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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida viljelusviisi ja orgaaniliste ning mineraalse 

lämmastikväetise mõju talinisu sordi ’Fredis’ saagile ja kvaliteedile. Samuti välja selgitada 

viljelusviisi mõju füsioloogilise küpsuse saavutamise kiirusele. 

 

Magistritöö põhineb 2008. aastal Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse 

osakonna katsepõllule Eerikal rajatud pika-ajalise katse 2013. ja 2014. aastal kogutud 

andmetel. Võrreldi mahe- ja traditsioonilises viljelusviisis kokku seitsme erineva 

lämmastikusisendiga variandi mõju talinisule. Maheviljelussüsteemis: kontrollvariant M1 

(liblikõielised kultuurid külvikorras), variant M2 (M1 + vahekultuurid) ja variant M3 (M2 + 

sõnnik 10 t/ha). Traditsioonilises viljelussüsteemis lisaks külvikorras kasvanud liblikõielistele 

ka mineraalne lämmastikväetis: N0P25K95, N50P25K95, N100P25K95 ja N150P25K95. 

 

Füsioloogilise küpsuse (FK) saabumise kiirusele viljelusviis ega mineraalse lämmastikväetise 

kogus ei omanud usutavat mõju. Vee kadu terades FK järgselt oli usutavalt kiirem 

maheviljeluse variantide taimedel ja see põhjustas ka terade 4–6 päeva varasema 

koristusküpsuse saabumise. Mineraalse lämmastikväetisega väetatud variandid andsid 

usutavalt suuremad terasaagid (3890–4060 kg/ha) võrreldes mahesüsteemiga (3268–3544 

kg/ha), kusjuures mahesüsteemi ja tavasüsteemi väetatud variantide siseselt usutav saagi 

varieeruvus puudus. Antud katse talinisu saagikus oli mahesüsteemis kahe katseaasta 

keskmisena (aasta ei omanud usutavat mõju) 8,9–19,5% väiksem. Viljelusviis, mineraalse 

lämmastikväetise kogus kui ka aasta omasid usutavat mõju 1000 tera massile, mahumassile, 

kleepvalgu- ja proteiinisisaldusele. Langemisarvule ja gluteeniindeksile (2013. a. 83,7% ja 

2014. a. 79,1%, viljelusviiside keskmisena) omas usutavat mõju katseaasta ilmastik. 

Kvaliteedi näitajatest mahumass andis mahesüsteemis 2014. a. usutavalt parema tulemuse. 

Tavasüsteemi variantide 1000 tera mass mõlemal katseaastal usutavalt suurem mahesüsteemi 

variantide keskmisest. Mahesüsteemis jäi kleepvalgu sisaldus variantide keskmiselt 2013. 

aastal 15% ja 2014. aastal 13% madalamaks ning proteiinisisaldus 2013. aastal 18% 

madalamaks võrrelduna tavasüsteemi variantide keskmise kleepvalgu- ja proteiinisisaldusega. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis was to investigate the effects of cultivation also organic and mineral 

fertilizer on the winter wheat variety ’Fredis’ yield and quality. Also to find out the impact of 

cultivation on the physiological maturation rate. 

 

This master’s thesis is based on the data collected in 2013 and 2014 form long-term field 

experiment established in 2008 in Estonian University of Life Sciences, Department of Plant 

and Grassland experimental field at Eerika. Effect of different nitrogen inputs on winter wheat 

were compared in total of seven variants in organic and traditional cultivation practices. 

Organic cultivation systems: control M1 (leguminous crops in crop rotation), variant M2 (M1 

+ catsch crops) and variant M3 (M2 + manure 10 t/ha). In addition to legumes grown in the 

crop rotation in the traditional cropping system, mineral nitrogen fertilizer was given: 

N0P25K95, N50P25K95, N100P25K95 and N150P25K95. 

 

Cultivation practices and the amount of mineral nitrogen fertilizer used did not have 

significant effect on the rate of physiological maturity arrival. The water loss in grains was 

believably faster in organic system variants, which cause 4–6 days earlier arrival of grain 

harvest maturity. Significantly higher grain yields were harvested from fields that were 

fertilized with mineral nitrogen fertilizer (3890–4060 kg/ha) compared to organic systems 

variants (3268–3544 kg/ha), with no significant variability inside cropping systems of organic 

and mineral nitrogen fertilized variants of traditional system. In this experiment the yield of 

winter wheat on average over two years was (year did not have significant effect) 8,9–19,5% 

smaller in organic system. The cultivation practices, the amount of mineral nitrogen fertilizer 

and the weather conditions durning the experiment year had significant effect on the 1000 

kernel weight, volume weight, gluten and protein content. Weather conditions of experiment 

year were noticed only in relation to falling number and gluten index (2013. y. 83,7% and 

2014. y. 79,1%, average of the cultivation systems). Volume weight from quality indicators, 

gave significantly better result in organic system in 2014. In both experiment years the 1000 

kernel weight was significantly higher in all traditional system variants compared to average 
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of the organic system variants. The gluten content in the organic system was about 15% lower 

in 2013 and about 13% lower in 2014 and protein content about 18% lower in 2013 compared 

to the average of variants in the conventional system.  
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SISSEJUHATUS 

 

Nisu (Triticum) kuulub õistaimede (Magnoliophyta) hõimkonda, üheiduleheliste (Liliopsida) 

klassi, kõrreliselaadsete (Poales) seltsi, kõrreliste (Poaceae) sugukonda ja nisu (Triticeae) 

perekonda. 

 

Nisu on üks kolmest kasvatatuimast teraviljast maailmas. 2013. aastal koristati maailmas üle 

700 miljoni tonni nisu. Sellest umbes 225 miljonit tonni ehk 31,5% tuli Euroopast 

(FAOSTAT 2015). Võrreldes kahe teise kasvatatuima teravilja kultuuriga, riisi ja maisiga, on 

nisu eeliseks konkurentsitu sobivus mitmesugustesse klimaatilistesse tingimustesse. Nisu 

kasvatatakse laiuskraadidel 67° N Skandinaaviast ja Venemaalt kuni 45° S Argentiinas 

(Shewry 2009). Kasvatades nisu tingimustes, kus on tagatud piisav vee ja mineraaltoitainete 

kättesaadavus mullast ning taimekaitse on efektiivne, võib nisu saagikus ulatuda 10000 kg/ha. 

Arvestades aga vee ja toitainete raskesti kättesaadavust ja puudust paljudes maailma 

piirkondades, samuti kahjurite ja patogeenide põhjustatud kahjustusi, jääb maailma keskmine 

saagikus 2800 kg/ha (Shewry 2009). 

 

Nisu kohanemisvõime ja potentsiaalne saagikus on kaasa aidanud tema levikule, kuid 

ainuüksi sellest jääb väheks domineerimaks parasvöötme teraviljakasvatuses. Eelise on 

andnud teiste teraviljade ees nisujahu unikaalsed omadused. Taigna elastsus ja kerkimisvõime 

on just need, mis lasevad nisujahust valmistada mitmesuguseid küpsetatud tooteid, pastat, 

nuudleid ja teisi töödeldud toite. Nisutaigna viskoelastsed omadused sõltuvad tera 

varuvalkude gliadiini ja gluteniini omadustest ja nende suhtest gluteeni ehk kleepvalgu 

koostises (Ceseviciene et al. 2009; Shewry 2009). 

 

Tänapäeval kasvatatavad nisu sordid vajavad suuri sisendeid mineraalse lämmastiku ja 

taimekaitsevahendite näol saavutamaks suuri saagikusi ja kõrget proteiinisisaldust. 



9 

 

Lämmastikväetis aga moodustab olulise osa põllumehe tootmiskuludest ja selle kasutamisega 

võib kaasneda keskkonnasaaste läbi nitraatide leostumise ning dilämmastikoksiidi emissiooni. 

Lisaks on mineraalväetiste tootmine energiamahukas ning tugineb fossiilsetele kütustele. 

Nende probleemide leevendamiseks on traditsioonilist põllumajandust vaja muuta 

efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks või hakata kasutama alternatiivseid viljelusviise 

nagu mahepõllumajandus laialdasemalt (Foulkes et al. 2009; Shewry 2009; Refsgaard et al. 

1998). 

 

Põllukultuuride saagikuse tagamine tulevastele põlvkondadele ilma ökosüsteemide 

mitmekesisust kahjustamata on tähtsaim probleem põllumajanduses. Mahepõllumajandus 

väldib sünteetiliste taimekaitsevahendite ja mineraalväetiste kasutamist. Tuginedes seejuures 

tugevalt külvikorrasisesele toitainete ringlusele, viljavaheldusele, õigeaegsetele 

agrotehnilistele võtetele (allakülv, mehaaniline umbrohutõrje, õige külvi reavahe jne) ja 

looduslikule mitmekesisusele (Ammann 2008; Leifeld 2012). Siiski on teada, et maailma 

keskmine mahepõllumajanduslik saagikus moodustab ainult 80% tavapõllumajanduse omast 

ning välja on toodud ka nisu madalam toiainete kogus, seda eriti proteiinide sisalduse poolest 

(Mäder et al. 2007; de Ponti et al. 2012; Vrček et al. 2014). 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada viljelusviisi ja orgaaniliste ning 

mineraalse lämmastikväetise mõju talinisu kvaliteedile ja saagile. Samuti välja selgitada 

viljelusviisi mõju füsioloogilise küpsuse saavutamise kiirusele. 

 

Antud uurimustöö hüpoteesid: 

 Mahesüsteemis valmib talinisu varem. 

 Parema lämmastiku kättesaadavusega talinisu tavasüsteemis annab suurema saagikuse 

kui mahe talinisu. 

 Parema lämmastiku kättesaadavusega talinisu tavasüsteemis annab suurema gluteeni- 

ja proteiinisisalduse võrrelduna mahesüsteemiga. 
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Avaldan tänu töö juhendajale Maarika Alarule, kes aitas lõputöö koostamisega, andmete 
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katsepõllul proovide ja laboratooriumides andmete kogumisega. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Nisu 

 

Nisu on üks kolmest kasvatatuimast teraviljast maailmas (FAOSTAT 2015). Eelise on andnud 

teiste teraviljade ees nisujahu unikaalsed omadused. Taigna elastsus ja kerkimisvõime on just 

need, mis lasevad nisujahust valmistada mitmesuguseid küpsetatud tooteid. Nisutaigna 

viskoelastsed omadused sõltuvad tera varuvalkude gliadiini ja gluteniini omadustest ja nende 

suhtest gluteeni ehk kleepvalgu koostises (Ceseviciene et al. 2009; Shewry 2009). Siiski 

tulenevalt rohkest tärklise sisaldusest, umbes 60–70% täisteras ja 65–75% valges jahus, 

peetakse nisu rohkem kalorite kui proteiini allikaks (Shewry 2009). Vaatamata suhteliselt 

madalale proteiinisisaldusele 10–15% kuivmassist, ei tohi nisu valkude tähtsust siiski 

alahinnata. Nimelt annavad nad rohkem kui 200 miljonit tonni valku inimeste ja loomade 

toidus, st umbes kolm korda rohkem kui valgurikkad (20–40%) kaunviljad. Eriti tähtsal kohal 

on nisuvalgud arengumaades, kus nisujahust saadavad tooted on peamiseks proteiini allikaks 

nii inimestele kui ka loomadele (Shewry, Halford 2002). 

 

20 aminohappest, mis üldiselt on valkudes esindatud võib 10 lugeda asendamatuks, neid inim- 

ja loomorganism ei sünteesi ja need saadakse toidust. Viimastel aastatel on olnud palju 

arutelusid, millised aminohapped on asendamatud ja mis kogustes neid organismile 

normaalseks toimimiseks vaja on. Tabelis 1 on toodud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni 

andmed asendamatute aminohapete koguste kohta, mis on vajalikud täiskasvanud inimese 

organismi normaalseks toimimiseks. Täiskasvanud inimesel on proteiini vaja keskmiselt 0.66 

g/kg päevas. Võrreldes täiskasvanud inimkeha aminohapete vajadust nisu täisteras ja valges 

jahus olevate asendamatute aminohapete kogustega on näha, et ebapiisavaks jääb 

inimorganismile ainult lüsiini kogus. Samuti on näha, et lüsiini sisaldus on väiksem valges 

jahus, kuna teras paikneb teda rohkem tärkliserikkas endospermis (FAO/WHO/UNU 2007; 

Shewry 2009). 
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Tabel 1. Asendamatute aminohapete soovitatavad kogused täiskasvanud inimesele võrrelduna nisu 

teras ja jahus leiduvate kogustega (väljendatud mg/g proteiini kohta). Allikas: Shewry 2009 

 

Aminohapped FAO/WHO/UNU
a
 

Nisu 

Tera
b
 Jahu

b
 

Lüsiin 45 28 22 

Isoleutsiin 30 37 36 

Leutsiin 59 68 67 

Treoniin 23 29 26 

Fenüülalaniin+türosiin 38 64 63 

Trüptofaan 6 11 11 

Metioniin+tsüsteiin 22 35 38 

   metioniin 16 12 13 

   tsüsteiin 6 23 25 

Histidiin 15 23 22 

Valiin 39 44 41 

Kokku asendamatud 

aminohapped 
277 339 326 

a
 FAO/WHO/UNU (2007) 

b
 Arvutatud Shewry (2007) artiklis toodud andmete põhjal 

 

 

Mikrotoitainete puudus toidus puudutab paljusid inimesi maailmas nõrgestades 

immuunsüsteemi ja põhjustades terviseprobleeme. Näiteks rauapuudus, mis mõjutab umbes 2 

miljardit inimest, kes valdavalt elavad arengumaades, samas on see oluline probleem ka 

arenenud riikides (Dreyfuss, Stoltzfus 1998). Samuti tsingi puudus, mis võib põhjustada 

surmaga lõppevaid haiguseid eriti lastel, lisaks mittesurmavad terviseprobleemid ja haigused 

(Investing in... 2009). Inimorganismi normaalseks toimimiseks vajaminev mineraalide 

päevane kogus saadakse suures osas nii nisust kui ka teistest teraviljadest. Näiteks Inglismaal 

saab inimene keskmiselt 44% raua ja 25% tsingi päevasest kogusest just teraviljadest. Kolmas 

oluline mikroelement seleen on oluline imetajatele, kuid mitte taimedele. Teraviljad on 

tähtsad seleeni allikad paljudes maailma piirkondades. Euroopas on seleeni sisaldus taimedes 

märgatavalt langenud. Põhja-Ameerikas kasvatatud nisus on seleeni sisaldus näiteks 370 

µg/kg, Euroopa nisus aga 27 µg/kg. See on tekitanud muret seleeni puudulikkuse pärast 

eurooplaste toidus (Shewry 2009). 
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Tänapäeval kasvatatavad nisu sordid vajavad suuri sisendeid mineraalse lämmastiku ja 

taimekaitsevahendite näol saavutamaks suuri saagikusi ja kõrget proteiinisisaldust. Näiteks 

Suurbritannia põllumehed panevad 250–300 kg N/ha, et saada 13% valgusisaldust. 10000 

kg/ha saagi saamiseks, mille proteiini sisaldus oleks 13%, läheb vaja aga 230 kg N/ha, mis 

tähendab, et 50–70 kg N/ha võib minna kaduma. Lämmastikväetis aga moodustab olulise osa 

põllumehe tootmiskuludest ja sellega võib kaasneda ka keskkonnasaaste läbi nitraatide 

leostumise ning dilämmastikoksiidi emissiooni. Lisaks on mineraalväetiste tootmine 

energiamahukas ning tugineb fossiilsetele kütustele. Nende probleemide leevendamiseks on 

traditsioonilises põllumajanduses vaja aretada lämmastikku efektiivselt kasutavaid sorte läbi 

füsioloogiliste, ainevahetuse ja füsio-keemiliste protsesside tõhusamaks muutmiste. Siiski 

võib arvata, et nisu säilitab oma juhtiva positsiooni Euroopa põllumajanduses, suuresti tänu 

oma heale kohanemisvõimele ja tarbijate heakskiidule toiduna (Foulkes et al. 2009; Shewry 

2009; Refsgaard et al. 1998). 

 

 

1.2 Viljelusviis 

1.2.1 Traditsiooniline põllumajandus 

 

Põllumajandustegevuse intensiivsus määrab suuresti ülemaailmse toidutootmise taseme ja 

keskkonna seisundi. Maa, mis ei ole kõrb, tundra, kivi, või boreaalne ala, on reeglina 

põllumaadena kasutuses (Tilman  et al. 2001).  

 

Aastatel 1970–1990 saavutati teravilja kultuuride märkimisväärne saagikuse kasv. Seda tänu 

kiiresti arenevale tehnoloogiale, mis võimaldas efektiivsemat agronoomiliste tööde teostamist, 

kui ka arenevale sordiaretusele. Näiteks vastavate geenide lisamisega nisu taime, mille 

tulemuseks oli uued sordid lühemate kõrtega. See võimaldas taimel rohkem toitaineid 

kasutada pea ja terade moodustamiseks. Siiski mõjutas kõige rohkem saagikuse tõusu 

mineraalsete väetiste ja sünteetiliste taimekaitsevahendite suurenenud kasutus. (Olesen et al. 

2011; Bilsborrow et al. 2013). See kõik toimus aga soovimatute kõrvalmõjudega nagu suur 

energiakulu mineraalväetiste ja sünteetilise taimekaitsevahendite tootmiseks ning negatiivne 
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mõju keskkonnale, näiteks toitainete leostumine, pinnase degradeerumine ja bioloogilise 

mitmekesisuse ohustamine (Tilman et al. 2001). 

 

Teravilja saakide suurenemine on viimased 10–20 aastat aeglustunud ning teatud kultuuride ja 

regioonide puhul ka peatunud. Arvatakse, et paljude kultuuride puhul on jõutud 

maksimaalsete saagikusteni. Kui Soomes on viimased 10–20 aastat olnud väike teraviljade 

saagikuse kasv, siis Kreekas on see langenud (Brisson et al. 2010; Olesen et al. 2011). 

Põhjuseks võib olla klimaatiliste olude muutumine maailmas. Nimelt, kui Põhja-Euroopas on 

põhiliseks saagikust piiravaks teguriks suhteliselt madal temperatuur kasvuperioodil (Holmer 

2008), siis Lõuna-Euroopas jällegi kõrge temperatuur ja sademete vähesus (Ewert, Reidsma 

2008). Märgata on ka saagikuse varieerumise kasvu aastate lõikes, mida põhjustab ilmselt 

klimaatiliste olude suur erinevus aastate lõikes (Brisson et al. 2010). 

 

Traditsiooniline põllumajandus tugineb suuresti välistele sisenditele saavutamaks suuri 

saagikusi (Hole et al. 2005). Selle tagajärjeks on olnud kahjurite kasvav vastupanu 

pestitsiididele koos negatiivsete keskkonnamõjudega, mida seostatakse intensiivse 

mineraalväetiste ja taimekaitsevahendite kasutamisega  (Tilman et al. 2002). Näiteks 

lehetäidest vabanemine on suhteliselt keeruline tänu nende väga lühikesele elueale ja väga 

kiirele paljunemisele. Selle tulemusena kasutatakse lehetäide vastu suurtes kogustes 

insektitsiide. Insektitsiidid on aga kallid ja kahjustavad ökosüsteemi ning lisaks lehetäidele 

hävitavad ka röövtoidulisi putukaid, parasiite ja tolmeldajaid. Lisaks on see viinud paljude 

lehetäide liikide resistentsusele paljude insektitsiidide vastu, mis omakorda raskendab nende 

kontrolli veelgi (Dogimont et al. 2010).  

 

Lisaks ohule hävitada liikide mitmekesisust ja nende elupaiku, kaasneb intensiivse 

põllumajandusega kahjulike nitraatide ja fosfori leostumine põhja- ja pinnavette põhjustades 

veekogude eutrofeerumist (Carpenter et al. 1998). Siiski puuduvad andmed väitmaks, et 

leostumine sõltuks viljelusviisist. Protsessi mõjutavad rohkem agrotehnilised võtted nagu 

künd, külvikord, sõnniku andmine ja mulla lõimis (Kirchmann, Bergström 2001). Teraviljade 

kvaliteetse saagikuse kasvatamine ja hoidmine jätkusuutlikul viisil muutub järjest olulisemaks 
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ajal, mil maailm liigub 9 miljardilise rahvaarvu suunas 2050 aastaks. Nendele probleemidele 

tuleb lahendus leida keskkonda või rahvatervist ohverdamata (Tilman et al. 2001, 2002). 

 

 

1.2.2 Mahepõllumajandus 

 

Põllukultuuride kõrge saagikuse tagamine tulevastele põlvkondadele ilma ökosüsteemide 

mitmekesisust kahjustamata on tähtsaim probleem põllumajanduses. Mahepõllumajandus 

väldib sünteetiliste taimekaitsevahendite ja mineraalväetiste kasutamist. Tuginedes seejuures 

tugevalt külvikorra(talu)sisesele toitainete ringlusele, viljavaheldusele, õigeaegsetele 

agrotehnilistele võtetele (allakülv, mehaaniline umbrohutõrje, õige külvi reavahe jne) ja 

looduslikule mitmekesisusele. Seeläbi hoitakse kahjurite ja haiguste levik kontrolli all tänu 

röövtoidulistele ja parasiitlike eluviisidega putukatele ning taimede paremale 

immuunsüsteemile (Ammann 2008; Leifeld 2012). Mitmed uuringud on näidanud, et 

mahepõllumajandus soodustab mullaviljakuse säilimist, bioloogilist aktiivsust ja 

mitmekesisust nii mulla pinnal kui selle sees (Bulluck et al. 2002; Mäder et al. 2002). 

 

Hole et al. (2005) leidis 76 teadusartikli metaanalüüsist, et liikide mitmekesisus ja arvukus 

läbi paljude erinevate taksonite on märgatavalt suurem mahepõllumajanduses võrrelduna 

traditsioonilise põllumajandusega. Siiski sõltub bioloogiline mitmekesisus suurel määral 

lisaks viljelussüsteemile ka kohalikest klimaatilistest tingimustest, kultuuri tüübist ja 

mullastiku tüübist (Hole et al. 2005). 

 

Üheks võtmeküsimuseks mahepõllumajanduses on saagikus ning kas see suudaks toita 

maailma. On teada, et maailma keskmine mahepõllumajanduslik saagikus moodustab 80% 

tavapõllumajanduse omast. See sõltub tugevasti piirkonnast, näiteks Euroopas jääb see 60–

70%-dini, kui Aasias on aga 89%. Samuti oleneb saagikus kultuurist, olles nisu puhul kohati 

tavaviljelusega võrreldes veelgi väiksem (Mäder et al. 2007; de Ponti et al. 2012). 
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Mahepõllumajanduses tuleks taliviljade kasvatamisel eelistada hea viljakusega savimuldi, mis 

on suurema lämmastiku kinnihoidmisvõimega võrreldes liivmuldadega, kus saagikuse kadu N 

leostumise tõttu võib olla märkimisväärne (Olesen et al. 2009). 

 

 

1.3 Talinisu tera kvaliteet ja seda mõjutavad tegurid 

 

Kirjanduses leiduvate andmete põhjal ei ole võimalik kindlalt väita, et teravilja toitainete 

kvaliteet oleks ühe või teise viljelusviisi puhul teisest parem. Selle peamiseks põhjuseks on 

kontrollimatute tootmistegurite mõju nagu kliima ja muld, mis põhjustab põllumajanduslike 

statistiliste andmete kõrget varieerumist aastate ja piirkondade lõikes (Mazzoncini et al. 

2014). Siiski võib järeldada kättesaadava teabe põhjal, et maheteraviljadest toodetel on 

mitmeid eeliseid. Esiteks on nad vähem saastunud mükotoksiinide ja mürgiste elementidega, 

mille tulemusena väheneb allergiliste reaktsioonide tekkimise oht inimestel. Samuti 

sisaldavad nad rohkem antioksüdante, ilmselt kasvuaja suurema biootilise ja abiootilise stressi 

tagajärjel. Bioaktiivsete ainete ja antioksüdantide suurem hulk mahepõllumajanduslikult 

kasvatatud taimes on vajalik taime enda kaitsefunktsioonideks kahjurite ja patogeenide vastu 

(Grinder-Pedersen et al. 2003; Huber et al. 2011; Vrček et al. 2014). Mahenisu miinuseks on 

siiski oluliselt madalam valgusisaldus ja vähem Ca, Mn ja Fe ühendeid võrreldes 

traditsiooniliselt toodetud nisuga. Küll esineb mahenisus rohkem K, Zn ja Mo ühendeid ja 

oluliselt vähem ebasoovitavaid metalle nagu As ja Cd (Vrček et al. 2014). Siiski on võimalik 

erinevaid agrotehnoloogilisi võtteid kasutades teatud määral parandada maheteravilja 

kvaliteedinäitajaid, näiteks talinisu puhul on oluliseks faktoriks külvitihedus põllul. 

Hiltbrunner et al. (2005) leidsid Šveitsis tehtud põldkatse tulemusena, et jättes külvisenormi 

samaks, kuid suurendades reavahet 18,75 cm-lt 37,50 cm-ni, ei vähenenud talinisu saagikus. 

Suurenes aga tuhande tera mass 42,6 g-lt 43,5 g-ni ja tera proteiinisisaldus 11,7%-lt 12,7%-ni. 

 

Nisu kvaliteeti määratakse paljude näitajate abil, sealhulgas teravilja valgusisaldus, 

kleepvalgusisaldus, gluteeniindeks, mahumass, 1000 tera mass ja langemisarv. Oluliseks 

kriteeriumiks on tõusnud ka ohutus tervisele (Váňová et al. 2008). 
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Maheteravili on üldiselt madalama makrotoitainete sisaldusega võrrelduna traditsioonilisest 

viljelussüsteemist pärit teraviljaga, seda eriti proteiinide sisalduse poolest (Rembialkowska 

2007). Talinisu puhul jääb traditsioonilises viljelusviisis tera proteiinisisaldus keskmiselt 13–

15% KA (kuivaine) vahele, samas kui mahe süsteemis on see 10–12% KA, sõltudes tugevalt 

kasvuaastast, kasvupiirkonna klimaatilistest oludest, sordist, sisenditest ja mahesüsteemi 

puhul lisaks külvikorrast ja mullaviljakusest (Mazzoncini et al. 2007; Váňová et al. 2008; 

Ceseviciene et al. 2009; Zuchowski et al. 2011; Ceseviciene et al. 2012). Väiksemat 

proteiinisisaldust ja saagikust võib põhjendada sellega, et mahesüsteemis on lämmastiku 

vähesus mullas tihti limiteerivaks teguriks, mis on kõrge proteiinisisalduse saamiseks eriti 

tähtis taime hilisemates kasvuetappides (Mason, Spaner, 2006). Oluliselt on seda siiski 

võimalik parandada, kui teraviljale eelneb liblikõieline kultuur, eriti just ristikhein (Váňová et 

al. 2008). 

 

Mahepõllumeestel on tihti raskusi saavutamaks nõutavaid nisu kvaliteedi standardeid, eriti 

tera kleepvalgu- ja proteiinisisalduse osas (Ceseviciene et al. 2009). Nisu valgud koosnevad 

albumiinist, globuliinist, gliadiinist ja gluteniinist, viimased kaks moodustavad gluteeni ehk 

kleepvalgu (Dubetz et al. 1979). Gliadiini ja gluteniini valkude omadustest ja suhtest 

kleepvalgu koostises sõltub nisu küpestuskvaliteet (Lepajõe 1984; Abiks 

põllumajandussaaduste... 2013). Nisu endospermis valminud gliadiini ja gluteniini rakkude 

veega segunemisel moodustub valgurakkude võrgustik, see annab nisujahule viskoelastsed 

omadused. Viimane võimaldab taignal paisuda kääritamisprotsessis ning seeläbi on võimalik 

küpsetada leiba või valmistada makarone, nuudleid ja paljusid muid tooteid (Shewry, Halford 

2002; Ceseviciene et al. 2012). Kleepvalk on oluline näitaja nisu kvaliteedi hindamisel 

(Lepajõe 1984; Abiks põllumajandussaaduste... 2013). Kuht et al. (2013) leidis, et terade 

kleepvalgu- ja proeiinisisalduse vahel on positiivne korrelatsioon, kusjuures kirjandusest võib 

ka leida, et nisu proteiini kvantiteet (kogu proteiini osakaal teras) on negatiivses 

korrelatsioonis kvaliteediga (gluteeni tugevus) (Rharrabti et al. 2003). Siiski on vastakaid 

tulemusi, Mäder et al. (2007) leidis pikaajalise põldkatse tulemusena, et suurem kleepvalgu 

sisaldus tavasüsteemis ei vähendanud viimase küpsetuskvaliteeti, jäädes mahesüsteemiga 

samale tasemele. Üldiselt kleepevalgu sisaldus nisu teras sõltub toitainetega varustatusest, 

eelkõige lämmastikust, aga ka ilmastikust ning kasvatatavast sordist (Abiks 

põllumajandussaaduste... 2013). 
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Küpsetuskvaliteet on tugevalt sõltuv proteiini kvantiteedist aga ka kvaliteedist. 

Gluteeniindeks, mis on korrelatsioonis kleepvalgu tugevuse ja elastsusega, on üks näitajatest 

mida kasutatakse taigna küpesetusomaduste hindamiseks (Mazzoncini et al. 2007; 

Hildermann et al. 2009). Talinisu puhul on optimaalseks gluteeniindeksi vahemikuks 60–

90%. Gluteeniindeks sõltub eelkõige sordist aga seda mõjutab tugevalt ka kasvuaasta ilmastik 

(Ingver 2012; Abiks põllumajandussaaduste... 2013). 

 

Mahumass on kõige laialdasemalt kasutatud teraviljade kvaliteedi näitaja. Mahumass näitab 

teravilja massi mahuühiku kohta, tavaliselt liitri kohta (g/l) (Tamm et al. 2008). See sõltub 

suurel määral kasvatatavast sordist, kasvuaasta ilmastikutingimustest, mullaviljakusest, 

seenhaigustest, putukate kahjustustest, prahist ja terade kujust ning tihedusest; (Gaines et al. 

1997; Abiks põllumajandussaaduste... 2013). Viljelusviis ei mõjuta oluliselt mahumassi, kui 

traditsioonilises süsteemis antakse mõõdukalt lämmastikväetist. Andes aga lämmastikku kolm 

korda kasvuperioodil kokku kuni 220 kg N/ha, võib märgata juba mahumassi statistilist 

erinevust võrreldes maheviljelusviisiga (Váňová et al. 2008). 

 

Tuhande tera massile avaldab olulist mõju lisaks lämmastiku olemasolule mullas taime 

erinevatel kasvuetappidel ka keskkonnatingimused (Rharrabti et al. 2003). Zuchowski et al. 

(2011) sai Poolas tehtud erinevaid viljelusviise võrdlevas pikaajalises põldkatses, mahenisu 

tuhande tera massiks 49,6–56,6 g ning tavasüsteemis 41,7–50,9 g. Keskmiselt jäi mahenisu 

tuhande tera mass 5–24% väiksemaks kui traditsiooniliselt kasvatatud nisu oma. 

 

Langemisarv on oluline näitaja küpsetuskvaliteedi määramisel. Langemisarv iseloomustab 

tärklise seisundit teras, näitab kas tärklis on hakanud lagunema suhkruteks. Viimasel juhul ei 

saa sellest terast enam hea küpsetuskvaliteediga jahu. Langemisarv sõltub tärklist lagundavate  

ensüümide, eelkõige α-amülaasi aktiivsusest. (Abiks põllumajandussaaduste... 2013). α-

amülaasi aktiivsus on madal või puudub üldse, kui langemsiarv ületab 400 sekundit 

(Pomeranz 1988). Kvaliteetse lõpptoodangu tagamiseks peab nisu langemisarv olema 

vähemalt 240–250 sek. (Ruzgas, Liatukas 2008; Järvan et al. 2012). Langemisarvu  

vähendavad  rohked  kasvu-  ja  koristusaegsed sademed (Abiks põllumajandussaaduste... 

2013).  
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Maheteraviljal on väidetavalt kõrgem kontsentratsioon sekundaarseid metaboliite. See võib 

olla tingitud kahjuritega kokkupuutest kasvuperioodi jooksul ning toitainete piiratud 

kättesaadavusest tingitud stressist (Rembialkowska 2007; Zuchowski et al. 2011). 

Sekundaarsetest metaboliididest on enam huvi pakkunud teadlastele fenoolhapped, seda tänu 

omadustele, mis aitavad ennetada krooniliste haiguste nagu rasvumine, vähk, diabeet ja 

südame-veresoonkonna puudulikkuse teket (Sgherri et al. 2010). Tänu sellele peetakse 

fenoolhapete sisaldust teraviljades eriti oluliseks inimeste tervise seisukohast, kuna 

teraviljatooteid tarbib suur hulk maailma rahvastikust (Slavin 2004). 

 

 

1.3.1 Sort 

 

Viimased 40 aastat on mahetootjad orienteerunud kvaliteetsema ja kõrgema saagi saamisel 

enamasti agrotehnilistele võtetele. Tänapäeval on suuremat rõhku pandud sortide 

geneetilistele omadustele, et saada suuremaid saake kõrgema kvaliteediga. Arvatakse, et 

umbes 95% mahepõllumajanduslikust taimekasvatusest põhineb tavapõllumajanduse tarbeks 

aretatud sortidel. Kuigi üldised sordiaretuse eesmärgid nagu saagikus ja haiguskindlus on 

samad erinevate viljelusviiside puhul, siis meetodid, kuidas neid saavutada, võivad olla 

erinevad. Näiteks traditsiooniliseks põllumajanduseks aretatud nisu kääbussordid, mis võeti 

kasutusele lamandumise vastu, on mahepõllumajanduses hoopis negatiivne efekt. Nimelt on 

kääbussordid haigustele nagu kõrreliste helelaiksus lehtedel ja viljapeadel (Septoria nodorum, 

Septoria tritici) vastuvõtlikumad. Traditsioonilises põllumajanduses saab toodud haiguste 

vastu kasutada keemilisi tõrjemeetodeid. Sama kehtib ka mahesortide kasutamise kohta 

tavapõllumajanduses, kus tänu suurele mineraalsele lämmastiku sisenditele on taimed 

haigusele nagu jahukaste vastuvõtlikumad, mahepõllumajanduses antud haigus erilist 

probleemi ei valmista. Mahepõllumajanduses peaksid sordid olema heade füsioloogloogiliste 

tunnustega: olema võimelised kasutama efektiivselt toitaineid, resistentsed biootiliste ja 

abiootiliste tegurite suhtes.  Tähtsad on ka morfoloogilised tunnused nagu võimalikult suur 

juurekava (Lammerts van Bueren et al. 2011). 
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1.3.2 N, P, K mullas 

 

Teraviljad mahepõllumajanduses peavad olema võimelised efektiivselt kasutama vett ja 

toitaineid, konkurentsivõimelised umbrohtude vastu ja resistentsed haiguste ning kahjurite 

suhtes. Saagikus peab olema stabiilne ja võimalikult suur ning kvaliteet lõppkasutuseks hea 

(Wolfe et al. 2008). 

 

Orgaaniliste väetiste mineraliseerumine sõltub mulla elustiku aktiivsusest, mis omakorda 

sõltub mulla temperatuurist ja omadustest. Kliima ja mulla omadused põhjustavad sageli 

abiootilist või biootilist stressi, mis võib muutuda saagikust ja kvaliteeti piiravaks teguriks. 

Seega on mahepõllumajanduses toitainete mullast kättesaamise ja kasutamise efektiivsus väga 

oluline. Eriti just lämmastiku ja fosfori näol. Lämmastik, mis on kõige tähtsam üksik määraja 

saamaks kõrget ja kvaliteetset saaki ning fosfor, mis mõjutab taime vastupanuvõimet 

abiootilistele stressifaktoritele ning mängib tähtsat rolli ainevahetusprotsessides  (Wolfe et al. 

2008; Zörb et al. 2014). Saagikust mõjutab ka mullatüüp. Liivastel muldadel võib 

mahepõllumajanduse saak jääda umbes 50% juurde, savisematel muldadel aga ulatuda 95%-ni 

võrreldes tavapõllumajandusega (Olesen et al. 2009). 

 

Lämmastik on väga tähtis taimede toitaine, mida on vaja suurte ja kvaliteetsete saakide 

saamiseks. Mahepõllumajanduses taimede varustamine lämmastikuga sõltub peamiselt 

sümbiootiliselt seotud lämmastikust, haljasväetistest, sõnnikust ja atmosfäärisadestusest. 

(Mäder et al. 2002; Berry et al. 2003). Atmosfäärisadestus toimub kahel viisil märjalt või 

kuivalt. Märg sadestus toimub vihma või lumega, mis kannab lämmastiku tavaliselt nitraadi 

või ammooniumi kujul mulda. Kuiv sadestus toimub, kui lämmastikuühendid liituvad tolmu 

osakestega õhus ja sadestuvad maapinnale (Nitrogen in... 2000). Lämmastiku kättesaadavust 

ja kogust mullas ei ole kerge kontrollida, see sõltub sõnniku andmisest ja taimejäänuste 

mineraliseerumisprotsesside kiirusest. Lisaks on lämmastik nitraadi kujul väga liikuv, mis 

võib põhjustada selle leostumist põhja- või pinnavette. Seda eriti lume sulades, kui mulla 

veesisaldus on suur. Nii võib juhtuda, et nisu hilisematel kasvuperioodidel, kui taime 

lämmastiku nõudlus on suurem, jääb mulla varudest väheks (Pang, Letey 2000). 
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Lämmastiku defitsiidi vältimiseks talinisu kasvuperioodil tuleks võimalusel mulda viia 

sõnnikut. Sõnnikuga väetamine võib anda olulist saagilisa ja mõjutada lehepinnaindeksit. 

Siiski on leitud, et see ei mõjuta oluliselt tera proteiinisisaldust. Keskmiselt on võimalik 50 kg 

NH4-N/ha mulda viies saada 700–1100 kg KA/ha saagilisa. Arvestama peab ka sõnnikuga 

kaasnevate negatiivsete kõrvalmõjudega nagu umbrohtumuse kasv, mis keskmiselt võib saaki 

vähendada 100–200 kg KA/ha. Keskmine mahe talinisu saagikus Kesk-Euroopas sõnnikuga 

väetades on 3200–5100 kg KA/ha ja sõltub mullatüübist, kohalikest klimaatilistest oludest ja 

agrotehnilistest võtetest (Olesen et al. 2009).  

 

Talinisu tera proteiinisisaldust võivad rohkem mõjutada haljasväetised, eelkõige liblikõieliste 

sugukonda kuuluvad liigid nagu punane ristik, lutsern ja valge ristik. Nende kultuuride 

maapealsesse purustatud massi võib olla akumuleerunud vastavalt 502 kg/ha, 497 kg/ha ja 

408 kg/ha lämmastikku, jäädes keskmiselt siiski 200–300 kg/ha juurde (Cormack et al. 2003; 

Tonitto et al. 2006; Olesen et al. 2009). Eestis kasvatatuim liblikõieline kultuur 

haljasväetiseks on punane ristik (Tein et al. 2010). Talinisu külvile eelnevat ristikut mulda 

kündes mineraliseerub see aeglasemalt võrreldes sõnnikuga ning tagab talinisule mineraalse 

lämmastiku hilisemates kasvustaadiumites (Cormack et al. 2003; Olesen et al. 2009). 

 

Fosfori ja kaaliumi kättesaadavus on tänapäeval väiksem probleem, sest pärast üleminekut 

tavapõllumajanduselt mahepõllumajandusele on nende tagavara mullas küllaltki suur ja 

langeb aeglaselt üle aastate (Wolfe et al. 2008). Mahepõllumajanduse puhul on kardetud, et 

taimed kasutavad tavapõllumajandusliku tegevuse tagajärjel tekkinud fosfori ja kaaliumi 

tagavarasid mullas. Sellele leidsid kinnitust ka Gosling, Shepherd (2005), kui nad võrdlesid 

Inglismaal fosfori ja kaaliumi sisaldust üle 15 aasta mahepõllumajandusega tegelenud talude 

ja tavatootmisega tegelevate talude muldade toitainete sisaldust. Siiski on fosfori defitsiiti 

mullas võimalik aeglustada või isegi peatada mulda fosfaadirikka sõnniku viimisega. Sama 

kehtib kaaliumi kohta, kus sõnniku andmisega mulda on võimalik K tagavara mullas hoida 

või isegi tõsta (Berry et al. 2003). 
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Seega on toitainete ebapiisav olemasolu mahepõllumajanduses tingitud eelkõige vähesest 

orgaaniliste väetiste kasutamisest. Samuti ebakõlast põllukultuuride toitainete vajaduse ja 

orgaanilise aine mineraliseerumisprotsesside vahel (Bilsborrow et al. 2013; Pang, Letey 

2000). 

 

 

1.3.3 Umbrohud ja agrotehnilised võtted 

 

Umbrohutõrje mahepõllumajanduses põhineb teadmistel umbrohtudest ja külvikorras 

olevatest kultuuridest ning kuidas need üksteist mõjutavad. Kuidas mõjutavad neid protsesse 

ilmastikutingimused, külvikord, mulla omadused ja agrotehnilised võtted (Lundkvist et al. 

2008). Mahepõllumajanduses, kus sünteetilisi taimekaitsevahendeid ei kasutata, on 

umbrohtude arvukus ja liigirikkus suurem võrreldes traditsioonilise põllumajandusega. See 

tähendab, et umbrohtude allasurumine mahepõllumajanduses on väga oluline minimeerimaks 

saagi kadu. Alustada tuleb juba sobivat kultuuri ja sorti valides. Sordile omased tunnused 

võivad anda märkimisväärseid eeliseid umbrohtude ees, näiteks taime kõrgus või taime 

maapinna katvus (Mason, Spaner 2006; Olesen et al. 2009). Olulised on ka klimaatilised 

tingimused: kui Euroopa põhjapoolsematel aladel on mulla temperatuur kevadel madal, on 

toitainete mineraliseerumisprotsessid orgaanilistes väetistes aeglased ja lämmastiku 

kättesaadavus teraviljadele ja umbrohtudele väiksem. Seetõttu on neis piirkondades 

maheteravilja areng aeglasem kasvuperioodi alguses võrreldes traditsiooniliselt kasvatatud 

teraviljaga. See annab kiirekasvulistele umbrohtude populatsioonile kevadel konkurentsieelise 

teraviljade ees (Eltun et al. 2002).  

 

Olulist mõju avaldab umbrohtumusele ka külvi reavahe ja seemnete arv ruutmeetril. Boström 

et al. (2012) leidsid Rootsis tehtud põldkatses, et külvates talinisu 400 idanevat seemet 

ruutmeetrile reavahega 12–12,5 cm ning äestades põldu sügisel ning kevadel, saadi 

tulemuseks 240 g/m
2
 umbrohtu. Talinisu keskmiseks saagikuseks saadi 5550 kg/ha. Sama 

umbrohtuvus saadi ka reavahega 24–25 cm, kusjuures külvisenorm oli sama, kuid äestamise 

asemel kasutati reavahe kultiveerimist. Negatiivseks osutus aga talinisu saagikuse langus 
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keskmiselt 12–16%. Suurendades veelgi reavahet kuni 50 cm-ni, tõusis umbrohu mass 2–3 

korda ja saagikus langes veelgi. Talinisu külvi reavahe 7,5–15 cm tagab oluliselt suurema 

maapinna katvuse, mis takistab umbrohtudele päikesekiirguse jõudmist. Samuti vähendab 

suurem külvitihedus mullast vee aurustumist, mis 7,5–15 külvi reavahe korral jääb 25–26 

mm, samas kui 30 cm reavahe korral ulatub aurustumine 112 mm (Chen et al. 2010).  

 

Arvestades kohalikke klimaatilisi ja mulla tingimusi, kasutades õigeid agrotehnilisi võtteid ja 

omades aursaama umbrohtudest ning sellele vastavalt koostada külvikava, on võimalik 

umbrohte mahepõllumajanduses kontrolli all hoida. Lundkvist et al. (2008) jõudsid Rootsis 

läbiviidud 15 aastat kestnud uurimustööst järeldusele, et mahepõllumajanduslikult 

majandatud põldudel ei toimunud statistiliselt olulist umbrohtude arvukuse tõusu ei põllul 

kevadel ega koristusjärgselt kuivaine massina. Samuti ei toimunud umbrohtude liigilist kasvu. 

 

Traditsioonilises põllumajandussüsteemis mullaharimistööd nii suurt rolli ei oma. Sõltuvalt 

kohalikest ilmastikuoludest ja mulla omadustest võib künd (22 cm) isegi saagikust vähendada 

võrreldes kõrrekoorimisega (8–10 cm). Tera proteiinisisaldusele, langemisarvule ja gluteeni- 

sisaldusele agrotehnilised võtted erilist mõju ei avalda, pigem mõjutab neid sisendite nagu N 

väetiste kogused (Sip et al. 2013). 

 

 

1.3.4 Haigused ja kahjurid 

 

Vaatamata suurenenud pestitsiidide kasutusele maailmas on saagikadu kahjurite, haiguste ja 

umbrohtude tõttu siiski kõrge. Nisu puhul hinnatakse saagikaoks 26–29% kogu maailma 

saagist (Oerke 2006). 

 

Mahepõllumajanduses eelistatakse bioloogilist kahjurite kontrolli, soodustades nende 

looduslike vaenlaste mitmekesisust ja rohkust. Arvatakse, et bioloogiline kahjurite kontroll 

võiks olla viis, kuidas vähendada pestitsiidide kasutamist. Mahe vs tava viljelusviiside mõju 
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kahjurite looduslikele vaenlastele on võrreldud, kuid kindlat tulemust ei ole saadud. Näiteks 

võib mahepõllumajanduses intensiivne mullaharimine mõjuda lepatriinude ja jooksiklaste 

arvukusele negatiivsemalt kui tavapõllumajanduses minimaalne pestitsiidide kasutamine. 

Nisu kasvatamiseks tehtavad agrotehnilised tööd mõjutavad kahjurite ja röövtoiduliste 

putukate hulka ja liigirikkust, mis omakorda mõjutab saagikust ja selle kvaliteeti (Puech et al. 

2014). 

 

Haiguste ennetamiseks ja leviku piiramiseks aitab väiksem külvitihedus, õige külviaeg ja 

madalam lämmastikutase mullas. Üldiselt haigused nagu jahukaste, roosted ja 

juuremädanikud, mida saab ülaltoodud agronoomiliste võtetega piirata või ennetada, ei ole 

eriti ohtlikud mahepõllumajanduses. Need haigused esinevad taimede hilisemas arengufaasis 

ja esinemissagedus on väiksem, mistõttu tekitavad nad vähem kahju. Kõige suuremat kahju 

tekitavad haigused on seemnetega levivad, kuna tõhusad seemnete puhtimisvõimalused 

mahepõllumajanduses praktiliselt puuduvad (Letourneau, van Bruggen 2006; Wolfe et al. 

2008). 

 

Mahepõllumajanduse sektor on viimastel aastatel kiiresti arenenud Euroopa Liidus. 2011. 

aastal oli mahemaana kasutuses 9,6 miljonit hektarit, kuigi see moodustab kogu kasutatavast 

põllumaast vaid 5,4% Euroopas Liidus. See number kasvab aga iga aastaga. Viimase 10 aasta 

jooksul on keskmiselt lisandunud mahepõllumajandusse 500 000 hektarit aastas (Facts and... 

2013). Adl et al. (2011) esitas hüpoteesi, et piirkondlikul tasandil mahepõldude kõrval 

paiknevad traditsiooniliselt majandatud põllud aitavad läbi taimekaitsetööde vähendada ka 

patogeenide levikut mahepõldudel. Adl et al. (2011) jõudis järeldusele, et kui 

mahepõllumajanduses kasutatav maa ületab teatud piirkonnas lävendi, umbes 10% kogu 

kasutuses olevast põllumaast, nakatuvad mahepõllud patogeenidega märgatavalt suuremal 

määral. See mõjutab ka traditsiooniliselt majandatud põlde, kus nakatumine samuti kasvab. 

Lävendi väärtus varieerub sõltuvalt patogeenist, keskkonnateguritest, agrotehnilistest võtetest 

ja abiootilistest teguritest (Adl et al. 2011). 
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1.4 Füsioloogiline küpsus 

 

Tera füsioloogiliseks küpsuseks nimetatakse hetke, kui tera on saavutanud oma maksimaalse 

kuivaine massi grammides, kuid koristamine ei ole veel võimalik terade liiga kõrge 

niiskussisalduse tõttu. Nisu on füsioloogiliselt küps, kui vee kontsentratsioon teras on 37–

39% (Schnyder, Baum 1992; Calderini et al. 2000). Ferrise et al. (2015) leidis aga Itaalias 

tehtud põldkatse tulemusena, et kuivaine mass nisu teras on negatiivses korrelatsioonis tema 

vee kontsentratsiooniga seni, kuni tera vee kontsentratsioon jõuab 44.9%-dini. 44.9% juures 

olenemata kasvuaasta ilmastikust, külviajast ja lämmastikväetiste kasutamisest peatub 

kuivaine akumuleerumine vegetatiivorganitest terasse. 

 

Perioodi, mille jooksul tera mass suureneb kuni oma maksimumini ehk füsioloogilise küpsuse 

saavutamiseni, nimetatakse tera täitumise perioodiks (Egli 2004). Füsioloogiline küpsus 

näitab terade kasvuperioodi lõppu, kui maksimaalne võimalik saak on saavutatud. Kõige 

täpsem meetod füsioloogilise küpsuse määramiseks on jälgida terade kuivaine sisaldust pärast 

õitsemist (Egli 1998).  

 

Tera täitumist nagu enamikku taime kasvu protsesse mõjutab keskkond ja taime geneetilised 

omadused. Keskkonnatingimused, mis mõjutavad taime enne tera täitumise perioodi algust, 

võivad kaudselt avaldada mõju ka antud perioodi pikkusele. Siiski kõige rohkem mõjutab tera 

täitumise perioodi selle käigus ilmnevad ilmastikuolud nagu kõrge või madal temperatuur ja 

sademete summa (Egli 2004). Nisu tera täitumise perioodi kestvus jääb üldiselt 25–35 päeva 

vahele, olenedes tugevalt taimele mõjuvatest stressi faktoritest (Herbek, Lee 2009). Põud ja 

kõrge temperatuur tera täitumise perioodil mõjutab oluliselt tera kuivaine ja vee sisaldust. Kui 

temperatuur on päeval järjepidevalt üle 27.5 °C tera täitumise perioodi algusest kuni 

füsioloogilise küpsuse saavutamiseni, võib füsioloogiliselt küpse tera kuivaine sisaldus jääda 

kuni 20% madalamaks võrrelduna talinisuga, mille temperatuur tera täitumise perioodil jääb 

keskmiselt 19.9 °C juurde. Küll aga lühendab kõrgem temperatuur ja veest põhjustatud stress 

tera täitumise perioodi keskmiselt 4 päeva (Gooding et al. 2003; Ferreira et al. 2012). Veest 

põhjustatud stress kiirendab taime lehtede vananemist, mis on ilmselt peamine põhjus, miks 

tera täitumise periood on lühem (Egli 2004). Põud mõjutab kõige rohkem tera täitumise 
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perioodi 1–14 päeva pärast nisutaime õitsemist. Samuti vähendab vee puudus ja kõrge 

temperatuur talinisu saagikust ja tera massi (Gooding et al. 2003; Ferreira et al. 2012). 

 

Tera täitumise perioodi võib mõjutada ka toitainete puudusest põhjustatud stress. Seemned 

saavad toitaineid vegetatiivorganitest ja igasugune muutus taime toitumises võib mõjutada 

tera täitumise perioodi pikkust (Egli 2004). Mineraalse lämmastikväetise andmine 180 kg/ha 

võib märgatavalt tõsta tera N sisaldust võrrelduna 0 kg N/ha (Ferrise et al. 2015).  Siiski leidis 

Altenbach et al. (2003), et mineraalse lämmastikväetise kasutamine pärast nisu 

õitsemisperioodi ei mõjuta taime ega tera vee ja kuivaine sisaldust ning ei kiirenda ega 

aeglusta füsioloogilise küpsuse saabumist. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Katse üldiseloomustus ning mullastik 

 

2008. aastal rajati Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonna 

katsepõllule Eerikal (58˚22’ N, 26˚40’ E) pikaajaline põldkatse mahe- ja traditsioonilise 

viljelusviisi võrdluseks. Katsepõllu muld oli Stagnic Luvisol (WRB klassifikatsiooni järgi; 

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

(Reintam, Köster 2006; Tein et al. 2010). Katsepõllu mulla süsinikusisaldus oli rajamisaastal 

1.55%, üldlämmastiku sisaldus 0.14%, liikuva fosfori sisaldus 128.54 mg/kg, liikuva kaaliumi 

sisaldus 134.01 mg/kg, magneesiumi sisaldus 154.83 mg/kg, kaltsiumi sisaldus 1317.67 

mg/kg ja mulla pHKCl 5.8. 

 

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.). 2012. aastal lõppes I rotatsioon. Antud uurimustöö andmed talinisu 

kohta pärinevad II rotatsiooni esimesest ja teisest aastast (2013–2014. a.), seega on talinisu 

kõigil katsevariantidel lämmastikulise toitumise seisukohalt tegemist ristiku esimese 

järelmõju aastaga + kasvuaasta väetamised vastavalt variandile. 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). Variandid ja kordused olid üksteise kõrval ilma 

eraldusvaheta, kusjuures katselapi pindala oli 60 m
2
. Mahe- ja tavaviljelussüsteem olid 

eraldatud 18 m laiuse rohuribaga vältimaks mahesüsteemi saastumist pestitsiidide ja 

mineraalväetistega.   
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2.2 Variantide iseloomustus 

 

Maheviljelussüsteemis kasutati 3 väetisvarianti, mis erinesid üksteisest lämmastiku allika 

poolest: M1 M2 ja M3. M1 ehk kontrollvariandi ainus lämmastiku allikas oli külvikorras 

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

sümbiootiliselt 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. Vahekultuurid võivad vähendada nitraatide 

leostumist 40–70% võrreldes musta kesaga talvel (Tonitto et al. 2006). Talirukis seob 

keskmiselt endasse kevadeks 30–60 kg N/ha, taliraps aga seob keskmiselt 50–80 kg N/ha 

(Müller et al. 2006; Alaru et al. 2014,). Antud magistritöös käsitletavaks perioodiks oli M2 

variandil kõiki neid vahekultuure kasvatatud, seega oli talinisu eel II rotatsiooni alguseks 

mulda viidud viie aasta jooksul kolme vahekultuuri ja kahe liblikõielise kultuuri haljasmass 

koos nende poolt kogutud lämmastikuga. M3 variandi lämmastikuallikaks oli lisaks N2-le ja 

vahekultuuride poolt seotud lämmastikule veel ka hästi komposteerinud sõnnik, mida  I 

rotatsiooni jooksul anti ühel korral enne kartulit 40 t/ha. Sõnnik künti maasse septembri lõpus 

või oktoobri alguses vahetult enne vahekultuuri talirapsi külvi. II rotatsiooni esimesel aastal 

muudeti sõnniku andmisviisi – kartulile hakati andma 20 t komposteerinud sõnnikut ha kohta, 

talinisule pealtväetisena varakevadel 10 t/ha ja odrale ristiku allakülviga kevadel enne külvi 

10 t/ha. Sõnniku keemilised omadused ja N, P, K kogused, mis anti talinisule kevadel 

võrsumisfaasi alguses, olid: pHKCl – 7.0; KA – 48.0%; C – 1.41%; Nüld – 45 kg/ha; Püld – 20 

kg/ha; Küld – 36 kg/ha. 

 

Traditsioonilises viljelussüsteemis olid lämmastiku allikaks lisaks külvikorras kasvanud 

liblikõielistele ka mineraalne lämmastikväetis, kusjuures talinisu külvi eelselt said kõik 

variandid ka P ja K kompleksväetist vastavalt 25 ja 95 kg/ha. Väetisvariandid traditsioonilises 

viljelussüsteemis erinesid üksteisest mineraalse lämmastiku koguste poolest: N0 ehk 

kontrollvariandis mineraalset lämmastikväetist ei antud, mulla lämmastikuga varustamine oli 

täpselt sama kui maheviljelusviisi M1 variandis; variandid N50, N100 ja N150 
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mineraallämmastiku kogused olid vastavalt 50, 100 ja 150 kg N/ha. Lämmastikväetiseks oli 

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

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

 

 

2.3 Teostatud agronoomilised tööd 

 

Tavaviljeluses talinisu seemned puhiti Baytan Universaliga 3 l/t ja idanevate seemneta arv m
2 

kohta oli 450.  Talinisu külv toimus 9. ja 5. septembril 2012. ja 2013. a. vastavalt, sordiks oli 

Fredis. Äestamine esimese kevadise mullaharimisena tehti 26.04.2013. ja 15.04.2014. a. 

Samadel kuupäevadel väetati mineraallämmastikuga ka tavaviljelusviisi talinisu variandid 

N50, N100 ja N150 ja maheviljelussüsteemis laotati sõnnik pealtväetisena variandile M3, 

seejärel toimus kõikide variantide äestamine. 14. ja 9. mail aastatel 2013 ja 2014 vastavalt 

toimus traditsioonilise viljelusviisi kõigi variantide pritsimine herbitsiidiga Secator 150 ml/ha, 

2014. a. toimus herbitsiidiga Secator korduspritsimine 26. mail. Tavasüsteemis pritsiti 

kasvuregulaatorit CCC 0.8 l/ha 2013. ja 2014. a. vastavalt 29. ja 26. mail. Talinisu 

loomiseelne lämmastikuga väetamine N150 variandil toimus 04.06.2013 ja 29.05.2014. 

20.06.2013 toimus tavaviljeluses kõigi variantide pritsimine fungitsiidiga Allegro Super 0,5 

l/ha, oli märgata natukene helelaiksust ja nisu-pruunlaiksust (DTR) ning alumisel lehel 

jahukastet, mis kõrgemale ei jõua ja taime ei kahjusta.  2014. a. fungitsiidiga pritsimist ei 

olnud vaja teha. 

 

 

2.4 Proovide võtmine ja analüüsimeetodid 

 

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

tera täitumisperioodil juulis võeti füsioloogilise küpsuse määramiseks igal nädalal kaks korda 

(3–4 päeva järel) talinisu proovid. Selleks võeti igalt väetisvariandi kõigilt kordustelt kaks 

juhuslikult valitud talinisu pead (10 pead variandi kohta), millest määrati kokku 50 tera 
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kuivaine mass g. Talinisu füsioloogilise küpsuse aeg fikseeriti erinevatel variantidel terade 

suurima kuivaine massi kaudu. 

 

Enne talinisu  koristust võeti kõikidelt variantidelt ja kordustelt 0.3 m
2
 suuruselt alalt talinisu 

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

pinnaühiku 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 kvaliteedinäitajatest määrati 1000 tera mass, mahumass, langemisarv, kleepvalgu 

sisaldus, gluteeniindeks ja proteiinisisaldus.  

 

Talinisu koristus toimus mõlemas viljelusviisis 30.07.2013 ja 05.08.2014. Igast variandist ja 

kordusest koristati kombainiga (heedri laius 2 m) 20 m
2
. Koristuse hetkel oli mahe talinisu 

niiskus 16% ja tavaviljeluses talinisu niiskus 16.5%. Samal päeval toimus ka koristatud 

talinisu puhastamine läbi tuulamismasina ning proovid pandi kuivama. 

 

Keemilised analüüsid taimede ja sõnniku proovidest tehti EMÜ mulla- ja agrokeemia 

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

üldsüsiniku (Cüld) sisaldus määrati kuivtuhastamise meetodil varioMAX CNS 

elementanalüsaatoriga (ELEMENTAR, Germany) (Methods of… 1986). Sõnniku üldfosfori 

(Püld) ja üldkaaliumi (Küld) kontsentratsiooni määramiseks kasutati märgtuhastamismeetodit 

väävelhappe lahusega. 1000 tera mass määrati vastavalt ISTA (1985) meetodile. Mahumass 

vastvalat AACC 55–10 (2000) meetodile. Hagbergi langemisarv määrati ISO 3093 (2009) 

standartite kohaselt ja gluteeni sisaldus vastavalt ISO 21415-1 (2006) standardile. Terade 

proteiinisisaldus arvutati järgmise valemi järgi: 

Proteiinisisaldus% = N% x 6,25. 
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2.5 Ilmastikutingimused 

 

Põldkatse 2013. ja 2014. aasta vegetatsiooniperioodi temperatuur ja sademete hulk kuni 

koristuseni on toodud tabelis 2. 2013. ja 2014. aasta vegetatsiooniperioodi keskmine 

temperatuur oli sarnane 1969–2014 aasta sama perioodi temperatuuriga. Suuremaid kõikumisi 

esines kuude lõikes, 2013. aasta juunikuu oli keskmiselt 4,8 °C soojem kui 2014. aasta vastav 

kuu ja 2,8 °C võrra soojem kui 1969–2014 aastate keskmine juuni temperatuur. 2014. aasta 

aprill oli jällegi 3 °C võrra soojem võrreldes 2013. aasta aprilliga. Sademeid esines talinisu 

vegetatsiooniperioodil 2014. aastal 79,6 mm rohkem kui 2013. aastal ja 40,1 mm rohkem kui 

1985–2014 aasta keskmine toodud perioodil. See erinevus tulenes suuresti juunikuust, kui 

2014. aasta sademed ületasid 2013. aastat  51 mm-iga. 

 

Tabel 2. Keskmine temperatuur ja sademete hulk talinisu vegetatsiooniperioodil kuude lõikes aastatel 

2013 ja 2014 võrrelduna pikaajaliste keskmistega 

 

Kuu 
Keskmine temperatuur, °C Sademete summa, mm 

2013 2014 1969–2014 2013 2014 1985–2014 

Aprill 3,5 6,5 4,8 16,8 13,4 26,1 

Mai 14,8 11,9 11,4 60,6 83,8 58,5 

Juuni 18,2 13,4 15,4 52,4 103,4 76,9 

Juuli 17,8 19,9 17,6 62,6 71,4 70,4 

August 16,9 16,8 16,1 74,6 113 90,0 

Aprill–august 14,2 13,7 12,3 267 385 321,9 

Eerika ilmajaama andmed 
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2.6 Andmetöötlus 

 

Hindamaks viljelusviisi ja katseaasta mõju erinevate väetusvariantide kuivaine saagile ja 

saagistruktuuri elementidele ning talinisu kvaliteedile kasutati korrelatsioonanalüüsi ja kahe-

faktorilist ANOVA-t. Kirjeldavat analüüsi kasutati statistiliselt oluliste erinevuste leidmiseks 

viljelusviisi, katseaasta, keskmiste kuivaine saakide, saagistruktuuri elementide ning 

kavliteedinäitajate vahel. Keskmised on esitatud koos standardveaga (±SE). Statistilise 

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

3.1 Viljelussüsteemi mõju füsioloogilise küpsuse saavutamise kiirusele 

 

Katseaasta 2013 talinisu füsioloogiline küpsus saabus 8. juulil, sõltumata viljelussüsteemist 

(joonis 1). Maheviljelussüsteemis keskmine terade kuivaine mass 8. juulil ei erinenud 

statistiliselt usutavalt 15. juuli kuivane massist. 

 

 

Joonis 1. Keskmine terade kuivmass peas (g) viljelussüsteemides 1.–24. juulini 2013.a. 

 

 

Tera täitumise periood 2013. aastal mahesüsteemis algas 17.-ndal juunil, mil mahe variandid 

olid jõudnud Zadoksi skaala järgi piimküpsuse faasi ning lõppes füsioloogilise küpsuse 

saavutamisega 8. juulil. Tavasüsteemis algas tera täitumise periood paar päeva hiljem, olles 

20.-ndaks juuniks jõudnud Zadoksi skaala järgi hilise piimküpsuse faasi (Zadoks et al. 1974). 

Seega oli mahesüsteemis tera täitumise perioodi pikkuseks 21 päeva, ning tavasüsteemis 
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umbes 18 päeva. Nisu on füsioloogiliselt küps, kui vee kontsentratsioon teras on 37–39% 

vahel (Schnyder, Baum 1992; Calderini et al. 2000). Antud töös jäi vee kontsentratsioon nisu 

teras füsioloogilise küpsuse saavutamise hetkel nii tava- ja mahesüsteemis 36–40% vahele. 

 

Nisu tera täitumise perioodi kestvus jääb tavaliselt 25–35 päeva vahele, olenedes tugevalt 

taimele mõjuvatest stressi faktoritest (Herbek, Lee 2009). Gooding et al. (2003) järeldas 

kontrollitud keskkonnas läbiviidud katse tulemustest, et õitsemisfaasijärgne põud lühendab 

tera täitumise perioodi usutavalt. Põud mõjutab kõige rohkem tera täitumise perioodi 1–14 

päeva pärast nisutaime õitsemist. Gooding et al. (2003) uurimustöö tulemused langevad 

kokku antud töö tulemustega. Katseaastal 2013 saavutas talinisu mõlemas viljelussüsteemis 

füsioloogilise küpsus 8.-ndal juulil. Talinisu väljus õitsemisfaasist üldiselt juuni 2.-ses või 3.-

ndas dekaadis. Kui katseaasta juuni keskmine temperatuur oli 2,8 °C kõrgem kui aastate 

1969–2014 keskmine sama perioodi temperatuur, siis juunikuu 3. dekaadi keskmine  

temperatuur ületas sama perioodi pikaajalist näitajat 3,9 °C võrra (E-ilmajaam... 2015).  

Juunikuu sademete summa oli 24,5 mm väiksem võrreldes aastate 1985–2014 antud perioodi 

keskmise sademete summaga, samas perioodil juuni 3. dekaad – juulikuu 1. dekaad oli 

sademete summa 3013. a. 25% võrra väiksem sama perioodi pikaajalisest keskmisest. 

Juulikuu temperatuur ja sademete hulk katseaastal 2013 ei erinenud suuresti aastate 

keskmisest, kuid dekaaditi oli juuli 1. ja 3. dekaad 2–3 °C kõrgem pikaajalise näitajaga 

võrreldes (E-ilmajaam... 2015). Seega mõjutas tera täitumise perioodi pikkust meie katses 

väiksem sademete hulk ja kõrgem temperatuur. Väiksem sademete hulk ja mulla 

veesisaldusest põhjustatud stress kiirendab taime rakkude suremist, mis on peamiseks 

põhjuseks, miks tera täitumise periood on lühem ning füsioloogiline küpsus saabub varem 

(Egli 2004; Campiglia et al. 2015). Töö tulemused ei ole aga kooskõlas Ferrise et al. (2015) 

leitud tulemustega. Väiksem sademete hulk ei mõjuta tera täitumise perioodi pikkust, kuid 

mõjutab negatiivselt tärklise ja proteiinide vegetatiivorganitest–terasse akumuleerimise 

protsesside kiirust. 

 

Lämmastikväetiste kasutamine aeglustab nisu vananemist, mis omakorda pikendab tera 

täitumise perioodi. Siiski lämmastikuga väetamine ei oma mõju tera täitumise perioodi 

pikkusele juhul, kui taimedele omastatav vesi mullas on limiteerivaks teguriks (Yang et al. 

2000; Egli 2004). Antud katses saabus katseaastal 2013 talinisu füsioloogiline küpsus 



35 

 

mõlemas viljelussüsteemis 8.-ndal juulil. Võttes arvesse, et aasta 2013 sademete hulk 

aprillist–juulini oli 39,5 mm väiksem kui aastate 1985–2014 sama perioodi keskmine, võib 

arvata, et antud katseaastal oli tera täitumise perioodi pikkust limiteerivaks teguriks eelkõige 

sademete vähesus, mis põhjustas mõlemas viljelussüsteemis suhteliselt lühikese talinisu tera 

täitumise perioodi. Lämmastikväetise mõju tera täitumisperioodi pikkusele on suurem, kui 

lämmastikväetis antakse nisu taimedele nende loomiseelses faasis: varakevadine väetamine 

mõjutab eelkõige võrsumis- ja kõrsumisfaasi. Antud töö tulemused on kooskõlas Yang et al. 

(2000) ja Egli (2004) uurimustöö tulemustega. 

 

 

Joonis 2. Terade kuivainesisalduse (%) dünaamika viljelussüsteemides tera täitumisperioodi jooksul 

2013. a. 

 

 

Peale füsioloogilise küpsuse saabumist 2013. a. (joonis 1) hakkas nii mahe- kui ka 

tavasüsteemis kasvanud taimede terades kuivainesisaldus protsentuaalselt kiiresti suurenema 

(joonis 2) ehk teisisõnu toimus terade veetustumine. Kuivainesisalduse tõus ehk vee kadu 

terades oli usutavalt kiirem maheviljeluse variantide taimedel (nende 1000 tera mass ja 

mahumass oli väiksem) ja see põhjustas ka terade 4–6 päeva varasema koristusküpsuse 

saabumise võrreldes tavasüsteemis kasvanud taimedega (18. ja 22.–24. juulil 2013 vastavalt). 
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3.2 Talinisu saagistruktuuri elemendid ja saagikus 

3.2.1 Talinisu saagi kujunemine 

 

Saagistruktuuri elementidest oli tavasüsteemis terasaagiga positiivses korrelatsioonis aastate 

2013–2014 keskmisena üld- ja produktiivvõrsete arv pinnaühiku kohta (R=0,42, p < 0,01 ja 

0,36, p < 0,01, vastavalt), taime kohta (R=0,37, p < 0,01 ja 0,40, p < 0,01, vastavalt) ning 

kõrre pikkus (R=0,39, p < 0,01) (tabel 3 ja 4). Mitmetes uurimustes on leitud, et teraviljade 

saagikus on kõige enam mõjutatud võrsumisfaasis lämmastiku kättesaadavusest, sest just 

produktiivvõrsete arv pinnaühikul on terasaagi kõige suurem mõjutaja (Limaux et al. 1999; 

Sticksel et al. 1999; Yoshihira et al. 2002; Alaru et al. 2009; Hildermann et al. 2009).  

 

Tabel 3. Katseaasta 2013 ja 2014 keskmine üldvõrsete arv (tk/m
2
), produktiivvõrsete arv (tk/m

2
) ja 

kõrre pikkus (cm) tavaviljeluse süsteemis variantide põhiselt (±SE). *N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, 

N100, N150 – mineraalse N kogus 50, 100 ja 150  kg N/ha vastavalt;  Erinevad tähed tabelis näitavad statistiliselt usutavaid 

erinevusi 

 

Katseaasta Variant 
Üldvõrsete 

arv, tk/m
2
 

Usutav 

erinevus 

Produktiivvõrsete 

arv, tk/m
2
 

Usutav 

erinevus 

Kõrre 

pikkus, cm 

Usutav 

erinevus 

2013 

N0 439 ± 20,2 b 417 ± 26,6 bc 53 ± 1 c 

N50 501 ± 10,2 a 478 ± 3,7 a 55 ± 1,9 a 

N100 457 ± 24,8 b 443 ± 24,2 bc 55 ± 0,5 ab 

N150 476 ± 40,8 ab 457 ± 42,1 ab 51 ± 1,6 bcd 

2014 

N0 354 ± 29,1 c 301 ± 18,8 e 49 ± 1 d 

N50 338 ± 37,2 c 294 ± 33,9 ed 54 ± 0,6 abc 

N100 430 ± 40,8 b 363 ± 35,2 cd 55 ± 1,2 a 

N150 448 ± 45,5 ab 385 ± 38,7 bc 58 ± 1 a 

 

 

Antud katses lämmastikväetise kasutamine produktiivvõrsete arvule pinnaühiku kohta 

usutavat mõju ei oma, kuid siiski üldjuhul tagab suurema produktiivvõrsete arvu võrreldes 

kontrollvariandiga (tabel 3). Küll mõjutab usutavalt väetusvariant üldvõrsete arvu pinnaühiku 

kohta (R=0,31, p < 0,01). Üldvõrsete ja produktiivvõrsete arv pinnaühiku kohta tavasüsteemis 

sõltusid usutavalt katseaasta ilmastikust (R=-0,49, p < 0,01 ja -0,68, p < 0,01, vastavalt) olles 
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märgatavalt väiksemad 2014. aastal. Üld- ja produktiivvõrsete arv pinnaühiku kohta oli 2014. 

a. usutavalt väiksem seetõttu, et talvitunud taimede arv antud aastal oli väetisvariantide 

keskmisena tunduvalt väiksem kui 2013. aastal (joonis 4). 

 

Kõrre pikkus sõltus usutavalt antava mineraalse lämmastiku kogusest (R=0,32, p < 0,01) 

(tabel 3). Eriti ilmekalt avaldus see 2014. a., kui lämmastikväetise ja intensiivsel 

kasvuperioodil suurema sademete koguse koosmõjul (maikuus oli sademete kogus aastal 2014 

23,2 mm suurem kui 2013.a.) oli taimede pikkus kuni 9 cm suurem. Katse tulemus on 

kooskõlas Guarda et al. (2004) tulemusega, mineraalne lämmastikväetis 0–160 kg N/ha tagab 

suurema kõrre pikkuse. 

 

Tabel 4. Katseaasta 2013 ja 2014 keskmine üldvõrsete arv (tk/taimel) ja produktiivvõrsete arv 

(tk/taimel) tavaviljeluse süsteemis variantide põhiselt (±SE). *N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, 

N150 – mineraalse N kogus 50, 100 ja 150  kg N/ha vastavalt; erinevad tähed tabelis näitavad statistiliselt usutavaid erinevusi 

 

Katseaasta 
Variant 

Üldvõrsete 

arv, tk/taimel 

Usutav 

erinevus 

Produktiivvõrsete 

arv, tk/taimel 

Usutav 

erinevus 

2013 

N0 1,7 ± 0,05 c 1,6 ± 0,06 c 

N50 2 ± 0,1 b 1,9 ± 0,06 b 

N100 1,9 ± 0,06 b 1,9 ± 0,04 b 

N150 2,4 ± 0,19 a 2,3 ± 0,21 a 

2014 

N0 1,8 ± 0,14 bc 1,5 ± 0,12 c 

N50 2,1 ± 0,27 ab 1,8 ± 0,22 bc 

N100 2,4 ± 0,07 a 2 ± 0,1 ab 

N150 2,3 ± 0,4 ab 2 ± 0,28 ab 
 

 

Üld- ja produktiivvõrsete arv taime kohta ei sõltunud katseaasta ilmastikutingumustest, kuid 

sõltus usutavalt väetusvariandist (R=0,54, p < 0,01 ja 0,58, p < 0,01, vastavalt) (tabel 4). 

Antud töö tulemused on osaliselt kooskõlas Shirazi et al. (2014) katse tulemustega, kes leidis 

et üldvõrsete arv taime kohta sõltub usutavalt mineraalse lämmastikväetise kogusest, kuid 

produktiivvõrsete arvule taime kohta usutav mõju puudus. 
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Mahesüsteemis oli aastate 2013–2014 keskmisena saagistruktuuri elementidest terasaagiga 

positiivses korrelatsioonis usutaval määral kõrre pikkus ja pähikute arv peas (R=0,37, p < 

0,01 ja 0,46, p < 0,01, vastavalt) (tabel 5). 

 

Tabel 5. 2013. ja 2014. aasta keskmine kõrre pikkus (cm) ja pähikute arv peas (tk/peas) maheviljeluse 

süsteemis variantide põhiselt (±SE). *M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, mille  ainus lämmastiku allikas oli 

külvikorras kasvanud liblikõieliste kultuuride poolt seotud atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks N2-le oli veel 

vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku lämmastik NS; **Erinevad tähed tabelis näitavad 

statistiliselt usutavaid erinevusi 

 

Katseaasta Variant 
Kõrre 

pikkus, cm 

Usutav 

erinevus 

Pähikute arv 

peas, tk/peas 

Usutav 

erinevus 

2013 

M1 52 ± 0,8 d 16,4 ± 0,1 b 

M2 54 ± 1 c 16,2 ± 0,3 b 

M3 55 ± 1,4 bc 16,3 ± 0,1 b 

2014 

M1 57± 0,6 b 16,6 ± 0,2 b 

M2 62 ± 2,7 a 16,5 ± 0,2 b 

M3 63 ± 2,2 a 17 ± 0,1 a 

 

 

Pähikute arv peas ja kõrre pikkus suurendab maapealset biomassi ja seega vegetatiivorganite 

hulka, millest tera täitumise perioodil hakkavad assimilaadid kasvavatesse teradesse liikuma 

(Lepajõe 1984). Kõrre pikkust mõjutas usutavalt katseaasta ja variant (R=0,68, p < 0,01 ja 

0,37, p < 0,01, vastavalt), samas kui pähikute arv peas sõltus usutavalt katseaastast (R=0,69, p 

< 0,01). Pähikute arvule peas võib negatiivselt mõjuda Zadoks et al. (1974) skaala järgi 

talinisu pea moodustamise faasis esinev põud (Moustafa et al. 1996). Antud katses toimus 

talinisu pea moodustumine juuni esiseses dekaadis. 2013. aastal esines sellel perioodil ainult 

2,2 mm sademeid ning 2014. samas ajavahemikus 34,4 mm. Sademete vähesus võib olla 

põhjuseks, miks 2013. a. pähikute arv peas oli usutavalt väiksems 2014. katseaastast. Suurem 

mineraalse lämmastikväetise kasutamine peaks andma pikema kõrre tavasüsteemis 

(Hildermann et al. 2009). Antud katses seda aga ei juhtunud, kuna tavasüsteemis pritsiti taimi 

kasvuregulaatoriga (tabel 3 ja 5). Terasaak mahesüsteemis ei erinenud usutavalt variantide 

vahel, küll aga erineb kõrre pikkus. Arvatavasti variantides M2 ja M3 pidi vastavalt 

eelkultuuri kasvatamine ja komposteerunud sõnniku kasutamine (10 t/ha) tagama talinisule 
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kõrsumisfaasis (maikuu teine pool) piisava mineraalse lämmatiku kättesaadavuse, tagamaks 

usutavalt suurema kõrre pikkuse võrrelduna kontrollvariandiga. Terasaagi seisukohalt on 

oluline piisav lämmastiku kättesaadavus võrsumisfaasis (aprilli lõpus ja mai alguses) (Limaux 

et al. 1999; Sticksel et al. 1999; Yoshihira et al. 2002; Alaru et al. 2009; Hildermann et al. 

2009), aga meie katses terasaagi suurus mahesüsteemis usutavat seost produktiivvõrsete ja 

terasaagi vahel ei andnud. 

 

Korrelatsioonanalüüsist selgus, et talinisu terasaak oli tavasüsteemis aastate 2013–2014 

keskmisena positiivses korrelatsioonis maapealse biomassiga (R=0,47, p < 0,01). Biomass 

sõltus usutavalt katseaasta ilmastikust (R=-0,69, p < 0,01) ja variandist (R=0,42, p < 0,01), 

olles usutavalt suurem 2013. aastal mineraalset lämmastikväetist saanud variantides (joonis 

3). 2014. aastal saadi suurim biomass variandilt N150, viimasest ei erine usutavalt variant 

N100. 

 

 

Joonis 3. Talinisu biomass tavasüsteemis katseaastatel 2013–2014 variantide põhiselt. Vearibad 

tähistavad standardvigu ja tähed näitavad statistiliselt usutavaid erinevusi. *N0 – tavasüsteemi 

kontrollvariant; N50, N100, N150 – mineraalse N kogus 50, 100 ja 150  kg N/ha vastavalt;  **Erinevad tähed tähistavad 

usutavat erinevust. 
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Tavasüsteemis mõlemal katseaastal kõikus biomass 5,72–12 t/ha piires, kusjuures 

mahesüsteemis jäi see 7,08–10,08 t/ha vahele. Sõnnikul või liblikõielistel kultuuridel põhinev 

mahesüsteem parandab mulla vee mahutavust, veeläbilaskmisvõimet ning mullas vee 

kogumise tõhusust (Lotter et al. 2003). Ekstreemsetes ilmastikuoludes (põud, liigne vihm) 

võivad mahesüsteemis kasvatatud kultuuride saagikus ületada tavasüsteemis kasvatatud 

kultuuride saagikuse järeldas Lotter et al. (2003) 21 aastat kestnud katse tulemusena, uurides 

ilmastiku mõju tavasüsteemi ja mahesüsteemi erinevate kultuuride saagikusele. 

 

Teadaolevalt sõltub biomass tugevalt saagistruktuuri elementidest nagu taimede arv, 

üldvõrsete arv, ja produktiivvõrsete arv pinnaühiku kohta. 2014. aasta usutavalt madalam 

biomassi saagikus tavasüsteemis on ilmselt põhjustatud väetusvariantide keskmisena 21% 

väiksemast talvitunud taimede arvust kui 2013. a. (joonis 4). 

 

 

Joonis 4. Taimede arv pinnaühikul aastatel 2013 ja 2014. Vearibad tähistavad standardvigu ja tähed 

näitavad statistiliselt usutavaid erinevusi. *N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – mineraalse N 

kogus 50, 100 ja 150 kg N/ha vastavalt; **Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust. 
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Märkimisväärselt väiksem taimede arv pinnaühiku kohta 2014. aastal võis olla põhjustatud 

erinevustest talvitumistingimustes. 2014. aastal avaldas ilmselt kõige rohkem negatiivset 

mõju taimikule jaanuarikuu teises ja kolmandas dekaadis esinev külm (-9,7 ja -15,7 °C, 

vastavalt), samas kui lumikate toodud perioodil kas puudus täielikult või oli minimaalne. 

  

 

3.2.2 Talinisu terasaak 

 

Kahefaktoriline dispersioonanalüüs näitas, et variant, st viljlelusviis ja erinev lämmastikuline 

toitumine (F6;49=9,66) omas usutavat mõju talinisu terasaagile. Katseaasta ilmastik 

(F1;54=0,27) ei mõjutanud usutavalt terasaaki. Kahefaktoriline dispersioonanalüüs üksnes 

mahesüsteemile eraldi näitas, et sõnnikuga väetamine ja vahekultuuride kasutamine 

lämmastikuallikana (F2;21=0,67) ei omanud mahesüsteemis usutavat mõju talinisu terasaagile. 

Aastate 2013–2014 keskmisena saadi statistiliselt usutavalt suuremad saagid tavasüsteemis 

mineraalse lämmastikuga väetatud variantidelt (joonis 3), saagikuse kõikumine oli 3890–4060 

kg/ha, kusjuures tavasüsteemi väetatud variandid üksteisest usutavalt ei erinenud. 

Mahesüsteemi variantide terasaagid olid tavasüsteemi omadest usutavalt väiksemad, 

väljaarvatud M2 variant, mis ei erinenud usutavalt variandist N150. Mahesüsteemi saagikus 

jäi vahemikku 3268–3544 kg/ha, kusjuures saakide suurte kõikumiste tõttu korduste vahel ei 

erinenud mahesüsteemi variandid üksteisest usutavalt. Variandi N0 usutavalt väiksem 

terasaak on põhjustatud teatud määral lindude poolt tekitatud kahjust katsepõllul. 
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Joonis 3. Katseaastate 2013–2014 keskmine talinisu terasaak mahe- ja tavasüsteemis varianditi. 

Erinevad tähed joonisel näitavad statistiliselt usutavaid erinevusi. *M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, mille  

ainus lämmastiku allikas oli külvikorras kasvanud liblikõieliste kultuuride poolt 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 – mineraalse N kogus 50, 100 ja 150  kg N/ha vastavalt;  **Erinevad 

tähed tähistavad usutavat erinevust. 

 

 

Antud katses talinisu terasaagid olid mahesüsteemis kahe katseaasta keskmisena 8,9–19,5% 

väiksemad kui tavasüsteemi lämmastikuga väetatud variantide saagid. Kirjandusest on leida, 

et mahe teraviljade saagid Põhja-Euroopas on keskmiselt 30% ja Ida-Euroopas 20% 

väiksemad võrreldes tavasüsteemis kasvatatud teraviljadega (de Ponti et al. 2012). Meie katse 

väike saagi erinevus viljelusviiside vahel tuleneb ilmselt tavasüsteemi lämmastikuga väetatud 

variantide suhteliselt kesisest saagist katseaastatel. Näiteks sama katse I rotatsiooni aastatel 

2008–2012 saadi talinisu saagiks 5160–5580 kg/ha (Alaru et al. 2014) või 2004–2008 aastate 

Sakus läbiviidud põldkatse talinisu keskmine saagikus väetusfoonil 100 kg N/ha oli 5440 

kg/ha (Järvan et al. 2012). 

 

Mineraalse lämmastikuga väetatud variantidest, mis üksteisest küll usutavalt ei erinenud, oli 
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sai lämmastikväetist (NH4NO3) 150 kg N/ha. Lämmastik on küll kõige tähtsam üksik määraja 

saamaks kõrget ja kvaliteetset saaki (Wolfe et al. 2008; Zörb et al. 2014). Kuid ühekülgne 

lämmastikuga väetamine võib rikkuda taimekasvuks vajalike toiteelementide omavahelist 

tasakaalu, mistõttu võib saagikus ja lämmastikväetiste kasutamise efektiivsus jääda madalaks, 

leidis Järvan et al. (2012) tehtud põldkatses, kus 100 kg N/ha lisati juurde 10 kg S/ha, mille 

tulemusena suurenes katse keskmisena talinisu saak 17,6% üksnes lämmastikväetise mõjul. 

 

Hästi komposteerunud sõnnik (M3) või vahekultuuride kasvatamine (M2) ei andnud 

mahesüsteemis usutavat saagilisa võrreldes kontrollvariandiga (M1). Sarnane tulemus on 

saadud ka Taanis 1998.–2004. aastatel läbiviidud erineva mullastikuga põldkatsetes 3 

erinevas asukohas. Mitte üheski asukohas aastate keskmine talinisu terasaak kontrollvariandis 

usutavalt ei erinenud variandist, kus kasvatati vahekultuure. Samas katses sõnniku lisamine 

(50 t/ha) tõi kaasa 2 asukohas saagi usutava suurenemise, ühes katse asukohas ei omanud see 

usutavat mõju saagile (Olesen et al. 2009). Meie katses kevadel sõnnikuga mulda viidud 

lämmastikust enamus ilmselt ei olnud taimedele kättesaadav nende intensiivsel 

kasvuperioodil (maikuus). Orgaaniline lämmastik muundatakse taimedele omastatavaks 

mineraalseks lämmastikuks mullas. Esimesel aastal ainult 20% sõnnikus olevast lämmastikust 

mineraliseerub (Kärblane 1996; Pang, Letey 2000). 

 

 

3.2 Talinisu kvaliteet 

 

Talinisu kvaliteet mahe- ja tavasüsteemis erinevate lämmastikväetiste normide juures määrati 

viie parameetri alusel: 1000 tera mass (g), mahumass (g/l), langemisarv (s), kleepvalgu 

sisaldus (%) ja proteiinisisaldus (%). 
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3.2.1 Viljelusviisi mõju 1000 tera massile ja mahumassile 

 

Kahefaktoriline dispersioonanalüüs näitas, et 1000 tera massile ja mahumassile avaldas 

usutavat mõju viljlelusviis ja erinev lämmastikuline toitumine (F6;49=10,62 ja F6;49=2,83, 

vastavalt), kui ka katseaasta ilmastik (F1;54=203,30 ja F1;54=1010,38, vastavalt). 

Kahefaktoriline dispersioonanalüüs üksnes mahesüsteemile näitas, et sõnnikuga väetamine ja 

vahekultuuride kasutamine lämmastikuallikana (F2;21=0,34 ja F2;21=0,72, vastavalt) ei omanud 

mahesüsteemis kummalegi kvaliteedi parameetrile usutavat mõju. 2013. aastal 1000 tera mass 

varieerus vahemikus 45,5 g mahesüsteemis (variant M3), kuni 48,9 g tavasüsteemis (variant 

N100) ning 2014. aastal vahemikus 41,2 g mahesüsteemis (variant M2), kuni 44,6 g 

tavasüsteemis (variant N100). 2013. aastal mahumass varieerus vahemikus 798 g/l 

mahesüsteemis (variant M3), kuni 814 g/l tavasüsteemis (variant N100) ning 2014. aastal 

vahemikus 758 g/l tavasüsteemis (variant N150), kuni 778 g/l mahesüsteemis (variant M3). 

 

Talinisu kvaliteet määratakse mitmete näitajate alusel, sealhulgas 1000 tera mass (Mazzoncini 

et al. 2014). Kirjanduses leiduvate uurimustööde tulemused viljelusviiside ja mineraalsete 

lämmastikväetiste mõju kohta talinisu 1000 tera massile on väga varieeruvad. Hildermann et 

al. (2009), Shirazi et al. (2014) ja Mayer et al. (2015) leidisd, et 1000 tera mass on usutavalt 

suurem mineraalset lämmastikväetist ja taimekaitsevahendeid kasutades. Viimane on 

kooskõlas ka antud töö tulemustega (joonis 6), eriti ilmekalt avaldub see 2013. aastal, mil 

variantidelt N100 ja N150 saadi suurimad 1000 tera massid (48,9 ja 48,8 g vastavalt). Siiski 

katseaastal 2014 mineraalne lämmastikväetis 1000 tera massile usutavat mõju ei oma, 

kusjuures suurim tulemus saadi variandist N100 (44,6 g) ning andes 150 kg N/ha on juba 

märgata usutavat 1000 tera massi langust. Samuti oli katseaastate ilmastikul usutav mõju 

1000 tera massile, mistõttu 2013. aastal talinisu 1000 tera mass kõigi variantide keskmisena 

oli 8% suurem kui 2014. aasta sama näitaja. 
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Joonis 6. 2013. ja 2014. aasta 1000 tera mass korduste ja variantide keskmisena mahesüsteemis ning 

korduste keskmisena tavavsüsteemi erinevates väetusvariantides. *N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, 

N100, N150 – mineraalse N kogus 50, 100 ja 150  kg N/ha vastavalt; Vearibad tähistavad standardvigu ja tähed näitavad 

statistiliselt usutavaid erinevusi. 

 

 

Antud katses tavasüsteemis on kõik variandid mõlemal katseaastal usutavalt suuremad 

mahesüsteemi variantide keskmisest 1000 tera massist (mahesüsteemi variantide vahel 

puudus usutav erinevus). Inglismaal 2004–2008 aastatel läbiviidud põldkatses sai Bilsborrow 

et al. (2013) igal katseaastal kõige suurema 1000 tera massi variandilt, kus mulla viljakuse 

tagamine toimus vastavalt mahepõllumajanduslikele nõudmistele, kuid taimekaitseks kasutati 

tavaviljeluses lubatud keemilisi taimekaitsevahendeid. Viimane näitab, et keemiline 

taimekaitse on tähtis tagamaks saagi võimalikult suurt 1000 tera massi. See seletab ka antud 

töö tulemust, miks variandis N0 saadi mõlemal katseaastal usutavalt suurem 1000 tera mass 

võrreldes mahesüsteemiga, kuigi lämmastiku sisend (eelkultuurid M2 ja komposteerunud 

sõnnik M3) oli neis kogumahult suurem (joonis 6). Vastupidiselt antud töös saadud 

tulemustele leidis Váňová et al. (2008), et mahesüsteemis saavutab talinisu suurema 1000 tera 

massi (44,4 g) võrreldes tavasüsteemi variantidega (39,9, 40,2 ja 40,5 g vastavalt), kus anti 

mineraalset lämmastikku  90, 120 ja 220 kg N/ha. Mäder et al. (2007), Mazzoncini et al. 
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(2007) ja Mazzoncini et al. (2014) aga leidsid, et viljelusviis ei oma usutavat mõju 1000 tera 

massile. 

 

Mahumass ei näita alati objektiivselt teravilja kvaliteeti, kuna sõltub peale vilja prahisuse ka 

terade kujust ja endospermi tihedusest (Abiks põllumajandussaaduste... 2013). Aastal 2013 on 

mahumass mõlemas viljelusviisis ja kõikides variantides usutavalt suurem 2014. aasta 

näitajast (joonis 7). Mahumassi mõjutab negatiivselt sademete rohkus tera täitumise perioodil, 

mille tulemusena toitainete voog vegetatiivorganitest teradesse on takistatud ja tulemuseks on 

krobelise pinnaga terad (Rharrabti et al. 2003). Tera täitumise perioodil juunis ja juulis esines 

katseaastal 2013 sademeid 115 mm ning katseaastal 2014 sademete summa 175 mm. Paljude 

aastate keskmine sademete summa antud perioodil 147 mm. Ülaltoodu on ilmselt põhjuseks, 

miks 2014. aastal kõikides variantides olid usutavalt väiksemad mahumassid. Tavasüsteemis 

2014. aastal mida rohkem mineraalset lämmastikväetist pandi seda väiksemaks läks 

mahumass. 

 

 

Joonis 7. 2013. ja 2014. aasta mahumass korduste keskmisena ja variantide keskmisena 

mahesüsteemis ning korduste keskmisena tavavsüsteemis erinevates väetusvariantides. *N0 – 

tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – mineraalse N kogus 50, 100 ja 150  kg N/ha vastavalt; Vearibad tähistavad 

standardvigu ja tähed näitavad statistiliselt usutavaid erinevusi. 
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Kirjandusest võib leida tulemusi, kus suurem mahumass on saavutatud tavasüsteemis 

(Hildermann et al. 2009), kui ka mahesüsteemis (Zuchowski et al. 2011). Olenevalt 

katseaastast on mõlemad variandid esindatud ka antud katses. 2013. aastal tavasüsteemis 

mahumass ületas usutavalt mahesüsteemi mahumassi näitajaid, samas kui 2014. aastal oli 

tulemus vastupidine. Bilsborrow et al. (2013) tõdesid pikajalise põldkatse tulemusena, et 

mahumassi mõjutab tugevalt lisaks taime lämmatiku kättesaadavusele ka keemiliste 

taimekaitsevahendite kasutamine. Nii saadi kõige suuremad mahumassid variatides, kus 

mullaviljakuse tagamine toimus mahesüsteemile omaselt, kuid taimekaitseks kasutati 

tavasüsteemile omaseid kemikaale. Viimane seletab ka mõlemal katseaastal kontorllvariandi 

(N0) märkimisväärselt suurt mahumassi, olles 2014. aastal suurem kui mineraalse 

lämmastikväetisega väetatud variandid. 

 

Vastavalt Eesti ühe suurima teravilja kokkuostja ja töötleja Tartu Mill AS tarnijatele 

kehtestatud nisu kvaliteedinäitajate alusel peab mahumass olema vähemalt 770–730 g/l 

tulenevalt kategooriast (Tartu Mill 2014). Antud katses mahesüsteemis mahumass ületas 

mõlemal katseaastal kõrgeima kvaliteedi kategooria nõude ning tavasüsteemis 2013. aastal iga 

variant, kujsuures 2014. aastal ei ületanud tavasüsteemis mitte ükski variant toodud nõuet. 

Siiski ületasid 2014. aastal tavasüsteemi kõik variandid vähemalt miinimumnõude. Saadud 

väärtused mahesüsteemis tõestavad, et mahumassi kui kvaliteedinäitaja heade tulemuste 

saavutamine ei ole mahepõllumajanduses suureks probleemiks, nagu näiteks on seda 

saagikuse ja proteiinisisalduse erinevus. 

 

 

3.2.3 Viljelusviisi mõju langemisarvule 

 

Kahefaktoriline dispersioonanalüüs näitas, et langemisarvule avaldab antud katses usutavat 

mõju katseaasta ilmastik (F1;54=5,21). Viljlelusviis ja erinev lämmastikuline toitumine ei 

omanud usutavat mõju (F6;49=2,27). 2013. aastal varieerus langemisarv vahemikus 344 

sekundit (variant N100), kuni  431 sekundit (variant N50) ning 2014. aastal 319 sekundit 

(variant M1), kuni 410 sekundit (variant M3). 



48 

 

 

Langemisarv sõltub tärklist lagundavate ensüümide, eelkõige α-amülaasi aktiivsusest (Abiks 

põllumajandussaaduste... 2013; Mares, Mrva 2008). Kvaliteetse lõpptoodangu tagamiseks 

peab nisu langemisarv olema vähemalt 240–250 s (Ruzgas, Liatukas 2008; Järvan et al. 

2012), kuid ei tohiks ületada 400 sekundit. Vastasel juhul α-amülaasi aktiivsus on vastavalt 

kas liiga kõrge või liiga madal (Pomeranz 1988; Mares, Mrva 2008). Langemisarv antud 

katses 2013. aastal jäi kvaliteetse lõpptoodangu tagamiseks vajalikesse piiridesse ainult 

variantides N0, N100 ja N150 (398, 344 ja 354 s, vastavalt) (joonis 8), kusjuures ülejäänud 

variantides ulatus langemisarv üle 400 s. 2014. aasta andis parema tulemuse, ainult 

mahesüsteemis variant M3 (410 s.) ületas 400 s piirmäära. 

 

 

Joonis 8. 2013. ja 2014. aasta langemisarv korduste ja variantide keskmisena mahesüsteemis ning 

korduste keskmisena tavavsüsteemi erinevates väetusvariantides. *N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, 

N100, N150 – mineraalse N kogus 50, 100 ja 150  kg N/ha vastavalt; Vearibad tähistavad standardvigu ja tähed näitavad 

statistiliselt usutavaid erinevusi. 

 

 

Antud katse tulemused on kooskõlas Mazzoncini et al. (2014) ja Mayer et al. (2015) 

pikaajaliste põldkatsete tulemustega, viljelusviis ei mõjuta talinisu langemisarvu. Mayer et al. 

(2015) leidis, et langemisarv on tugevalt mõjutatud ilmastikutingimustest. Käesolevas katses 
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2014. aastal üldiselt madalam langemisarv on ilmselt põhjustatud suuremast sademete hulgast 

juulis (talinisu terade täitumisperiood) ja hilisemast koristusajast (5. august) võrreldes 2013. 

aastaga (30 juuli). Koristusega hilinemine alandab langemisarvu, seeläbi halveneb ka tärklise 

ja proteiinide kvaliteet (Johansson 2002; Kuht et al. 2013). Langemisarvu vähendavad ka 

rohked kasvu- ja koristusaegsed sademed, mis on tärklise ja proteiinide 

lagundamisprotsesside tulemuseks (Johansson 2002; Abiks põllumajandussaaduste... 2013), 

antud katses oli vegetatsiooniperioodi sademete summa 2013. aasta 192,4 mm ning 2014. 

aasta 272 mm. Mares, Mrva (2008) leidsid et α-amülaasi aktiivsust tõstab usutavalt (vähendab 

langemisarvu) temperatuuri langus perioodil umbes 25–30 päeva õitsemisjärgselt. Antud 

katses 2014. aastal esines märkimisväärselt madalam temperatuur juunikuu teises ja 

kolmandas dekaadis (12 ja 11,6 °C vastavalt), samas kui 2013. aastal oli toodud perioodi 

temperatuur kõrgem pikaajalisest keskmisest (18,7 ja 21,9 °C vastavalt). Toodu võib olla 

samuti üks põhjustest miks langemisarv 2014. aasta on usutavalt väiksem.  

 

 

3.2.4 Viljelusviisi mõju kleepvalgu sisaldusele 

 

Kahefaktoriline dispersioonanalüüs näitas, et nii viljelusviis ja erinev lämmastikuline 

toitumine (F6;49=11,81), kui katseaasta ilmastik (F1;54=19,56) omasid usutavat mõju 

kleepvalgu sisaldusele. Kahefaktoriline dispersioonanalüüs üksnes mahesüsteemile näitas, et 

sõnnikuga väetamine ja vahekultuuride kasutamine lämmastikuallikana (F2;21=1,06) ei 

omanud mahesüsteemis usutavat mõju kleepvalgu sisaldusele. Kleepvalgu sisaldus 2013. 

aastal varieerus vahemikus 20,8% mahesüsteemis (variant M3) kuni 28,9% tavasüsteemis 

(variant N150) ning 2014. aastal vahemikus 19% mahesüsteemis (variant M3) kuni 23,9% 

tavasüsteemis (variant N100). 

 

Kleepvalk oma unikaalsete omaduste poolest on oluline näitaja nisu kvaliteedi hindamisel 

(Lepajõe 1984; Abiks põllumajandussaaduste... 2013). Vastavalt Tartu Mill AS poolt 

tarnijatele kehtestatud nisu kvaliteedinäitajate alusel peab kleepvalgu sisaldus olema vähealt 

21%, ideaalis vähemalt 28% (Tartu Mill 2014). Antud katses mahesüsteemis ületas mõlemal 
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katseaastal kleepvalgu sisalduse miinimumnõude variant M1 (21,3% ja 21% vastavalt 2013. 

ja 2014. aastal) ning 2013. aastal ka variant M2 (22,5%). Tavasüsteemis ületasid mõlemal 

katseaastal kõik variandid vähemalt miinimumnõude (21%), olles suurim 2013. aastal 

variandis N150 (28,9%). 

 

Antud katses tavasüsteemis antava mineraalse lämmastikväetise kogus mõjutas usutavalt 

kleepvalgu sisaldust. Seda on eriti hästi näha 2013. aastal, kui suurem mineraalse 

lämmastikväetise kogus annab suurema kleepvalgu sisalduse (joonis 9). Samale tulemusele on 

jõudnud ka Järvan et al. (2012). 2014. aastal aga ei tule mineraalse lämmastikväetise mõju 

esile. Põhjuseks ilmselt erinevus katseaasta ilmastikutingimustes. Mahesüsteemis 

vaheluktuuride kasvatamine või komposteerunud sõnniku kasutamine ei oma usutavat 

erinevust mahesüsteemi kontrollvariandist. Mahesüsteemis jäi kleepvalgu sisaldus keskmiselt 

2013. aastal 15% ja 2014. aastal 13% madalamaks võrrelduna tavasüsteemi variantide 

keskmise kleepvalgu sisaldusega. Tulemus on kooskõlas Hildermann et al. (2009), 

Ceseviciene et al. (2012) ja Mayer et al. (2015) põldkatsete tulemustega: tavasüsteemis on 

talinisul suurem kleepvalgu sisaldus kui erinevatel väetusfoonidel mahesüsteemi variantidel. 
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Joonis 9. 2013. ja 2014. aasta kleepvalgu sisaldus teras korduste keskmisena ja variantide keskmisena 

mahesüsteemis ning korduste keskmisena tavavsüsteemis erinevates väetusvariantides. *N0 – 

tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – mineraalse N kogus 50, 100 ja 150  kg N/ha vastavalt; Vearibad tähistavad 

standardvigu ja tähed näitavad statistiliselt usutavaid erinevusi. 

 

 

Ceseviciene et al. (2012) leidis, et kleepvagu sisaldust mõjutab oluliselt katseaasta ilmastik. 

Ceseviciene et al. (2012) põldkatse 2008. ja 2009. aasta vegetatsiooniperioodi temperatuur 

(15,1–15,5 °C) oli väga sarnane pika-ajalise keskmisega (15,1 °C), siis sademete summa 

antud perioodil kõikus aastate lõikes märkimisväärselt, olles esimesel katseaastal 110 mm 

(59% keskmisest) ning teisel aastal 285 mm (153% keskmisest). Ceseviciene et al. (2012) sai 

2009. aastal usutavalt suurema kleepvalgu sisalduse talinisus. Antud katses tera täitumise 

perioodil juunis ja juulis esines katseaastal 2013 sademeid 115 mm ning katseaastal 2014 

sademete summa 175 mm. Paljude aastate keskmine sademete summa antud perioodil oli 147 

mm. Vastupidiselt Ceseviciene et al. (2012) tulemustega andis rohkem sademeid 2014. aastal 

tulemuseks väiksema kleepvalgu sisalduse. Usutavalt väiksem kleepvalgu sisaldus 2014. 

aatsal võis olla põhjustatud antud katseaastal märkimisväärselt madalamast temperatuurist 

tera täitumise perioodil juunikuu teises ja kolmandas dekaadis (12 ja 11,6 °C vastavalt), 

samas kui 2013. aastal oli toodud perioodi temperatuur kõrgem pika-ajalisest keskmisest 

(18,7 ja 21,9 °C, vastavalt). Temperatuuri langus tera täitumise perioodil tõstab α-amülaasi 
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aktiivsust (Mares, Mrva 2008) ja kiirendab tärklise ja proteiinide lagundamisprotsesse 

(Johansson 2002). Võib arvata, et 2014. aastal madalam kleepvalgu sisaldus on seotud madala 

langemisarvuga (joonis 8), sest viimane on mõjutatud tärklise ja proteiinide 

lagundamisprotsessidest teras (Johansson 2002). 

 

 

3.2.5 Viljelusviisi mõju gluteeniindeksile 

 

Kahefaktoriline dispersioonanalüüs näitas, et gluteeniindeksile avaldab antud katses usutavat 

mõju katseaasta ilmastik (F1;54=14,90). Viljelusviis ja erinev lämmastikuline toitumine ei 

omanud usutavat mõju (F6;49=0,88). Gluteeniindeks varieerus 2013. aastal vahemikus 79,1% 

tavasüsteemis (variant N50), kuni 87,8% mahesüsteemis (variant M1) ning 2014. aastal 

vahemikus 77,6% tavasüsteemis (variant N0), kuni 80,3% mahesüsteemis (variant M3). 

 

Gluteeniindeks on üks kvaliteedi näitajatest, mida kasutatakse taigna küpesetusomaduste 

hindamiseks (Hildermann et al. 2009). Talinisu puhul on optimaalseks gluteeniindeksi 

vahemikuks 60–90% (Ingver 2012; Abiks põllumajandussaaduste... 2013). Käesolevas töös 

jäi mõlemal katseaastal, mõlemas viljelussüsteemis gluteeniindeks hea kvaliteediga jahu 

tagamiseks optimaalsetesse piiridesse (joonis 10). 
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Joonis 10. 2013. ja 2014. aasta gluteeniindeks talinisu jahus korduste keskmisena ja variantide 

keskmisena mahesüsteemis ning korduste keskmisena tavavsüsteemis erinevates väetusvariantides. 

*N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – mineraalse N kogus 50, 100 ja 150  kg N/ha vastavalt; Vearibad 

tähistavad standardvigu ja tähed näitavad statistiliselt usutavaid erinevusi. 

 

 

Antud katse tulemus on kooskõlas Mazzoncini et al. (2007) katse tulemustega, viljelusviis ei 

mõjuta gluteeniindeksit. Usutavalt suurem gluteeniindeks 2013. aastal mahesüsteemis 7,7% ja 

tavasüsteemis 5% võrrelduna 2014. aastaga on põhjustatud kasvuaasta vegetatsiooniperioodi 

ilmastikutingimuste erinevusest. Lepajõe (1984) kirjutab, et kleepvalgu elastsus ja venivus 

sõltub ilmastikust, andes parema tulemuse kõrgema temperatuuri ja väiksema sademete 

summa juures. Antud katses oli keskmine temperatuur vegetatsiooniperioodil aprillist–juulini 

2013. aastal 13,6 °C ja 2014. aastal 12,8 °C ning sademete summa toodud perioodil 192,4 mm 

ja 272 mm, vastavalt. Kõrgem temperatuur ja väiksem sademete summa 

vegetatsiooniperioodil ilmselt põhjustas 2013. aastal usutavalt suurema gluteeniindeksi 

võrrelduna 2014. aastaga. 

 

Antud katses esines 2013. aastal kleepvalgu ja gluteeniindeksi vahel tugev negatiivne 

korreltasioon (R=-0,44, p < 0,01), samas kui 2014. aastal usutav korrelatsioon puudus. 
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Põhjuseks 2014. aastal gluteeniindeksi puhul variantide ja viljelussüsteemi vahel usutavad 

erinevused puuduvad ning kleepvalgul küll esineb viljelussüsteemide vahel usutav erinevus, 

kuid süsteemide siseselt variantide vahel praktiliselt see puudub (joonis 9). Tulemust kinnitab 

ka Ceseviciene et al. (2009) Leedus läbiviidud ja Hildermann et al. (2009)  Šveitsis läbiviidud 

põldkatsed, mille tulemustena saadi samuti negatiivne korrelatsioon toodud näitajate vahel. 

 

 

3.2.6 Viljelusviisi mõju proteiinisisaldusele 

 

Ühefaktoriline dispersioonanalüüs näitas, et viljelusviis ja erinev lämmastikuline toitumine 

(F6;21=51,58) omas usutavat mõju tera proteiini sisaldusele. Ühefaktoriline dispersioonanalüüs 

üksnes mahesüsteemile näitas, et sõnnikuga väetamine ja vahekultuuride kasutamine 

lämmastikuallikana (F2;9=1,99) ei omanud mahesüsteemis usutavat mõju proteiini sisaldusele. 

Proteiini sisaldus 2013. aastal varieerus vahemikus 11,3% mahesüsteemis (variant M3) kuni 

16,1% tavasüsteemis (variant N150). 

 

Tera proteiinisisaldust kui üht olulisemat nisu kvaliteedinäitajat mõjutavad paljud 

parameetrid, näiteks klimaatilised tingimused, sort, lämmastikväetise kogus, lämmastikväetise 

andmise aeg, mulla lämmastiku sisaldus ja vee kättesaadavus tera täitumise perioodil 

(Campbell et al. 1981; Rharrabti et al. 2003). Antud töös avaldub ilmekalt mineraalse 

lämmastikväetise mõju nisu tera proteiini sisaldusele, olles usutavalt suurem 150 kg N/ha 

väetiskoguse juures ning väikseim mahesüsteemis (joonis 11). Mahesüsteemis usutavalt 

väiksem proteiinisisaldus on ilmselt põhjustatud väiksemast lämmastiku sisendist ja 

kättesaadavusest tera täitumise perioodil võrreldes tavasüsteemiga (Poutala et al. 1994). 

Kontrollvariandi (N0) üllatavalt suur proteiinisisaldus võrreldes mahesüsteemi variantidega 

tuleneb ilmselt kontorllvariandi suhteliselt väikesest terasaagist (joonis 3) (Hildermann et al. 

2009). 
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Joonis 11. 2013. aasta proteiinisisaldus teras korduste keskmisena mahe- ja tavasüsteemi erinevates 

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

liblikõieliste kultuuride poolt 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 –

mineraalse N kogus 50, 100 ja 150  kg N/ha vastavalt;  **Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust. 

 

 

Vastavalt Tartu Mill AS poolt tarnijatele kehtestatud nisu kvaliteedinäitajatele peab proteiini 

sisaldus olema vähealt 10%, tagamaks kõige kõrgemat kvaliteeti vähemalt 14% (Tartu Mill 

2014). Antud katses mõlemas süsteemis ületasid proteiinisisalduse miinimumnõude kõik 

variandid, kusjuures 100 kg N/ha ja 150 kg N/ha väetuskoguse juures saadi vajalik 

proteiinisisaldus tagamaks kõrgeim kvaliteet. 

 

Kirjandusest leiduvalt jääb mahenisu proteiinisisaldus üldiselt 3–20% madalamaks võrreldes 

mineraalse lämmastikväetise kasutusega (Mazzoncini et al. 2007; Zuchowski et al. 2011; 

Bilsborrow et al. 2013). Antud töös jäi mahesüsteemis proteiinisisaldus variantide keskmisena 

18% madalamaks võrrelduna tavasüsteemi variantide keskmisega. Sarnasele tulemusele, kus 

tavasüsteemis nisu proteiinisisaldus ületab mahenisu toodud näitaja, on jõutud ka varasemates 

katsetes (Langenkämper et al. 2006; Mazzoncini et al. 2007; Mäder et al. 2007; Váňová et al. 

2008; Zuchowski et al. 2011; Ceseviciene et al. 2012; Bilsborrow et al. 2013). Siiski võib 
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kirjandusest leida ka tulemusi, kus viljelusviis ei ole omanud usutavat mõju 

proteiinisisaldusele (Mazzoncini et al. 2014). 

 

Talinisu küpsetuskvaliteet sõltub suuresti proteiini kvantiteedist, aga ka kvaliteedist 

(Hildermann et al. 2009). Kui proteiini kvantiteet on kirjanduse ja antud töö põhjal oluliselt 

madalam mahesüsteemis, siis kirjanduse põhiselt võib väita, et kvaliteet (inimorganismile 

vajalike toitainete seisukohalt) on jällegi parem mahesüsteemis, seda asendamatute 

aminohapete sisalduse poolest (Rembialkowska 2007). Maheviljelus mõjub samuti 

positsiivselt nisujahu ja kliide fenoolide sisaldusele (Mazzoncini et al. 2007). 

 

Antud katses jäi kleepvalgu- ja proteiinisisaldus mahesüsteemis usutavalt väiksemaks. 

Kleepvalgu- ja proteiinisisalduse vahel 2013. aastal esines tugev positiivne korrelatsioon 

(R=0,87; p < 0,01), nagu on leidnud ka Ceseviciene et al. (2012) ja Kuht et al. (2013). 

Kirjandusest võib ka leida, et kogu proteiini osakaal nisu teras on negatiivses korrelatsioonis 

kleepvalgu kvaliteediga (Rharrabti et al. 2003). Seda kinnitas ka antud katse tulemus, 

proteiinisisalduse ja gluteeniindeksi vahel 2013. aastal esines negatiivne korrelatsioon (R=-

0,35). Siiski ei kinnita kõik uurimused gluteni kvaliteedi langust proteiinisisalduse tõustes, 

Mäder et al. (2007) leidis pikaajalise põldkatse tulemusena, et suurem kleepvalgu sisaldus 

tavasüsteemis ei vähendanud viimase küpsetuskvaliteeti. Kirjandusest kättesaadava teabe 

põhjal võib siiski väita, et hoolimata väiksemast saagikusest, proteiini- ja 

kleepvalgusisaldusest on maheteraviljadest toodetel mitmeid eeliseid. Maheteravili on vähem 

saastunud mükotoksiinide ja mürgiste elementidega, mille tulemusena väheneb allergiliste 

reaktsioonide tekkimise oht inimestel. Samuti sisaldavad nad rohkem antioksüdante ja 

bioaktiivseid aineid kasvuaja suurema biootilise ja abiootilise stressi tagajärjel (Grinder-

Pedersen et al. 2003; Huber et al. 2011; Vrček et al. 2014). 
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Mahesüsteemis peamiseks gluteeni- ja proteiinisisaldust limiteerivaks teguriks on lämmastiku 

kättesaadavus tera täitumise perioodil. Tõstmaks nisu proteiinisisaldust mahesüsteemis, peaks 

eelnevaks kultuuriks kindlasti olema liblikõieline kultuur, eelistatuna ritsiku perekonda 

kuuluvat kultuuri, seda enam, et tegu on mahepõllumajanduses põhilise orgaanilise 

lämmastiku allikaga. Samuti peaks porteiinisisalduse tõstmiseks kasutama maheväetisi, kus 

on suurem sisaldus taimele omastatavat lämmastikku (kana sõnniku graanulid ja biogaasi 

sete)  (Bilsborrow et al. 2013). 
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KOKKUVÕTE 

 

Viljelusviisi ja orgaanilise ning mineraalse lämmastikväetise mõju analüüs talinisu ’Fredis’ 

füsioloogilise küpsuse saabumise kiirusele, saagile ja kvaliteedi parameetritele andis 

käesolevas katses järgmised tulemused: 

 

 Püstitatud hüpotees, et mahesüsteemis valmib talinisu varem lükati katse tulemustest 

lähtuvalt ümber. Füsioloogiline küpsus 2013. aastal saabus mahe- ja tavaviljeluse 

süsteemis 8. juulil. Vee kontsentratsioon nisu teras jäi füsioloogilise küpsuse 

saavutamise hetkel nii tava- kui mahesüsteemis 36–40% vahele. Lämmastikväetise 

kasutamine ei omanud tera täitumise perioodi pikkusele mõju. Siiski kuivainesisalduse 

tõus füsioloogilise küpsuse järgsel perioodil ehk vee kadu terades oli usutavalt kiirem 

maheviljeluse variantide taimedel ja see põhjustas ka terade 4–6 päeva varasema 

koristusküpsuse saabumise võrreldes tavasüsteemis kasvanud taimedega (18. ja 22.–

24. juulil 2013 vastavalt). Kiirem veekadu mahesüsteemis kasvanud talinisu taimede 

terades oli tingitud arvatavasti nende väiksemast 1000 tera massist ja mahumassist. 

  

 Aastate 2013–2014 keskmisena (aasta ei omanud usutavat mõju) saadi statistiliselt 

usutavalt suuremad saagid tavasüsteemis mineraalse lämmastikuga väetatud 

variantidelt, saagikuse kõikumine oli 3890–4060 kg/ha, kusjuures tavasüsteemi 

väetatud variandid üksteisest usutavalt ei erinenud. Mahesüsteemi variantide 

terasaagid olid tavasüsteemi mineraalse lämmastikväetisega väetatud variantidest 

usutavalt väiksemad, väljaarvatud M2 variant, mis ei erinenud usutavalt variandist 

N150. Mahesüsteemi saagikus jäi vahemikku 3268–3544 kg/ha. Hästi 

komposteerunud sõnnik (M3) või vahekultuuride kasvatamine (M2) ei andnud 

mahesüsteemis usutavat saagilisa võrreldes kontrollvariandiga (M1). Antud katse 

talinisu saagikus oli mahesüsteemis kahe katseaasta keskmisena 8,9–19,5% väiksem 
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kui tavasüsteemi lämmastikuga väetatud variantide saagid. Katse tulemused 

kinnitavad teist püstitatud hüpoteesi, et suurema lämmastiku kättesaadavusega talinisu 

tavasüsteemis annab suurema saagikuse võrrelduna mahe talinisuga. 

 

 Usutav mõju talinisu terasaagi kujunemisele oli tavasüsteemis saagistruktuuri 

elementidest aastate 2013–2014 keskmisena üld- ja produktiivvõrsete arvul 

pinnaühiku kohta (R=0,42; p < 0,01 ja 0,36, vastavalt) ja taime kohta (R=0,37 ja 0,40, 

vastavalt) ning kõrre pikkusel (R=0,39). Üldvõrsete ja produktiivvõrsete arv 

pinnaühiku kohta tavasüsteemis sõltusid usutavalt katseaasta ilmastikust, olles 

märgatavalt väiksemad 2014. aastal (talvekahjustus). Üldvõrsete arv pinnaühiku kohta, 

üld- ja produktiivvõrsete arv taime kohta ning kõrre pikkus sõltusid usutavalt antava 

mineraalse lämmastiku kogusest. Mahesüsteemis saagistruktuuri elementidest omas 

usutavat mõju talinisu terasaagi kujunemisele aastate 2013–2014 keskmisena kõrre 

pikkus ja pähikute arv peas (R=0,37 ja 0,46, vastavalt). Kõrre pikkust mõjutas 

usutavalt katseaasta ja variant, samas kui pähikute arv peas sõltus usutavalt ainult 

katseaasta ilmastikust. Korrelatsioonanalüüsist selgus, et talinisu terasaak oli 

tavasüsteemis aastate 2013–2014 keskmisena positiivses korrelatsioonis maapealse 

biomassiga (R=0,47; p < 0,01). Biomass sõltus usutavalt katseaasta ilmastikust ja 

variandist, olles usutavalt suurem 2013. aastal mineraalset lämmastikväetist saanud 

variantides (11,28–12 t/ha). 2014. aastal saadi suurim biomass variandilt N150 (9,58 

t/ha). Tavasüsteemis mõlemal katseaastal kõikus biomass 5,72–12 t/ha piires, 

mahesüsteemis jäi see 7,08–10,08 t/ha vahele. 

 

 Nii viljelusviis ja väetusvariant kui ka ilmastik omasid usutavat mõju 1000 tera 

massile ja mahumassile. Siiski mõlema kvaliteedi parameetri puhul mahesüsteemis 

kontrollvariandi, vahekultuuri ja komposteerunud sõnnikuga väetatud variantide vahel 

puudus usutav erinevus. 2013. ja 2014 aastal 1000 tera mass jäi mahesüstemi 

keskmisena (45,7 ja 42,2 g, vastavalt) 4,4% ja 3,9%, vastavalt väiksemaks võrrelduna 

tavasüsteemi keskmisega (47,8 ja 43,9 g, vastavalt). Mahumass 2013. aastal 

mahesüsteemis keskmisena (800 g/l) jäi 1,1% väiksemaks võrrelduna tavasüsteemi 

keskmisega (809 g/l). 2014. aastal aga ületas mahesüsteemis keskmine mahumass 

(774 g/l) 1,3% tavasüsteemi keskmist mahumassi (764 g/l). 
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 Langemisarvule avaldab antud katses usutavat mõju kasvuaasta ilmastik. Viljelusviis 

ega väetisvariant ei omanud usutavat mõju. 2013. aastal varieerus langemisarv 

vahemikus 344 sekundit (variant N100), kuni  431 sekundit (variant N50) ning 2014. 

aastal 319 sekundit (variant M1) kuni 410 skundit (variant M3). 

 

 Nii viljelusviis ja väetusvariant kui ka ilmastik omasid usutavat mõju kleepvalgu 

sisaldusele. Mahesüsteemisiseselt vaheluktuuride kasvatamine või komposteerunud 

sõnniku kasutamine ei omanud usutavat mõju kleepvalgu sisaldusele. Kleepvalgu 

sisaldus 2013. aastal varieerus vahemikus 20,8% mahesüsteemis (variant M3) kuni 

28,9% tavasüsteemis (variant N150) ning 2014. aastal vahemikus 19% mahesüsteemis 

(variant M3) kuni 23,9% tavasüsteemis (variant N100). 2013. aastal suurem 

mineraalse lämmastikväetise kogus annab suurema kleepvalgu sisalduse. Siiski 

variantide N0 ja N50 vahel usutav erinevus puudub. Aastal 2014. tavasüsteemis 

variantide N0, N100 ja N150 vahel usutav erinevus puudub, kusjuures N50 andis 

usutavalt väiksema tulemuse. 

 

 Gluteeniindeksile omas usutavat mõju katseaasa ilmatik. Viljelusviis ega väetusvariant 

ei omanud usutavat mõju. Gluteeniindeks varieerus 2013. aastal vahemikus 79,1% 

tavasüsteemis (variant N50), kuni 87,8% mahesüsteemis (variant M1) ning 2014. 

aastal vahemikus 77,6% tavasüsteemis (variant N0), kuni 80,3% mahesüsteemis 

(variant M3). 

 

 Viljelusviis ja väetusvariant omasid usutavat mõju talinisu proteiinisisaldusele. 

Mahesüsteemis sõnnikuga väetamine võrreldes selle süsteemi kontrollvariandiga ei 

suurendanud proteiinisisaldust. Töös avaldub ilmekalt mineraalse lämmastikväetise 

mõju nisu tera proteiinisisaldusele olles usutavalt suurem (16,1%) 150 kg N/ha 

väetiskoguse juures ning väikseim mahesüsteemis (11,5%). Mahesüsteemis usutavalt 

väiksem proteiinisisaldus on ilmselt põhjustatud väiksemast lämmastiku sisendist ja 

kättesaadavusest tera täitumise perioodil võrreldes tavasüsteemiga. Antud töös jäi 

mahesüsteemis proteiinisisaldus variantide keskmisena 18% madalamaks võrrelduna 
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tavasüsteemi variantide keskmisega. Kontrollvariandi (N0) üllatavalt suur 

proteiinisisaldus võrreldes mahesüsteemi variantidega tuleneb ilmselt kontorllvariandi 

suhteliselt väikesest terasaagist. Tulenevalt katse tulemustest leidis kinnitust kolmas 

hüpotees, et suurema lämmastiku kättesaadavusega talinisu tavasüsteemis annab 

suurema gluteeni- ja proteiinisisalduse jahus võrrelduna mahesüsteemiga. 

 

Tuginedes käesolevale uurimustööle, ei oma viljelusviis füsioloogilise küpsuse saabumisajale 

olulist mõju. Siiski usutavalt kiirem vee kadu terades pärast füsioloogilise küpsuse 

saavutamist põhjustas terade 4–6 päeva varasema koristusküpsuse saabumise võrreldes 

tavasüsteemis kasvanud taimedega (18. ja 22.–24. juulil 2013, vastavalt). Mineraalse 

lämmastikväetisega väetatud variandid andsid usutavalt suuremad terasaagid võrreldes 

mahesüsteemiga, kusjuures mahesüsteemis kõikide variantide ja tavasüsteemis väetatud 

variantide vahel usutav saagi erinevus puudus. Kvaliteedi näitajatest mahumass (g/l) andis 

2014. aastal mahesüsteemis usutavalt parema tulemuse. 1000 tera mass andis küll mõlemal 

katseaastal mahesüsteemis usutavalt väiksema tulemuse, kuid erinevuse suurusjärk oli siiski 

suhteliselt väikene. Gluteeniindeksile viljelusviisi usutav mõju puudus. Kleepvalgu- ja 

proteiinisisaldus jai mahesüsteemis aastate keskmisena vastavalt 15% ja 18% väiksemaks 

tavasüsteemi samadele näitajatele. Käesoleva katse tulemuste põhjal võib väita, et katses 

määratud kvaliteedi näitajate poolest on mahesüsteemis saadud tulemused kokkuostjate poolt 

kehtestatud nõuetele vastavad. Kaks aastat on siiski küllaltki lühike periood, et mingeid 

kindlaid järeldusi teha. Oluline on teemat edasi uurida, eriti just talinisu füsioloogilise 

küpsuse saavutamise kiiruse ning kvaliteedi seisukohalt sõltuvalt viljelusviisist. 
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THE EFFECT OF AGRICULTURAL MANAGEMENT ON THE 

YIELD AND QUALITY OF WINTER WHEAT 

SUMMARY 

 

The main objective of this master’s thesis was to evaluate the effects of cultivation practices 

and organic and mineral nitrogen fertilizer on the yield and quality of winter wheat variety 

’Fredis’. Also to determine the impact of cultivation practice on the arrival rate of 

physiological maturity. The field experiment was carried out in 2013 and 2014 in Estonian 

University of Life Sciences, Department of Plant and Grassland experimental field at Eerika. 

(58˚22’ N, 26˚40’ E). Five crop rotation system was used in both organic and conventional 

management, where the crop sequence was the following: winter wheat (Triticum aestivum 

L.), pea (Pisum sativum L.), potato (Solanum tuberosum L.), barley with undersown clover 

(Trifolium pratense L. and Hordeum vulgare L. ), clover (Trifolium pratense L.). In 2012 the I 

rotation ended. The data collected for current research comes from first and second year of II 

rotation, so in terms of winter wheat nitrogen nutrition for all the experiment varietis, it is the 

first after-effect of clover + fertilization depending on the variant. In the field experiment 

seven different fertilizer variants in four replications in organic and traditional management 

system were studied. In organic system: control M1 (legume crops grown in crop rotation), 

second variant M2 (M1 + catch crops) and third variant M3 (M2 + well-decomposed manure 

10 t/ha by top dressing; pHKCl - 7.0, DM - 48.0%; Ctot - 1:41% Ntot - 45 kg/ha; Ptot - 20 kg/ha; 

Ktot - 36 kg/ha). In addition to legumes grown in the crop rotation in conventional system 

mineral nitrogen fertilizer was used for extra nitrogen source. Four variants in conventinal 

system: N0P25K95, N50P25K95, N100P25K95 and N150P25K95. 

 

Based on the experiment results, the hypothesis that winter wheat will achieve physiological 

maturity before in organic system, was disproved. Physiological maturity in 2013 in organic 

and conventional system arrived on July 8. The water concentration in the wheat kernel at the 

physiological maturity remaind in both conventional and organic system between 36–40%. 

The use of nitrogen fertilizer had no effect on the lenght of grain filling period. However, in 

the period after physiological maturity, the increas of dry matter content or water loss in 
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grains was significantly faster in variants of organic system compared to plants from 

conventional system, which caused the arrival of harvest maturity 4–6 days earlier. The faster 

water loss in organic system winter wheat kernels was probably due to their lower 1000 

kernel mass and volume weight. 

 

Over the years of 2013 and 2014 average (the year did not have significant effect) statistically 

significant higher yields were harvested in conventional variants where mineral fetilizer was 

used, fluctuations in yield was 3890–4060 kg/ha, where as the fertilized variants in 

conventional system had no significant difference from each other. Grain yields from organic 

system were significantly lower compared to yields from minerally fertilized variants in 

conventional system, except variant M2 which did not differ significantly from variant N150. 

Grain yield from organic system ranged between 3268–3544 kg/ha. The use of well-

decomposed manure (M3) or catch crops (M2) had no significant effect on yield in organic 

system compared to control (M1). Over the average of two experimental years the yield of 

winter wheat in the organic system was 8,9–19,5% lower than nitrogen fetilized variants in 

conventional system. The experiment results confirm the second hypotheses that increased 

availability of nitrogen in conventional system gives higher yield of winter wheat comapred to 

organic system. 

 

Cultivation practices and different nitrogen input levels as well as the weather conditions had 

a significant effect on the 1000 kernel weight and the volume weight. However no significant 

difference for both quality parameters was observed between the variants and control in 

organic system. In the years of 2013 and 2014 the 1000 kernel weight in the average of all the 

variants in organic system (45,7 and 42,2 g, respectively) was 4,4% and 3,8% lower compared 

with average of variants in conventional system (47,8 and 43,9 g, respectively). In 2013 the 

volume weight in the average of organic system (800 g/l) was 1,1% lower compared to the 

conventional system average (809 g/l). However in 2014 the volume weight in average of 

organic system (774 g/l) exceeded 1,3% the average of conventional system volume weight 

(764 g/l). In this experiment the weather has significant effect on the falling number. In 2013 

falling number varied from 344 s (N100) up to 431 s (N50) and in the year of 2014 it varied in 

the range of 319 s (M1) to 410 s (M3). 
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Cultivation practices and nitrogen input levels as well as the weather conditions had 

significant effect on the gluten content. Within the organic system the use of catch crops nor 

the use of decomposed manure had no significant effect on the gluten content compared to 

control. In 2013 the gluten content varied from 20,8% in organic system (M3) up to 28,9% in 

conventional system (N150) and in 2014 from 19% in organic system (M3) up to 23,9% in 

conventional system (N100). In 2013 increased amount of mineral nitrogen fertilizer gives 

significantly higher gluten content. However no significant differnece between variants N0 

and N50. In 2014 no significant difference between variants N0, N100 and N150 in 

conventional system, while variant N50 had significantly lower gluten content. For gluten 

index only experiment year weather conditions had significant effect. In 2013 gluten index 

varied  between 79,1% in conventional system (N50) up to 87,8% in organic system (M1) and 

in 2014 between 77,6% in conventional system (N0) up to 80,3% in organic system (M3). 

 

Cultivation practices and different mineral nitrogen fertilizer input levels had a significant 

effect on protein content of winter wheat. Growing catch crops and use of decomposed 

manure as a nitrogen source in organic system had no significant effect on protein content. In 

this experiment the amount of mineral nitrogen used is evident expressively on the kernel 

protein content of winter wheat, being significantly higher (16,1%) on 150 kg N/ha of 

fertilizer use level and smallest in organic system (11,5%). Significantly lower protein content 

in organic system is probably due to lower nitrogen inputs and the availability of nitrogen in 

soil in the grain filling period compared with conventional system. In this experiment the 

protein content in average of variants in organic system was 18% lower compared to the 

average of variants in conventiona system. Suprisingly high protein content in conventional 

control (N0) comapred to variants in organic system was probably due relatively low grain 

yield in control. Due to the experimental results, the third hypothesis was confirmed that a 

greater availability of nitrogen for winter wheat in conventional system gives a higher gluten 

and protein content compared to organic system. 

 

Based on the results of this experiment that the quality parameters determined in this 

experiment from organic system may affirm that they meet the requirements set by the grain 

collectors. Given that the quality indicator volume weight in 2014 had better results in organic 
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system. 1000 kernel weight was significantly lower in organic system in both experiment 

years, however the magnitude of the difference was relatively small. For the falling number 

and for gluten index the cultivation practice had no significant effect. The most significant 

difference between the quality parameters occurred in gluten and protein content, which 

remained average over the two years 15% and 18%, respectively lower in organic system 

compared with conventional system. 


