilanssi, millisel moel parandavad nad 

muldade taimetoitainete režiimi ning kui palju soodustavad nad toitainete väljaleostumist 

mullast (Lauringson ja Talgre, 2006).  

 

Erinevalt kultuuride ajalisest ja ruumilisest paigutusest külvikorras hõlmab viljavaheldus vaid 

ajalise järjestuse süsteemi, kus erinevaid kultuure kasvatatakse määratud järjekorras. Kuna 

viljavaheldus on külvikorra element, on selle peamine eesmärk umbrohu-, kahjurite ja 

haiguste tõrje maheviljeluses (Altieri, 1999). Viljavaheldusega on võimalik määrata ning 

ergutada mulla mikrobioloogilist aktiivsust (Haynes, 1999), mis omakorda ennetab kahjulike 

organismide mõju kultuurtaimedele (Watson jt. 2002). 
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Nagu külvikord parandab ka viljavaheldus mulla füüsikalisi omadusi nii otseselt kui kaudselt. 

Orgaanilise aine akumulatsioon mullas on oluline mullastruktuuri moodustumisel (Grace jt. 

1995). Mullastruktuuri moodustumisel on oluline roll mikroorganismidel, kes lõhustavad 

orgaanilist ainet ning ristiku, heintaimede juuri ja seente hüüfe, millel on mullaosakesi 

siduvad omadused (Breland, 1995). Samas mulla orgaaniline aine ja agregeerumise stabiilsus 

väheneb iga harimisega. Mullastruktuuri moodustumist mõjutavad ka erinevate kultuuride 

juurestiku iseärasused (Chan ja Heenan, 1991; Tisdall ja Oades, 1982) ning kaudselt ka 

mullaharimise ajastus, kasutatav mullaharmistehnika ning sõnniku kasutamine 

viljavahelduses (Haynes, 1999; Watson jt. 2002). 

 

Maheviljeluses on viljavaheldus jaotatud mulla lämmastiku taseme tõusu ning ära tarvitamise 

faasidesse (Altieri, 1999). Lämmastiku suurendamise ja tarvitamise faasid peavad olema 

tasakaalus või lämmastikku võiks olla natuke rohkem – et säiliks pikaajaline viljakus. Sellist 

tüüpi viljavaheldus võimaldab luua aluse lämmastikuvajaduse edasiseks planeerimiseks 

(Watson jt. 2002). Viljavaheldus, kus kasvatatakse liblikõielisi mullaviljakuse tagamiseks, on 

peamine moodus säilitada toitainete (eriti lämmastiku) juurdevoolu maheviljeluses (Altieri, 

2005). Selleks, et maksimaalselt ära kasutada mügarbakterite poolt seotud lämmastik 

liblikõieliste sissekünnil, kasvatatakse tavaliselt talinisu või kartulit (Lampkin, 1990). 

Vabaneva lämmastiku kogus väheneb ajaga (Whitmore jt. 1992), seetõttu kasvatatakse 

suviteravilju külvikorras hiljem nende väiksema lämmastiku vajaduse tõttu (Taylor jt. 2006). 

Suurim väljakutse teravilja kasvatamisel on sobitada lämmastiku mineralisatsioon selle 

maksimaalse vajaduse perioodiga (Stockdale jt. 2001; Watson jt. 2002). 

 

Hästi läbimõeldud viljavahelduse rakendamine on üks olulisem tegur maheviljelussüsteemide 

edukas toimimises (Lampkin, 1990; Stockdale jt. 2001). Erinevate füsioloogiliste omadustega 

kultuuride kasvatamisel on võimalik külvi- ja koristusaegasid planeerides teostada 

mullaharimist erinevatel aegadel umbrohtude tõrjeks, vältides sellega soovimatute liikide 

liigset vohamist (Liebman ja Davis, 2000; Watson jt. 2002). 

 

Mustkesa, mis võib samuti olla külvikorras, peaks teadaolevalt vähendama lisaks lühiealistele 

ka mitmeaastaseid umbrohtusid. Kuid arvestama peab sellega, et mustkesa kasutamine 

maheviljeluses mõjub ebasoodsalt mulla viljakusele ning keskkonnale ja sellega võib 

kaasneda toodangu langus (Lampkin, 1990; Bond ja Grundy, 2001). Kui mustkesa 

sellegipoolest kasutatakse, siis tuleks rakendada kihilist mullaharimist – algul haritakse 
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pindmiselt ja iga järgneva harimiskorraga suurendatakse harimissügavust. Sellise harimisega 

tuuakse altpoolt mulla pindmisse kihti umbrohuseemneid, et neid provotseerida idanema ja 

siis järgneva harimisega hävitada (Ilumäe jt. 2004). 

 

 

1.2.  Vahekultuurid ja allakülvid 

 

Maheviljeluses on tähtis tekkinud taimejäätmete sobiv käitlemine. Taimejäätmed on alati 

olnud olulised multšina kasutamisel, mulla orgaanilise aine säilitamisel ning toitainete 

tagastamisel. Selliste eesmärkide saavutamiseks on vahekultuuride kasutamine külvikorras 

väga oluline. Vahekultuurid kaitsevad ja rikastavad mulda toitainetega põhikultuuri kasvuaja 

vahepealsel ajal (Van Dam, 2006). Vahekultuure ei kasvatata müügikasu eesmärgil, vaid 

sissekündmisel muutub see haljasväetiseks (Fageria jt. 2005). 

 

Lisaks umbrohtumuse vähendamisele seovad vahekultuurid taimedest vabal perioodil 

toitaineid (väheneb leostumise oht), aktiveerivad mullaelustikku, on toiduks paljudele 

organismidele ning soodustavad mükoriisa arengut. Mõned uurimused on näidanud 

vahekultuuride rolli lämmastiku leostumise vähendamisel külvikorras imades selle mullast 

ning viies üle järgnevale kultuurile (Constantin jt. 2010; Vos ja van der Putten, 1997), millel 

on eriline tähtsus parasvöötme kliimas sügiseste ja talviste kõrgete sademete juures 

(Piotrowska ja Wilczewski, 2012). Kirjanduses on viiteid (Thorup-Kristensen, 2001) sellele, 

et sügavajuurelised vahekultuurid aitavad kõrvaldada mullatihest ja saavutada mineraalset 

tasakaalu mullas. Vahekultuuri kasutamine külvikorras ennetab erosiooni (Liebman ja Davis, 

2000; Nelson jt. 1991), mis iseenesest on üks peamisi tegureid paljude põllumaade 

produktiivsuse vähenemisel (Dabney jt. 2001; Fageria jt. 2005). Vahekultuurid aitavad 

vähendada mulla tihedust ja sellega seoses suurendada vee imbumisvõimet mulda, mis 

omakorda seostub vee väiksema äravooluga vihmasaju ajal ja viimasest tingitult mulla 

erosiooni vähenemisega (Kaspar jt. 2001). 

 

Vahekultuurid suruvad umbrohtumust alla ning vähendavad sellega herbitsiidide kasutamise 

vajadust. Umbrohtumuse allasurumine vahekultuuride poolt võib toimuda varjutamise või 

konkurentsiga toitainete ja vee pärast (Creamer jt. 1996; Martin, 1996; Liebman ja Davis, 

2000, Ilumäe jt. 2004). Vahekultuurid tõrjuvad umbrohtumust nii kasvu ajal kui ka oma 

jäänustega, millel võib olla pikemaajaline mõju (Hoffman jt. 1996; Smeda ja Weller, 1996; 
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Moyer jt. 2000). Umbrohutõrje on tavaliselt efektiivseim tihedalt kasvavate vahekultuuride 

korral ning siis, kui vahekultuuride kasvuperiood on nii pikk kui võimalik (Fageria jt. 2005). 

Ilumäe jt. (2004) on leidnud, et vahekultuurid aitavad umbrohtumust vähendada sellega, et 

vahekultuurid pakuvad konkurentsi sügisel tärganud umbrohtudele ja nende uus seeme ei jõua 

valmida. 

 

Peale kõige eelneva, takistavad vahekultuurid ka haiguste ja kahjurite kogunemist. 

Vahekultuuride eeliseid haiguste ja putukate tõrjel võib seostada kahjurite elutsüklite 

lõhkumisega. Lisaks loovad vahekultuurid soodsa keskkonna kasulikele putukatele ja 

parasitoididele, kes omakorda hävitavad kahjulikke putukaid (Sustainable Agriculture 

Network, 2007). Uuringud on ka näidanud, et põhikultuurile eelnevad vahekultuurid tõrjuvad 

paljusid pinnases leiduvaid seenhaigusi ja nemotoode (Sustainable Agricultur Network, 2007; 

Fageria jt. 2005). 

 

Vahekultuuri soovitavateks omadusteks on kiire võrsumine ka ebasoodsates tingimustes, 

piisava biomassi tootmine mullapinna katmiseks, õhulämmastiku sidumisvõime, sügava 

juurestiku kasvatamine toitainete kättesaamiseks sügavamatest mullakihtidest ning 

fütotoksiliste või allelopaatiliste mõjude puudumine järgnevale kultuurile. Vahekultuur võib 

olla nii liblikõieline kui ka mitteliblikõieline. Liblikõieliste peamine toime on lämmastiku 

lisamine mulda (Bauer ja Roof, 2004) – liblikõielistest vahekultuurid seovad õhulämmastikku 

ning vähendavad sellega põhikultuuride väetamise vajadust (Reeves, 1994; Askegaard ja 

Eriksen, 2007). Kuna liblikõielistest vahekultuuridest toimub lämmastiku vabanemine kiiresti 

tänu madalale C/N suhtele (Talgre jt. 2011), siis see võib viia lämmastiku leostumisele 

(Lauringson ja Talgre, 2006). Liblikõielisel vahekultuuril on ka võime kasutada mullas 

raskesti omastatavaid toitaineid rikastades niiviisi mulla ülemisi kihte taimedele vajalike 

toitainetega (Fageria jt. 2005).  

 

Vahekultuuride kasvu ajal on mulla toitainete sisaldus tavaliselt madalam lämmastiku 

fikseerumise tõttu taimede biomassi. Peale taimede sissekündi vabanevad biomassis 

talletunud toitained lagunemise käigus, mille kiirus sõltub vahekultuuri kasvatustehnoloogiast 

ja sissekündmise ajast. Lämmastiku kaod on väiksemad sellisel juhul, kui haljasväetis 

küntakse mulda hiljem. Suure toitainete neeldumise võimega vahekultuuridest vabaneb 

suurem hulk toitaineid ka järgnevatel aastatel (Piotrowska ja Wilczewski, 2012; Lauringson ja 

Talgre, 2006). Ka haljaskultuuride juurestik aitab kaasa järgneva kultuuri arengule ja 
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saagikusele, kui sügavajuurelised liblikõielised transpordivad künnikihist allpool olevatest 

mullakihtidest taimetoiteelemente ning soodustavad mikroorganismide elutegevust 

(Lauringson ja Talgre, 2006). Vahekultuuri liik võib muuta ensüüme tootvate bakterite 

populatsiooni arengut, soodustades või takistades bakterite kasvu (Elfstrand jt. 2007; 

Piotrowska ja Wilczewski, 2012). 

 

Peale lämmastiku sidumise vähendavad vahekultuurid ka nitraatide (NO3
-
) leostumist 

põldudelt (Fageria jt. 2005). Meisinger jt. (1991) on näidanud oma uurimustes, et 

vahekultuurid vähendasid nii leostunud lämmastiku hulka kui nitraatide (NO3
-
) 

konsetratsiooni leostusvees 20-80% võrreldes vahekultuurideta põldudega. Veel tehti 

kindlaks, et kõrrelised olid kaks kuni kolm korda efektiivsemad liblikõielistest nitraatide 

(NO3
-
) leostumise vähendamisel. 

 

Vahekultuuride kasutamine külvikorras võib suurendada fosfori sisaldust mullas (Vanlauwe 

jt. 2000). Nimelt suudavad vahekultuurid oma kasvuperioodi jooksul mobiliseerida suhteliselt 

väheliikuva fosfori vorme tänu sellele, et risosfääris leidub lahustuva fosfori ühendeid 

(Schilling jt. 1998). Peale taime lagunemist vabaneb neeldunud fosfor ning mulla toitainete 

sisaldus paraneb (Eichler-Löbermann jt. 2008; Piotrowska ja Wilczewski, 2012). 

 

Maheviljeluses kasutatakse ka allakülve, mis on kasulikud toitainete kasutamise 

optimeerimise, umbrohu, kahjurite ja haiguste tõrjel ning mis vähendavad mulla erosiooni 

mullapinna katvuse suurenemise tõttu (Watson jt. 2002). Kuna allakülvideks kasutatavad 

kultuurid ei ole teraviljadele konkurentideks taimetoitainete üle, siis kasutatakse 

kogujakultuuridena lämmastikku efektiivselt kasutavaid (nt. raihein) või õhulämmastikku 

fikseerivaid (nt. punane ristik, lutsern, valge mesikas) põllukultuure (Lauringson ja Talgre, 

2006). Mõnede uurijate andmetel (Fukai ja Trnbath, 1993) seisneb allakülvide mõju pigem 

suurenenud saagikusel mitte niivõrd tulemuslikul umbrohutõrjel (Bond ja Grundy 2001). 

Ilumäe jt (2004) on leidnud, et allakülv on tõhus viis umbrohtumuse vähendamiseks ja 

teraviljakülvide allakülviks sobib ristik, ristiku ja kõrreliste segu, valge mesikas, hulgalehine 

lupiin või lutsern (Talgre jt. 2009, 2012) 

 

On leitud, et vahekultuuridel võib olla ka negatiivseid omadusi – vahekultuur võib põhjustada 

lämmastiku puudujääki järgnevale kultuurile juhul, kui seotud lämmastik ei vabane 

õigeaegselt (Vyn jt. 1999). See on tingitud sellest, et osade vahekultuuride (nt. raihein) lai 
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C/N suhe aeglustab muldaküntud biomassi lagunemist (Francis jt. 1998; Talgre jt. 2011; 

Fageria jt. 2005). 

 

 

1.3.  Multšide kasutamine 

 

Monokultuuride kasvatamine, anorgaaniliste väetiste ja pestitsiidide liigne kasutamine ning 

orgaaniliste väetiste vähene kasutamine ning rasked põllumajandusmasinad võivad 

märkimisväärselt mõjutada mulla kvaliteeti, muutes selle füüsilisi, keemilisi ja bioloogilisi 

omadusi (Melero jt. 2006; Piotrowska ja Wilczewski, 2012). Mulla huumuse sisaldus on aga 

mullaviljakuse oluliseim näitaja, kuna sellel põhinevad peamised mulla omadused 

(Lauringson ja Talgre, 2006). 

 

Selleks, et säilitada ja/või parandada mulla huumuseseisundit, kasutatakse põllumajanduses 

mitmekülgseid vahendeid, sealhulgas orgaaniliste väetiste (nt. sõnnik, kompost ja läga) 

lisamine (Diacono ja Montemurro, 2010) ning orgaanilise materjali lagunemise aeglustamine 

näiteks kündmise intensiivsuse vähendamisega (Liu jt. 2006). Väetamine mõjutab mulla 

orgaanilise aine varu otseselt ja kaudselt. Otsene mõju on seotud muldaviidavate konkreetsete 

toitainetega, milleks võivad olla sõnnik, kompostid ja haljasväetised. Kaudne mõju avaldub 

mulda täiendavalt viidavate toitainete kaudu, kui nende tulemusel kasvab nii saagikus kui ka 

mullas olevate taimejäänuste kogus (Lauringson ja Talgre, 2006). Viljavahelduse 

mitmekesistamine ja külvikorra valimine, kus jääb järgi rohkem taimejääke ning mulla 

pindmise kihi multšimine on võtted, mida tavaliselt kasutatakse jätkusuutlikus 

viljelussüsteemis (Constantin jt. 2010; Kumar ja Gon, 1999; Piotrowska ja Wilczewski, 

2012). 

 

Multš takistab edasist umbrohtumust valguse takistamise ning mullatemperatuuri ja 

mullaniiskuse mõjutamisega (Teasdale, 1993). Multš on ka sobivaks elupaigaks seemnetest 

toituvatele putukatele, mis vähendab umbrohuseemnete arvu veelgi (Reader, 1991). 

Lagunevad taimejäänused võivad eritada ka allelokemikaale, mis takistavad 

umbrohuseemnete idanemist ja arenemist (Liebman ja Davis, 2000). Multši võib kasutada 

mitme vormina: elustaimed, orgaaniliste või anorgaaniliste ainetega mullapinna katmine ja 

tehisliku või loodusliku materjali laotamine mullale (Bond ja Grundy, 2001). 
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1.3.1. Elusmultš 

 

Elusmultši külvatakse enne või peale kultuurtaime rajamist (Bond ja Grundy, 2001). Tähtis on 

vältida elusmultši konkureerimist kultuurtaimedega (VanTine ja Verlinden, 2003). Tihti on 

elusmultši peaeesmärk mullastruktuuri parandamine või kahjurite vähendamine (Costello ja 

Altieri, 1994) ning umbrohutõrje on vaid kõrvalmõju. Näiteks ristik teraviljade allakülvina 

parandab mullaviljakust ning vähendab kahjurite arvukust ja haigusi, peale selle surub alla ka 

umbrohtumust (Altieri, 1999). Iga-aastased umbrohud võivad iseenesest olla õige hoolduse 

juures looduslikuks pinnakatteks (Bond ja Grundy, 2001). 

 

Elusmultši edukas kasutamine umbrohtumuse vähendamiseks sõltub mitmetest faktoritest 

(Enache, 1990), kuid peamine on selle õige hooldamine. Kui elusmultši kasv ei ole piiratud 

või kui mullaniiskus ei ole sobiv, võib isegi selline suhteliselt elujõuline kultuur nagu kartul 

kannatada liigse konkurentsi ning saagikuse vähenemise all (Bond ja Grundy, 2001). Kuigi 

üldiselt tulenevad enamus umbrohtudest põllul mulla seemnevarus olevatest seemnetest 

(Barberi, 1998), võivad uute umbrohuliikide seemned sattuda kultuuri hulka ka sõnniku ja 

multšiga (Bond ja Grundy, 2001). 

 

 

1.3.2. Orgaaniline multš 

 

Õled, puukoor ning komposteeritud materjalid võivad osutuda tõhusateks 

umbrohutõrjevahenditeks. Kuna kulutused multši ostmiseks võivad olenevalt mahasurumist 

vajava umbrohtumuse hulgast osutuda suureks, võivad põllumajandusettevõtted toota ise 

orgaanilist multši. Ajalehtede ja õlgede kasutamine on efektiivne, kuid töömahukas – maha 

laotatakse kaks kihti ajalehti, millele omakorda kiht heina, milles ei tohi olla 

umbrohuseemneid (VanTine ja Verlinden, 2003). Orgaanilise multši eeliseks on 

biolagunevus, kuid samas võib lagunemine tuleneda mulla mineraalse lämmastiku ajutisest 

vähenemisest. Lisaks võivad orgaanilise aine lagunemise käigus vabanevad fütotoksiinid 

takistada nii umbrohtude kui kultuuride kasvu (Bond ja Grundy, 2001). 
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1.3.3. Anorgaanilised multšid 

 

Enamasti kasutatakse musta polüetüleeni paljude kultuuride korral umbrohutõrjel 

mahesüsteemides (VanTine ja Verlinden, 2003). Erinevaid multše võib ka kombineerida, 

näiteks plastikkate külvirea kõrval ning hein külvireas. Valgust mitteläbilaskvaid multše võib 

kasutada alternatiivina kündmisele selleks, et hävitada olemasolev taimik. Üldiselt tasub kulu 

multšile ära ainult kõrge väärtusega kultuuride (Kolota ja Adamczewska-Sowinska, 2013) või 

mitmeaastaste kultuuride kasvatamisel, kus multši mõju kestab mitmeid aastaid (Bond ja 

Grundy, 2001). 

 

 

1.4.  Mehaaniline umbrohutõrje 

 

Umbrohtumuse tõrjumine mehaaniliselt on aeganõudev ja töömahukas, kuid üks kõige 

efektiivsemaid umbrohtumise kontrolli all hoidmise meetodeid (Watson jt. 2002). 

Mehaanilise umbrohutõrje eesmärk on kindlustada kultuurtaimede elujõuline kasv ilma 

umbrohtude täieliku hävitamiseta mehaaniliste tõrjevõtete kasutamisel – umbrohud ei tohiks 

muutuda kultuurtaimedele konkurentideks (Lauringson ja Talgre, 2005; Bond ja Grundy, 

2001). Mehaanilise umbrohutõrje ajastamise ning sageduse valik sõltub kultuurtaimede 

kasvufaasist ning umbrohtude liigilisest koosseisust ja rohkusest; selle edu aga tööde 

teostamise ajastamisest, töö kiirusest, ilmastikutingimustest ja mullaseisundist. Mehaanilise 

umbrohutõrje puhul on olulisem umbrohuidandite mulla alla matmine ning vähemal määral 

nende hävitamine väljarebimisega (Lauringson ja Talgre, 2005). Umbrohutaimed peavad 

olema täielikult maetud, kuid taime suurus, kasvunurk ja kasvamise tingimused mõjutavad 

matmise sügavust (Baerveldt ja Ascard, 1999; Bond ja Grundy, 2001).  

 

Oluline on, et igasugune ökoloogiline lähenemine umbrohtude tõrjel algab ning lõpeb mullas 

oleva umbrohtude seemnevaruga, mille uurimine võib tootjal aidata langetada paremaid 

otsuseid tõrjevõtete valikul (Watson jt. 2002). Mehaaniline umbrohutõrje võib olla ka 

ergutuseks kultuurile mineralisatsiooni stimuleerimisel, kuna sel ajal ei toimu lämmastiku 

leostumist või denitrifikatsiooni. Intensiivne mullaharimine umbrohutõrje eesmärgil võib olla 

küsitav mulla tihenemise esinemisel (Liebman ja Dyck, 1993) või kui umbrohud pakuvad 

elupaika kasuritele ja mükoriissetele seentele (Watson jt. 2002). 
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Umbrohutõrjel on kündmine peamine võimalus värskelt varisenud umbrohuseemnete 

matmiseks sellisele sügavusele, kus need ei idane. See nõuab palju energiat ning on 

lühiajaline lahendus, mis toob tihti endaga kaasa pikaajalisi probleeme. Maetud seemned 

võivad säilida mulla seemnevarus mitmeid aastaid, kuni satuvad järgnevate harimiste käigus 

jälle mulla pinnale (Melander ja Rasmussen, 2000; Bond ja Grundy, 2001). Parimal juhul 

peaks künnile eelnema kõrrekoorimine, mille käigus stimuleeritakse seemned idanema ja 

seejärel hävitatakse künniga tärganud taimed. Kõrrekoorimise teostamise sobivaimateks 

riistadeks on raske randaal ja nugaäke ning koorimissügavus reguleeritakse vastavalt 

valdavatele umbrohuliikidele. Näiteks lühiealiste umbrohtude puhul piisab umbrohuseemnete 

idanema stimuleerimiseks 5-7 cm koorimissügavusest, juurumbrohtude korral peaks aga 

koorimissügavus olema suurem – 10-12 cm. Samuti aitab mitmekordne koorimine sügisel 

nõrgestada juurumbrohtusid veelgi (Ilumäe jt. 2004). 

 

Üheks võimaluseks umbrohtumust vähendada on põllu harimine 1–2 cm sügavuselt mõni 

nädal enne kultuuri seemnete külvi või istutamist. Tärganud umbrohud hävitatakse seejärel 

näiteks leegitamise või äestamisega (Bond ja Grundy, 2001). Kuna sellist võtet saaks kasutada 

ainult hilisema külviajaga kultuuridel, siis antud uurimustöö katses oleks selline lahendus 

võimalik ainult kartuli puhul. 

 

Reavahede harimist teostatakse eelkõige köögiviljade ja kartuli kasvatamisel. Vaheltharimise 

eesmärk on umbrohuseemnete idanema soodustamine nende ülespoole toomisega ning 

järgneva vaheltharimisega tärganud umbrohuidandite hävitamine. Parimaid tulemusi saab, kui 

reavahesid haritakse iga 8-10 päeva tagant kuni reavahede kinnikasvamiseni. Nimelt peale 

reavahede kinnikasvamist on kultuurid võimelised juba ise tärkavaid umbrohtusid lämmatama 

(Ilumäe jt. 2004). 

 

Minimeeritud mullaharimine võimaldab küll efektiivsemalt kasutada fossiilseid kütuseid, 

säilitada mullaniiskust ning vähendada mullaerosiooni riski (Coolman ja Hoyt, 1993), kuid 

tihti suureneb selle tagajärjel mitmeaastaste ja lühiealiste kõrreliste umbrohtude arvukus 

(Bond ja Grundy, 2001). Minimeeritud mullaharimisega on võimalik vähendada ka 

mullaharimisele tehtavaid kulusid, kuna kündmine asendatakse põllu kobestamisega (Viil, 

2001). Samas võivad majanduslikud eelised kaduda, kui kasutatakse mittesobivaid 

mullaharimisriistasid ja –võtteid. Nimelt põllu mitmekordne kobestamine võib kujuneda 
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kulukamaks, kui ühekordne korralik künd. Minimeeritud mullaharimist on sobilik kasutada 

kõigi tera-, kaunviljade ja õlikultuuride kasvatamisel (Viil, 2014). 

 

 

1.4.1. Äestamine 

 

Umbrohtude mehaaniliseks hävitamiseks on mitmesuguseid vahendeid, nagu erinevate 

piidega äkked, kõplad, pöörlevate harjadega puhastid, harjasrohijad, 

vaheltharimiskultivaatorid jne. Tööriistade valik ning nende kasutamise ajastus ja sagedus 

sõltub kultuuri ja umbrohtude morfoloogiast, kuid sobivaim aeg tööde tegemiseks on enne 

kultuurtaimede tärkamist või siis, kui kultuurtaimedel on umbrohtude ees konkurentsieelis 

(Lauringson ja Talgre, 2005; Bond ja Grundy, 2001; Lampkin, 1990). Seega mehaanilise 

umbrohutõrje optimaalne ajastus sõltub kultuuri konkurentsivõimest ning umbrohtude 

kasvustaadiumist (Pullen ja Cowell, 1997; Bond ja Grundy, 2001). 

 

Äestamine on mehaaniline mullaharimismeetod, mille käigus purustatakse mullapinnal olev 

koorik, mille tagajärjel muld saab õhustatud ning millega omakorda kaasneb oraste kasvu 

kiirenemine (Ilumäe jt. 2004). Peale umbrohtude hävitamise reguleerib äestamine ka mulla 

õhu- ja veerežiimi. Äestamise ajastus oleneb peamiselt umbrohtude kasvufaasist. Õigesti 

planeeritud äestamine hävitab enamikud umbrohuidandid. Kuid juhul, kui äestamine hilineb 

(umbrohud kasvavad 3-4 pärislehe faasini ning välja jõuab areneda tugev juurestik), väheneb 

selle efektiivsus (Ilumäe jt. 2004; Lauringson ja Talgre, 2005; Bond ja Grundy, 2001).  

 

Võimalikult varajases arengujärgus umbrohutaimed on paremini tõrjutavad, kuna need on 

tundlikumad mullaga katmise ning väljakiskumise suhtes. Äestamine toob kõige enam edu 

idulehtede faasis umbrohtude puhul (hävib 60-70% umbrohtudest); umbrohtude arenedes 2-4 

pärislehe faasi on äestamise tulemus nõrgem (hävib 30-50% umbrohtudest) ning kui pärislehti 

on juba 6-8, siis äestamisel mõju praktiliselt puudub. Sobiv aeg äestamiseks on ka siis, kui 

kultuurtaimed ei ole veel tärganud või korralikult juurdunud. Mehaanilisele tõrjele alluvad 

paremini väikeste seemnete ning madalate juurtega umbrohud (nt. vesihein, mailane, 

põldkannike). Suuremate seemnete ja sügavamate sammasjuurtega umbrohtudele (nt. roomav 

madar, konnatatar) on tõrje mõju väiksem ning vegetatiivselt levivatele umbrohtudele (nt. 

harilik orashein, põldohakas) mõju praktiliselt puudub. Mida hilisemas faasis umbrohtude 
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tõrje toimub, seda tugevama survega peaksid harimisriistad mullapinda mõjutama 

(Lauringson ja Talgre, 2005). 

 

Sobivaim ilm äestamiseks on kuiv ja päikesepaisteline (Ilumäe jt. 2004). Päikesepaiste ning 

vähene õhuniiskus kiirendavad umbrohutaimede kuivamist, kuid juhul kui kultuurtaimedel on 

kuivuse tõttu vähenenud turgor, tuleb äestamise teostamine edasi lükata. Äestamisel peab 

olema peale kuiva ilma ka parasniiske muld, mis liiga niiske siiski olla ei tohiks – pigem 

murenev ja sõmer või äärmisel juhul kuiv (Lauringson ja Talgre, 2005). Nimelt kuiv 

mullapind takistab umbrohtude taastumist, samas kui niiskus vähendab umbrohutõrje 

efektiivsust (Bond ja Grundy, 2001). 

 

Äestamisel on oluline ka selle kiirus – mida suurem kiirus, seda paremad tulemused. Suurema 

töökiirusega kaetakse umbrohud paksema mullakihiga, millega väheneb nende ellujäämus 

(Pullen ja Cowell, 1997; Bond ja Grundy, 2001). Kui kiirus on liialt väike, siis väheneb 

äestamise mõju nii kultuurtaimedele, kui ka umbrohtudele (Lauringson ja Talgre, 2005).  

 

 

1.4.2. Teraviljade ja herne äestamine 

 

Erinevatele teraviljadele mõjub äestamine erinevalt. Selleks, et väheneks aurumine ning taime 

ümber ei tekiks koorikut, vajavad äestamist eriti talinisu ja suviteraviljad (Lauringson ja 

Talgre, 2005). Teravilju oleks soovitatav äestada vähemalt kaks korda (Ilumäe jt. 2004) – 

sobivaim aeg on võrsumisfaasis. Talivilju äestatakse tärkamisjärgselt vaid siis, kui need on 

tugevalt umbrohtunud talvituvate (nt. kesalill, hiirekõrv, litterhein) ja/või mitmeaastaste 

umbrohtudega (nt. harilik orashein, põldohakas, põldpiimohakas). Taliviljade idud peaksid 

sellisel juhul olema 1-2 cm mullakihi all (Lauringson ja Talgre, 2005).  

 

Suviteravilju äestatakse vahetult enne tärkamist, kui idud on veel mullakihiga kaetud, kuid 

umbrohuidandid juba tärganud. Järgmine harimine võiks toimuda kolme lehe faasis, sest enne 

seda teostatud äestamine võib vähendada taimiku tihedust 20-30% ning tekitada tühikuid 

(Lauringson ja Talgre, 2005). Teravilju tuleks äestada võimalikult tugevasti. Äestamine võib 

vähendada kultuuri kasvutihedust (juhul kui reavahe on alla 16 cm), kuid see ei pruugi 

mõjutada saagikust (Bond ja Grundy, 2001; Lauringson ja Talgre, 2005).  
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Hernes on kultuur, millele äestamine avaldab suurt mõju, sest hernes iseenesest on aeglase 

algarenguga ning ei ole seega umbrohtumuse suhtes väga konkurentsivõimeline. Kuna hernes 

külvatakse suhteliselt varakult, siis külvieelne harimine ei tõrju umbrohtumust. Hernest võib 

esimest korda äestada enne idandite ilmumist ning kuna hernes külvatakse 4-5 cm sügavusele, 

siis äestada saab 2-3 cm sügavuselt. Teine äestamine peaks toimuma vähemalt 4 lehe faasis, 

siis jäävad kahjustused minimaalseteks (Lauringson ja Talgre, 2005; Ilumäe jt. 2004). 

 

 

1.5.  Kultuuride ja sortide valik 

 

Kultuuri valik sõltub põllumehe eelnevatest kogemustest, mullatüübist ning klimaatilistest 

piirangutest, samuti turu nõudlusest ja tööjõu kättesaadavusest (Watson jt. 2002). 

Umbrohtumust allasuruvate omaduste parandamine pole kultuurtaimede aretusel olnud 

peamine eesmärk ning seetõttu on vähe informatsiooni erinevate sortide konkurentsivõime 

kohta umbrohtude suhtes (Callaway, 1992). Sellegipoolest on enamik uurimusi tõestanud 

teraviljade võimekust umbrohtumust alla suruda (Bond ja Grundy, 2001). On leitud, et 

maheviljelusse sobib eriti hästi talirukis, kuna ta ei ole vastuvõtlik haigustele ning ei vaja 

suuri väetisekoguseid, omastab paremini vett ja toitaineid ning tema survetõrje umbrohtude 

suhtes on teraviljadest suurim (Tupits, 2007). 

 

Umbrohtumine on enamasti probleemiks hõredate külvide puhul, normaalse tihedusega taimik 

on umbrohtude suhtes konkurentsivõimelisem. Üldiselt on leitud, et kiirema algarenguga 

kultuurid ja pikema kõrrega sordid on umbrohtude suhtes konkurentsivõimelisemad kui 

aeglase algarengu ja lühikese kõrrega sordid. VanTine ja Verlinden (Gooding jt. 1993) on 

leidnud, et näiteks tuulekaera ei saa alla suruda lühikõrreliste teraviljadega, kuid pika kõrrega 

talirukki kasvatamine külvikorras aitab tuulekaera kontrolli all hoida (Uusna, 2006). Varajane 

tärkamine on väga oluline tegur umbrohtumuse allasurumisel (VanTine ja Verlinden, 2003) 

ning uurimused on näidanud, et kiiremini idanevad suuremad ning elujõulisemad seemned 

(Bond ja Grundy, 2001). 

 

Kuigi eristatakse umbrohtumust paremini taluvaid sorte neid aktiivselt alla suruvatest (Froud-

Williams, 1997), siis paljud tunnused, nagu juurdumise kiirus, varajane tärkamine, lehe 

suurus ning allelopaatilised omadused, muudavad ühe sordi teisest konkurentsivõimelisemaks 

(Bond ja Grundy, 2001). Kultuurtaimed tuleks külvata võimalikult väikeste reavahedega, sest 
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siis varjutavad nad paremini umbrohtusid ja umbrohtude konkurentsivõime väheneb. Samas 

esineb ka vastupidiseid soovitusi – lai reavahe tagab parema kontrolli umbrohtumuse üle. 

Kultuuri konkurentsivõimet on võimalik suurendada ka külvisenormi suurendamisega – 

niiviisi kindlustatakse et soovitav kultuur on põllul arvukamalt esindatud kui umbrohi 

(VanTine ja Verlinden, 2003; Edesi jt. 2013). Mahepõllumajanduses sobivad kõige paremini 

kiire algarenguga ja väga hea võrsumisvõimega taliviljasordid, mis katavad mullapinna 

kiiresti ja konkureerivad paremini umbrohtudega (Tamm jt. 2011). 

 

 

1.5.1. Seemnete puhtus 

 

Umbrohuseemnetest puhastamata kultuurtaimede seeme on oluline umbrohtude levimise 

tegur (Buhler jt. 1997). Maheviljeluses kasvatatud kultuurtaimede seemnete hulgas sisaldub 

suurema tõenäosusega umbrohuseemneid, kuna võrreldes tavaviljelusega on umbrohutõrje 

halvemini teostatud. Mahesüsteemis soovivad tootjad kasutada endakasvatatud seemet, sest 

see säästab kulusid, on kättesaadavam ja kohanenud kohalike tingimustega, kuid sellega 

suureneb ka seemnete saastumise oht. Takistades umbrohuseemnete sattumist saagikoristusel 

kultuurtaimede seemnete hulka on võimalik vähendada potentsiaalseid umbrohupopulatsioone 

(Bond ja Grundy, 2001). 
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2. KATSE METOODIKA 

 

Katse viidi läbi 2012.–2013. aastal PKI katsepõllul Eerikal. Uuriti viieväljalises külvikorras 

kolmes eri maheviljelussüsteemis (M0, M1, M2) ristiku ja vahekultuuridena kasvatatavate 

talviste haljasväetistest kattekultuuride ning nende ja sõnniku koostoimet umbrohtumusele.  

 

Võrreldavad viljelussüsteemid olid: 

Mahe 0 (M0) – talviseid kattekultuure ei kasvatatud (nn kontrollsüsteem); 

Mahe 1 (M1) – talviste kattekultuuridega; 

Mahe 2 (M2) – talviste kattekultuuridega ning kompostitud veisesõnnikuga – 20 t ha
-1

 

kartulile, 10 t ha
-1

 talinisule (kevadel enne I äestamist) ja 10 t ha
-1

 odrale. 

 

Katse viidi läbi viieväljalises külvikorras (Tabelid 1 ja 2). Külvikorra kultuuride järjestus oli 

järgmine: oder ristiku allakülviga – ristik – talinisu (vahekultuur) – hernes (vahekultuur) – 

kartul (vahekultuur). 

 

Kõik variandid rajati neljas korduses. Iga katselapi pindala oli 60 m
2
, katses oli kokku 60 

katselappi. 

 

Tabel 1. Katseskeem (katse neljas korduses). 

 

 
I kordus 

Punane ristik Punane ristik Punane ristik 
Talinisu Talinisu Talinisu 
Hernes Hernes Hernes 
Kartul Kartul Kartul 
Oder punase ristiku ak. Oder punase ristiku ak. Oder punase ristiku ak. 

 Mahe 0 Mahe 1 Mahe 2 
 

 

Talinisu „Freddis“ külvisenorm oli 450 seemet m
-2

 (210 kg ha
-1

), odra „Anni“ puhul 375 

seemet m
-2

 (170 kg ha
-1

), hernes „Tudor“ 100 seemet m
-2

 (344 kg ha
-1

) ja kartul „Maret“ 

külvisenorm oli 5,3 seemet m
-2

 (2,7 t ha
-1

). 

Vahekultuuridena kasvatatud haljasväetiste külvisenormid olid rukis „Tulvi“ puhul 220 kg ha
-

1
, taliraps „Banjo“ 6 kg ha

-1
 ja punase ristiku „Varte“ korral 9 kg ha

-1
. 
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Vahekultuurid külvati kohe peale põhikultuuri koristamist (augusti II dekaad) ja künti sisse 

kevadel esimesel võimalusel (aprilli III dekaadil). Talinisu järgselt (herne eelselt; Tabel 2) 

külvati vahekultuuriks raihein (2012. a.) ning talirapsi ja talirukki segu (2013. a.); herne järgi 

(kartuli eelselt; Tabel 2) külvati taliraps ja kartuli järgi (odra eelselt; Tabel 2) talirukis. Ristiku 

allakülv odrale tehti mai I dekaadil üheaegselt odra külviga. Punane ristik niideti ja multšiti 

suve jooksul kahel korral ja künti sisse augusti keskel. 

 

Tabel 2. Põldude külvikorrad 2012. ja 2013. aastatel. 

 

Mahe 0 – kontrollsüsteem Mahe 1 – talvised 

vahekultuurid 

Mahe 2 – talvised 

vahekultuurid + sõnnik 

Talinisu Raihein (2012. a.); taliraps + 

rukis (2013. a.) 

10 t ha
-1

 

Hernes Taliraps  

Kartul Talirukis 20 t ha
-1

 

Oder punase ristiku allakülviga  10 t ha
-1

 

Punane ristik Punane ristik  
 

 

Talinisu äestati kevadel esimesel võimalusel aprilli lõpus. Oder äestati 3 lehe faasis, hernes 4 

lehe faasis. Kartulit äestati enne tärkamist. Kultuuride teistkordne äestamine toimus 3-7 päeva 

hiljem. Teraviljad ja hernes koristati täisküpsuse faasis, kartuli lõppsaak määrati sajandal 

kasvupäeval. 

 

Kompostitud lehmasõnnik anti käsitsi kevadel enne kündi (talinisule enne äestamist), 20 t ha
-1 

kartulile ja teraviljadele (talinisu ja oder) 10 t ha
-1

 (Tabel 2). 

 

 

2.1.  Umbrohtumuse määramine 

 

Umbrohu liigiline koosseis, arvukus ning maapealne biomass määrati 3 korda 

vegetatsiooniperioodi jooksul (kevadel enne talviste vahekultuuridest haljasväetiste 

sissekündi, enne külvikorrakultuuri esimest äestamist ja kolm nädalat enne kultuuride 

koristamist). Punase ristiku umbrohtumus määrati enne taimiku purustamist. Umbrohud 

määrati kõikidel katselappidel neljas korduses 25x25 cm raamiga.  

 

Umbrohtude biomass on töös esitatud kuivaine massina (KA g m
-2

) ja arvukus taime m
-2

. 
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Liigilise mitmekesisuse iseloomustamiseks kasutati Shannon-Weiner´i mitmekesisuse 

indeksit (H') mis arvutati järgnevalt:  

H' =−Σi pi x ln(pi) 

i = isendite arv i-ndast liigist; pi = liigi (suhteline) ohtrus (võrrelduna teiste liikidega). 

 

Shannoni indeks jääb vahemikku 0–10, seejuures 10 on maksimaalne tulemus. Shannoni 

indeks on seda kõrgem, mida suurem on analüüsis olevate liikide hulk. Kõrgem Shannon-

Weiner´i indeks näitab rohkemate haruldaste liikide esinemist (Murphy jt.2006). 

 

Usutavad erinevused keskmiste erinevuste vahel analüüsiti Tukey testi abil (p  0.05). 

Andmete töötlusel kasutati dispersioonanalüüsi (ANOVA). 

 

 

2.2. Katseala mullastiku iseloomustus 

 

Katsepõllul oli pruun kahkjas (näivleetunud) liivsavimuld (Stagnic Luvisol, WRB 1998 

klassifikatsioon). Künnikihi tüsedus oli 27–29 cm. Katsepõllu huumushorisondi keskmine 

süsiniku sisaldus katse rajamisel oli 1,44% (Tjurini meetodi järgi). Fosfori sisaldus mullas oli 

5,0 mg 100 g
-1

 ja kaaliumi sisaldus 14,2 mg 100 g
-1

 mullas (AL meetodi järgi), nõrgalt 

happeline pinnas – pHKCl 5,8-5.9, lasuvustihedus 1,40-1,50 mg m
-3

. Üldlämmastiku sisaldus 

mullas oli 0,13% (Kjeldahli meetodi järgi). 

 

 

2.3. Meteoroloogilised tingimused 

 

Katse asukoht oli Lõuna-Eesti kõrgustiku agroklimaatilises regioonis, kus aasta keskmine 

aktiivsete temperatuuride summa on 1750-1800 °C ja sademete kogusumma on 550-650 mm. 

Aktiivne taimekasvuperiood (keskmine päevane temperatuur pidevalt üle 10 °C) kestab 

tavaliselt 115–135 päeva (Tarand, 2003). 
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2.3.1. Katseaastate ilmastikutingimused 

 

Andmed õhutemperatuuride ja sademete hulga kohta 2012. ning 2013. aastal pärinevad Eesti 

Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Rõhu ilmajaamast. 

 

Joonisel 1 on välja toodud 2012. ja 2013. aastate ning paljude aastate keskmised sademete 

hulgad. 

 

Joonis 1. Sademete hulk (mm) kuude lõikes Eerikal 2012. ja 2013. a. võrreldes 1969-2011. a. 

keskmisega. 
 

 

Jaanuaris ja veebruaris ei ole aastate lõikes suuri erinevusi sademeterohkuses, kuid 2012. 

aasta aprill, mai ja juuni paistavad silma eriliselt suure sademetehulgaga võrreldes nii 2013. a. 

kui paljude aastate keskmisega (Joonis 1). Jooniselt 1 selgub, et 2012. aasta sademed püsisid 

alates juunist kuni aasta lõpuni ligikaudu aastate keskmistega samas vahekorras, kuid 

detsembri sademete hulk oli oluliselt väiksem. 

 

2012. a. temperatuur veebruaris oli paljude aastate keskmisest märgatavalt madalam. Märtsis, 

aprillis ja mais olid temperatuurid praktiliselt võrdsed (Joonis 2), seega vegetatsiooniperiood 

ilmselt tavapärasest varem ei alanud. Ka saagikoristuse ajal augustis oli temperatuur 

praktiliselt sama paljude aastate keskmisega (Joonis 2). 
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2013. aasta oli üldiselt nii 2012. a. kui ka paljude aastate keskmisest põuasem (Joonis 1). 

Märtsis, aprillis ning juunis oli langenud sademeid vähem ka paljude aastate keskmisest 

määrast (Joonis 1). 2012/13. a. talv oli tavalisest pikem ja külmem ning nihkunud tavalisest 

hilisemale ajale (Joonis 2). See mõjutas talinisu talvitumist ka antud katses. Alates maikuust 

läks ilm erakordselt soojaks ja tavapärasest soojem ilm püsis läbi kogu 2013. a. 

vegetatsiooniperioodi (Joonis 2). 

 

Ilmastikuliselt kujunesid 2012. ja 2013. a. väga erinevateks – kui 2012. a. oli pigem 

sademeterohke, siis 2013. a. osutus kuivaks või isegi põuaseks (Joonis 1), mis omakorda 

kiirendas saakide valmimist ja mõjutas ka kultuuride umbrohtumust. 

 

Joonis 2. Temperatuur (°C) kuude lõikes Eerikal 2012. ja 2013. aastal võrreldes 1969-2011. 

a. keskmisega. 
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3. KATSE TULEMUSED 

3.1.  Umbrohtude arvukus ja biomass 2012. aastal 

 

Joonis 3 kirjeldab umbrohtude arvukust (taimi m
-2

) enne vahekultuuride sissekündi 2012. a. 

aprillis. 

 

Joonis 3. Umbrohtude arvukus (taime m
-2

) enne vahekultuuride sissekündi aprillis 2012. a. 

Mahe 0 – kontrollsüsteem, Mahe 1 – haljasväetistest vahekultuurid talviste kattekultuuridena 

ja Mahe 2 – talviste kattekultuuride ja kompostitud veisesõnnikuga. Vearibad joonisel 

tähistavad standardhälvet, statistiliselt usaldusväärsed erinevused (Tukey test, p<0,05) on 

märgitud variantide vahelistes võrdlustes erinevate tähtedega.  
 

 

Kuigi mahesüsteemid olid erinevad, siis ometi suuri erinevusi süsteemide puhul ei esinenud 

(Joonised 3 ja 4). Kontrollsüsteemis (M0) jäi umbrohtude arvukus samale tasemele rapsiga 

kus oli kasutatud lisaks vahekultuurile kompostitud veisesõnnikut (M2) (Joonis 3). Kevadel, 

enne vahekultuuride muldakündi oli umbrohtude arvukus ja mass madalam neis variantides, 

kus vahekultuurina kasvatati talirukist (Joonised 3 ja 4). Taliukki madalam umbrohtumus võib 

osaliselt olla tingitud ka sellest, et talirukki eelselt kasvatati kartulit, mille suvise harimisega 

alandati lühiealiste umbrohtude arvukust. Talirukki puhul ei ole süsteemide lõikes usutavaid 

erinevusi umbrohtumuse arvukusel (Joonis 3). Statistiliselt usutavalt suurim umbrohtude 

arvukus oli raiheina kasvatamisel vahekultuurina nii M1 kui ka M2 süsteemis võrreldes teiste 
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süsteemide ja kontrollvariandiga (Joonis 3). Usutav erinevus võis tuleneda sellest, et raihein 

jäi hõredaks, mille tulemusel moodustus väike biomass ning ta ei omanud piisavat survetõrjet 

umbrohtude suhtes Raiheina tagasihoidlikku biomassi moodustumist on täheldatud ka 

varasemates katsetes (Marcinkevičiene ja Bogužas, 2011; Talgre jt. 2011). Kuna M2 

süsteemis kasutati kompostitud sõnnikut, siis ilmselt sõnniku mõjul oli umbrohtude arvukus 

M2 süsteemis rapsi ja raiheina kasvatamisel usutavalt suurem kui M1 süsteemis (Joonis 3), 

kuigi kompostimine peaks umbrohuseemnete idanemisele mõjuma pärssivalt ja 

umbrohuseemnete eluvõime peaks selle toimel oluliselt vähenema (Larney ja Blackshaw, 

2003).  

 

Katses osutas umbrohtude suhtes vähest konkurentsi ka taliraps, mille kasvatamisel oli 

umbrohtude kuivmass usutavalt suurim (Joonis 4). 

 

Joonis 4. Umbrohtude biomass (KA – kuivaine g m
-2

) enne vahekultuuri sissekündi aprillis 

2012. a. sõltuvalt viljelusviisist. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet, statistiliselt 

usaldusväärsed erinevused (Tukey test, p<0,05) on märgitud variantide vahelistes võrdlustes 

erinevate tähtedega. 
 

 

Kogu katsealal leiti aastatel 2012–2013 kokku 33 umbrohuliiki. Enamlevinud umbrohtudeks 

olid: põldkannike (Viola arvensis Murray), valge hanemalts (Chenopodium album L.), harilik 

punand (Fumaria officinalis L.), põld-litterhein (Thlaspi arvense L.) ja hiirekõrv (Capsella 

bursa–pastoris L. Medicus) ning vegetatiivselt levivatest umbrohtudest harilik puju 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Vahekultuurita Raps Raihein Talirukis Raps Raihein Talirukis 

Mahe 0 Mahe 1 Mahe 2 

U
m

b
ro

h
tu

d
e 

b
io

m
a

ss
 (

K
A

 g
 m

-2
) 

b 

a 

b 

c 

a 

b 

c 



31 

 

(Artemisia vulgaris L.), harilik orashein (Elytrigia repens Nevski) ja põld-piimohakas 

(Sonchus arvensis L.) (Lisad 5-14). Kuna süsteemis, kus ei kasvatatud vahekultuure ning ei 

antud ka sõnnikut (M0) suurenes mulla happesus (Talgre jt. 2013), siis hakkas järjest enam 

seal levima põldosi (Equisetum arvense L.).  

 

Kultuuride umbrohtumus enne äestamist erines mõnevõrra variantides. Kui talinisu 

umbrohtude arvukus (Joonis 5) oli kõigis variantides enamjaolt võrdselt keskmine, siis 

umbrohtude biomass talinisus (Joonis 6) oli võrreldes teiste kultuuridega kõigis 

mahesüsteemides usutavalt suurim. Selle põhjuseks võib eelkõige lugeda talvitunud 

umbrohtude suuremat osakaalu. Umbrohtude arvukuse poolest on tähelepanuväärne ka 

hernes, mis kõigil viljelusvariantidel ületab teisi kultuure statistiliselt olulisel määral (Joonis 

5). Umbrohtude biomass aga oli hernes (M1 ja M2) madalam võrreldes talinisu ja kartuliga 

(Joonis 6) –umbrohtusid oli küll palju, kuid taimed olid niivõrd väikesed, et nende biomass oli 

väike. Hernele eelnes külvikorras vahekultuurina raihein, mille kohta on väidetud, et raihein 

külvikorras mõjutab umbrohtumust seda vähendades (Hole jt. 2005). 

 

 

Joonis 5. Umbrohtude arvukus (taime m
-2

) enne äestamist mais 2012. a. sõltuvalt 

viljelusviisist. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet, statistiliselt usaldusväärsed 

erinevused (Tukey test, p<0,05) on märgitud variantide vahelistes võrdlustes erinevate 

tähtedega. 
 

 

Kartuli puhul erines M1 süsteem statistiliselt olulisel määral teistest variantidest umbrohtude 

arvukuse osas (Joonis 5). Vahekultuuri kasutamine haljasväetisena võib küll suurendada 

mullaviljakust tänu mulla paranenud orgaanilise aine sisaldusele ning bioloogilise aktiivsuse 
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tõusule (Piotrowska ja Wilczewski, 2012), kuid see ei pruugi alati mõjutada positiivselt ka 

umbrohtumust. Bogužas jt. (2010) on leidnud, et sõnnik suurendas oluliselt odras umbrohtude 

arvukust. Antud katses see enne äestamist tehtud määramisel nii ei olnud: M2 süsteem, kus 

kasutati lisaks vahekultuuridele ka sõnnikut, ei erinenud usutavalt M0 ja M1 süsteemist. 

Üheks põhjuseks võis olla see, et umbrohi ei jõudnud veel korralikult äestamise ajaks tärgata. 

Saksamaal seitse aastat väldanud mahekatsetes ilmnes, et seal, kus kasutati orgaanilisi väetisi, 

tõusis umbrohuseemneid kahjustavate organismide tegevus ning mulla umbrohuseemnete 

varu vähenes (Albrecht, 2005). 

Joonis 6. Umbrohtude biomass (KA – kuivaine g m
-2

) enne äestamist mais 2012. a. sõltuvalt 

viljelusviisist. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet, statistiliselt usaldusväärsed 

erinevused (Tukey test, p<0,05) on märgitud variantide vahelistes võrdlustes erinevate 

tähtedega. 
 

 

3 nädalat enne saagikoristust olid umbrohtude biomassi suhtes selgelt eristuvad kartul kõigis 

variantides ning hernes variantides M1 ja M2 (Joonis 8). See oli vastavuses umbrohtude 

arvukusega, kus kontrollvariandis kartuli umbrohtude arv ületas statistiliselt oluliselt kõikide 

teiste viljelusvariantide vastavaid näite ning samuti oli kartuli umbrohtude arvukus kõrgem ka 

M2 viljelusvariandi puhul (Joonis 7). Kartuli suur umbrohtude mass tulenes sellest, et kartulis 

olid valdavalt levinud vegetatiivselt levivad umbrohud, mis võrreldes lühiealiste 

umbrohtudega on suure kasvuga ja annavad ka suure biomassi. Herne puhul esines 

statistiliselt oluline erinevus vaid M2 variandis, kus umbrohtude arvukus ületas 

kontrollvariandi taset (Joonis 7).  
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Taolised tulemused võisid olla seotud sellega, et kuna M2 viljelusvariandis oli kasutatud 

sõnnikut, võis tänu sellele kanduda just antud katsepõllu osale täiendavalt umbrohuseemneid. 

Bogužas jt. (2010) on leidnud, et 60 tonni sõnnikut võib sisaldada kuni 40 miljonit 

idanemisvõimelist umbrohuseemet. Suurem osa umbrohuseemnetest hakkab idanema pikema 

aja jooksul võrreldes seemnetega, mis on harimisega mulda viidud ja seal aastaid 

idanemisvõimelisena püsinud (Kuht jt. 2012).  

 

Herne suurem umbrohtumus võrreldes talinisu ja odraga võis olla tingitud ka sellest, et hernes 

on umbrohtude suhtes väikese konkurentsivõimega. Seega, enne herne külvi tuleks külvikorra 

ja mullaharimisega hoida põld umbrohupuhas. 

 

Joonis 7. Umbrohtude arvukus (taime m
-2

) enne saagi koristust 2012. a. sõltuvalt 

viljelusviisist. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet, statistiliselt usaldusväärsed 

erinevused (Tukey test, p<0,05) on märgitud variantide vahelistes võrdlustes erinevate 

tähtedega. 
 

 

Talinisu ja odra puhul jäi umbrohtude biomass kõigis variantides küllaltki madalaks (Joonis 

8) nind need kultuurid olid umbrohtude arvukuse poolest keskmistel tasemetel (Joonis 7). 

Kõige tõenäolisemalt tulenes see ristiku efektiivsest survetõrjest talinisu puhul (ristikut 

kasvatati külvikorras enne talinisu) ning odral hõivas ristiku allakülv omakorda võimalikud 

umbrohtude kasvunišid. Erinevad uurimistööd on näidanud, et oder on madala 

konkurentsivõimega umbrohtude vastu (Rand, 2005; Tamm, 2007), seega tema 

konkurentsivõimet aitaks parandada allakülv. Katsed on näidanud, et mahetootmise 
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tingimustes toimus ristiku-kõrreliste segu teravilja allakülvina kasvatamisel mulla 

umbrohuseemnevaru vähenemine ligikaudu 40% (Albrecht, 2005). 

 

Joonis 8. Umbrohtude biomass (KA – kuivaine g m
-2

) enne saagi koristust 2012. a. sõltuvalt 

viljelusviisist. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet, statistiliselt usaldusväärsed 

erinevused (Tukey test, p<0,05) on märgitud variantide vahelistes võrdlustes erinevate 

tähtedega. 
 

 

Punast ristikut kasvatatakse kas puhtalt või kõrrelistega ning kasutatakse loomasööda või 

haljasväetisena (Mueller ja Thorup-Kristensen, 2001).  

Ristikut kasvatatakse eesmärgiga luua külvikorras mitmekesisemaid tingimusi nii maa peal 

kui maa all tema sügavale ulatuva juurestikuga (Watson jt. 2002). Punane ristik külvikorras 

aitab vähendada lühiealiste umbrohtude arvukust ja ristiku niitmisega 2 korda suve jooksul 

reguleeritakse ka vegetatiivselt hästilevivaid umbrohte. Antud katses olid kõik variandid 

sarnased selle poolest, et umbrohtude biomass ristikus enne esimest niidet oli kõikjal 

statistiliselt oluliselt kõrgem kui umbrohtumus ädalas, kuid erinevates variantides usutavad 

erinevused puudusid (Joonis 9). Ristikus olid enamesinenud liikideks orashein, harilik puju ja 

põld-piimohakas (Lisa 9). 

 

Ristik, on ka oluline haljasväetiskultuur, mis oluliselt reguleerib nii umbrohtumust kui 

mullaomaduste paranemist ja ta on lämmastikuallikaks järgnevale kultuurile (Smith jt. 1987; 

Fageria jt. 2005). Katsete (Tamm jt. 2007) tulemused on näidanud, et kõik (suvi)teraviljad 

võivad maheviljelussüsteemides sobiva eelvilja (punane ristik) ja piisavalt viljaka mulla 
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korral anda kõrget saaki (Tamm jt. 2007). Sellel põhjusel oli ka antud katses ristiku järel 

külvikorras talinisu, mis on omakorda küllaltki lämmastikunõudlik kultuur. 

 

 

Joonis 9. Umbrohtude biomass kuivaines (KA g m
-2

) punases ristikus enne esimest niidet ning ädalas 

2012. a. sõltuvalt viljelusviisist. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet, statistiliselt 

usaldusväärsed erinevused (Tukey test, p<0,05) on märgitud variantide vahelistes võrdlustes 

erinevate tähtedega. 
 

 

3.2.  Umbrohtude arvukus ja biomass 2013. aastal 

 

2012. aasta sügisel asendati seni katses vahekultuurina kasvatatud raihein rapsi ja rukki 

seguga. Sellise asenduse peamiseks põhjuseks oli see, et raihein ei suutnud kasvatada piisavalt 

biomassi, mis omakorda tulenes eelkõige sellest, et raiheina senine kasvatusviis antud katses 

ei olnud täielikus vastavuses kultuuri vajadustega. Nimelt vajab raihein piisava biomassi 

moodustamiseks pikemat vegetatsiooniperioodi. 

 

Umbrohtude arvukus enne vahekultuuri sissekündi 2013. a. kujunes mõnevõrra erinevamaks 

eelneva, 2012. a., umbrohtude arvukusest. Kui 2012. a. oli talirukki umbrohtumus selgelt 

väiksem teistest kultuuridest, siis 2013. a. esineb statistiliselt oluliselt suurim erinevus vaid 

M2 süsteemi talirukkis, kus umbrohtumus jäi kõige madalamale tasemele võrreldes teiste 

süsteemidega (Joonis 10). Samas on süsteemides M1 ja M2, kus vahekultuurina kasvatati 

talirukist (nii rapsi seguna kui puhtalt), statistiliselt oluliselt väiksem umbrohtude arvukus kui 
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talirapsis (Joonis 10). See muudab antud kultuuri kasutamise haljasväetise eesmärgil 

kasulikuks. Nimelt sügisel, põhikultuuridest vabal perioodil, hoiavad jõuliselt kasvavad 

kultuurid (nt. rukis) lämmastikku mullas kinni, mis vastasel juhul võiks talve jooksul mullast 

välja leostuda, tõstes niiviisi järelkultuuri lämmastiku kasutamise efektiivsust (Watson jt. 

2002). 

 

Joonis 10. Umbrohtude arvukus (taime m
-2

) enne vahekultuuri sissekündi 2013. a. Mahe 0 – 

kontrollsüsteem, Mahe 1 – haljasväetistest vahekultuurid talviste kattekultuuridena ja Mahe 2 

– talviste kattekultuuride ja kompostitud veisesõnnikuga. Vearibad joonisel tähistavad 

standardhälvet, statistiliselt usaldusväärsed erinevused (Tukey test, p<0,05) on märgitud 

variantide vahelistes võrdlustes erinevate tähtedega.  
 

 

Selgelt ilmnesid 2012. a. kasvatatud raiheina asendamisel rapsi ja rukki seguga 2013. a. 

tekkinud erinevused umbrohtumisel. Umbrohtude biomassi kuivkaal enne vahekultuuride 

sissekündi 2013. a. rapsi ja rukki segus erines raiheina samast näidust 2012. a. ligikaudselt 

kümnekordselt. Rapsi suurema umbrohtude arvukuse 2013. a. põhjustas arvatavasti selle 

eelkultuuri – herne – madal konkurentsivõime umbrohtumuse suhtes (Joonis 10). Kindlasti 

mängis olulist rolli ka ilmastik – 2013. a. oli vahekultuuri sissekünniaegsel perioodil (aprill, 

mai) märgatavalt vähem sademeid kui 2012. a. (Joonis 1). Antud asjaolu selgitab ka 

umbrohtude biomass – nimelt rapsis oli see suurim. Usutavalt erines rapsis umbrohtude 

biomass M2 süsteemis võrreldes M0 ja M1 süsteemiga ja teiste vahekultuuridega (Joonis 11). 

Talirukis ja talirukki-rapsi segus umbrohtude biomassi suuruses usutavat erinevust ei 
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esinenud. Võrreldes kontrolliga esines tendents, et umbrohtude biomass oli väiksem M1 ja 

M2 süsteemis, kui vahekultuuridena kasvatati talirukist või talirukki-rapsi segu. Albrechti 

(2005) väitel kaasneb suurema orgaanilise väetise käibega ka umbrohuseemneid kahjustavate 

organismide tegevus ning selle tulemusena väheneb mullas umbrohuseemne varu. 

Vahekultuuridega lisandub orgaanilist substraati mitte ainult sissekündmisel, vaid terve 

kasvuaja jooksul näiteks läbi juureeritiste, juurekäikude ning sümbioosi mükoriisaga (Thorup-

Kristensen jt. 2003).  

 

Umbrohuliike oli mõlemal katseaastal enne vahekultuuride muldakündi enim süsteemis M0 

(Lisad 5, 6, 7, 10 ,11, 12). Umbrohu liikidest esines enne vahekultuuri sissekündi M1 ja M2 

süsteemides kõige rohkem põld-lõosilma, samas M0 variandis oli tema arvukus null (Lisad 

10, 11, 12). Ilmselt provotseeriti enne vahekultuuri külvi toimunud mulla kobestamisega põld-

lõosilma seemned idanema, sest kobestamata M0 süsteemis seda liiki ei esinenud. 

 
Joonis 11. Umbrohtude biomass (KA – kuivaine g m

-2
) enne vahekultuuri sissekündi aprillis 

2013. a. sõltuvalt viljelusviisist. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet, statistiliselt 

usaldusväärsed erinevused (Tukey test, p<0,05) on märgitud variantide vahelistes võrdlustes 

erinevate tähtedega. 
 

 

Umbrohtude arvukus enne äestamist erines süsteemides üksteisest suhteliselt vähe. 

Statistiliselt oluliselt väikseim arvukus esines kontrollsüsteemis (M0) talinisus ja odras 

allakülviga ning M2 süsteemis kartulis (Joonis 12). Sellegipoolest olid 2013. a. arvukused 

(Joonis 12) ligi kaks korda madalamad 2012. a. samadest näitajatest (Joonis 5). Selle 
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põhjuseks võib kõige tõenäolisemalt pidada 2013. a. märgatavalt väiksemat sademetehulka 

(Joonis 1) nii aprillis kui mais, mis pärssis nii umbrohtude arvukust kui ka biomassi 

moodustumist. Nimelt erinesid ka umbrohtude biomassid 2013. a. (Joonis 13) kohati 

mitmekordselt 2012. a. näitudest (Joonis 6).  

 

Enne äestamist esines statistiliselt kõrgeim umbrohtude arvukus M1 ja M2 süsteemide hernes 

ning allakülviga odras (Joonis 12). Statistiliselt mitte nii eristuvalt oli suur umbrohtude 

arvukus ka kontrollsüsteemi (M0) hernes (Joonis 12). Eeldatavasti tulenes see eelneva 

vahekultuuri vähesest umbrohtumuse tõrjumise võimest ja herne enda vähesest survetõrjest 

umbrohtude suhtes. Herne vähesele survetõrjele viitavad ka teised uurimistööd 

(Põllumajandusuuringute Keskus, 2008). Võrreldes teiste kultuuridega oli hernes ka kõige 

rohkem umbrohuliike (Lisa 12). 

 
Joonis 12. Umbrohtude arvukus (taime m

-2
) enne äestamist 2013. a. sõltuvalt viljelusviisist. 

Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet, statistiliselt usaldusväärsed erinevused (Tukey 

test, p<0,05) on märgitud variantide vahelistes võrdlustes erinevate tähtedega. 
 

 

Umbrohtude biomass oli usutavalt kõrgeim M1 ja M2 süsteemide kartulis (Joonis 13). Seda 

võib põhjendada kartulile eelneva külvikorrajärgse kultuuri (herne) vähese umbrohutõrje 

võimega. Kuigi M2 variandis väetati kartulit sõnnikuga, siis näib, et sõnnik ei mõjutanud 

kuidagi umbrohtude arvukust ega märkimisväärselt ka biomassi võrreldes ülejäänud 

süsteemidega (Joonised 12 ja 13). Kuigi kartulile eelnenud vahekultuur (taliraps) ei suutnud 
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tõrjuda umbrohtumust, siis võivad vahekultuurid põhikultuuride vahelisel ajal parandada 

mulla füüsilisi, keemilisi ja bioloogilisi omadusi, tõstes seeläbi üldise mullatervise taset, ning 

aidata kaasa põhikultuuri saagikuse suurenemisele (Fageria jt. 2005). Kartulis esinesid 

põhiliselt pikaealised umbrohuliigid, mis olid küll suure biomassiga, kuid nende arvukus jäi 

madalaks (harilik puju, põld-piimohakas, põldosi, harilik orashein) (Lisa 10). 

 

Umbrohtude biomass oli kõrge ka M0 variandi talinisus, statistiliselt mitteoluliselt erinedes 

ligikaudu sarnase tasemega M2 süsteemi talinisust (Joonis 13). Nisus andsid suurema 

biomassi talvitunud umbrohud (verev iminõges, põld kannike, kesalill, vesihein) (Lisa 13). 

 
Joonis 13. Umbrohtude biomass (KA – kuivaine g m

-2
) enne äestamist 2013. a. sõltuvalt 

viljelusviisist. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet, statistiliselt usaldusväärsed 

erinevused (Tukey test, p<0,05) on märgitud variantide vahelistes võrdlustes erinevate 

tähtedega. 
 

 

Enne saagi koristust osutus umbrohtude arvukus statistiliselt oluliselt kõrgeimaks kõigi 

süsteemide hernes (Joonis 14). Kuna enne saagi koristust ei olnud vahekultuuril enam 

umbrohtumust allasuruvat mõju, siis on selline tendents seletatav jällegi herne enda nõrkade 

umbrohtumust allasuruvate omadustega. Sakus läbiviidud katsetes leiti, et need põlluosad, kus 

esines palju kõrgekasvulisi piimohakaid, suruti allesjäänud hernetaimed alarindesse 

(Põllumajandusuuringute Keskus, 2008).  

 

Süsteemide omavahelises võrdluses (Joonis 14) ei ilmnenud enne saagi koristust olulisi 

erinevusi talinisu, ristiku allakülviga odra ja kartuli umbrohtude arvukuses. Hoolimata ohust, 
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et sõnnikuga on võimalik umbrohuseemnete kandumine põllule, ei erinenud M2 teistest 

süsteemidest umbrohtude arvukuse poolest, mis lubab järeldada, et sõnnik oli hästi 

komposteerunud ja ei sisaldanud umbrohuseemneid. Seepärast tuleks eelkõige maheviljeluses 

soovitada korraliku komposti kasutamist (Watson jt. 2002). Samas on leitud ka sõnnikuga 

väetamise positiivne mõju jooksiklastele ja teistele röövtoidulistele (Põllumajandusuuringute 

Keskus, 2008), kes teatud eluperioodil toituvad just umbrohuseemnetest (Merivee jt. 2012), 

mis omakorda võis põhjustada M2 süsteemis veidi madalama umbrohtumuse. 

 

 

Joonis 14. Umbrohtude arvukus (taime m
-2

) enne saagi koristust 2013. a. sõltuvalt 

viljelusviisist. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet, statistiliselt usaldusväärsed 

erinevused (Tukey test, p<0,05) on märgitud variantide vahelistes võrdlustes erinevate 

tähtedega. 
 

 

Enne põhikultuuride koristamist tehtud määramisel selgus, et kõikides süsteemides olid 

umbrohtude biomass ja arvukus ühed madalaimad talinisus, kartulis ning odras ristiku 

allakülviga (Joonised 14 ja 15). Talinisu ning odra (ak) vähese umbrohtumuse võis ilmselt 

olla tinginud punase ristiku survetõrje. Punane ristik külvikorras aitab vähendada lühiealiste 

umbrohtude arvukust ja ristiku niitmisega 2 korda suve jooksul (võimalusel isegi 3 korda) on 

võimalik kontrolli all hoida ka vegetatiivselt hästilevivad umbrohud. Odras (ak) oli enne 

koristust kõikides süsteemides enamlevinud liikideks valge hanemalts, põld piimohakas ja 

orashein. M0 süsteemis oli ohtralt ka põldosja (Lisa 11), mille suurema arvukuse põhjustas 
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arvatavasti M0 süsteemi madalam mulla pH. Talinisus olid enamlevinud kesalill, kannike, 

põld-piimohakas ja põldosi (Lisa 13). 

 

Kartuli madalam umbrohtumus võrreldes hernega oli tingitud sellest, et kartulit hariti 

kasvuperioodil ja sellega hävitati lühiealised umbrohud. Suure biomassi andsid pikaealised 

umbrohud. 

 

Võrreldes teiste kultuuridega oli herne umbrohtumus suurim kõikides süsteemides (Joonised 

14 ja 15). Sellest tulenevalt võib mahetootjatele soovitada suure umbrohtumuse korral 

kasutada laia (nt. 25 cm või 36–38 cm, sõltuvalt vaheltharimisriistast) reavahet. Ka Mansberg 

(2010) on soovitanud laia reavahet (herne külvisenorm jääb endiseks), mida mullatakse kuni 

hernetaimed kasvavad 8 cm kõrgusteks.  

 
Joonis 15. Umbrohtude biomass (KA – kuivaine g m

-2
) enne saagi koristust 2013. a. sõltuvalt 

viljelusviisist. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet, statistiliselt usaldusväärsed 

erinevused (Tukey test, p<0,05) on märgitud variantide vahelistes võrdlustes erinevate 

tähtedega. 
 

 

Umbrohtude biomass punases ristikus ei erinenud üheski süsteemis statistiliselt oluliselt 

(Joonis 16). Kuna kogu 2013. a. umbrohtumust mõjutas vähene sademete hulk (Joonis 1), siis 

avaldus see ka punases ristikus enne niidet. Nimelt 2013. aastal oli ristikus esinenud 

umbrohtude biomass enne niitmist (Joonis 16) praktiliselt kaks korda väiksem kui 2012. 

aastal (Joonis 9). Biomass ädalas oli mõlemal aastal samal tasemel (Joonised 9 ja 16), mida 
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saab seletada sademetehulgaga – juulis ja augustis ei erinenud sademete hulk kahel aastal 

enam niivõrd (Joonis 1). 

 

Peaaegu kõigis süsteemides (nii enne I niidet kui ädalas) oli umbrohtudest kõige arvukamalt 

esindatud orashein. Ainus kõrvalekalle üldisest trendist ilmnes vaid M2 süsteemis enne 

esimest niidet tehtud proovides (Lisa 14). 

 
Joonis 16. Umbrohtude biomass kuivaines (KA g m

-2
) punases ristikus enne esimest niidet ning ädalas 

2013. a. sõltuvalt viljelusviisist. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet, statistiliselt 

usaldusväärsed erinevused (Tukey test, p<0,05) on märgitud variantide vahelistes võrdlustes 

erinevate tähtedega. 
 

 

3.3.  Umbrohtude liigiline koosseis, Shannon-Weiner´i indeksid 

 

Shannon-Weiner´i indeksid annavad ülevaate viljelussüsteemides oleva üldise umbrohuliikide 

mitmekesisuse üle. Teadmine, kui mitmekesine on umbrohtumuselt üks või teine kultuur, 

võimaldab erinevalt umbrohtude arvukusest ja biomassist hinnata maheviljeluse otsest mõju 

umbrohtumuse populatsioonile põllu ökosüsteemis. Kui umbrohtude arvukus ja biomass 

näitavad vaid teostatud tõrjevõtete efektiivsust, siis Shannon-Weiner´i indeks näitab kasutatud 

tõrjevõtetega kaasnevat kaudset mullaviljakuse kõikumist umbrohuliikide konkreetsete 

kasvukoha eelistuste kaudu. 

 

2012. aastal olid enne vahekultuuride sissekündi kõige umbrohtunumad taliraps M2 ning M1 

süsteemis. Shannon-Weiner´i indeksi kohaselt olid aga liigiliselt mitmekesisemad taliraps M2 
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variandis ning kontrollvariant (Lisa 1). Peamised liigid enne vahekultuuride sissekündi olid 

kesalill (Matricaria perforata), mida leidus kõigil variantidel kõige enam; vesihein (Stellaria 

media), verev iminõges (Lamium purpureum) ning orashein (Elytrigia repens) (Lisad 5, 6, 7, 

8). Kõige väiksema umbrohtude mitmekesisusega katsevariandid olid talirukis M1 ja M2 

variandist (Lisa 1). Antud erinevused tulenesid arvatavasti talirukki paremast survetõrjest 

umbrohtumuse suhtes võrreldes talirapsiga. 

 

2012. aastal enne äestamist tehtud määramistes oli kõige enam umbrohuliike variandi M2 

odras (valge hanemalts, litterhein) ning hernes (valge hanemalts, punand). Kõige 

umbrohuvaesemad olid kartul M2 variandis ja oder kontrollvariandis (Lisad 5, 6, 7, 8). 

Sahnnon-Weiner´i ideksi kohaselt oli liigirikkaim M2 süsteem, kus ligikaudu võrdsetel 

tasemetel oli nii hernes, oder kui kartul. Kõige väiksem mitmekesisus oli M1 süsteemis 

talinisu kasvukohal (Lisa 2). 

 

2012. a. olid peamised liigid enne saagi koristust: karvane hiirehernes, hiirekõrv, kesalill, põld 

lõosilm, valge hanemalts. Vegetatiivselt levivatest pikaealistest umbrohtudest esines kõige 

rohkem orasheina ja põld piimohakat. Vähem oli harilikku puju, põldohakat, põldosja (Lisad 

5, 6, 7, 8). Shannon-Weiner´i indeksi järgi esines suurim liigiline mitmekesisus M2 süsteemi 

kuulunud talinisus, väikseim aga kontrollsüsteemis (M0) oleval allakülviga odral (Lisa 3). 

Kui M2 süsteemi kuulunud talinisu Shannon-Weiner´i indeks ei olnud märkimisväärselt 

suurem samasse süsteemi kuulunud herne indeksist, mis võis mõlemal juhul tuleneda 

nimetatud kultuuride madalast survetõrjest umbrohtumusele, siis kontrollsüsteemis (M0) 

olnud ristiku allakülviga odra indeks oli tunduvalt väiksem kõigist viljelussüsteemidest. Kuigi 

on raske põhjendada, miks osutus umbrohtumus liigiliselt väikseimaks just kontrollsüsteemis, 

siis selge on see, et allakülvil on umbrohtumust vähendav toime mahesüsteemis (Welsh jt. 

1999). 

 

Peamised umbrohuliigid ristikus enne esimest niidet 2012. a. (Lisa 9) olid harilik puju, 

orashein, kesalill ning põldpiimohakas. Arvuliselt kõige umbrohtunum süsteem oli M2 (Lisa 

9), kus umbrohtude arv ületas teiste süsteemide arvu märkimisväärselt. Kõige kõrgem 

Shannon-Weiner´i indeks 2012. a. ristikus enne esimest niidet, nagu ka suurim arvukus, oli 

M2 süsteemis (Lisa 4). Umbrohtumus enne ristiku sissekündi oli võrreldes enne esimest niidet 

saadud näitudega märgatavalt madalam. Kõige suurem umbrohtude arv oli aga jätkuva 

trendiga M2 süsteemis (Lisa 4), samas Shannon-Weiner´i indeks seal oli madalaim. 
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2013. aastal enne vahekultuuride sissekündi oli kõige umbrohtunum M0 süsteem, kus 

peamisteks umbrohuliikideks olid mailane (Veronica sp.) ja vesihein (Stellaria media) (Lisad 

10, 11, 12, 13). Talirapsis nii M1 kui M2 süsteemis olid põhilisteks umbrohtudeks kesalill 

(Matricaria perforata) ja lõosilm (Myosotis arvensis) (Lisa 10). Shannon-Weiner´i indeks 

2013. aastal enne vahekultuuride sissekündi kuigipalju viljelusvariantide lõikes ei 

varieerunud. Kõige kõrgem oli indeks M0 süsteemis ning madalaim M2 süsteemis kasvaval 

talirukkil ning talirapsil (Lisa 1). 

 

2013. aastal enne äestamist oli sarnaselt 2012. aastale kõige umbrohtunum variandis M2 

kasvanud hernes, kus peamiseks umbrohuliigiks oli valge hanemalts. Kõige umbrohuvaesem 

oli M2 variandis kasvanud kartul (Lisad 10 ja 12). Shannon-Weiner´i indeksi kohaselt olid 

kõige liigirikkamad umbrohukooslused enne äestamist M1 ja M2 süsteemi hernes; 

madalaimad liigirikkused olid aga talinisus, sõltumata viljelussüsteemist (Lisa 2). 

 

Enne saagikoristust 2013. a. oli kõige rohkem umbrohtusid M0 süsteemi hernes. Peamisteks 

umbrohtudeks olid seal valge hanemalts ning orashein (Lisa 12). Arvuliselt kõige vähem 

umbrohtusid oli M2 süsteemi kartulis ning M1 süsteemi talinisus (Lisad 10 ja 13). Sellised 

tulemused näitavad, et võrreldes kontrollsüsteemiga viljelusviisid mõjutavad umbrohtumist.  

 

Shannon-Weiner´i indeksi järgi oli 2013. a. enne saagi koristamist madalaim umbrohtude 

liigiline mitmekesisus kõigi viljelussüsteemide kartulis, kõrgeim M2 süsteemi hernes (Lisa 3). 

Kõrgem Shannon-Weiner´i indeks näitab haruldasemate liikide esinemist süsteemis, mis 

omakorda võib viidata sellele, et viljavaheldus mõjutab umbrohtude kooslusi kultuuri enda ja 

harimisviisidega, luues umbrohtudele sobivaid kasvukohti (Clements jt. 1994; Liebman ja 

Dyck, 1993; Murphy jt.2006). Suurenenud umbrohuliikide mitmekesisuse potentsiaalne kasu 

tähendab suuremat konkurentsi umbrohuliikide vahel, rohkem nišše umbrohtude looduslikele 

vaenlastele, rohkem umbrohtudevahelisi vastastikuseid mõjusid ja suuremat taimekoosluste 

stabiilsust (Brust ja House 1989; Buhler jt. 1994; Clements jt. 1994; Forcella jt. 1993; Kremer 

1993; Miyazawa jt. 2004; Schellhorn ja Sork, 1997; Murphy jt.2006). 

 

Enne ristiku esimest niidet 2013. a. esines kõige rohkem umbrohtusid kontrollvariandis (Lisa 

14). Samas kontrollvariandi Shannon-Weiner´i indeks enne esimest niidet oli kõige madalam, 

võrreldes M1 ja M2 süsteemidega mõlemil katseaastal (2012. ja 2013. a.) (Lisa 4). Antud 

juhul oli tegemist mitmeaastase ilmselt hävinemata ning tugeva juurestikuga umbrohuga 
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(orasheinaga), mis võis pärineda külvikorras nii eelnevast (oder ristiku allakülviga) kui veel 

enne seda kasvanud kultuurist (kartul) (Tabel 2). 

 

Enne ristiku sissekündi 2013. a. oli kõige umbrohtunum, erinevalt enne esimest niidet 

esinenud tendentsist, M2 süsteem. Kõige arvukamaks umbrohuliigiks osutus jällegi orashein 

(Lisa 14). Vastavalt Shannon-Weiner´i indeksile oli M2 süsteem ka umbrohuliikide 

arvukuselt kõige kõrgem (Lisa 4). Märkimist väärib aga asjaolu, et võrreldes 2012. a. ristiku 

umbrohtumusega nii enne esimest niidet kui ka enne sissekülvi, osutus 2013. a. umbrohtumus 

märgatavalt kõrgemaks (Lisad 9 ja 14). Kuna 2013. a. sademete hulk suve jooksul jäi 

madalale tasemele (Joonis 1), siis võiks antud asjaolu põhjendada mitmeaastaste umbrohtude 

parema konkureerimisvõimega vee ja toitainete osas võrreldes ristikuga. 

 

Üldiselt näitavad tärganud umbrohud esmast teostatud umbrohutõrje edukust, kuid mulla 

umbrohtude seemnevaru jälgimine võiks anda täiendavat informatsiooni ennustamaks 

umbrohutõrjet pikaajaliselt. Kuigi antud katses umbrohtude seemnevaru ei uuritud, siis 

seemnevaru kajastab põllul eelnevalt toimunut ja ennustab võimalikke tulevasi umbrohtumise 

probleeme (Cavers 1995; Dorado jt. 1999). Muutused tärganud umbrohtude populatsioonis 

tähistavad võrdlemisi vahetuid muutusi põllu majandamises, samas kui muutused 

seemnevarus näitavad pigem pikaajalisi põlluharimise muutumisega seotud trende (Dekker 

1999; Murphy jt.2006). 
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

 

Katse viidi läbi 2012.–2013. aastal PKI katsepõllul Eerikal. Eesmärgiks oli uurida 

viieväljalises külvikorras kolmes eri maheviljelussüsteemis (M0, M1, M2) ristiku ja 

vahekultuuridena kasvatatavate talviste haljasväetistest kattekultuuride ning nende ja sõnniku 

koostoimet umbrohtumusele ning kultuuride saagile.  

 

 Katsealal olid enamlevinud umbrohud: põldkannike, valge hanemalts, harilik punand 

ning vegetatiivselt levivatest umbrohtudest harilik puju, harilik orashein, ja põld-

piimohakas. Vahekultuurid talviste kattekultuuridena näitasid survetõrjet eelkõige 

vesiheina, hiirekõrva ja mailaste suhtes. Kuivõrd M0 süsteemis suurenes mulla 

happesus, siis levis seal järjest enam põldosi. 

 

 Enne vahekultuuride sissekündi määratud umrohtude arvukus ning biomass näitas 

mõlemal katseaastal, et talirukkil oli parim survetõrje umbrohtumuse suhtes kõigis 

süsteemides. Seda näitas ka Shannon-Weiner´i indeks, mis oli madalaim just M1 ja 

M2 süsteemi talirukkis. Rukki oluliselt madalamam umbrohtumus võis olla tingitud ka 

sellest, et rukki eelselt kasvatati kartulit, mille harimisega vähendati lühiealiste 

umbrohtude arvukust. Kõige arvukamalt esines umbrohte M1 ja M2 variantide 

raiheinas, kuid suurim tihedus oli samade süsteemide talirapsis. 2012. aastal oli suurim 

umbrohtude mitmekesisus (Shannon-Weiner´i indeks) M2 süsteemi talirapsis. 2013. 

aastal oli liigiline mitmekesisus kõrgeim M0 süsteemis. 

 

 Enne äestamist määratud umbrohtude arvukuses ja biomassis katseaastatel ei esinenud 

usaldusväärseid erinevusi kontrollvariandi ja teiste variantide vahel. Külvikorra 

põhikultuuridest oli suurim umbrohtude arvukus M0, M1 ja M2 süsteemi hernes, nagu 

ka umbrohtude mitmekesisuse indeks (suurim M2 variandi hernes). Suurim 

umbrohtude biomass oli kõikide süsteemide talinisus, sest seal esinesid valdavalt 

talvitunud umbrohud. Shannon-Weiner´i indeks oli talinisus üks madalamaid.  

 

 Enne saagi koristamist määratud umbrohtude arvukuses ja biomassis 2012. a. esinesid 

mõningad erinevused kontrollvariandi (M0) ja teiste variantide vahel – suurim arvukus 
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esines kartuli kontrollvarianis. 2013. a. ilmnes selgesti, et hernes oli umbrohtumuse 

suhtes madala konkurentsivõimega kõigis süsteemides, mis väljendus ka Shannon-

Weiner´i indeksis, mis oli M2 variandi hernes suurim. 

 

 Punase ristiku umbrohtumus ei erinenud statistiliselt usutavalt süsteemide lõikes ei 

enne esimest niidet ega ka ädalas. Märkimisväärsed erinevused ilmnesid vaid kahe 

katseaasta võrdlusel – kuiva ja kuuma suve tõttu jäi umbrohtude biomass 2013. aastal 

2012. aastaga võrreldes oluliselt madalamaks. Punane ristik külvikorras aitab 

vähendada lühiealiste umbrohtude arvukust ja ristiku niitmisega hoitakse kontrolli all 

ka vegetatiivselt hästilevivaid umbrohte. 

 

Kuigi katseaastatel olid küllaltki suured ilmastiku erinevused, võib antud uurimustöö põhjal 

väita, et vahekultuuridel on mõju põhikultuuride umbrohtumusele. Kui antud erinevus ei 

väljendunud umbrohtude arvukuses, siis umbrohtude biomassi mõõtmised näitasid selgeid 

erinevusi kontrollvariandist. Samas võib väita, et korralikult komposteeritud sõnnikul ei ole 

umbrohtumuse soodustamisele täiendavat mõju. Vahekultuuridest oli parima survetõrjega 

rukis (nii segus kui puhtalt). Ristiku kasvatamine puhas- ja allakülvina hoidis pikaealiste 

umbrohtude taset kontrolli all.  

 

Kuna külvikord on heterogeenne süsteem, mille erinevad komponendid mõjutavad teineteist, 

siis sai tõestust asjaolu, et ka eelmistel kultuuridel võis olla viljavahelduses oma mõju. Nii 

jäid mõned pikaealised umbrohud ka järgnevate kultuuride umbrohtude arvukuse ning 

biomassi arvestustesse.  

 

Põhikultuuridest oli madalaima survetõrjega mõlemal katseaastal (2012. ja 2013. a.) hernes 

nii äestamisele kui saagikoristusele eelneval perioodil, parimad survetõrje omadused samadel 

perioodidel olid aga ristiku allakülviga odral.  
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Ühiskonna kasvav teadlikkus taimekaitsevahendite negatiivsest mõjust keskkonnale ja järjest 

suurenev nõudlus mahetoidule on olnud peamisteks põhjusteks järjest populaarsust koguvale 

maheviljelusele. Seevastu on üheks peamiseks saagikust pärssivaks teguriks 

mahepõllumajanduses laialdane umbrohtude levik. Taimekaitseks lubatud vahendite 

kasutamine maheviljeluses on seadusega rangelt piiritletud. Sellegipoolest on ka keemilisele 

umbrohutõrjele alternatiiviks mitmeid keskkonnasäästlikke umbrohtumust kontrolli all 

hoidmise meetmeid: külvikord, äestamine, vaheltharimine, multšimine, vahekultuuride 

kasvatamine, liblikõieliste kasvatamine külvikorras. Neid võtteid nõuetekohaselt täites ning 

omavahel kombineerides on võimalik umbrohtumust ka maheviljeluses kontrolli all hoida. 

 

Uurimustöö eesmärk oli uurida viieväljalises külvikorras kolmes eri maheviljelussüsteemis 

vahekultuuridena kasvatatavate talviste haljasväetistest kattekultuuride ning nende ja sõnniku 

koostoimet umbrohtumusele 2012. ja 2013. aastatel toimunud katsete põhjal. 

Võrreldavaid viljelussüsteeme oli kolm: Mahe 0 (M0) – talviseid kattekultuure ei kasvatatud 

(nn kontrollsüsteem); Mahe 1 (M1) – talviste kattekultuuridega ja Mahe 2 (M2) – talviste 

kattekultuuridega ning kompostitud veisesõnnikuga (20 t ha
-1

 kartulile, 10 t ha
-1

 talinisule 

(kevadel enne I äestamist) ja 10 t ha
-1

 odrale). Kõik variandid rajati neljas korduses. Iga 

katselapi pindala oli 60 m
2
, katses oli kokku 60 katselappi. Katse viidi läbi viieväljalises 

külvikorras. Külvikorra kultuuride järjestus oli järgmine: oder ristiku allakülviga – ristik – 

talinisu (vahekultuur: raihein 2012. a.; talirukki-rapsi segu 2013. a.) – hernes (vahekultuur: 

taliraps) – kartul (vahekultuur: talirukis). 

 

Kuigi katseaastatel olid küllaltki suured ilmastiku erinevused oli vahekultuuridel on mõju 

põhikultuuride umbrohtumusele. Kui antud erinevus ei väljendunud umbrohtude arvukuses, 

siis umbrohtude biomassi mõõtmised näitasid selgeid erinevusi kontrollvariandist. Korralikult 

komposteeritud sõnnikul ei ole umbrohtumuse soodustamisele täiendavat mõju. 

Vahekultuuridest oli parima survetõrjega rukis (nii segus kui puhtalt). Ristiku kasvatamine 

puhas- ja allakülvina hoidis pikaealiste umbrohtude taset kontrolli all.  

 

Külvikorras mõjutasid eelmised kultuurid viljavahelduses neile järgnevat kultuuri – mõned 

pikaealised umbrohud jäid ka järgnevate kultuuride umbrohtude arvukuse ning biomassi 

arvestustesse.  

 

Põhikultuuridest oli madalaima survetõrjega mõlemal katseaastal (2012. ja 2013. a.) hernes 

nii äestamisele kui saagikoristusele eelneval perioodil, parimad survetõrje omadused samadel 

perioodidel olid aga odral ristiku allakülviga.  

 

Märksõnad: maheviljelus, vahekultuurid, viljavaheldus, külvikord, umbrohtumus, Shannon-

Weiner´i indeks.  
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SUMMARY 

 

Society’s growing knowledge of the negative effects of crop protectors on the environment 

and the increasing demand for organic food are the main reasons for the rising popularity of 

organic farming. However, the main crop yield decreasing factor in organic farming is the 

vast growth of weeds and the usage of pesticides is strictly limited by law. Nonetheless, there 

are ecologically friendly alternatives to chemical pesticides, in order to control weed growth: 

rotation, harrowing, inter-row tilling, mulching, growing catch crops and legumes in rotation. 

Using these strategies according to requirements and combining them, can help keep weed 

growth under control even in organic farming. 

 

The aim of this research was to investigate the co-effect of rotationally grown winter green 

manure covering crops (winter catch crop) and manure on weed growth in a five-field crop 

rotation in three different organic farming systems, based on experiments conducted in years 

2012 and 2013. Three organic systems were compared: Org 0 – crop rotation; Org 1 – crop 

rotation and green manures and Org 2 – crop rotation, green manures and cattle manure (20 

t∙ha
-1

 for potato, 10 t∙ha
-1

 for winter wheat (in spring before first harrowing) and 10 t∙ha
-1

 for 

barley). Every plot size was 60 m
2
, in total 60 plots in four replications. The order of the crop 

rotation was as follows: barley undersown with red clover – red clover – winter wheat (green 

manure: ryegrass in year 2012; winter rye + winter oilseed rape mixture in year 2013) – peas 

(green manure: winter oilseed rape) – potato (green manure: winter rye). 

 

Although there were relatively large differences in weather during the testing years, the green 

manure cultures had an effect on the main cultures. Even if this effect was not clear in the 

weeds density, it was apparent in the difference of the weeds biomass compared to the control 

(Org 0). Properly composted cattle manure did not have beneficial effect on weed growth. 

Winter rye as green manure (both in mixes and alone) was best suppressor of weed dry 

biomass and weed density. Growing red clover alone or undersown kept the perennial weed 

level under control.  

 

The last cultures grown in crop rotation had an impact on the next culture – some perennial 

weeds were counted both in number and biomass among the next cultures. The peas had the 
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lowest suppressing effect on both test years. The best effect during the same years was 

observed in barley undersown with red clover. 
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Lisa 4. Shannon-Weiner´i indeksid 2012. ja 2013. a. ristikus enne I niidet ning 

enne sissekündi. 
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Lisa 5. Umbrohtude arvukus ja liigid rapsis ja kartulis 2012. aastal. 

 

 Mahe 0 Mahe 1 Mahe 2 

Liigid Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Harilik puju 
(Artemisia 
vulgaris L.) 

8.8 17.0  8.8 17.8 7.0 2.7 5.6  

Hiirekõrv 
(Capsella 
bursa –
pastoris L. 
Medicus) 

7.3   7.3   8.1   

Valge 
hanemalts 
(Chenopodium 
album L.) 

 10.6   8.9   10.5  

Põldohakas 
(Cirsium 
arvense L. 
Scop.) 

 4.3 7.0  24.5 2.5  15.8 9 

Orashein 
(Elytrigia 
repens Nevski) 

 25.5 32.8  26.7 42.1  10.2 27.7 

Põldosi 
(Equisetum 
arvense L.) 

  10.6   25.0   36.4 

Roomav 
madar 
(Galium 
aparine L.) 

4.7 2.2  4.7 2.1  4.4 5.2  

Verev 
iminõges 
(Lamium 
purpureum L.) 

5.4 12.8  5.4 13.4  9.4   

Kesalill 
(Matricaria 
inodora (L.) 
Dostal) 

35.8   35.8   26.7 15.7  

Põld lõosilm 
(Myosotis 
arvensis (L.) 
Hill) 

1.6   1.6   5.2   

Põld 
piimohakas 
(Sonchus 
arvensis L.) 

 21.3 30.8  4.5 23.4  10.5 27.3 

Vesihein 
(Stellaria 
media I: Vill) 

7   7   13.3 10.5  

Litterhein 
(Thlaspi 
arvense L.) 

5.7 2.1  5.7 2.2  8.1 5.3  

Mailase liigid 
(Veronica 
persica Poiret) 

13.0   13.0   4.4 5.3  

Põldkannike 
(Viola arvensis 
Murray) 

3.1   3.1   4.4   

Liike kokku 12 9 6 12 8 5 12 11 4 
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Lisa 6. Umbrohtude arvukus ja liigid raiheinas ja hernes 2012. aastal. 

 

 Mahe 0 Mahe 1 Mahe 2 

Liigid Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Liigid Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Liigid Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Harilik puju 
(Artemisia 
vulgaris L.) 

  5.6   14.7  1.9 7.5 

Hiirekõrv 
(Capsella 
bursa –
pastoris L. 
Medicus) 

13.6   13.6   10.5   

Valge 
hanemalts 
(Chenopodium 
album L.) 

 25.0 19.4  14.6 38.3  21.1 18.7 

Põldohakas 
(Cirsium 
arvense L. 
Scop.) 

 2.3 16.7  6.3 10.8  1.9  

Orashein 
(Elytrigia 
repens Nevski) 

11.7  5.5 11.7 2.1 9.8 15.1 7.7 26.6 

Roomav 
madar 
(Galium 
aparine L.) 

    2.1  2.6   

Verev 
iminõges 
(Lamium 
purpureum L.) 

16.6 13.6 13.9 16.6 10.4  7.7 3.8  

Kesalill 
(Matricaria 
inodora (L.) 
Dostal) 

11.7 6.8  11.7  11.8 18.6 3.8 8.1 

Põld 
piimohakas 
(Sonchus 
arvensis L.) 

 6.2 25.0  4.2 13.7  5.8 10 

Vesihein 
(Stellaria 
media I: Vill) 

13.3 6.8  13.3 8.3  12.4 3.8  

Litterhein 
(Thlaspi 
arvense L.) 

 18.2   18.8   9.6  

Mailase liigid 
(Veronica 
persica Poiret) 

14.9 2.3  14.9 14.3  15.1 9.6  

Põldkannike 
(Viola arvensis 
Murray) 

8.7 2.4  8.7   9.4  11.9 

Liike kokku 10 11 7 10 13 6 9 17 8 
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Lisa 7. Umbrohtude arvukus ja liigid rukkis ja odras (ristiku allakülviga) 2012. 

aastal. 

 

 Mahe 0 Mahe 1 Mahe 2 

Liigid Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Liigid Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Liigid Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Harilik puju 
(Artemisia 
vulgaris L.) 

8.7   8.7  6.3 0   

Hiirekõrv 
(Capsella 
bursa –
pastoris L. 
Medicus) 

10.4   10.4   0   

Valge 
hanemalts 
(Chenopodium 
album L.) 

 9.6 10.8  27.3 20.8  19.6 17.4 

Põldohakas 
(Cirsium 
arvense L. 
Scop.) 

  12.0  6.8 2.1  1.8  

Orashein 
(Elytrigia 
repens Nevski) 

8.7   8.7   0  6.5 

Roomav 
madar 
(Galium 
aparine L.) 

0 3.3  0   0   

Verev 
iminõges 
(Lamium 
purpureum L.) 

13.0 6.4  13.0 20.4  24.7 12.5  

Kesalill 
(Matricaria 
inodora (L.) 
Dostal) 

13.1 10.0  13.1 3.3 20.8 30.1 5.4 8.7 

Põld 
piimohakas 
(Sonchus 
arvensis L.) 

 22.6 55.4  9.1 33.3  10.9 41.3 

Vesihein 
(Stellaria 
media I: Vill) 

11.3 12.9  11.3 9.1  0 5.3  

Litterhein 
(Thlaspi 
arvense L.) 

0 25.8  0 13.6  0 14.2  

Mailase liigid 
(Veronica 
persica Poiret) 

17.7   17.7 6.8  28.8 7.1  

Põldkannike 
(Viola arvensis 
Murray) 

0   0   0 5.4  

Liike kokku 7 9 4 7 11 6 3 12 6 
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Lisa 8. Umbrohtude arvukus ja liigid talinisus 2012. aastal. 

 

 Mahe 0 Mahe 1 Mahe 2 

Liigid Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Liigid Enne 
haljasväet
ise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Liigid Enne 
haljasväeti
se 
sissekündi 

Harilik puju 
(Artemisia 
vulgaris L.) 

 3.1 28.9  2.6 13.6  3.1 19.6 

Hiirekõrv 
(Capsella 
bursa –
pastoris L. 
Medicus) 

 12.4   12.2   12.4 5.9 

Valge 
hanemalts 
(Chenopodiu
m album L.) 

     4.3    

Põldohakas 
(Cirsium 
arvense L. 
Scop.) 

  2.3   4.3   15.7 

Orashein 
(Elytrigia 
repens 
Nevski) 

 0 9.4  2.6   0  

Roomav 
madar 
(Galium 
aparine L.) 

 0 7.0  0   0 1.9 

Verev 
iminõges 
(Lamium 
purpureum L.) 

 17.5   17.9   17.5  

Kesalill 
(Matricaria 
inodora (L.) 
Dostal) 

 10.8 2.4  7.4 18.9  10.8 19.6 

Põld 
piimohakas 
(Sonchus 
arvensis L.) 

  19.5   40.7   9.8 

Vesihein 
(Stellaria 
media I: Vill) 

 28.4   26.8   28.4  

Litterhein 
(Thlaspi 
arvense L.) 

 6.6   7.8   6.6  

Mailase liigid 
(Veronica 
persica 
Poiret) 

 16.2   16.1   16.2  

Põldkannike 
(Viola 
arvensis 
Murray) 

 3.9 9.4  6.5   3.9 3.9 

Liike kokku Ei määratud 9 10 Ei määratud 9 7 Ei määratud 9 10 

 

 

 

 



66 

 

 

Lisa 9. Umbrohtude arvukus ja liigid punases ristikus 2012. aastal. 

 

 Mahe 0 Mahe 1 Mahe 2 

Liigid Enne I 
niitmist 

Ädal Enne I 
niitmist 

Liigid Enne I 
niitmist 

Ädal 

Harilik puju 
(Artemisia 
vulgaris L.) 

30 30 33 30 30 40 

Põldohakas 
(Cirsium 
arvense L. 
Scop.) 

  4.8 20 20 20 

Orashein 
(Elytrigia 
repens Nevski) 

40 40 10 20 11.5 10 

Kesalill 
(Matricaria 
inodora (L.) 
Dostal) 

  25.2  10  

Põld 
piimohakas 
(Sonchus 
arvensis L.) 

20 30 10 30 24.5 30 

Võilill 
(Taraxacum 
officinale 
Wever) 

10      

Liike kokku 4 3 5 4 6 4 
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Lisa 10. Umbrohtude arvukus ja liigid talirapsis ja kartulis 2013. aastal. 

 

 Mahe 0 Mahe 1 Mahe 2 

Liigid Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Harilik puju 
(Artemisia 
vulgaris L.) 

 19   20 15  5 15 

Hiirekõrv 
(Capsella 
bursa –
pastoris L. 
Medicus) 

12   14   11   

Valge 
hanemalts 
(Chenopodium 
album L.) 

 12 15  10  5 10  

Põldohakas 
(Cirsium 
arvense L. 
Scop.) 

8 5 12  28 12  14 38 

Orashein 
(Elytrigia 
repens Nevski) 

6 29 21 2 30 17 2 10  

Põldosi 
(Equisetum 
arvense L.) 

1  11      11 

Roomav 
madar 
(Galium 
aparine L.) 

 3   3   5  

Verev 
iminõges 
(Lamium 
purpureum L.) 

10 15  6   10 15  

Kesalill 
(Matricaria 
inodora (L.) 
Dostal) 

6   31   31 14  

Põld lõosilm 
(Myosotis 
arvensis (L.) 
Hill) 

   7   22   

Põld 
piimohakas 
(Sonchus 
arvensis L.) 

 14 27  5 35  9 30 

Vesihein 
(Stellaria 
media I: Vill) 

17         

Litterhein 
(Thlaspi 
arvense L.) 

7 2   3   5  

Mailase liigid 
(Veronica 
persica Poiret) 

30   18   5 5  

Põldkannike 
(Viola arvensis 
Murray) 

1 5  8   2   

Liike kokku 12 9 8 11 8 8 10 11 4 
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Lisa 11. Umbrohtude arvukus ja liigid odras (ristiku allakülviga) 2013. aastal. 

 

 Mahe 0 Mahe 1 Mahe 2 

Liigid Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Harilik puju 
(Artemisia 
vulgaris L.) 

     4   4 

Hiirekõrv 
(Capsella 
bursa –
pastoris L. 
Medicus) 

12  9 2  5   7 

Valge 
hanemalts 
(Chenopodium 
album L.) 

 10 20  28 18  17 16 

Põldohakas 
(Cirsium 
arvense L. 
Scop.) 

8  10  7 7  2 7 

Orashein 
(Elytrigia 
repens Nevski) 

6  5  2 4   3 

Põldosi 
(Equisetum 
arvense L.) 

1  14   5   6 

Roomav 
madar 
(Galium 
aparine L.) 

 3 3       

Verev 
iminõges 
(Lamium 
purpureum L.) 

10 6  24 21  19 6  

Kesalill 
(Matricaria 
inodora (L.) 
Dostal) 

6 9  14 5 9 28 6 10 

Põld lõosilm 
(Myosotis 
arvensis (L.) 
Hill) 

   35   18   

Põld 
piimohakas 
(Sonchus 
arvensis L.) 

 21 16  10 21  8 20 

Vesihein 
(Stellaria 
media I: Vill) 

17 12 7 2 9 4  7 5 

Litterhein 
(Thlaspi 
arvense L.) 

7 25   10   14  

Mailase liigid 
(Veronica 
persica Poiret) 

30   11 3  14 10  

Põldkannike 
(Viola arvensis 
Murray) 

1  3 11 2  21 6  

Liike kokku 12 9 12 7 12 11 5 12 11 
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Lisa 12. Umbrohtude arvukus ja liigid hernes 2013. aastal. 

 

 Mahe 0 Mahe 1 Mahe 2 

Liigid Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Harilik puju 
(Artemisia 
vulgaris L.) 

  8   6  2 6 

Hiirekõrv 
(Capsella 
bursa –
pastoris L. 
Medicus) 

12 2 5 5 2 4  2 7 

Valge 
hanemalts 
(Chenopodium 
album L.) 

 23 23  16 19  22 20 

Põldohakas 
(Cirsium 
arvense L. 
Scop.) 

8 3 3 2 6  2 3  

Orashein 
(Elytrigia 
repens Nevski) 

6 2 17 3 2 16  9 7 

Põldosi 
(Equisetum 
arvense L.) 

1  5   3   1 

Roomav 
madar 
(Galium 
aparine L.) 

 3  1 2 2 2 3 3 

Verev 
iminõges 
(Lamium 
purpureum L.) 

10 7 3 16 9 1 9 6 8 

Kesalill 
(Matricaria 
inodora (L.) 
Dostal) 

6 7 2 15  7 11 4 4 

Põld lõosilm 
(Myosotis 
arvensis (L.) 
Hill) 

   28   54   

Põld 
piimohakas 
(Sonchus 
arvensis L.) 

 7 8  5 9  5 7 

Vesihein 
(Stellaria 
media I: Vill) 

17 6 2 10 5  4 3  

Litterhein 
(Thlaspi 
arvense L.) 

7 18 6  14 13 2 10 6 

Mailase liigid 
(Veronica 
persica Poiret) 

30 2 3 10 4  8 6 2 

Põldkannike 
(Viola arvensis 
Murray) 

1 3 1 10 3   3 5 

Liike kokku 12 15 22 10 14 20 9 18 20 
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Lisa 13. Umbrohtude arvukus ja liigid talinisus 2013. aastal. 

 

 Mahe 0 Mahe 1 Mahe 2 

Liigid Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Enne 
haljasväetise 
sissekündi 

Enne I-st 
äestamist 

3 nädalat 
enne 
koristust 

Harilik puju 
(Artemisia 
vulgaris L.) 

  4   5   6 

Hiirekõrv 
(Capsella 
bursa –
pastoris L. 
Medicus) 

  4       

Valge 
hanemalts 
(Chenopodium 
album L.) 

  10   14   16 

Põldohakas 
(Cirsium 
arvense L. 
Scop.) 

  2   6   5 

Orashein 
(Elytrigia 
repens Nevski) 

  7   2  3 7 

Põldosi 
(Equisetum 
arvense L.) 

  12   18   20 

Roomav 
madar 
(Galium 
aparine L.) 

         

Verev 
iminõges 
(Lamium 
purpureum L.) 

 48 2  35   25  

Kesalill 
(Matricaria 
inodora (L.) 
Dostal) 

 10 10  5 18  3 7 

Põld lõosilm 
(Myosotis 
arvensis (L.) 
Hill) 

  7   3   7 

Põld 
piimohakas 
(Sonchus 
arvensis L.) 

  3      3 

Vesihein 
(Stellaria 
media I: Vill) 

 19   5   3  

Litterhein 
(Thlaspi 
arvense L.) 

    5     

Mailase liigid 
(Veronica 
persica Poiret) 

 11 8  37 8  53 4 

Põldkannike 
(Viola arvensis 
Murray) 

 12 12  10 8  5 7 

Liike kokku Ei määratud 5 14 Ei määratud 7 9 Ei määratud 8 12 
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Lisa 14. Umbrohtude arvukus ja liigid punases ristikus 2013. aastal. 

 

 Mahe 0 Mahe 1 Mahe 2 

Liigid Enne I 
niitmist 

Ädal Enne I 
niitmist 

Ädal Enne I 
niitmist 

Ädal 

Harilik puju 
(Artemisia 
vulgaris L.) 

    40 10 

Põldohakas 
(Cirsium 
arvense L. 
Scop.) 

 3  10 2 6 

Orashein 
(Elytrigia 
repens Nevski) 

69 40 57 54 6 49 

Kesalill 
(Matricaria 
inodora (L.) 
Dostal) 

11 9   6 9 

Põld 
piimohakas 
(Sonchus 
arvensis L.) 

16 39 22 18 39 5 

Võilill 
(Taraxacum 
officinale 
Wever) 

4 9 21 18 8 18 

Liike kokku 4 3 3 4 6 7 

 


