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LÜHIKOKKUVÕTE 
 

 

Antud töö on Toomas Horma bakalaureusetöö teemal ”Oder ristiku allakülviga mahe- ja 

tavaviljeluses”. Töö eesmärgiks oli võrrelda odra sordi ’Anni’ punase ristiku allakülviga 

terasaagi kujunemist, saagi suurust ja kvaliteeti sõltuvalt viljelusviisit (mahe- ja 

tavaviljelusviisi võrdlus). 

Töö põhineb 2008.a. EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi põllule Eerikal rajatud 

pikaajalisel katsel. Antud uurimuses on kasutatud 2014. aastal kogutud andmetel. Katses 

oli kasutusel 7 väetisvarianti (kolm mahe- ja 4 tavasüsteemis), mis erinesid üksteisest 

kasutatud lämmastikväetiste ja lämmastiku koguste poolest. Mahesüsteemi kolm varianti 

erinesid üksteisest lämmastiku allika poolest: 1) külvikorras kasvanud liblikõieliste poolt 

seotud õhulämmastik; 2) lisaks õhulämmastikule ka talvel kasvatatud kultuuride poolt 

seotud mulla lämmastik; 3) lisaks kahele esimesele veel ka hästi komposteerunud sõnnik. 

Tavasüsteemis oli lämmastikuallikaks mineraalne lämmastikväetis, mille kogused olid 0–

120 kg N/ha. 

Tööst selgus, et odra terasaak oli mahesüsteemi variantide keskmisena 47% väiksem 

tavasüsteemi samast näitajast. Odra terade proteiinisisaldus ja proteiinisaak oli mahedas 

samuti väiksem (18,4% ja 61%, vastavalt). Punase ristiku biomassi suurus ei mõjutanud 

talle järgneva kultuuri (talinisu) saagikust.  
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ABSTRACT 

 

This is a bachelor’s thesis of Toomas Horma. The aim of this thesis was to investigate the 

influence of organic and conventional farming systems on the yield and yield quality of 

barley cv’Anni’ with undersown red clover. 

 

In 2008, the five  long-term field crop rotation experiment of organic and conventional 

growing systems were established at the EULS Institute of Agriculture and Environment in 

Eerika. In this study the data from 2014 were used in 7 experiment  variants with different 

N resources used (3 in organic and 4 in conventional system). It revealed from this trial, 

that grain yield of barley as an average of variants obtained from organic system was 47% 

lower than in conventional system. The protein content and protein yield of barley obtained 

from organic system were also lower (18,4 and 61%, respectively). The amount of red 

clover biomass had not the after-effect on the grain yield of following crop.  
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SISSEJUHATUS 
 

Hordeum spontaneum on arvatavasti kultuurodra esivanem, kust põlvneb ka tänane 

Hordeum vulgare. 6750–9000 aastat tagasi hakati kasvatama otra tõenäoliselt Väike-

Aasias. Euroopast on vanimad teadaolevad leiud odra kohta umbes 3000 aastat tagasi. 

Kasvatati ilmselt sõklas- ja paljasteralist kesva. Eestist leitud vanimad jäljed odra kohta on 

kolmanda aastatuhande lõpus e. m. a. Asva ja Rõuge asulast. Sel ajal oli oder väga tähtis 

teravili, alles 17. saj kujunes olulisemaks rukis. Eestis oli odra kasvupind 1940. aastal 81 

200 ha ning saagikus üle 1/t hektarilt (Lepajõe 1986). 

Oder on tähtis kultiveeritav teravili, mis kasvab väga erinevates 

maailmapiirkondades. Tema viljelemise põhjapiiriks loetakse 70° põhjalaiust (Other 

field...2010). Oder on väga kohanemisvõimeline, kuid eelkõige sobivad talle parasniisked 

neutraalse reaktsiooniga mullad. Oder kasvab ka piirkondades, mis pole teistele 

põllukultuuridele sobivad. Ta saab kasvada nii sooldunud kui ka põuastel aladel (Other 

field...2010). Suuremad odratootjad maailmas seisuga aastal 2012 on Venemaa (13,9 

miljonit tonni), Prantsusmaa (11,3 miljonit tonni ) ja Saksamaa (10,4 miljonit tonni). 

Venemaa toodab kogu maailma odratoodangust 10,5 %, Prantsusmaa 8,5% ja Saksamaa 

7,8% (Food and...2015). 

Odrast valmistatakse tange, kruupe, jahu ning varasemalt joodi odrast tehtud viljakohvi. 

Eesti vanarahva seas levinud odrakaraskit peetakse rahvustoiduks. Samuti pruulitakse 

kesvast õlut. Umbes 80% odratoodangust läheb loomasöödaks (Kiik 1989). 

Antud uurimistöö eesmärgiks on: 

1. Võrrelda mahe- ja tavaviljelussüsteemi mõju odra terasaagile ja tema kvaliteedile; 

2. Võrrelda mahe- ja tavaviljelussüsteemi mõju allakülvatud ristiku biomassi 

suurusele. 

 

Antud uurimistöö hüpoteesideks on: 

1. Odra terasaak on negatiivses korrelatsioonis allakülvatud ristiku biomassiga. 

2. Mahe- ja tavasüsteemis kasvanud odra terade proteiinisisaldused on   omavahel 

statistiliselt võrreldavad. 

3. Allakülvatud ristiku biomassi suurus mõjutab talle järgneva kultuuri saagikust 

positiivselt. 

 

Tänan antud lõputöö koostamisel abiks olnud juhendajat Maarika Alarut. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1 Tava- ja maheviljelusviis 
 

Maheviljelust peetakse keskkonnasõbralikumaks viljelusviisiks kui tavapärast intensiivset 

teraviljakasvatust, mis põhineb keemiliste taimekaitsevahendite ja väetiste ulatuslikul 

kasutamisel (Benggtson et al 2005). Orgaanilise lähenemise eeliseks võib ka lugeda 

väiksemat toiteainete väljaleostumist ning mulla orgaanilise aine varu suurenemist 

(Drinkwater et al 1995). Maheviljelusviis tõstab ka mullaelustiku liigilist mitmekesisust 

ning arvukust (Benggtson et al 2005). 

 

 

Maheviljeluse üks põhimõtteid on, et taimedele vajalike toitainete liikumine toimub 

suletud aineringes (Järvan et al 2013). Taime- ja loomakasvatus peaksid olema tihedalt 

üksteisega seotud, sest maheviljeluses erinevalt tavaviljelusest kasutatakse taimede 

väetamiseks ainult orgaanilisi väetisi (Järvan et al 2013). Suurema toodangu saamiseks on 

mahetootmises vaja parandada või säilitada mulla orgaanilisi, keemilisi, bioloogilisi ja 

füüsikalisi omadusi (Watson et al 2002). Watson et al (2002) ütleb oma artiklis, et 

mahetootmises püsib teraviljades toitainete sisaldus tasakaalus, mistõttu on see ohutu 

kariloomadele ja inimestele. Maaharimisega püütakse haiguste ja kahjurite levik 

maheviljeluses hoida allasurutuna. Kui tavaviljeluses püütakse erinevatele probleemidele 

leida lühiajalisi lahendusi, siis maheviljeluses kasutatakse teistsugust strateegiat, mis 

toetub pika-ajalisele probleemide lahendamisele. Näiteks on väga oluline külvikorra 

rotatsiooni käigus taime toiteelementide säilitamine ja ümbertöötlemine mullas ning 

umbrohtude, kahjurite ja taimehaiguste kontroll. Viljavaheldus e kultuuride rotatsioon on 

süsteem, kus kasvatatavad kultuurid järgnevad üksteisele sobivuse järgi, kindlasti peab 

olema seal liblikõielisi taimi, et tõsta mulla viljakust ja huumusesisaldust. 

 

1.2 Oder 
 

Mahetootmises kasutatavad sordid peaksid olema kiire kasvuga, pika kõrrega ning hea 

võrsumisvõimega, et konkureerida umbrohtudega ning kasutada kuival varakevadel ära 
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mullas leiduv vähene veepotentsiaal. Näiteks Jõgeva Sordiaretusinstituudi mahekatsetes 

andsid soovitud tulemusi odrasordid ‘Anni’, ‘Viire’, ‘Leeni’ ja ‘Inari’ (Tamm et al 2011). 

Odra haigustest on levinuimad võrk- ja pruunlaiksus, lendnõgi, jahukaste, triiptõbi, 

äärislaiksus, leherooste ja odra kollane kääbusviirus. Seenhaigused levivad eriti hästi 

happelisel mullal. Taimehaigustesse nakatumist vähendab veel ka sügiskünd ning 

lendnõele vastupidavate sortide kasvatamine (Tamm et al 2011).  

 

 

Varajased odrasordid valmivad juba 80 päevaga, mistõttu on oder teraviljadest kõige 

lühema kasvuajaga. Hilised sordid valmivad 10–30 päeva kauem. Idanema hakkab oder 1–

3 °C juures ning kasvuks ja arenguks optimaalne temperatuur on 18–20 °C päeval ja 12–13 

°C öösel.  Kesvaoras talub -7 – -8 °C  külma. Kiire idanemine põllul tagab ühtlase 

viljaorase ning moodustab tugevama juurekava. Idanemise põhjustab giberelliinhappe 

võime varuained liikuma saada. Ümarik tera kuju on eelduseks kiiremale varuainete 

liikumisele (Lepajõe, 1986). Põhjapoolsetes riikides aretatud sordid taluvad paremini 

külma. Jahedad temperatuurid tärkamisjärgsel perioodil soodustavad võrsumist ja niisked 

ilmad pikendavad kasvuiga ning suurendavad odra saagikust. Sademeterohkel suvel 

arenevad odrapuhmas mõned võrsed kiiremini (Edesi 2004). Niiskust odrapõld väga palju 

ei nõua. Toitaineterikas muld ja läbimõeldud mullaharimistööd soodustavad vee 

ökonoomsemat kasutamist. Kasvuperioodil kogu veetarbest kasutab oder kõrsumise ja 

loomise faasis ära umbes kolmandiku. 

Odrataime saagivõimele pannakse alus juba idanemisel. Halbades tingimustes kasvab 

iduvars liiga nõrk ja peenike, mis ei suuda tagada piisavalt taimetoiteelementide ja vee 

liikumist ning taime kasv jääb aeglaseks ega teki häid eeldusi suureks saagipotentsiaaliks 

(Lepajõe 1986). Terasaak sõltub taimede hulgast ühel ruutmeetril ning ühe taime 

suutlikkusest võimalikult palju produktiivvõrseid tekitada. Võrsumist soodustab 

lämmastikuga väetamine. Jõgevale rajatud odra ja ristiku allakülvi põldkatse aastal 2012 

näitas, et terasaak suurenes usutavalt,  kui lämmastikunormi suurendati 30 kg võrra hektari 

kohta (Bender 2014). Produktiivvõrsete arv sõltub ka kasvutihedusest (külvisenormist). 

Lepajõe (1989) leiab, et suure kasvutiheduse korral peatub kõrvalvõrsete kasv, sest siis 

algab konkurents vee, valguse ja toitainete pärast. Tera suurusele avaldab pidurdavat mõju 

ka põud. 

Oder on isetolmlev taim, kuid väga soodsates kasvutingimustes võib esineda ka avatud 

õitsemist. Kuiv periood võib kahjustada õisi ja põhjustada steriilsust (Lepajõe 1986). 
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Terade mass võrsete peades sõltub nende arvust ja ühe tera kaalust. Saagikust pärsivad 

tihendatud muld, umbrohud kui konkurendid kasvukoha- ja toitainete pärast ning 

pikaajaline põud, mis soodustab varasemat terade valmimist. Sellisel juhul jäävad viimased 

terad välja arenemata, mistõttu 1000 tera mass väheneb. Kangor, et al (2013) andmetel 

mõjutab 1000 tera massi suurust viljelusviis, odra puhul umbes 20% ulatuses. 

Intensiivviljeluse tingimustes kasvanud odraterade 1000 tera mass on oluliselt suurem kui 

vähem intensiivsel viljelemisel. 1000 tera massi suurus on odral ühekordse lehe kaudu 

väetamise ja fungitsiidiga töötlemise korral enam mõjutatud kui kaeral. Ka odra  

mahumass on intensiivviljeluse kasutamisel tunduvalt suurem kui vähem intensiivsel 

viljelemisel. Mida kõrgem on väetisfoon, seda suurem on odraterade mahumass.  

 

1.2.1 Odra terade keemiline koostis 

 

Suurem osa odraterast koosneb lämmastikuta ekstraktiivainetest, mis on siis lihtsuhkrud ja 

tärklis. Toorkiu sisaldus on sõklasuse tõttu suur, toorproteiinisisaldus  jääb umbes 11 % 

kanti. Toorrasva sisaldus idudes pole nii suur kui kaeral. Tärklisesisalduse suurenemisel 

odrateras väheneb toorproteiinisisaldus. Mangaani ja kaltsiumi on päris tagasihoidlikult, 

võrreldes teiste teraviljadega, kuid puudujäägi korvab suurem kloori- ja kaaliumisisaldus. 

Vitamiinidest on odras rohkem E ja B rühma (Lepajõe 1986). 

1.2.2 Agrotehnika 

 

 

Põldkatsete tulemused on näidanud, et mullaharimise intensiivsusest sõltub odra saagikus 

vähe, pigem mõjub liigne põlluharimine halvasti mulla viljakusele, soodustades vee- ja 

tuuleerosiooni. Samuti on täheldatud vihmausside arvukuse vähenemist (Edesi 2004). 

Kuna suure terasaagi saamise üheks eelduseks on püstine vili, siis tuleb jälgida, et 

ebaõigete agrotehniliste võtete kasutamisega ei tekiks teravilja lamandumist (Tamm 2007). 

Kui vili lamandub, siis võivad moodustuda koristamist raskendavad hilisvõrsed, hilinenud 

koristusega kaasnevad suured koristuskaod, halveneb tera kvaliteet (terade peas 

kasvamaminek, nakatumine seenhaigustega jms). Terasaagi vähenemine lamandumise 

tõttu võib olla 25–30%. Mida varem teravili lamandub, seda tõenäolisem on saagi 

vähenemine ja kvaliteedi alanemine. Agrotehnilistest võtetest soodustavad lamandumist 

rohke, ühekülgne ja ebaühtlaselt külvatud väetis, kuid ka suur külvisenorm, vale 

külvisügavus (Tamm 2007). Lamandumise vältimiseks võiks kasutada kasvuregulaatoreid. 
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Retardantidest odrale praktiliselt mõju ei avaldanud Cycocel 750. Camposan ja Terpal ei 

andnud küll saagilisa aga hoidsid ära lamandumise (Ilumäe E). Muldade tallamine 

põhjustab odra saagi kahanemist ning ka kasvatamise ja väetamise rentaablus vähenevad. 

Majanduslikult ei ole otstarbekas suurte väetusnormide kasutamise abil  kompenseerida 

seda kahju, mis tallamisega on mullale tehtud. Kasutada tuleb agrotehnikat, mis väldib 

mulla tihendamist (Edesi et al 2004). Odra kasvatamine monokultuuris 6–7 aastat järjest 

põhjustab toitainete diferentseerituse ning seetõttu ka saagi vähenemise. Et seda vältida, 

tuleks mulda intensiivselt harida iga 5–6 aasta järel, näiteks künda (Reintam et al 2005). 

 

1.2.3  Eelviljad 

 

Parimad eelviljad odrale on rühvelkultuurid ning  kaun-ja teraviljad. Need jätavad odrale 

hästi õhustatud, struktuurse ning toitaineterikka mulla. Odra juurestik on nõrgalt arenenud 

ja seetõttu  on ta eelviljade suhtes nõudlik. Liblikõielised eelviljana suurendavad ka odra 

terade proteiinisisaldust, taliteraviljad, rühvelkultuurid ja ristik suurendavad ka  odra 

produktiivsust (Lepajõe 1989). Lepajõe (1989) andmetel on odra 1000 seemne massi 

suurendanud kõige rohkem kartul, ristik ja rukis. Õlleodrale headeks eelviljadeks on 

rühvelviljad ja rukis.  

 

1.2.4 Väetamine 

 

Oder vajab mulda, mis on struktuurne, umbrohupuhas ja toitaineterikas ning milles on 

piisavalt niiskust ja õhku. Mulla happesuse suhtes on oder tundlik. Kuuerealised odrad on 

võimelised kasvama happelisel mullal päris hästi. Toitainetest on olulised elemendid 

lämmastik, fosfor ja kaalium ning ka mikroelemendid. Orgaanilisi väetisi antakse 

eelviljadele, kuna oder kasutab paremini nende järelmõju. Põuase aja elavad taimed 

paremini üle, kui on antud põllule orgaanilisi väetisi. Taimed kasvavad ebasoodsates 

tingimustes paremini, kui mineraalväetisi antakse väikestes kogustes ja tihti (Farahani, 

Chaichi, 2012). Põuasel ajal suureneb odra lehtedes proliini sisaldus (Alinezhad et al 

2013).  

Fosforväetised suurendavad odra terasaaki ja parandavad saagi kvaliteeti, kaalium 

soodustab tärklise talletumist teradesse ning suurendab lamandumis-ja haiguskindlust. 

Odra saagikust mõjutavad aga kõige enam lämmastikväetised. Lämmastikväetiste mõjul 

suureneb terasaak oluliselt, kuid liigne annus põhjustab lamandumist. Lämmastik 
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suurendab odra toorproteiinisisaldust. Katsetega on tõestatud, et külvieelne väetamine 

lämmastikuga mõjutab terasaaki, kasvuaegne pealtväetamine aga suurendab pigem terade 

proteiinisisaldust (Lepajõe 1986).  

Mullas on lämmastik enamasti orgaanilises vormis ehk taimedele kättesaamatu. 

Mineraliseerumise käigus muutub orgaaniline lämmastik anorgaaniliseks ning ühtlasi ka 

taimedele kättesaadavaks. Lämmastikupuudusel on taimede vanad lehed helerohelised ning 

võivad elemendi tugeva defitsiidi korral muutuda helepruuniks. Seevastu noored lehed 

jäävad ikka roheliseks. Mineraalsete väetiste vajadus väheneb siis, kui kasutada on ka 

orgaanilisi väetisi, mõningal juhul on mineraal- ja orgaaniliste väetiste koos kasutamisel 

saagikus isegi suurem kui kasutada ainult ühte neist (Farahani 2012). Teraviljade saagi 

kujunemisel on oluline erinevate saagistruktuuri elementide välja arenemine. Kuna 

teravilja saagistruktuuri elemendid kujunevad välja ajalises järgnevuses – hilisemad 

elemendid varasemate kontrolli all – siis on taimedele omane kompenseerimisvõime, tänu 

millele ühe saagikomponendi vajakajäämisel areneb teine rohkem ja lõpptulemusel 

kujuneb parem saak (Garcia del Moral, et al 1991). Saagi suuruse seisukohalt on määrava 

tähtsusega saagistruktuuri elemendiks produktiivvõrsete arv nii pinnaühiku kui ka taime 

kohta (Alaru et al 2009, Seufert et al 2012). Seega on väga oluline, et lämmastik toitainena 

oleks teraviljadele piisavas koguses kättesaadav juba võrsumisfaasis, sest siis kujuneb 

valdav hulk võrsete arvust, välja arvatud hilisvõrsed (Donmez et al 2001); (White 2006). 

Teiseks väga oluliseks saagistruktuuri elemendiks on terade arv ja mass peas. Mineraalse 

lämmastikuga väetamine võib terade arvu peas suurendada väetamata variandiga võrreldes 

62–80%, samas kui  lämmastikupuudus võib vähendada terade arvu peas umbes 40–60% 

(Moreno et al 2003). 1000 tera massi kui saagistruktuuri elemendi mõju saagile on rohkem 

kaudne kui otsene. Seos terade arvu ja nende massi vahel pole selge. Mõnikord on nad 

mõlemad positiivselt mõjutatud lämmastikväetamisest, teinekord on nad võisteldes 

ressursside pärast omavahel negatiivselt korreleerunud (Teesalu et al 2015). 

Aastatel 2012–2014 Eesti Taimekasvatuse Instituudi Jõgeva katsepõllul tehtud põldkatses 

võrreldi õlleodra `Propino`ja söödaodra ’Anni’ saagikust sõltuvalt katseaasta ilmastikust ja 

lämmastikuga väetamisest (Kangor et al 2015). Katsest selgus, et terasaagi ja terade 

proteiinisisaldust mõjutas kõige enamväetisfoon, mille mõju ulatus oli 59% kõigi uuritud 

faktorite seast, samas kui sordi mõju ulatus oli vaid 16%. Suurem lämmastikukogus tagas 

ka suurema proteiinisisalduse mõlema odrasordi terades. Õlleodra ’Propino’ terade 

proteiinisisaldus tõusis tänu intensiivsele viljelusviisile enam kui söödaodra ’Anni’ terade 

proteiinisisaldus. Seda võis põhjustada õlleodra suurem 1000 tera mass ja selle 
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suurenemine intensiivsel viljelemisel. Üldiselt on proteiini rohkem terade idupoolses osas 

ja tärklis paikneb endospermis. Kui tera on hästi täitunud ja suur, siis endospermi osa on 

iduosast proportsionaalselt tunduvalt suurem ja seetõttu proteiinisisaldus teras 

protsentuaalselt väiksem. Kui endospermi osa jääb mingil põhjusel väiksemaks, s.t tera on 

peenem, siis väiksema 1000 tera massiga terade proteiinisisaldus osutub protsentuaalselt 

suuremaks. Kangor et al (2013) on öelnud, et lämmastiku lisamisega on küll võimalik 

suurendada proteiinisisaldust, kuid sellega väheneb proteiini bioloogiline väärtus. 

 

 

 

1.3 Aasristik 
 

 

Punane ristik (Trifolium pratense) ehk aasristik on Eestis üks  peamisi  liblikõielisi, mida 

kasutatakse teraviljadel allakülvina. Katteviljana soovitatakse kasutada põhjapoolsetes 

riikides, kus on lühem vegetatsiooniperiood, pigem varaseid odrasorte. Kõige varem 

valmivad kuuerealised odrasordid, kuid nende kõrs on suhteliselt nõrk. Kahetahulistel 

odrasortidel on kõrs tugevam, aga kasvuaeg pikem. Kattevili tuleb sügisel kiiresti 

koristada, et  ristik allakülvina jõuaks piisavalt kasvada. Punasele ristikule paremate 

valgus- ja kasvutingimuste loomiseks soovitatakse kattevilja külvisenormi vähendada, 

seega kasutada  60‒80% tegelikust normist (Undersander et al 2014).  Kattevilja liiga 

hõreda taimestiku puhul on oht, et allakülv ehk ristik kasvab odrast üle (Kotkas 1969; 

Jaama 1986). Punase ristiku soovituslikud külvisenormid jäävad vahemikku 2‒4,5 kg/ha 

(Bouet 199); Bowely et al 2014). 

Punase ristiku seemnesaagile avaldab positiivset mõju lämmastikunormi vähendamine kuni 

kolmandikuni. Odrapõllust ristiku allakülviga saadakse kõige rohkem majanduslikku 

kasumit, kui vähendatakse kattevilja külvisenormi ja antavat lämmastikukogust 30‒33 % 

(Bender 2006). Liblikõieliste kasutamisel haljasväetisena on võimalik tõsta mullas N ja C 

sisaldust ning parandada mulla huumusbilanssi. Allakülvidest kõige ühtlasemat saaki 

annab punane ristik, mille kattevilja koristamise hilinemisel saadakse ikkagi korralik 

biomassisaak. Samuti toovad haljasväetiskultuurid sügavamatest mullakihtidest kõrgemale 

taimedele vajalikke toitaineid. Haljasväetiste kasvatamisel ja sissekündmisel jääb mulda 

C/N suhe kitsaks, see tähendab, et luuakse paremad tingimused orgaanilise aine 

lagunemiseks ning N seotakse vähem mulla mikroorganismide poolt (Lauringson 2011). 
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2. KATSE 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 lõimiseks määrati liivsavi ja huumuskihi paksuseks keskmiselt 

30 cm (Reintam, Köster 2006; Tein et al 2010). Katsepõllu mulla süsinikusisaldus  

rajamisaastal oli 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. 

Viljelussüsteemides kasutati viieväljalist külvikorda ning järjekord oli: 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.). I 

rotatsioon lõppes aastal 2012. Uurimustöö andmed oder ristiku allakülviga kohta pärinevad 

II rotatsiooni teisest aastast (2014. a.). 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
. Mahepõlde eraldas 

tavaviljelussüsteemist 18 m laiune rohuriba vältimaks mahesüsteemi saastumist 

pestitsiidide ja mineraalväetistega.  

 

 

2.2 Variantide iseloomustus 
 

Maheviljelussüsteemis oli kasutusel 3 varianti: M1 M2 ja M3, mis erinesid üksteisest 

lämmastiku allika poolest. M1 variandi allikas oli külvikorras kasvanud liblikõieliste 

kultuuride (Pisum sativum L. ja Trifolium pratense L.)  poolt sümbiootiliselt seotud 
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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 (tabel 1). Vahekultuuridena kasvatati raiheina (Lolium perenne L.), 

talirukist (Secale cereale L.) ja talirapsi (Brassica napus ssp. Oleifera var. biennis), mis 

külvati peale põhikultuuri koristust ja künti mulda peale lume sulamist aprillis. M3 

variandil oli lisaks N2-le ja vahekultuuride poolt seotud lämmastikule väetiseks veel ka 

sõnnik, mida  I rotatsiooni jooksul anti ühel korral enne kartulit 40 t/ha. II rotatsiooni 

esimesel aastal hakati kartulile andma 20 t komposteeritud 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 odrale enne külvi olid: pHKCl – 

7.0; KA – 48.0%; Cüld – 1.41%; Nüld– 45 kg/ha; Püld –20 kg/ha; Küld – 36 kg/ha. 

 

 

Tabel 1. Mahe- ja tavaviljeluse katse  skeem 2008–2014 
 

Aasta Kultuur Tavasüsteemis kasutatud N kogused 

(kg/ha) 

Kaitse-

riba 

Mahesüsteemis sõnnikuga 

mulda viidud N  kogused 

(kg/ha) 

N0 N1 N2 N3  M1* M2 M3 

2008 Kartul 0 50 100 150 0 0 179 

2009 Oder ak 0 40 80 120 0 0  

2010 Ristik 0 0 0 0 0 0  

2011 Talinisu 0 50 100 150 0 0 45 

2012 Hernes 0 20 20 20 0 0  

2013 Kartul 0 50 100 150 0 0 90 

2014 Oder ak 0 40 100 120 0 0 45 

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

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

atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud 

lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N1, N2, 

N3 – tavasüsteemis mineraalse N kogused 50, 100 ja 150 kg N/ ha, vastavalt. 

 

 

 

 

2.3 Teostatud agronoomilised tööd 
 

11.04.2014 alustati odrapõldude libistamisega. 15.04.14 anti mahe II põllule 10 t/ha 

sõnnikut, mis aga järgmisel päeval sisse künti. 22.04.2014 kultiveeriti odrapõlde 2 korda, 

külvati oder ja ristik ning  rulliti külv. 12.05.2014 tavakatsete väetamine vastavalt : N40, 
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N80 ja N120 said lämmastikväetist normiga 40, 80 ja 80 kg N/ha vastavalt (kasutati 

väetisena NH4NO3). 04.06.2014 sai tavasüsteemi variant N120 lisaks veel 40 kg N/ha. 

20.05.2014 toimus külvide äestamine. 26.05 tehti mahepõldudele teine äestamine. 

Tavapõllul tehti umbrohutõrjet MCPA-ga kulunormiga 1 l/ha. 12.06 tehti pritsimine 

fungitsiidiga Allegro Super 0,5 l/ha võrklaiksuse tõrjeks. 07.08 toimus odrapõldude 

koristus. 

 

 

2.4 Proovide võtmine ja analüüsimeetodid 
 

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

koristust võeti kõikidelt variantidelt ja kordustelt 0.3 m
2
 suuruselt alalt, 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.  

Põllud koristati 07.08.2014. Igast variandist ja kordusest koristati kombainiga (heedri laius 

2 m) 20 m
2
. 

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

agrokeemia osakonna keemialaboris. Ahjus kuivatatud sõnniku ja taime proovide 

üldlämmastiku (Nüld), üldsüsiniku (Cüld) sisaldus määrati kuivtuhastamise meetodil vario 

MAX CNS elementanalüsaatoriga (ELEMENTAR, Germany), (Methods of….1986). 

Sõnniku üldfosfori (Püld) ja üldkaaliumi (Küld) kontsentratsiooni määramiseks kasutati 

märgtuhastamismeetodit väävelhappe lahusega.  

 

 

 

2.5 Ilmastikutingimused 
 

Eerika ilmajaamast saadud 2014. a. (aprill–august) ning pikaajalise keskmise temperatuuri 

ja sademete andmed on esitatud tabelis 2. 2014. aasta vegetatsiooniperioodi keskmine 

temperatuur oli sarnane 1969–2014 aastate sama perioodi temperatuuriga. Kuude lõikes oli 

juuni paari kraadi võrra madalam ja juuli vastavalt kõrgem kui pikaajaline keskmine 
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näitaja.  Sademeid esines taimede vegetatsiooniperioodil  2014.  aastal 63 mm rohkem kui 

1985–2014. aasta keskmine samal perioodil.  

 

Tabel 2. Keskmine temperatuur ja sademete hulk 2014. a. võrrelduna aastate 1969–2014 

keskmistega. Allikas: Eerika ilmajaama andmed 

 

Kuu Keskmine temperatuur, °C* Sademete summa, mm 
2014 1969–2014 2014 1985–2014 

Aprill 6,5 4,8 13 26 
Mai 12 11,4 84 59 
Juuni 13,4 15,4 103 77 
Juuli 19,4 17,6 71 70 
August 16,8 16,1 113 89 
Aprill–August 13,6 13,1 384 321 

 

 

 

2.6 Andmetöötlus 
 

Hindamaks viljelusviisi ja katse aasta mõju erinevate väetusvariantide kuivaine saagile ja 

kvaliteedile kasutati korrelatsioonanalüüsi, faktoriaalset dispersioonanalüüsi (ANOVA) ja 

kahe-faktorilist ANOVA-t. Kirjeldavat analüüsi kasutati homogeensete gruppide 

statistiliselt oluliste erinevuste leidmiseks viljelusviisi, katseaasta ja keskmiste kuivaine 

saakide vahel. Keskmised on esitatud koos/ilma standardveata (±SE). Statistilise olulisuse 

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

3.1 Odra terasaak 
 

Odra terasaagi kujunemist ristiku allakülviga mõjutab suurel määral põhikultuuri ja 

allakülvatud kultuuri omavaheline konkurents. Allakülvatud ristiku saagikus omakorda on 

mõjutatud mineraalse lämmastikuga väetamisest (Bender 2015). Carter ja Kunelius (1993) 

leidsid oma töös, et oder ristiku allakülviga suurendab juurte massi mullas 6–11 korda 

võrreldes odra kasvatamisega üksinda. Sellega paranes ka mulla struktuur.  

 

. 

 

 

Joonis 1. Viljelusviisi mõju odra terasaagile 2014.a 

 

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

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

N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi 

kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis odrale mineraalse N kogused vastavalt 40, 80 ja 120 kg 

N/ha;**Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

 

 

Mahesüsteemi variantide saagid korduste keskmisena kõikusid 1869‒2077 kg/ha. Sepp et 

al (2006) leidsid oma katses, et  suuremaid terasaake saadi ka tahesõnniku järelmõju 
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saanud põldudelt. Meie katses oli sõnnikut saanud variandi M3 saagikus aga statistiliselt 

võrdne mahesüsteemi kontrollvariandiga.Tavaviljelusviisi variantide korduste keskmisena  

jäid saagikused vahemikku 2855−3684 kg/ha.Odra terasaak oli tavasüsteemis variantide 

keskmisena 47% ulatuses suurem kui mahesüsteemi sama näitaja. N 120 puhul oli terasaak 

väiksem kui variandi N 80 puhul, mis oli ilmselt tingitud sellest, et suurema koguse 

lämmastikku saanud variant võrsus tunduvalt paremini kui teised variandid (vt joonis 5, 6). 

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.Väga suurte 

väetisekoguste puhul 1000 seemne mass võib väheneda, sest terade arv peas on suurem 

(Kärner 1995). 

Mullas leiduvat lämmastikku kasutab oder aastas ära umbes 1,2 %, kusjuures 

mineraalväetiste lämmastikku umbes 57–58 %. Fosfori varudest mullas kasutab oder aastas 

ära umbes 2–4% ja kaaliumi varust 4–7% (Lauringson 2011). 

 

 

3.2 Ristiku biomassisaak 
 

 

Kuna tegemist on ristiku allakülviga, siis on oluline teada ka, et odra- ja ristikutaimede 

vahel esineb konkurents. Lisalämmastiku juurde andes kasvab ka oder võimsamalt, kuid 

punase ristiku biomassi saak on väga suurtel lämmastikukogustel kõvasti väiksem kui 

näiteks mahevariantidel. Katsest järeldub, et mineraalne lämmastikväetis pärsib ristiku kui 

liblikõielise kasvu.  Ants Bender leidis, et kattevilja külvisenormi ja lämmastikväetise 

normi samaaegne vähendamine, aga parandab allakülvatud ristiku kasvuolusid (Bender 

2015). Andes sõnnikut enne odra külvi ning kasvatades liblikõielisi allakülvina on odra 

1000 seemne mass usaldusväärselt kõrgem haljasväetise ja sõnniku koosmõjul. 

Viljelussüsteemides, kus kasutati vahekultuure koos sõnnikuga, suurenes odra saagikus ja 

kvaliteedinäitajad (Talgre et al 2013). 
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. 

 

 

 

Joonis 2. Viljelusviisi mõju odra allakülviga ristiku biomassile 2014.a 

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

(Pisum sativum L. ja Trifoliumpratense L.)  poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks 

N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi 

kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis odrale mineraalse N kogused vastavalt 40, 80 ja 120 kg 

N/ha;**Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Odra terasaagi ja allakülvatud ristiku biomassi saakide omavaheline seos 2014.a. 
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Odra terasaagi suurus on usutaval määral negatiivses korrelatsioonis allakülvatud ristiku 

biomassi suurusega. Mulda viidud punasest ristikust realiseerub esimesel aastal 82–84 %. 

14-18% realiseeritakse järgmine aasta (Viil, Võsa 2006). Soodsates kasvuoludes 

mahetootmises, kasutades punast  ristikut eelviljana, annavad teraviljad häid saake (Tamm 

et al 2010). 

 

3.3 Odra taimede arv pinnaühikul 
 

Korrelatsioonanalüüsist selgus, et taimede arv pinnaühiku kohta mõjutab usutaval määral 

odra terasaagikust (R=0,37).Odra külvisenorm oli 330 idanevat tera m
2
 kohta, samas 

vihuanalüüsist selgus, et mahesüsteemis oli variantide keskmisena koristuseelselt taimi 238 

tk/m
2
, st 71  taime vähem kui tavasüsteemis variantide keskmisena.  

 

 

. 

 

 

 

Joonis 4. Odra taimede arv pinnaühikul erinevates viljelusviisides 2014.a 

 

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

(Pisum sativum L. ja Trifoliumpratense L.)  poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks 

N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi 

kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis odrale mineraalse N kogused vastavalt 40, 80 ja 120 kg 

N/ha;**Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 
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Tavasüsteemi taimede arv ületas mahesüsteemi 22–23%-ga. Võib-olla oli mahesüsteemi 

usutavalt väiksem taimede arv pinnaühiku  kohta põhjustatud usutavalt suuremast ristiku 

biomassist selles süsteemis. 

 

 

3.4 Odra produktiivvõrsete arv pinnaühiku ja taime kohta 
 

Meie katses saagistruktuuri elementidest mõjutas odra terasaaki kõige enam 

produktiivvõrsete arv pinnaühiku ja taime kohta (R=0,79 ja 0,73, vastavalt; p<0,001 ja 

p<0,001, vastavalt). Mahesüsteemis variantide keskmisena oli produktiivvõrseid 315 

ruutmeetril, sama näitaja tavasüsteemi oli aga 618. Tavasüsteemi variantide keskmisena oli 

produktiivvõrsete arv 49–50 % kõrgem kui mahedas, mis on tingitud ilmselt mineraalse 

lämmastiku kasutamisest. Tavasüsteemi variantidel kõikus produktiivvõrsete arv m
2
 kohta 

vahemikus 503–818 tk, samas  mahesüsteemi näitaja oli vahemikus 260–367 tk. 

 

 

 

. 

 

Joonis 5. Produktiivvõrsete arv pinnaühiku kohta erinevatel viljelusviiside variantidel 

2014.a. 

 

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

(Pisum sativum L. ja Trifoliumpratense L.)  poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks 

N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi 

kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis odrale mineraalse N kogused vastavalt 40, 80 ja 120 kg 

N/ha;**Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

E
D

C

B B

B

A

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

M1 M2 M3 N0 N40 N80 N120

O
d

ra
 p

ro
d

u
kt

iiv
võ

rs
e

te
 a

rv
, t

k/
m

2



  

21 

 

 

Odral võib tekkida rohkem võrseid ka siis, kui muld on tihenenud, kuid mitte 

produktiivvõrseid. Peavõrse terad on suured, rasked, suurema idanevusprotsendiga ning 

lähevad sageli paremini õlleodrale kehtestatud kvaliteedinõuete alla. Õlleodra 

külvisenormi soovitatakse üle 500 idaneva tera ruutmeetrile, et hoida võrsumist vähegi 

kontrolli all (Tamm 2012). 

 

. 

 

 

Joonis 6. Produktiivvõrsete arv taime kohta erinevatel viljelusviiside variantidel 2014.a  

 

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

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

N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi 

kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis odrale mineraalse N kogused vastavalt 40, 80 ja 120 kg 

N/ha;**Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

 

Odra produktiivvõrsete arv ühel taimel variantide keskmisena mahesüsteemis jäi 

vahemikku1,2–1,3, tavasüsteemis oli produktiivvõrseid keskmiselt 2 ühe taime kohta. 

Joonistel 5 ja 6 on näha, et  mineraalse lämmastikuga väetamine odra võrsumisfaasis on 

produktiivvõrsete arvu usutavalt suurendanud. Võrsumine võib väheneda, kui odraseeme 

satub liiga sügavale mulda. Sügava külvi puhul kulub kasvaval taimel palju energiat ära 

võrsumissõlme moodustamiseks, võrseid tekib vähem,  mistõttu tulemuseks on nõrgem 

taim ja madalam saagikus (Jaama, Lauk 1999). Lämmastiku kättesaadavus varasel 

kasvuperioodil  on väga vajalik faktor teravilja võrsumisel ja maapealse biomassi 

moodustamisel (Donmetz et al 2001). 
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Jooniselt 7 on näha, et odra terasaagi ligi 4000 kg/ha tagab produktiivvõrsete arv üle 500 

m
2
 kohta. Kui võrsete arv suureneb üle 800, hakkab saagikus langema, kuna taim ei suuda 

kõiki teri peades kasvatada enam ühtlaselt. Lämmastikuga väetamisel võib olla odra 

efektiivsus 23–25 kg teri 1 kg lämmastiku kohta (Lauringson 2011). 

 

 
 

Joonis 7. Odra produktiivvõrsete arvu ja terasaagivaheline seos 2014.a. 

 
 

3.5 Odra terade arv peas 
 

Saagistruktuuri elementidest järgmisena mõjutas odra terasaaki terade arv peas, kusjuures 

terade arv peas oli positiivses korrelatsioonis terasaagiga (R=0,74; p<0,001). Suurem 

terade arv peas oli tavasüsteemi suurema lämmastiku kogusega variantidel (joonised 8 ja 

9). Odra terade arv peas oli mahevariantide keskmisena 18,2, ja tavavariantide keskmisena 

20,6 tera. Jooniselt 9 on näha, et terasaake üle 3000 kg/ha saadi siis, kui terade arv peas oli 

suurem kui 21.  

Võrsumine avaldab suurt mõju terade arvule peas. Tugeva võrsumise korral moodustub 

vähem pähikute algeid. Mida rohkem generatiivvõrseid pinnaühikul, seda väiksem on 

terade arv peas ja vastupidi. Seega saagi suurendamise võimalus peitub eelkõige terade 

suuremas arvus peas (Jaama, Lauk 1999). Odra saagikus ja terade arv peas  on tugevas 

positiivses korrelatsioonis (Moreno 2003). Kõrsumise algus ja õitsemise kestus on olulise 

tähtsusega terade arvu määramisel. 

y = -0,0092x2 + 13,954x - 1370,3
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Põud või kõrge temperatuur enne õitsemist vähendavad odra terade arvu peas (Ugarte 

2007),  

 

 

 

Joonis 8. Odra terade arv peas erinevatel viljelusviiside variantidel 2014.a. 

 

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

(Pisum sativum L. ja Trifoliumpratense L.)  poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks 

N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi 

kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis odrale mineraalse N kogused vastavalt 40, 80 ja 120 kg 

N/ha;**Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

 

 

 
 

Joonis 9. Odra terade arv peas ja terasaak 2014.a. 
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3.6 Ristiku  mõju järgnevale kultuurile 
 

Kuna tavaviljelusviisi variandi N120 ristiku biomassi saak oli usutavalt kõige väiksem, siis 

võiks eeldada, et järgneval aastal on ristiku mass sellel variandil samuti väiksem kui teistel. 

Meie hüpotees oli, et suurem ristiku biomass mõjutab positiivselt talle järgneva kultuuri 

saagikust. Hüpoteesi kontrollimiseks kasutasime aastate 2012 (ristiku biomassi saak) ja 

2013 (talinisu terasaak) andmeid.  

 

 
 

Joonis 10. Ristiku järelmõju talinisu saagile. Joonisel on kasutatud 2012.a. ristiku biomassi 

ja 2013.a. talinisu terasaagi andmeid. 

 

Meie katses püüti mahesüsteemis külvikorras kasvavate kultuuride piisav toitainetega 

varustatus tagada orgaanilise väetisega (sõnnik) ja  külvikorras kasvatatavate 

liblikõielistega (õhulämmastik) ning talviste vahekultuuridega. Nagu jooniselt 10 on näha, 

siis 2012.a. kasvanud ristiku biomassi (künti mulda enne talinisu külvi) järelmõju talinisu 

terasaagile ei olnud statistiliselt usutav. Seega, ristiku poolt seotud õhulämmastik ei 

mõjutanud ristiku järel kasvanud talinisu terasaaki. 

 

3.7 Odra proteiinisisaldus protsentides. 
 

Proteiinisisaldus on arvestatud 2012. ja 2013. a.   tera sisalduste keskmisena (joonis 11). 

Maheviljelusviisi variantidel keskmine proteiinisisaldus oli 8,24 %, tavaviljelusviisi 
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variantide keskmine aga 10,1%. Tavaviljeluse proteiinisisaldus oli 18,4 % suurem 

võrreldes mahedaga.  

 

 

 

Joonis 11. Viljelusviisi mõju odra terade proteiinisisaldusele 2012–2013.a. keskmisena 

 

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

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

N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi 

kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis odrale mineraalse N kogused vastavalt 40, 80 ja 120 kg 

N/ha;**Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

 

 

Proteiinisisaldus teraviljadel sõltub ilmastikust ja toitainete kättesaadavusest (Lauringson 

2011). Odra kasvatamisel liblikõielistega suurenes proteiinisisaldus peaaegu kaks korda 

(Järvan et al 2011). Kuivadel aastatel on proteiinisisaldus teraviljades suurem kui vihmasel 

kasvuperioodil (Tamm 2008). Odraterades võib tõusta proteiinisisaldus kõrgete 

lämmastikunormide kasutamisel, ka siis kui terade täitumise ajal on kuiv periood ning 

taimehaiguste infektsioonide esinemisel. Sageli on just kõrvalvõrsete proteiinisisaldus 

kõrgem kui peavõrsetel (Tamm, Küüts 2012) 
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3.8 Odra proteiinisaak 
 

Teraviljade proteiinisaak sõltub eelkõige nende terasaagi suurusest. Kuna meie katses oli 

odral suuremad terasaagid tavasüsteemi variantidel, siis ka proteiinisaagikus oli 

tavaviljeluse variantidel suurem (joonis 12). 

 

 

 

Joonis 12. Viljelusviisi mõju odra proteiinisaagile (kg/ha) 2012–2013.a. keskmisena 
 

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

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

N2-le oli veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi 

kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis odrale mineraalse N kogused vastavalt 40, 80 ja 120 kg 

N/ha;**Erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

 

Proteiinisaak mahedas oli variantide keskmisena 160 kg/ha kohta. Tavaviljeluse 

proteiinisaak aga 413 kg/ha, mis on 61% kõrgem kui mahekatses.  

Toorproteiinisisaldus sõltub ilmastikust, toitainete hulgast, taime geneetilistest omadustest 

ja sordist. Odra proteiinisisaldus jääb tavaliselt vahemikku 90–130 g/kg (Talgre et al 

2013). 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida viljelusviisi ning mineraalse 

lämmastikväetise  mõju punase ristiku allakülviga suviodra  sordi Anni saagile ja 

kvaliteedile. 

Antud uurimistöö hüpoteesideks on: 

1. Odra terasaak on negatiivses korrelatsioonis allakülvatud ristiku biomassiga. 

2. Mahe- ja tavasüsteemis kasvanud odra terade proteiinisisaldused on omavahel 

statistiliselt võrreldavad. 

3. Allakülvatud ristiku biomassi suurus mõjutab talle järgneva kultuuri saagikust 

positiivselt. 

Antud katsest ilmnes, et: 

 

1. Viljelusviis mõjutas usutaval määral odra terasaaki. Odra terasaak tavasüsteemis 

variantide keskmisena oli 47% suurem kui mahesüsteemi sama näitaja. 

Tavaviljelusviisi variantide korduste keskmisena  jäid saagikused vahemikku 

2855−3684 kg/ha. Mahesüsteemi variantide saagid korduste keskmisena kõikusid 

1869−2077 kg/ha.  

2. Tõstatatud hüpotees, et odra terasaagi suurus on usutaval määral negatiivses 

korrelatsioonis allakülvatud ristiku biomassi suurusega, leidis kinnitust. 

Mahesüsteemi variantide keskmisena oli saadud ristiku biomassi suurus 55% 

suurem kui tavasüsteemi sama näitaja.  Kõige madalam biomassi saak oli 120 kg/ha 

lämmastikku saanud variandil (ainult 200 kg/ha, sest liblikõielised ei talu suuri 

mineraalse lämmastiku koguseid. Võrdluseks mahesüsteemi M1 kontrollvariandi 

biomassi saak aga 1800 kg/ha. 

 

3. Hüpotees, et mahe- ja tavasüsteemis kasvanud odra terade proteiinisisaldused on   

omavahel statistiliselt võrreldavad, ei leidnud samuti kinnitust. Mahesüsteemi 

variantide keskmisena oli proteiinisisaldus 8,24 %, tavaviljelusviisi variantide 

keskmine aga 10,1%. Tavaviljeluse proteiinisisaldus oli 18,4 % suurem võrreldes 

mahedaga. Tavasüsteemi kõige kõrgem tulemus oli N 120 kg/ha saanud variandil 

üle 11%. Kõige suurema proteiinisisaldusega olid N 120 variandis kasvanud odra 
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terad, kuna loomiseelses faasis lisatud mineraallämmastik suurendas 

proteiinisisaldust terades. Tavasüsteemis kõigil variantidel kasvanud odraterades 

vastas proteiinisisaldus õlleodrale esitatud nõuetele (9-12 %). Mahesüsteemis 

kasvanud odra proteiinisisaldus ei ulatunud ühelgi variandil nõutud tasemeni. 

4. Odra proteiinisaak tavasüsteemis oli 61% suurem kui mahesüsteemis.Kõige suurem 

proteiinisaak saadi tavasüsteemi variandilt N120 (555 kg/ha). 

 
5. Saagistruktuurielementidest mõjutas odra saagikust kõige enam produktiivvõrsete 

arv pinnaühiku kohta (R= 0,86; p<0,001). Kõige suurem produktiivvõrsete arv 

saadi N 120 variandil (818 tk/m2). Mineraalne lämmastik antuna odra 

võrsumisfaasis oli kergesti kättesaadav ja suurendas produktiivvõrsete arvu. 

Mahesüsteemis variantide keskmisena oli produktiivvõrseid 315 ruutmeetril, 

tavasüsteemis aga 618. Mahesüsteemis vahekultuuride kasvatamine ja sõnnikuga 

pealtväetisena taimedele antud orgaaniline N ei olnud taimedele ilmselt 

võrsumisfaasis piisavas koguses kättesaadav, seetõttu produktiivvõrsete arv jäi 

usutavalt väiksemaks  

6. Saagistruktuurielementidest mõjutas odra terasaaki ka terade arv peas (R=0,74; 

p<0,001). Kõige rohkem teri peas oli tavasüsteemi variandil N80 (22 tera peas).  

 

7. Varasemate andmete (2012.a ristiku biomass ja 2013. a talinisusaak) põhjal võib 

öelda, et ristiku biomassi suurus ei mõjuta talle järgneva kultuuri saagikust usutvalt 

(R=0,25; p>0,05). Seega ei leidnud kinnitust hüpotees, et allakülvatud ristiku 

biomassi suurus mõjutab talle järgneva kultuuri saagikust positiivselt. 
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SUMMARY 

 

 

BARLEY WITH UNDERSOWN RED CLOVER IN ORGANIC 

AND CONVENTIONAL FARMING 

 

This is a bachelor’s thesis of Toomas Horma. The aim of this thesis was to investigate the 

influence of organic and conventional farming systems on the yield and yield quality of 

barley cv ’Anni’ with undersown red clover. 

 

 

In 2008, five  long-term field crop rotation experiment of organic and conventional 

growing systems were established at the EULS Institute of Agriculture and Environment in 

Eerika. In this study the data from 2014 were used. The experiment was set up in a 

systematic block design with four replicates of each treatment and a plot size of 60 m
2
. 

These five fields with four replications were next to each other without separation (Table 

1). Organic and conventional systems were separated from each other by 18 m long section 

of mixed grasses to avoid contamination with synthetic pesticides, mineral fertilisers and 

cover crops. Five different crops followed each other in the following order: barley 

(Hordeum vulgare L.) with undersown red clover, red clover (Trifolium pratense L.), 

winter wheat (Triticum aestivum L.), pea (Pisum sativum L.), potato (Solanum tuberosum 

L.).  

 It revealed from this trial, that: 

1. Grain yield of barley was significantly influenced by farming systems.  Grain yield 

as an average of variants obtained from organic system was 47% lower than in 

conventional system. The grain yield of barley in conventional farming system 

ranged between 2855‒3684 kg/ha and the same data for organic farming system 

was 1869‒2077 kg/ha.  

2. Grain yield of barley was negatively correlated with biomass amount of undersown 

red clover. Biomass yield of red clover was in organic farming system 55% higher 

than in conventional farming system. 
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3. The protein content and protein yield of barley in organic farming system were 

lower 18,4 and 61%, respectively than in conventional farming system 

4. The ear bearing tillers per plant and unit of area influenced significantly the 

barely’s grain yield (R=0,74; 0,001).  

5.  The amount of red clover biomass had not the after-effect on the grain yield of 

following crop.  
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