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Lühikokkuvõte 

 

Väga palju räägitakse mahetoodangu paremast kvaliteedist võrreldes tavaviljelusega. 

Mahetootmine on küllaltki rangelt reguleeritud: peab hakkama saama väiksemate toitainete 

kogustega mullas, kahjureid ja umbrohtusid võib tõrjuda kasutades üksnes looduslikke 

vahendeid ja meetodeid. Vastupidiselt võib tavaviljeluses kasutada sünteetiliselt toodetud 

väetisi ja tõrjevahendeid. Et nende tootmisviiside kvaliteeti võrrelda,  pani see aluse luua 

2008. aastal mahetootmist ja tavatootmist võrdlev katse Eesti Maaülikooli katseaeda Eerikale. 

Sõltuvalt väetussüsteemist  kasutati mahesüsteemis (M1, M2, M3) eelkultuure ja sõnnikut 

ning tavasüsteemis (N0, N50, N100, N150) lisaks sõnnikule ka mineraalset lämmastikku. 

Katse põhines plokksüsteemil, kus mahe- ja tavatootmine oli üksteisest eraldatud. Antud 

uurimustöö eesmärgiks oli uurida talinisu viljelusviisi mõju terasaagi kujunemisele, tera 

saagikusele ja tera kvaliteedile. Tulemustest selgus, et viljelusviis mõjutas usutavalt saagi 

kujunemist, mis avaldus tavaviljeluse saagikuse parameetrite oluliselt paremates näitajates. 

Suurem vahe tuli välja terasaagis, kus selgus, et mahesüsteemis jäi terasaak 20 – 41% 

väiksemaks võrrelduna tavasüsteemiga. Samuti selgus, et proteiini saagikus oli tavasüsteemis 

39% suurem kui mahesüsteemis variantide keskmisena. Katse näitas, et talinisu kasvatamisel 

sõnnikuga väetamine ja eelkultuuride kasvatamine maheviljeluses ei anna samaväärset 

kvaliteeti võrrelduna tavaviljeluses antavate mineraalsete lämmastikväetistega. Probleemiks 

mahesüsteemis on lämmastiku puudus taimede kiirel kasvu ajal, kui seda suudaks parandada, 

siis muutuksid ka kvaliteedi näitajad. 

 

Abstract 

People speak a lot about organic food and its better quality compeared to the conventionally 

produced food. Organic farming is quite strictly regulated: it has to manage smaller amounts 

of nutrients in soil, to prevent and protect against vermins and weeds it has to use natural 

resources and methods. Conventional farming system can use synthetically produced mineral 

fertilizers. This study bases on the field trial, where the organic and conventional systems are 

separated. In the organic system (M1, M2, M3), nitrogen sources were manure and legume 

crops but conventional system (N0, N50, N100, N150), used manure and different amount of 

mineral nitrogen fertilizers. The aim of this study was to investigate yield and quality of 
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winter wheat in organic and conventional farming systems. Results show that cropping 

systems affect significantly yield and quality. The biggest difference was in grain yield, where 

organic system showed 20 – 41% smaller yield than conventional farming. Also essential 

difference was in protein yield where conventional system had 39% larger mean protein yield. 

This trial showed that manure and legume crops doesn´t give better quality in organic system 

compeared to the conventional system where nitrogen was added to the soil with mineral 

fertilizers. Problem is that plants can´t get enough nitrogen at the time they need it mostly, if 

we could solve this problem, maybe there will be also changes in yield and quality 

parameters. 
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SISSEJUHATUS  
 

Inimeste üha suurenev rahvaarv on viinud põllumehed seisu, kus neil on võimalus toota järjest 

rohkem ja rohkem, kuid limiteerivaks asjaoluks on põllumaa, kus vastavaid kultuure 

kasvatatakse. Järelikult tuleb suurendada saagikust hektari kohta. Saagikus saab suureneda 

ainult siis, kui anda mulda lisatoitaineid, mis tähendab mineraalsete väetiste kasutamist või 

viies mulda orgaanilist ainet sõnniku või haljasmassi näol. 

Kuna inimeste teadlikkus tervislikkusest on samuti kasvanud, siis on järjest enam muutunud 

populaarsemaks ökoloogiliselt puhas toit, mis on pannud ka talunikud tegelema  

maheviljelusega, kus toodang peab vastama erinevatele ökotingimustele. Öeldakse, et 

põllumajandus jaguneb kahte leeri: on ühed, kes toetavad maheviljelust ja on teised, kes 

toetavad tavatootmist. Tegelikult kasutavad mõlemad oma tootmises üksteise 

tootmistehnoloogiaid. Tänapäeva muutuv majanduskeskkond paneb kõiki põllumehi otsima 

alternatiive üha kallinevatele mineraalväetistele. 

Kuna mahetoit on laialt levinud ja arvamus, et keskkonnasäästlikult kasvatatud toit on 

paremate kvaliteediomadustega kui tavaviljeluses kasvatatud toit, siis tegime katse, mille 

eesmärgiks oli võrrelda mahe- ja traditsioonilise viljelusviisi mõju talinisu saagi 

kujunemisele, saagikusele ja saagi kvaliteedile.  

Selle uurimustöö hüpoteesiks on, et mahesüsteemis kasvanud talinisu annab samaväärse 

saagikuse ja parema saagi kvaliteedi võrreldes traditsioonilises viljelusviisis kasvanuga. Töö 

põhineb kirjanduslikel allikatel ja katse  põhjal. 

Töö eesmärgid: 

 Võrrelda viljelusviisi mõju talinisu 

1) terasaagi kujunemisele 

2) saagikusele 

3) saagi kvaliteedile 

Siinkohal tahan kasutada võimalust tänada juhendajat Maarika Alarut, kes aitas ja juhendas 

mind töö koostamisel. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1. Talinisu 

 

Talinisu (Triticum aestivum L.) on laialt kasvatatav põllukultuur. Nisu moodustab 30% kogu 

maailma teraviljasaagist ja on põhiline valgu allikas. Nisu on tähtis eelkõige selle poolest, et 

ta on meile üks peamine leiva ja saia tootmise allikas. Nisu jaguneb omakorda talinisuks, mis 

külvatakse sügisel ja suvinisuks, mis külvatakse kevadel. Eestis kasvatatakse talinisu 

teraviljadest kõige rohkem, 2014.  aasta seisuga 348 tuhat tonni aastas (Eesti Statistikaamet 

2015). Jooniselt 1 võime näha, et kui võrrelda Eesti ja Euroopa Liidu keskmisi saagikusi, siis 

Eesti jääb 40% Euroopa Liidule alla (FAOSTAT 2015).  

 

 

Joonis 1. Eesti ja EL talinisu saagikused kg/ha aastatel 2010-2013 (seisuga 31 märts 2015). Allikas: (FAOSTAT 

2015) 
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1.2. Maheviljelus 
 

Mahepõllumajandus on tootmise süsteem, kus hoidutakse kasutamast sünteetilisi väetisi, 

pestitsiide, geneetiliselt muundatud organisme, saastades vähem õhku, mullastikku ja vett, 

optimeerib taimede, loomade ja inimeste omavahelise tootlikkuse ja tervislikkuse (El-Hage 

Scialabba, Müller-Lindenlauf 2010). Ökoloogilisel tootmisel on tähtis ühiskondlik roll – ühelt 

poolt pakub see kvaliteetset ja tervislikku toitu ja teiselt poolt üldisi hüvesid, toetades 

keskkonnakaitset, loomade heaolu ning maaelu arengut (Palts, Vetemaa  2011). 

 Maheviljeluse üheks põhialuseks on suletud aineringkäik, kus taimekasvatus ja 

loomakasvatus on omavahel seotud. Loomakasvatusest saadav orgaaniline väetis aitab 

säilitada mullaviljakust. Sõnnik on ka tähtis mikroelementide allikas. Oletatavasti on 

sõnnikuga väetatud mahekülvikordades mikroelementide vajadus oluliselt paremini kaetud 

kui sõnnikuta maheviljeluses ja tavaviljeluses (Järvan 2013). 

Maheviljeluses peavad kultuurid hakkama saama väiksemate toitainete kogustega,  kui seda 

on tavaviljeluses. Sellest on tingitud ka kesisem saagikus,  kvaliteedi parameetrite halvem 

olukord ja oluliselt suurem umbrohtumus.  Maheviljeluses on umbrohutõrjel oluline roll 

mehaanilistel võtetel (The Principal aims of...1996). 

 

 

1.2.1. Maheviljeluse nõuded 

 

Mahetootja peab rakendama liblikõielisi sisaldavat külvikorda, et tõsta mulla orgaanilise aine 

ja lämmastiku sisaldust. Väetamiseks tohib kasutada loodusliku päritoluga lupjamist,  

kasutada võib ka tavatootmisest pärit sõnnikut. Kindlasti peab kasutama 

mahepõllumajanduslikult toodetud seemet. Taimekaitses tuleb eelkõige kasutada sobivaid 

taimeliike ja sorte, peab jälgima sobivat külvikorda, rakendama agrotehnilisi võtteid, tegema 

ubrohutõrjet leegitamise teel (Palts,  Vetemaa 2011). 
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1.2.2. Probleemid maheviljeluses 

 

Põldude umbrohtumine maheviljeluse tingimustes on tegelikult väga suur probleem. (Järvan  

2013). 

Mahepõllumajanduses, kus keemilisi umbrohutõrje vahendeid ei kasutata, on kultuurtaimede 

võime põllul edukalt umbrohtudega konkureerida väga oluline. Paremini suudavad 

umbrohtusid alla suruda teravilja sordid, millel on kiire algareng, pikem kõrs, laiad lehed ja 

hea võrsumisvõime. Katsetest on ka välja tulnud, et kui vähendada külvisenormi, siis 

umbrohtumus suurenes ja kui suurendada külvisenormi, siis umbrohtude arvukus ei 

muutunud, kuid nende mass oli kiduram. (Edesi  2011). 

Teine suur probleem mahesüsteemis on lämmastiku puudus taimede kiirel kasvu ajal, mille 

tulemusena mahesüsteemi saagikus jääb tunduvalt madalamaks tavasüsteemi saagikusele. 

Võimalik parandada läbimõeldud väetamissüsteemi, viljavaheldust ja vahekultuure kasutades. 

Maheviljelejatele heidetakse ette, et nende tootmine põhineb mullaviljakuse ressursside 

ärakasutamisel, kuna kultuurtaimede kasvatamiseks mulda antav toitainete kogus ei ole piisav 

ja puudusel kasutatakse mulla enda reserve. Mahetootmine ei ole lahendus säästvale toidu 

tootmisele, kui selle eesmärgiks on suuremõõtmeline toidukaubandus (Risku-Norja, Mikkola 

2009). 

 

1.2.3. Praegune seis maheviljeluses 

 

Juba üle kümne aasta on mahetootmine Euroopas laienenud  ja seda suuresti tänu poliitilisele 

toetusele ning inimeste nõudmisele ökoloogiliselt puhta toidu järele (Sahm  2012). 

Mahepõllumajandus on Eestis jätkuvalt tõusuteel.  Maheteravilja saagid on Eestis olnud 

madalad ja jäävad seniste tehnoloogiate korral ilmselt ka edaspidi oluliselt väiksemaks kui 

tavatootmises, samuti sõltub toodangu kvaliteet sageli kasutatava tehnoloogia võimalustest. 

Uurimused on näidanud, et saagikus võib langeda 20 – 65% võrreldes tavatootmisega (Risku-

Norja, Mikkola 2009). Tootmisviisi väikest kasumlikkust aitavad korvata ainult toetused.  

Keskkonnasõbraliku taimekasvatuse positiivne areng toimib ainult sel juhul, kui suudetakse 

tagada mullaviljakuse hea tase ja tõsta tootmisviisi majanduslikku efektiivsust. (Tooming, Ess 

2012). 
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Maheviljeluses ei peaks eesmärgiks olema kõrged saagid, kuid siiski tuleks püüelda sellise 

saagikuse poole, et kultuuride kasvatamine end majanduslikult ära tasuks ka ilma vastavate 

otsetoetusteta. Erinevad uurimustööd on näidanud, et tarbija on nõus maksma toidu eest, mis 

on kasvatatud ökoloogiliselt puhtana, kõrgemat hinda (Yiridoe jt. 2005).  

Mitmetes Euroopa riikides paljud mahetalunikud kahtlevad selle jätkusuutlikkuses, kuna ei 

suuda niivõrd konkureerida tavatootjatega ja pöörduvad ise tavatootmise juurde (Sahm jt. 

2013). Üks põhjustest võib olla ka asjaolu, et madala saagikusega ei suudeta täita 

tarnetingimusi, mis sunnib turustajatega lepinguid üles ütlema. Kuigi ökoloogiliselt puhas toit 

on perspektiivikas, on selge ka see, et madalama saagikusega mahetootmine ei suudaks ära 

toita kõiki Maal elavaid inimesi, mistõttu jätkub intensiivtootmise tehnoloogiate arendamine 

ja selle viljelemine.  

 

1.3. Tavaviljelus 
 

Tavaviljelust  iseloomustab tootmine suurtel aladel, hübriidkultuuride kasvatamine, 

järjestikku ühe ja sama kultuuri viljelemine. Tavatootmises kasutatakse mulla viljakuse 

parandamiseks erinevaid sünteetilisi väetisi, kahjurite, umbrohtude  ja taimehaigustega 

võitlemiseks kasutatakse pestitsiide, herbitsiide ja fungitsiide, mis enamasti põhinevad 

kemikaalidel. Intensiivtootmine põhineb enamasti erinevate moodsate tehnoloogiate 

kasutamisel, investeeritakse suuri rahasid tootmise ja juhtimise uuendamiseks, minimeeritakse 

tööjõudu. Saagikuse suurendamiseks propageeritakse ning soovitatakse kasutada järjest 

suuremaid mineraalväetise norme (Kangor 2007). 

 

1.4.  Saagikuse kujunemine 
 

Võrreldes suvinisuga on talinisu juurestik jõulisem ja seega on tema toitainete omastamine 

parem. Samas on aga suvinisul tavaliselt suurem proteiinisisaldus ja see annab parema 

küpsetuskvaliteedi (Tamm 2011). Rukkiga võrreldes on talinisu nõudlikum toitainete ja 

kasvukoha suhtes, sügisel areneb ta aeglasemalt kui rukis. Talinisule peaks valima võimalikult 

viljaka mullaga põllud. Kvaliteetse nisu kasvatamiseks on vajalik orgaanilise aine suur 

sisaldus mullas. Talinisu eelistab raskemaid muldi, leppides kõige paremini raskete liivsavi- ja 
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saviliivmuldadega. Külvisenorm võiks olla 500–550 idanevat tera ruutmeetrile, olenevalt tera 

suurusest (1000 tera massist) külvatakse seemet 200–250 kg/ha. Tavatootmises soovitatakse 

väiksemaid külvisenorme, aga maheviljeluses, selleks, et nisu umbrohud paremini alla suruks, 

oleks hea veidi tihedam taimestik (Tamm 2011). 

Talinisu parim külviaeg on septembri esimene või teine dekaad. Maheviljeluse tingimustes 

soovitatakse külvata pigem varem kui hiljem. Optimaalne külvisügavus on rasketel muldadel 

3,5–4,0 cm ja kergematel 4,0–5,0 cm. Reavahe tavaliselt 12,5 cm (Lepajõe 1984). Orase 

äestamise ülesandeks on mullakooriku purustamine, umbrohtude hävitamine, mulla 

niiskusvaru säilitamine ning talvega hävinenud või haigestunud taimede eemaldamine ning 

mulla õhustamine. Optimaalne aeg äestamiseks on umbrohtude tärkamise aeg. Koristama võib 

hakata alates vahaküpsuse viimases faasis (alates terade niiskusesisaldusest 22%) (Tamm  jt. 

2011).  

 

1.5. Kvaliteedi kujunemine 
 

Et mahetootmine saaks konkureerida, peab järgima teatud kvaliteedistandardeid. Kahjuks on 

talunikel neid raske saavutada, eriti nisu puhul, kus tuleb arvesse võtta proteiini ja gluteliini 

näitajaid.  Põhiliselt olenevad kvaliteedi parameetrid ilmastikust ja muudest 

keskkonnatingimustest (Cesevičienė jt. 2009). Negatiivselt mõjutab saagikust ka terade 

ebaühtlane kvaliteet (suurus), sest väiksemad terad kukuvad läbi sõelte. 

Saagikus ja proteiinisisaldus on pöördvõrdelises sõltuvuses. Seega kõrge saagiga kaasneb 

reeglina madalam proteiinisisaldus. Kvaliteetse nisu proteiinisisaldus peaks olema vähemalt 

12%. Kleepevalk moodustub jahu segamisel veega ning mida rohkem on jahus kleepvalku, 

seda kohevam ja suurem saiapäts saadakse (Talgre jt. 2009). Kleepevalgu sisaldus peaks 

olema terades vähemalt 26 %. Mahesüsteemis jääb pooltel sortidel kleepevalgu sisaldus 

kvaliteetse saia küpsetuseks liiga madalaks (Ingver 2007).  

Proteiini sisaldust on võimalik suurendada lämmastikuga väetamise teel. Kuid sel juhul 

tavaliselt halveneb proteiini bioloogiline kvaliteet, sest eelkõige suureneb väheväärtuslike 

reservvalkude osakaal ning väheneb vees ja soolades lahustuvate valkude osatähtsus (Lepajõe 

1984). Paljud katsed on ka näidanud, et kui talinisu kasvutingimused on kuivad ja soojad, siis 

on tera saagikus madal, aga kvaliteet hea ja sobilik saia küpsetamiseks (Kristensen 2010). 
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Viljelusviis mõjutab ka saagi kvaliteeti. Üldlevinud on arvamus, et mahetingimustes 

kasvatatud tooted on tervislikud ja parema toiteväärtusega.  Inimeste uskumus, et mahetoit on 

parema toiteväärtusega, paneb seda tarbima. (Dangour jt. 2009) Samas on aga mõned 

uurimused kinnitanud, et kui eri viljelusviiside puhul anda toitaineid ekvivalentsetes kogustes, 

siis tava- ja looduspäraselt kasvatatud saakide bioloogilises kvaliteedis ei ole olulisi erinevusi. 

(Järvan  2013). 
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2.MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1. Katse metoodika 
 

Erinevad arutelud ja suurenev nõudlus mahetoodangu järele pani aluse luua  2008. aastal 

Eerikale, Eesti Maaülikooli katseaeda mahetootmist ja tavatootmist võrdlev pikaajaline 

põldkatse. Uurimuse eesmärk on võrrelda talinisu saagi kujunemist, saagikust ja selle 

kvaliteedi parameetreid (saagikus, proteiin, 1000 tera mass, mahumass, terade arv peas, terade 

mass peas) sõltuvalt väetussüsteemist  mahevariantides (M1, M2, M3) ja tavavariantides (N0, 

N50, N100, N150). 

Mõlemas viljelussüsteemis kasutati viieväljalist külvikorda, kus kultuuride järjestus oli 

järgmine: talinisu (Triticum aestivum L.), hernes (Pisum sativum L.), kartul (Solanum 

tuberosum L.), oder ristiku allakülviga (Hordeum vulgare L. ja Trifolium pratense L.), ristik 

(Trifolium pratense L.). Uurimustöö andmed talinisu kohta pärinevad 2012. aasta aprill - 

august kohta. Katse oli üles ehitatud süstemaatilise plokksüsteemina neljas korduses. Igas 

korduses oli esindatud terviklik külvikord, mis jagunes 7 väetisvariandiks (maheviljeluse 

süsteemis kolm ja traditsioonilises viljelussüsteemis neli väetisvarianti). Kordused ja 

variandid olid üksteise kõrval ilma eraldusvaheta, katselapi pindala oli 60 m2. Et eraldada 

mahe- ja tavaviljelust, rajati 18 m laiune rohuriba, mis hoidis ära väetiste ja pestitsiidide 

sattumise mahekeskkonda. 

Traditsioonilises süsteemis kasutati lisaks eelviljana kasvanud liblikõielistele veel ka 

mineraalset lämmastikväetist. Talinisu külvi eelselt anti ka P-K kompleksväetist 25–95 kg/ ha. 

Lämmastikväetist ei antud kontrollvariandile N0 ehk mulla lämmastikuga varustamine oli 

sama nagu maheviljeluse variandis M1. Tavaviljeluse variantidel oli mulda antavad N 

kogused: N50 – 50 kg, N100 – 100 kg, N150 – 150 kg lämmastikku ha kohta. Väetiseks oli 

NH4NO3 ning anti talinisule varakevadel võrsumisfaasi alguses, lämmastiku kogus 150 kg 

N/ha anti kahes jaos 100+50, seejuures teine osa anti talinisu loomiseelses faasis. Katset 

iseloomstab ka tabel 2. 

Mahesüsteemis M1 ehk kontrollvariandi ainus lämmastiku allikas oli külvikorras kasvanud 

liblikõieliste kultuuride (Pisum sativum L. ja Trifolium pratense L.)  poolt sümbiootiliselt 



13 
 

seotud atmosfääri N2, mis künti mulda koos liblikõieliste kultuuridega I rotatsiooni jooksul 

kokku kaks korda. M2 variandis oli lämmastikuallikaks lisaks N2-le veel vahekultuuride poolt 

seotud lämmastik. Vahekultuuridena kasvatati  talinisu, kartuli ja herne järel vastavalt raiheina 

(Lolium perenne L.), talirukist (Secale cereale L.), ja talirapsi (Brassica napus ssp. oleifera 

var. biennis), mis külvati vahetult peale põhikultuuri koristust ja künti mulda peale lume 

sulamist aprillis. M3 variandis lisaks õhulämmastikule ja vahekultuuride poolt seotud 

lämmastikule anti varakevadel talinisu võrsumisfaasi alguses pealtväetisena sõnnikut 10 t/ha, 

millega viidi mulda toitaineid vastavalt: Nüld – 45 kg/ha, Püld –78 kg/ha ja Küld – 36 kg/ha. 

Sõnniku kuivainesisaldus oli 48% ja pH 7,0. 

Tabel 2. Eerikal asuva katse skeem ja kasutatud lämmastikväetise kogused tava- ning 

mahesüsteemis aastatel 2008–2012 

    
Tavaviljeluses lisatud N 
kg/ha 

Sõnnikuga antud org. N 
kg/ha 

Aasta Kultuur N0 N50 N100 N150 M1 M2 M3 

2012 Talinisu 0 50 100 150 0 0 45 

2011 Ristik 0 0 0 0 0 0 0 

2010 Oder a.k. 0 40 80 120 0 0 0 

2009 Kartul 0 50 100 150 0 0 179 

2008 Hernes 0 20 20 20 0 0 0 

 

2.2. Mullastikutingimused 
 

Katsepõllu muld oli näivleetunud kahkjas, Stagnic Luvisol (WRB klassifikatsiooni järgi; 

Deckers jt. 1998). Mulla lõimis oli liivsavi ja huumuskihi tüsedus keskmiselt 30 cm. 

Rajamisel mõõdeti ka mulla süsinikusisaldust 1.55% (Tjurini meetodi järgi), üldlämmastiku 

sisaldus 0.14% (Kjeldahli meetodi järgi),  liikuva kaaliumi sisaldus 134.01 mg/kg, 

magneesiumi sisaldus 154.83 mg/kg, liikuva fosfori sisaldus 128.54 mg/kg,  kaltsiumi sisaldus 

1317.67 mg/kg ja mulla pHKCl 5.8. Seda tüüpi mullad on kujunenud moreentasandikele, kus 

lähtekivimiks on enamasti punakaspruun karbonaadivaene liivsavimoreen. Näivleetunud 

mulla ülemised horisondid on nõrgalt happelise reaktsiooniga või neutraalsed, kuna neid 

lubjatakse, looduslikus olekus on mullad happelised. Peale lupjamist on nad sobilikud 

enamikule kultuuridele, ning võib hinnata üle keskmise viljakateks. Kuna mulla ülakiht 

sisaldab enamasti saviliiva või kerget liivsavi, siis on neid muldi ka kerge harida (Penu  

2006). 
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2.3. Agrotehnoloogia  
 

Mahe talinisu ala sai 26.08.2011 kaks korda kultiveeritud. Talinisu külvati  9. septembril 

2011, sordiks oli Olivin. Tavaviljeluses talinisu seemned puhiti Baytan Universaliga 3 l/t ja 

idanevate seemnete arv m2 kohta mõlemas viljelusviisis oli 500, 1000 seemne mass 40,3 g. 

Mahe talinisu Olivin külvati 12. septembril 2011, 1000 seemne mass 37g, idanevate seemnete 

arv m2 kohta oli 500. Esimene äestamine talinisule tehti 02.09.2011.  

Pritsimine Roundupiga, 4l/ha, tehti 17.09.2011. Kevadine äestamine mahedas tehti 

04.05.2012. Orase äestamise ülesandeks on mullakooriku purustamine, umbrohtude 

hävitamine, mulla niiskusvaru säilitamine ning talvega hävinenud või haigestunud taimede 

eemaldamine ning mulla õhustamine. Samal kuupäeval väetati mineraallämmastikuga ka 

tavaviljelusviisi talinisu variandid N50, N100 ja N150 (viimases oli N norm 100 kg N/ha) ja 

maheviljelussüsteemis laotati sõnnik pealtväetisena variandile M3 normiga 10 t/ha. 1. juunil 

pritsiti talinisu herbitsiidiga Secator normiga 0,15 l/ha, 7. juunil lisati tavasüsteemi variandile 

N150 veel 50 kg N/ha; 8. juunil pritsiti talinisu tavasüsteemi variante fungitsiidiga Falcon 460 

EC normiga 0,4 l/ha ja kasvuregulaatoriga CCC normiga 0,8 l/ha. 

 

 

 

2.4. Proovide võtmine ja analüüsimeetodid 
 

Fenoloogiliste vaatluste teel (mai algus – juuni lõpp) määrati talinisu arengufaasid. Enne 

talinisu  koristust võeti kõikidelt variantidelt ja kordustelt 0.3 m2 suuruselt alalt talinisu vihud  

(kokku 28 proovi), millest määrati taimede arv, üld- ja produktiivvõrsete arv pinnaühiku ja 

taime kohta, 20 juhuslikult valitud kõrre ja pea pikkus, pähikute ja  terade arv peas, terade 

mass peas. Vihu kaudu arvutati maapealne biomass, põhu mass ja koristusindeks.  

Talinisu koristus toimus mõlemas viljelusviisis 13. augustil. Igast variandist ja kordusest 

koristati kombainiga (heedri laius 2 m) 20 m2. Samal päeval toimus ka koristatud talinisu 

puhastamine läbi tuulamismasina ning proovid pandi kuivama.  
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Keemilised analüüsid taimede ja sõnniku proovidest tehti EMÜ mulla- ja agrokeemia 

osakonna keemialaboris. Ahjus kuivatatud sõnniku ja taime proovide üldlämmastiku (Nüld) 

sisaldus määrati kuivtuhastamise meetodil varioMAX CNS elementanalüsaatoriga 

(ELEMENTAR, Germany) (Methods of….1986). Sõnniku üldfosfori (Püld) ja üldkaaliumi 

(Küld) kontsentratsiooni määramiseks kasutati märgtuhastamismeetodit väävelhappe lahusega. 

Terade proteiinisisaldus ja proteiinisaak arvutati järgmiste valemite järgi (Oll 1993):  

�����������������% = �%	�	6,25 

�������������
��

ℎ�
= �����������������%	�	�������� 

 

2.5. Ilmastikutingimused 
 

Ilmastikutingimused antud talinisu põldkatses  aprillist augustini on ära toodud allolevas 

tabelis nr 3. Võrdlemine toimub 2012 ja 1969-2012 keskmiste näitajate alusel. 2012. aasta 

viie võrreldava kuu keskmine temperatuur ei erine väga palju võrreldava keskmisega, 

erinevus jääb alla 1 kraadi. Aprilli esimese dekaadi temperatuur oli 0 oC ja  jäi madalamaks 

kui keskmine, mis ei olnud eriti hea orasele. Edasi temperatuur tõusis paari kraadi võrra. Mai 

kuus erilisi muutusi ei olnud, 2012. aasta temperatuur tõusis 1 kraadi võrra keskmisega 

võrreldes. Juuni esimene dekaad oli jahedam, teine jäi samaks ja kolmas dekaad oli taas 

keskmisest jahedam paari kraadi võrra. Võib öelda, et juuni oli keskmisest jahedam. Samas 

kui juuli kuu näitas mõne kraadi võrra soojemat ilma, siis augustis taas kraadi võrra madalam.  

2012. aasta viie kuu (aprill-august) sademete hulk kokku oli 385 mm,  1969-2012 aastate 

keskmine sama viie kuu sademete hulk oli 320 mm. Veel võib näha, et 2012. aasta aprilli 

teine dekaad oli 65% sademeterohkem kui võrreldav keskmine. Mai ja Juuni kuu olid 

keskmisest 70% niiskemad. Juuli ja augusti sademete hulk jäi keskmisega võrreldes samaks, 

kuid kui võrrelda dekaadide lõikes, on näha, et juuli teine dekaad on oluliselt 

sademeterohkem. Selgub, et 2012. katseaasta vegetatsioonikuudel oli sademeid 17% 

keskmisest rohkem. 
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Tabel 3.  Keskmine temperatuur ja sademete hulk talinisu vegetatsiooniperioodil aastal  2012  

võrrelduna aastate 1969–2012 keskmiste tulemustega 

    Keskmine temp. 
o
C Sademed mm 

Kuu Dekaad 2012 1969–2012 2012 1969–2012 
Aprill I 0 2,6 6,4 9,3 

II 5,1 4,4 25,8 9,2 

III 9,9 7,3 9,8 8 

Mai I 10,4 9,8 2,4 12,2 

II 12,3 11,5 43,6 22,3 

III 12,2 12,9 35,6 23,1 

Juuni I 11,5 14,9 13,8 20,1 

II 15,2 15,1 42,2 27,6 

III 14,1 16,2 44,6 28,3 

Juuli I 19,3 17,4 15,8 19 

II 15,3 17,3 43,8 25,3 

III 19,6 17,9 14,2 26,1 

August I 16,6 17,6 35,6 32,7 

II 15,2 16,1 27,8 29,6 

III 14,1 14,6 24 26,9 

 

 

 

2.6. Statistiline andmetöötlus  
 

Hindamaks viljelusviisi ja katse aasta ilmastiku mõju erinevate väetusvariantide kuivaine 

saagile ja kvaliteedile kasutati korrelatsioonanalüüsi, faktoriaalset dispersioonanalüüsi 

(ANOVA) ja kahe-faktorilist ANOVA-t. Kirjeldavat analüüsi kasutati homogeensete gruppide 

statistiliselt oluliste erinevuste leidmiseks viljelusviisi ja keskmiste kuivaine saakide vahel. 

Keskmised on esitatud koos standardveaga (±SE; veapiirid joonistel). Statistilise olulisuse 

tase määrati p < 0,05, kui ei ole märgitud teisiti. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Terasaagi kujunemine 
 

Pea kasvust ja arengust oleneb terade arv peas, kuid teisest küljest ka terade kasvamise ja 

valmimise kiirus. Pea kasv ja areng sõltuvad eelkõige nisu kasvuaja pikkusest (Lepajõe 1984). 

Peamisteks terasaaki kujundavateks faktoriteks on produktiivvõrsete arv, mis paneb paika 

saagikuse. Tähtsaks peetakse ka terade arvu ja massi peas, mis on suuresti mõjutatud 

ilmastiku tingimustest. 

 

3.1.1. Produktiivvõrsed 

 

Teraviljade saagikuse kujunemisel on määrava tähtsusega saagistruktuuri elementidest 

produktiivvõrsete arv pinnaühiku ja taime kohta. Toitainete, eelkõige lämmastiku puudust 

taimede võrsumisfaasis (meie katses maikuu), ei ole võimalik korvata hilisemate 

agrotehniliste võtetega. Produktiivvõrsete arv m2 kohta kõikus 2012. a. mahesüsteemis 348–

397 vahel ja traditsioonilises süsteemis 378–421 vahel. Kuna kordustevaheline erinevus 

väetusvariantides oli suur, siis usutavat erinevust varianditi ei olnud (p>0,05). Küll aga 

mõjutas usutaval määral teravilja saagikust produktiivvõrsete arv taime kohta (p<0,05; joonis 

2). Produktiivvõrsete arv taime kohta oli mahesüsteemi variantide (M1, M2 ja M3) ja 

tavasüsteemi väetatud variantide (N50, N100 ja N150) keskmisena vastavalt 1,7 ± 0,14 ja 2,0 

± 0,12. Usutavalt suurem produktiivvõrsete arv taime kohta oli tingitud ilmselt mineraalse 

lämmastiku kättesaadavusest talinisu taimedele nende võrsumisfaasis.  

Samuti puudusid erinevused kevadisel pealtväetamisel produktiivvõrsete arvus taime kohta. 

See võib olla tingitud ka äärmiselt halbadest talvitumistingimustest ning lumiseene 

kahjustusest, mis mõjutasid saaki rohkem kui väetamisaeg (Kangor, Koppel  2011).  
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Joonis 2. Viljelusviisi mõju produktiivvõrsete arvule taime kohta 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, mille  ainus lämmastiku allikas oli külvikorras kasvanud liblikõieliste 

kultuuride (Pisum sativum L. ja Trifolium pratense L.)  poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2 ; M2 – 

lämmastikuallikaks lisaks N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku 

lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud  mineraalse 

N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N/ ha;  

**Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

 

3.1.2. Terade arv peas 

 

Väga olulisteks saagistruktuuri elementideks on ka terade arv ja mass viljapeas. Võrsumis- ja 

kõrsumisfaasis kujunevad talinisu pea-algmes välja pähikute ja õite algmed, kusjuures 

küllaldane toitainete kättesaadavus tagab suurema pähikute arvu ja seeläbi ka võimaliku 

suurema terade arvu peas. Meie katses mõjutas viljelusviis usutaval  määral terade arvu peas 

(R=0,37; p<0,01). Kui mahevariantides oli terade arv  37 ± 0,81 peas, siis tavavariantides oli 

40 ± 0,37, mis näitab, et mineraalväetisega N andis 8% enam teri pea kohta. Kui 

produktiivvõrsete arv tavaviljeluses on 2 võrset taime kohta, siis muudab see terade arvu peas 

juba 16% enam taime kohta võrreldes mahevariantidega. Meie katses viljelusviis mõjutas 

usutaval määral terade arvu peas (R=0,60; p>0,01; joonis 3). Erinevad katsed on näidanud, 

kui lämmastiku defitsiit on suur ja antakse lämmastikväetist, reageerib nisutaim esmalt terade 

arvu suurendamisega (produktiivvõrsete arvu suurenemine, peas terade arvu  suurenemine) 

(Koppel,  Ess 2007). Terade arvu peas iseloomustab joonis 3. 
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Joonis 3. Viljelusviisi mõju terade arvule peas (tk/peas) mahesüsteemi (MAHE) ja tavasüsteemi väetatud 

variantide (TAVA_N) keskmisena 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, mille  ainus lämmastiku allikas oli külvikorras kasvanud liblikõieliste 

kultuuride (Pisum sativum L. ja Trifolium pratense L.)  poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2 ; M2 – 

lämmastikuallikaks lisaks N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku 

lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud  mineraalse 

N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N/ ha;  

**Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

 

 

3.1.3. Terade mass peas 

 

Terade massi peas mõjutab suurel määral ilmastik ja toitainete kättesaadavus tera 

täitumisperioodil (2012. a. juulikuu teine pool ja augusti algus).  Katsest tuli välja , et terade 

mass peas mahevariantide (M1, M2, M3) puhul oli keskmiselt 1,81 (g) ±0,05 ja tavavariantide 

(N50, N100, N150) puhul 1,98 (g) ± 0,08. Mineraallämmastikuga väetamine suurendas terade 

massi peas  tavasüsteemi variantide keskmisena 9% võrrelduna mahesüsteemiga (joonis 4).  
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Joonis 4. Viljelusviisi mõju terade mass peas (g) mahesüsteemi (MAHE) ja tavasüsteemi väetatud variantide 

(TAVA_N) keskmisena 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, mille  ainus lämmastiku allikas oli külvikorras kasvanud liblikõieliste 

kultuuride (Pisum sativum L. ja Trifolium pratense L.)  poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2 ; M2 – 

lämmastikuallikaks lisaks N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku 

lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud  mineraalse 

N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N/ ha;  

**Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

 

3.2. Viljelusviisi mõju talinisu terasaagile 
 

3.2.1. Terasaak 

 

Kevadel vegetatsiooniperioodi algul antud lämmastikväetis mõjub eelkõige saagitaseme 

suurenemisele (Koppel  2007). Jooniselt 5 on näha, et 2012.a. talinisu saagikus oli 

lämmastikväetist saanud tavasüsteemi variantidel usutaval määral mahesüsteemi ja 

tavasüsteemi kontrollvariandist suuremad. Mahesüsteemi terasaagid olid korduste keskmisena 

4395–5657 kg/ha. Mahe saagikus väetisvariantide keskmisena oli 5030 kg, tavaviljeluses oli 

sama näitaja 7208 kg/ha. Mahesüsteemis kasvanud talinisu saagikus võrrelduna tavasüsteemi 

väetatud variantidega jäi  20 – 41% väiksemaks. Jõgeva Sordiaretuse Instituudi põldudel 

tehtud katsed on näidanud, et taliviljad reageerivad hästi mineraalsele väetisele ja kui 

soovitakse saada üle 4000 kg/ha, siis tuleb anda lämmastikku vähemalt 120 kg/ha, soovitavalt 

mitmes jaos (Kevvai, Kärblane 1996). Aastatel 2006–2010 Šveitsis tehtud katse näitas 

lämmastikväetise mõju terasaagile, kui võrreldi talinisu mahe ja tava variante, siis keskmine 

tera saagikus oli maheviljeluses 36% madalam (Mayer  2014). Antud katseaasta tulemused 
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näitasid, et kevadine sõnnikuga pealtväetamine normiga 10 t/ha mahesüsteemis ei andnud 

loodetud enamsaaki. 

 

 

Joonis 5.  Talinisu terasaak erinevatel väetisvariantidel 2012 aastal 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, mille  ainus lämmastiku allikas oli külvikorras kasvanud liblikõieliste 

kultuuride (Pisum sativum L. ja Trifolium pratense L.)  poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2 ; M2 – 

lämmastikuallikaks lisaks N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku 

lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud  mineraalse 

N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N/ ha;  

**Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

 

 

3.2.2. 1000 tera mass 

 

1000 tera mass on näitaja, millega mõõdetakse tera suurust, see sõltub nii sordi geneetilistest 

omadustest kui ka kasvutingimustest. Kasvutingimused kuni õitsemiseni määravad terade 

arvu peas, tingimused õitsemisest kuni küpsuseni määravad tera suuruse. Lisaks ilmastikule ja 

temperatuurile määrab tera massi ka väetamine. Jooniselt 6 võib näha, et 2012. aasta 

mahevariandis jäi 1000 tera mass vahemikku 44,2 – 45,3 (g) ± 0,55, kontrollvariandil (N0) 

56,3 (g) ± 0,78 ja tavavariandis 53,1 – 55,3 (g) ± 0,75. Tuleb välja, et lämmastiku kogus 

mõjutas usutavalt 1000 tera massi ja talinisu väetamine lämmastikuga on positiivses 

korrelatsioonis 1000 tera massiga. Mahesüsteemis võrrelduna kontrollvariandiga (N0) jäi 
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terade mass 21% madalamaks ning võrreldes mahedat tavaga, siis tuli vahe 18% 

lämmastikuga väetamise kasuks. Jõgeval läbiviidud katsetes mõjus võrsumisaegne ja 

loomiseelne lämmastikväetisega pealtväetamine ning taimekaitse tera suurusele positiivselt. 

Kui väetist anda ainult ühel korral võrsumisfaasis, võis tera mass olla isegi väiksem kui N0 

foonil (Koppel, Ess 2007).  Teine katse, mis tehti 2012. aastal Jõgeva Sordiaretuse Instituudi 

põldudel näitas, et 1000 tera mass saadi kõige parema näitajana 49,2 g samuti N150 

väetussüsteemi juures. Tulemus sõltus väetussüsteemist (Kangor jt. 2014). Arvatavasti on 

meie katse (N150) tulemus parem. kuna talinisule oli eelviljaks punane ristik, mis suurendas 

mulla lämmastikusisaldust. Lämmastiku lisamine erinevates kasvufaasides on  suurendanud 

1000 tera massi (Kangor jt. 2014). 

 

 

Joonis 6. 1000 tera mass grammides, erinevates väetusvariantides 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, mille  ainus lämmastiku allikas oli külvikorras kasvanud liblikõieliste 

kultuuride (Pisum sativum L. ja Trifolium pratense L.)  poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2 ; M2 – 

lämmastikuallikaks lisaks N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku 

lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud  mineraalse 

N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N/ ha;  

**Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 
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3.2.3. Mahumass 

 

Talinisu mahumass on  omadus, millest sõltub jahu hulk jahvatamisel, seepärast on see näitaja 

oluline kokkuostjatele. Nii nagu ka paljud saagikuse, näitajad sõltub  mahumass eelkõige 

sordist ja kasvuaasta ilmastiku tingimustest. Mahumassi suurust mõjutavad põhiliselt terade 

suuruse ühtlikkus ja tera kuju, kuna need mõjutavad viljaterade asetust mõõdunõu sees 

(Koppel, Ess 2007).  

Jooniselt 7 võib lugeda, et keskmine mahumass mahesüsteemis variantide keskmisena oli 796 

± 1,63 ja tavavariandis 780± 2,33. Märgata oli 2% suuremat mahumassi mahesüsteemis 

võrrelduna tavasüsteemiga. Arvatavasti on see tingitud sellest, et kui 1000 tera mass oli 

mahesüsteemis variantide keskmisena madalam kui tavasüsteemis, siis on ka terad väiksemad 

ja nad paigutuvad anumas paremini ning neid mahub liitrisse rohkem. 

 

  

Joonis 7. Viljelusviisi mõju talinisu mahumassile aastal 2012 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, mille  ainus lämmastiku allikas oli külvikorras kasvanud liblikõieliste 

kultuuride (Pisum sativum L. ja Trifolium pratense L.)  poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2 ; M2 – 

lämmastikuallikaks lisaks N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku 

lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud  mineraalse 

N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N/ ha;  

**Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 
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3.2.4. Proteiinisisaldus 

 

Tavaliselt, mida suurem on saagikus, seda väiksem on proteiini sisaldus (Koppel, Ess 2007). 

Paljud teadlased väidavad vastupidiselt, et suurema saagikusega kasvab ka proteiini sisaldus 

terades, samas on välja toodud ka kriitiline väetamise punkt, 360 kg/ha. See tähendab, et kui 

anda N väetist kuni 360 kg/ha, siis korrelatsioon lämmastikuväetise koguste ja proteiini 

sisalduse vahel on positiivne. Väetades üle 360 kg/ha, hakkab ka proteiini hulk vähenema 

(Abedi jt. 2011). 2006. aastal tehtud katse näitas, et saagikuse suurenedes kasvas ka proteiini 

hulk. Selgus ka, et haljasmassiga väetades ulatus proteiini kogus 10,9% - 13,5% (Talgre jt. 

2009). 

 

 

Joonis 8. Viljelusviisi mõju talinisu terade proteiinisisaldusele (%) 2012. Aastal 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, mille  ainus lämmastiku allikas oli külvikorras kasvanud liblikõieliste 

kultuuride (Pisum sativum L. ja Trifolium pratense L.)  poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2 ; M2 – 

lämmastikuallikaks lisaks N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku 

lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud  mineraalse 

N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N/ ha;  

**Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

 

Meie 2012. aasta katses selgus, et saagikus oli positiivses korrelatsioonis proteiini sisaldusega 

(joonis 8). Proteiinisisaldus mahesüsteemis variantide keskmisena oli 10,2% ± 0,29 ja 

tavasüsteemis variantide keskmisena 11,7% ± 0,20 st mahevariantide keskmine 
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proteiinisisaldus oli 13% väiksem tavasüsteemi samast näitajast. Mahevariantide keskmine jäi 

isegi tavasüsteemis kontrollvarjandile 5% alla. Kui võrrelda mõlema viljelusviisi kahte 

paremat, M3 ja N150, selgub, et lämmastikuga väetamine suurendas usutavalt proteiini 

sisaldust 20%. Sellest võib järeldada, et lämmastiku normi võiks veelgi suurendada, siis saaks 

täita ka toidunisule esitatud miinimumnormi (12%).  Meie katses mahesüsteemis sõnnikuga 

variant M3 (10,4%) sinna sisse ei mahu. Seega sõnnik antuna talinisule kevadel 

võrsumisfaasis ei suurendanud proteiini sisaldust, võib arvata, et tekkis N lendumine. 

Põldkatsest, mis korraldati Sakus 2004−2008 aastal, tuli välja, et talinisu väetamine ainult 

lämmastikuga (100 kg/ha) on suurendanud proteiini ja kleepvalgu sisaldust terades, kuid 

samal ajal halvenes ka kleepvalgu kvaliteet, mis tuli välja gluteeniindeksi vähenemise näol 

(Järvan jt. 2009). 

 

 

3.2.5. Proteiinisaagikus 

 

Suhteliselt suurt mõju avaldas mineraalse N andmine (N50, N100, N150) 

proteiinisaagikusele, kus võis näha 39% suuremat tõusu kui mahesüsteemis variantide 

keskmisena. Jooniselt 9 on näha, et mahesüsteemi keskmine proteiinisaak kg/ha jäi 512 ± 33,5 

ja tavasüsteemis 842 ± 61,0 piiresse. Tavaviljeluse väetatud variantide keskmine võrrelduna 

kontrollvariandiga (N0) näitas 28% suuremat proteiinisaaki. Uurimused on näidanud ka, et 

hilisem lämmastikväetise lisamine, nii võrsumisel kui loomiseelselt on sageli tõstnud 

proteiinisaagikust  (Koppel 2007). 
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Joonis 9. Viljelusviisi mõju talinisu proteiinisaagile 2012. aastal 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, mille  ainus lämmastiku allikas oli külvikorras kasvanud liblikõieliste 

kultuuride (Pisum sativum L. ja Trifolium pratense L.)  poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2 ; M2 – 

lämmastikuallikaks lisaks N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku 

lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud  mineraalse 

N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N/ ha;  

**Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

 

Mahesüsteemis oli proteiinisaak mahevariantide keskmisena võrreldes N0 variandiga 15% 

väiksem. Proteiinisaagi suuruse määrab ära terasaagi suurus: proteiinisaak on positiivses 

korrelatsioonis terasaagiga. 
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KOKKUVÕTE 
 

Üha suurenev nõudlus ja erinevad teooriad  mahetoodangu kvaliteedi üle pani aluse luua  

2008. aastal Eerikale, Eesti Maaülikooli katseaeda mahetootmist ja tavatootmist võrdlev 

pikaajaline põldkatse. Uurimuse eesmärk on võrrelda talinisu saagi kujunemist, saagikust ja 

selle kvaliteedi parameetreid (saagikus, proteiin, 1000 tera mass, mahumass, terade arv peas, 

terade mass peas) sõltuvalt väetussüsteemist  mahevariantides (M1, M2, M3) ja 

tavavariantides (N0, N50, N100, N150). 

Antud uurimustöös seatud hüpotees, et mahesüsteemis kasvanud talinisu annab samaväärse 

saagikuse ja parema saagi kvaliteedi võrreldes traditsioonilises viljelusviisis kasvanuga, ei pea 

paika.  

Katses uurisime talinisu viljelusviisi mõju terasaagi kujunemisele, tera saagikusele ja tera 

kvaliteedile. Tulemustest selgus, et viljelusviis mõjutas terasaagi kujunemist, kuna 

mineraalväetisega antud lämmastik suurendas usutavalt produktiivvõrsete arvu, mis on üks 

tähtsamaid terasaagi kujundajaid. Võrsumisfaasis puudu jäävat lämmastikku ei korva 

hilisemate agrotehniliste võtetega. Lämmastikväetis suurendas tavaviljeluses terade arvu ja 

massi peas  ligikaudu 8−9%. Viljelusviisi mõju talinisu terasaagile avaldas suurt mõju, sest 

katsest tuli välja, et mahevariandis jäi terasaak 20−41% väiksemaks. Samasse suurusjärku 

jäävad ka mujal maailmas tehtud katsed. 

 1000 tera massi määravad lisaks ilmastikule ka väetamine lämmastikuga. Meie katsest 

selgus, et 1000 tera mass on positiivses korrelatsioonis N väetisekogustega. Talinisu 

kvaliteedinäitajatest ainukesena oli mahesüsteemis parem mahumassi näitaja, see tuleneb 

sellest, et terad on väiksed, nad paigutuvad hästi tihedalt üksteise kõrval ja neid mahub 

mõõteanumasse rohkem. 

 Viljelusviis mõjutas usutavalt ka proteiini sisaldust, kus tavaviljeluses oli talinisuterades 

variantide keskmisena 20% proteiini rohkem kui maheviljeluse sama näitaja. Kui eesmärk on 

proteiini sisalduse tõstmine, siis on mõtekas anda rohkem lämmastikväetist ja teha seda 

mitmes jaos. Oluline vahe tuli sisse proteiini saagikusel, mille tulemustest selgus, et 

tavasüsteemis oli 39% suurem saagikus kui mahesüsteemis variantide keskmisena. 

Arvatavasti on see põhjustatud mineraalse N taimedele kergemini kättesaadavusest ja ka  
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hilisemast lämmastiku lisamisest. Lisaks N sisalduse suurendamisele on oluline ka õige aeg 

kuna väetist lisada (võrsumisel ja kõrsumise eelselt). 

Peamisteks saaki kujundavateks faktoriteks on taimedele lämmastiku kättesaadavus mullast ja 

ilmastiku tingimused. Katse tõestas edukalt, et talinisu sõnnikuga väetamine ja punane ristik 

eelkultuurina ei ole taimedele nende kiirel kasvuperioodil kättesaadav piisavas koguses, et 

konkureerida tavaviljeluses mulda antavate lämmastikku sisaldavate mineraalväetistega. 

Sellest tulenevalt on ka saagikuse parameetrid tavavariandis oluliselt paremad.  

Maheviljelust võib pidada keskkonnasõbralikuks tootmisviisiks, aga kui tootmises on tähtsad 

kvaliteet ja suured saagid, siis peab tõdema, et ei saa ilma tavaviljeluseta, kus tähtsat rolli 

mängib mineraalsete väetiste kasutamine. Mahetootmise oluliseks nõrkuseks on lämmastiku 

puudumine taimede kiire kasvu ajal. Kui sellele lahendus leida, siis paranevad ka kvaliteedi 

näitajad. 
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SUMMARY 
 

Growing demand and different theories about better quality of organically produced food  

challenged to make a long term field trial in Eerika in 2008 in the Estonian University of Life 

Science. The aim of this study is to compear winter wheat yield and quality parameters (1000 

kernels weigh, number of kernels,  protein , yield etc) in organic (M1, M2, M3) and 

conventional (N0, N50, N100, N150) systems.   

The hypothesis that organically grown winter wheat gives same yield and better quality than 

conventionally grown, is not plausible. 

In this trial we researched the effect of cropping systems to grain yield and quality. Results 

showed that  mineral nitrogen influenced tillers of ears which is very important indicator that 

determines the yield. It is important to give nitrogen  in this phase because it affects the 

growth. In the conventional system, fertilizing with mineral nitrogen showed 8 – 9% larger 

amount and weigh of kernels. In the organic system the grain yield was 20 – 41% smaller than 

conventional system same average number. Different trials confirmed the same. 

1000 kernels weigh is mainly affected by weather conditions and fertilize with nitrogen. Our 

trial resulted that 1000 kernal weigh is positively correlated with the amount of nitrogen. 

Cropping system affected essentially the content of protein. Results showed that winter wheat 

in conventional system had 20% more protein than organic system. If the aim is to increase 

the content of protein then the amount of nitrogen should be also increased by giving it in two 

portions. Essential difference was in the yield of protein, where conventional system had  

39% larger protein yield than organic. Probably it was affected by the mineral nitrogen which 

is preferable to plants. Also the timing of applying nitrogen is very important, it should be 

done at the beginning and at the end of tillering. 

Weather conditions and assimilation of nutrients from soil are main yield forming factors. Our 

field trial proved successfully that fertilizing winter wheat with manure and using red clover 

as a pre-crop doesn´t give enough nitrogen during plants busy growing period and can´t 

copete conventionally grown  and minerally applied nitrogen. Proceed from this, yield 

parameters are essentially better in conventional system. 
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Organical farming is eco-friendly cropping system, but if the aim is to get bigger crops and 

better quality, we can´t get without conventional system that uses mineral nitrogen fertilizers. 

In the organic cropping system main problem is that plants can´t get enough nitrogen at the 

time they need it mostly, if we could solve this problem, maybe there will be also changes in 

yield and quality parameters. 
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