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Maheviljeluse ja mahetoodangu propageerimine Euroopas on  aina rohkem hoogu kogumas. Pidev 

diskussioon selle üle, kas mahetoodang on parem kui tavatoodang oli põhjus, miks loodi 2008. 

aastal Eesti Maaülikooli katsepõllule Eerikale mahe- ja tavatootmist võrdlev katse. Katse 

eesmärgiks oli võrrelda talinisu saagikust ja kvaliteeti mahe- ja tavasüsteemis. Töös võrreldakse 

2013.–2015. aasta andmeid. Katse rajati süstemaatilise plokksüsteemina neljas korduses. Katselapi 

pindala oli 60m
2
. Kasutuses oli seitse erinevat väetusvarianti. Mahesüsteemi variandid olid M1, 

M2, M3, kus lämmastiku allikaks oli vastavalt liblikõieliste poolt sümbiootiliselt seotud 

õhulämmastik, lisaks õhulämmastikule talviste vahekultuuride poolt seotud lämmastik ja kahele 

eelnevale lisaks veel sõnnik. Tavasüsteemi variandid (v.a. N0) N50, N100, N150 said lisaks 

liblikõielistele ka mineraallämmastikku. Viljelusviis mõjutas talinisu saaki ja kvaliteeti usutavalt. 

Tavasüsteemis mineraallämmastikuga väetatud talinisu terasaak oli katseaastate keskmisena 16% 

suurem kui mahesüsteemis. Mahesüsteemis kasvatatud talinisu saak jäi madalamaks, sest terade 

arv ja mass viljapeas oli usutavalt väiksem. Lisaks tõstis mineraalse lämmastiku andmine terade 

proteiini- ja gluteenisisaldust, mistõttu tavasüsteemis kasvanud nisu vastavad näitajad olid 12% ja 

13% kõrgemad kui mahesüsteemis. 

 

Märksõnad: Terasaak, proteiini- ja gluteenisisaldus, mahumass 
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Promotion  of organic farming and organic production in Europe is on the rise. The continuous 

discussions over whether organic production is better than conventional, was the reason why the 

long term field trial was set up in 2008 in Eerika at the Estonian University of Life Sciences to 

compare the infuence of organic and conventional systems on different crop yields and quality. 

The aim of this test was to compare yield and quality of winter wheat in organic and conventional 

systems and data were taken from period 2013-2015. Field trial was set up systematically in 

quadruplicate and plot size was 60 m
2
. In the field trial seven different nitrogen variants was used. 

Organic system variants were (M1, M2, M3) where a source of nitrogen were legume crops, 

additionally the catch crops and  composted manure, respsectively. In conventional system minal 

nitrogen was applied (N50, N100, N150). Test results showed that cultivation practices affected 

the winter wheat yield and qualitysi significantly.  Three–year average grain yield in conventional 

system was 16 % higher than in organic system, because the number and mass of grains in ear 

were lower in organic systems. The addition of mineral nitrogen also increased protein and gluten 

content in grains accordingly 12% and 13%.  
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SISSEJUHATUS 
 

Rahvaarvu pidurdamatu kasv ja ühiskonna heaolu paranemine on põllumajandustootjad 

pannud vastakuti olukorraga, kus tuleb  leida võimalused, kuidas rahuldada järjest 

suurenevat toidunõudlust. Tänu uute tehnoloogiliste vahendite kasutuselevõtuga on 

kaasaegsemaks muutunud ka põllumajandussaaduste tootmine. Kuid ainuüksi kaasaegsest 

tehnikast ei piisa, et toita ära maailma rahvastik. Kuna haritava põllumaa osa on 

limiteeritud, peavad põllumehed leidma võimalused, kuidas suurendada ühe hektari 

saagikust. Suurema saagi jaoks on oluline, et taimedele oleks tagatud  maksimaalselt head 

kasvutingimused. Ilmastik on muutlik ning seda me otseselt mõjutada ei saa, kuid mulla 

viljakust ja struktuursust saaksime parandada lisatoitaineid andes kas siis mineraalväetiste, 

orgaanilise aine sõnniku või liblikõieliste haljasmassi mulda viimisega, õigeid agrotehnilisi 

võtteid rakendades. 

Samuti on paranenud ühiskonna teadlikkus tervisliku toidu tarbimises. Kuna järjest rohkem 

inimesi on hakanud eelistama sünteetiliste ainetevaba puhast naturaalset toitu, on 

suurenenud ka maheviljelusega tegelevate põllumajandustootjate osakaal. Võrreldes 

intensiivtoodanguga on mahetoodangu saak väiksem, kuid hind kordades kõrgem. 

Arvatakse, et mida looduslähedasem on toit, seda kvaliteetsem see on. Sellest johtuvalt 

tehti katse, mille eesmärgiks oli võrrelda talinisu saagi kujunemist ja saagi kvaliteeti mahe- 

ja tavaviljeluses. 

Uurimustöö hüpoteesiks on, et talinisu, mida viljeleti mahesüsteemis, annab samaväärse 

saagikuse ja kvaliteedi nagu tavaviljelussüsteemis kasvatatud talinisu. 

Töö eesmärgid:  

Võrrelda tava- ja maheviljelusviisi mõju talinisu: 

1) terasaagi kujunemisele ja saagikusele 

2) saagi kvaliteedile. 
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Siinkohal tahaksin tänada juhendajat Maarika Alarut, kes oli suureks abiks minu töö 

koostamisel ja juhendamisel. 

 

 

1.KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1 Talinisu 
 

Nisu (Triticum aestivum  L.) on üks vanimaid kultuurtaimi maailmas, mis on olnud ligi 

8000 aastat põhiliseks toidukultuuriks Euroopas (Curtis 2002). Nisu perekonda kuulub üle 

20 liigi, millest tänapäeval kasvatatakse enim harilikku nisu. Nisu jaguneb veel tali- ja 

suvivormideks. Tali- ja suvinisu sortide peamine erinevus seisneb jarovisatsioonistaadiumi 

pikkuses. Talinisu läbib selle staadiumi sügisel ja talvel, sest vajab kasvu algul madalat 

temperatuuri. Seega on talinisu vegetatsiooniperiood ka pikem. Suvinisu läbib 

jarovisatsioonistaadiumi kevadel idanemisest võrsumiseni. Nisu on teraviljadest kõige 

nõudlikum mullatingimuste suhtes. Nisule sobivad viljakad savimullad, mis on 

toitaineterikkad, parasniisked ja neutraalse või aluselise reaktsiooniga (Lepajõe 1984). 

Eestis kasvatati 2015. aastal talinisu 97,8 tuhandel hektaril, kus keskmine hektari saagikus 

oli 5,3 tonni (Eesti Statistikaamet 2015). Jooniselt 1 näeme Eesti ja Euroopa Liidu talinisu 

keskmisi saagikusi nelja aasta lõikes. Kui võrrelda 2014. aasta saagikusi, siis Eesti 

keskmine talinisu saak on pea poolteist korda väiksem kui Euroopa keskmine talinisu saak. 
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Joonis 1. Talinisu saagikus Eestis ja Euroopa Liidus keskmisena (t ha
–1

)  aastatel 2010 ja 

2014 (vaadatud 19.veebruar 2016). Allikas: ( FAOSTAT 2016) 

 

 

1.2 Maheviljelus ja selle nõuded 

 

Mahepõllumajandus on süsteem, mille eesmärgiks on toota toitu võimalikult minimaalset 

kahju tekitades keskkonnale, loomadele ja inimestele (Seufert et al. 2012). Mahetootmises 

on oluline, et taime- ja loomakasvatus oleksid omavahel seotud, see võimaldab luua 

suletud aineringe, mis on põhialuseks maheviljeluses. Segatootmisega talud suudavad 

toodetud söödaga rahuldada loomade vajadused ning loomakasvatusest saadav sõnnik  

aitab säilitada mullaviljakust. Sõnnik on hea mikroelementide siduja,  seega on sõnnikuga 

mahekülvikordades mikroelementide vajadus paremini tagatud kui sõnnikuta mahe 

külvikorras ja tavaviljeluses. Sõnnik omab pikaajalist järelmõju ja ei ole nii kiiresti mullast 

välja uhutav kui mineraalväetised (Järvan 2013). Kuna maheviljeluses on taimede 

toitainete kogused limiteeritud, mis sõltuvad sisseküntavast haljasmassist ja orgaanilisest 

väetisest, on ka saagikus ja selle kvaliteet tunduvalt madalam kui intensiivkasvatuses 

(Palts, Vetemaa 2012). Lisaks on maheviljeluses taimedel nende kiirel kasvuperioodil 

vajalik toitainete hulk sageli kättesaadamatu (aeglane orgaanilise lämmastiku 

mineraliseerumine), mis omakorda mõjutab saagikust ja kvaliteeti. Samuti on suurem oht 
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umbrohtumisele, mille vastu maheviljeluses tohib kasutada ainult mehaanilist 

umbrohutõrjet (Palts, Vetemaa 2012). 

Üleminekul tavatootmiselt mahetootmisele tuleb tootmissüsteem ümber korraldada, sest 

tavapäraseid mineraalväetisi ja pestitsiide kasutada enam ei saa. Mullaviljakuse 

parandamiseks ja taimekaitseks on lubatud peamiselt loodusliku päritoluga ained. Lubatud 

on väetamine loodusliku fosfaadi, kaaliumsulfaadi või orgaanilise väetisega. Lupjamisel 

tuleb kasutada samuti loodusliku päritoluga aineid. Rakendades külvikorda, peab see 

sisaldama liblikõielisi heintaimi, mis tõstaks mulla orgaanilise aine ning lämmastiku 

sisaldust ja parandaks mullastruktuursust. Kasutada tohib ainult mahepõllumajanduslikult 

toodetud seemet või PMA loal keemiliselt töötlemata mittepõllumajanduslikku 

sertifitseeritud seemet (Tamm et al. 2011). Keelatud on geneetiliselt muundatud 

organismide (GMO), GMOdest või GMOdega toodetud toodete kasutamine. Samuti tuleks 

kasvatada kahjustuskindlamaid sorte ning soodustada röövtoiduliste putukate esinemist või 

rakendada vastavalt vajadusele biotõrjet (Palts, Vetemaa 2012). 

 

 

1.3. Maheviljeluse positiivsed ja negatiivsed küljed 

 

Maheviljelus põhineb keskkonnasõbralikul tootmisel, sest seal ei kasutata sünteetilisi 

väetisi ega pestitsiide (Bello 2008). Uuringud on näidanud, et maheviljelus omab 

positiivset mõju liigilisele mitmekesisusele (Verbruggen 2010), lisaks suurendab 

maheviljelus mikroobide biomassi ja kiirendab süsiniku mineraliseerumist (Truu, 2005). 

Maheviljeluses toimub taimsete ja loomsete jäätmete ringlus, mille tulemusel suunatakse 

toitained maapinda tagasi, vähendades taastumatute ressursside kasutamist ning 

suurendades pikema aja jooksul mullaviljakust (Gomiero et al. 2011). 

Hea saagi eelduseks on kultuuride vajadustekohane väetamine (Järvan 2007). Kuna 

maheviljeluses kasutadaolevad lämmastikukogused on väiksemad kui tavaviljeluses, on 

see soodne umbrohtudele. Seoses väiksema toitainetesisaldusega mullas on ka kultuuride 

seis mahekülvikorras üldjuhul hõredam, mis omakorda loob umbrohtudele paremad 

valgustingimused. Tagamaks suuremat saaki, tuleks maheviljeluses suurendada  

külvisenorme (Edesi 2012). Üheks suureks probleemiks on ka nitraatide väljaleostumine, 
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mille tulemusel taimed ei saa piisavalt lämmastikku kasvu ajal (Risku-Norja, Mikkola 

2009). Toitainete puuduse korral mullas on tavapõllumehel selle probleemi lahendamiseks 

märksa rohkem võimalusi. Mahetootjatel on kasutada lubatud ainult loodusliku päritoluga 

väetiseid nagu sõnnik, liblikõielised, kompost ja turvas. Lisaks on paljud maheväetised 

turult raskesti kättesaadavad ja väga kallid. Seega peab mahetootja tagama mulla viljakuse 

säilimise ja stabiilse saagitaseme oskuslikult loodud külvikorraga  (Edesi 2013, 2007). 

 

 

1.4. Praegune seis maheviljeluses  

 

Euroopa on olnud mahepõllumajanduse eelkäijaks kogu maailmas ja seda tänaseni. 

Mahepõllumaa ning mahetoodang on samuti Euroopas tõusuteel. 2013. aasta seisuga oli 

Euroopas mahepõllumaad kokku 11,5 miljonit hektarit ja tootjaid 330 tuhat. (Willer, 

Schaack 2013).  

Maheviljelus on järjest populaarsemaks muutunud ka Eestis. Mahetoidu ostueelistuse 

peamiste põhjustena nimetavad tarbijad eelkõige, et mahetoit on tervislik, maitsev ja 

GMO-vaba (Vetemaa 2012). Mahepõllumajanduslikku maad oli 2013. aastal Eestis 151,2 

tuhat hektarit, millest maheteravilja kasvatati 23 tuhandel hektaril (Eesti Statistikaamet 

2016). Paraku ei suuda mahepõllumajandusettevõtted märgatavat konkurentsi pakkuda 

tavapõllumajandustootjatele, sest toodangu mahud on palju väiksemad. Samuti puudub 

paljudel Eesti mahetootjatel võrreldes teiste maade mahetootjatega kaasaegne tehnoloogia, 

mis võimaldaks kasvatava toodangu mahtu suurendada. Ebastabiilse toodanguga on raske 

leida potentsiaalset turgu, millest johtuvalt on teenitav kasum ka kordades väiksem kui 

tavaviljeluses.  
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1.5. Tavaviljelus 

 

Tavaviljelus on viljelusviis, kus rajatakse suuri kultuurpõlde ja kus on võimalus kasutada 

geneetiliselt muundatud organisme ja sünteetilisi kemikaale (pestitsiide, herbitsiide, 

fungitsiide, sünteetilisi väetiseid), eesmärgiga maksimeerida potentsiaalset saaki. Võrreldes 

maheviljelusega on tavaviljeluses tootmine kordades efektiivsem, näiteks Kanada 

tingimustes on teraviljade saagikus tavaviljeluses 30% kõrgem kui maheviljeluses. 

Austraalia tingimustes on tavaviljeluses saadud saak koguni 17–84% kõrgem kui 

maheviljeluses (Järvan et al. 2013). Samas põhjustab intensiivtootmine suuremat 

keskkonnakahju, halvendades mulla kvaliteeti (Baranski et al. 2014) ja vähendades 

bioloogilist mitmekesisust (Sustainable… 2016). Sünteetiliste ainete intensiivne 

kasutamine tavaviljeluses on suurendanud kahjurputukate resistentsust teatud pestitsiidide 

suhtes. Kuna resistentsus võib välja kujuneda üsna kiiresti, ei pruugi teadlased jõuda selle 

aja jooksul välja  arendada uusi tõrjevahendeid (Bilsborrow et al. 2013), mis omakorda 

suurendaks kahjurtite ohtu. 

 

 

1.6. Saagi kujunemine 

 

Arenemise all mõistetakse taimes toimuvaid kvalitatiivseid muutusi. Idanemisest kuni uute 

seemnete tekkimiseni läbib nisutaim järgmised kasvu- ja arengufaasid: idanemine, 

tärkamine, võrsumine, kõrsumine, loomine, õitsemine ja valmimine. Kasv ja areng 

kulgevad koos, kuid nende kiirus võib olla erinev. Idanemise faasis vajavad seemned 

niiskust, soojust ja õhuhapnikku. Talisordid vajavad kasvu alguses üsna madalat 

temperatuuri vahemikus 0–2
o
C,  teisalt suvisordid mitte. Nisu tärkab tavaliselt 9–16 päeva 

jooksul pärast külvi, mille kiirus sõltub mulla temperatuurist (Lepajõe 1984). Teravilja 

saagi kujunemisel on tähtsal kohal ka saagistruktuuri elemendid, mis kronoloogilises 

järjestuses jagunevad järgmiselt: produktiivvõrsete arv pinnaühikul ja taime kohta, 
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pähikute arv, terade arv ja mass peas (Alaru et al. 2012).Tärkamise käigus lõppeb 

koleoptiili kasv ja sellest väljub esimene päris leht ning iga järgmine leht 4–5 päevase 

intervalliga. Võrsumine on oluline arenguetapp, kus taimed kasvatavad endale lisalehed ja 

arenevad välja lisajuured (Simmons et al. 1995 ). Saagi kujunemisel on oluline, et taim 

võrsuks hästi ja looks võimalikult palju produktiivvõrseid pinnaühiku kohta (Alaru et al. 

2012). Samuti on oluline, et taimedele antaks piisavalt lämmastikväetist võrsumisfaasis, 

mis suurendab eelkõige maapealset biomassi ja terasaagikust: üldvõrsete ja 

produktiivvõrsete arvu taimel, pähikute ja terade arvu viljapeas (Peltonen 1992; Ramesh et 

al. 2002). Fütomassi saak on maksimaalne suure kasvutiheduse korral, teisalt väheneb 

terade osakaal kogusaagis ning laieneb terade ja põhu suhe (Lepajõe 1984). 

Produktiivvõrsete arvu saab suurendada külvise normi suurendades või kultuuri 

võrsumisvõimet ära kasutades (Alaru et al. 2012). Kõrsumise faasis toimub taimede 

pikkuskasv, esmalt alustab kasvu kõige alumine sõlmevahe, siis sellest järgmine 

sõlmevahe jne. Kõrsumisele järgneb loomine, mille käigus ilmub ülemisest lehetupest pea. 

Kõrsumisest loomiseni on nisu kasv ja areng väga kiire, seega vajavad nad sel ajal palju 

vett ja toitaineid, et moodustada rohkem pähikuid viljapeas. Õitsemise ajal toimub õite 

viljastamine, mis algab pea keskkohast. Nisu viljastub enamasti enda õietolmuga (Lepajõe 

1984). Ühe pea tolmlemiseks kulub umbes neli päeva (Simmons et al. 1995). Nisu 

valmimisel hakkab õiesigimik kiiresti täituma varuainetega. Terad tekivad mõne päeva 

jooksul pärast viljastumist, mida reguleerivad fütohormoonid. Terade kujunemise kiirus 

sõltub peamiselt terade tsütokiniinisisaldusest ja  tera suurus rakkude arvust (Lepajõe 

1984). Terade massi ja lämmastiku kontsentratsiooni  aitab suurendada loomiseelne N-ga 

väetamine (Peltonen 1992; Ramesh et al. 2002). Kõige suuremad terad kujunevad pea 

keskosas, sest seal õitsevad pähikud alumistest ja tipmistest pähikutest varem. 

Valmimisperiood jaguneb piim,- vaha- ja täisküpsuseks. Talinisul kulub loomise algusest 

piimküpsuseni 26–29 päeva ja suvinisul 22–26 päeva (Lepajõe 1984). Valmimisperioodil 

saavutab taim täieliku  koristusküpsuse. Korraliku saagi saamiseks vajab nisu sobivat 

mulla pH-d ning tasakaalustatud makro- ja mikroelementide sisaldust mullas (Kangor et al. 

2006).  Nisusaagi suurendamiseks oleks parim viis suurendada terade arvu peas, mis 

võimaldaks produktiivsust tõsta 40% võrra (Lepajõe 1984).  
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1.7. Kvaliteedi kujunemine 

 

Nisu kvaliteedi näitajateks on makro- ja mikroelementide, proteiini ja aminohapete 

sisaldus teras (Mänder et al. 2007). Nisutera kvaliteet sõltub suuresti  ka ilmastikuoludest 

ja keskkonnatingimustest tera moodustamise ja valmimise etapis (Ceseviciene 2009). 

Kõrgema valmimisaegse temperatuuri korral moodustuvad peas proteiinirikkamad terad     

(Lepajõe 1984). Üheks tähtsamaks elemendiks saagi kvaliteedi kujunemisel on lämmastik, 

mille kättesaadavus on piiratud eelkõige mahekülvikorras kasvavatel taimedel 

(Ceseviciene 2009). Lämmastik kuulub paljude bioloogiliselt aktiivsete ja taimede 

elutegevust mõjutavate ühendite koostisesse: aminohapped, nukleiinhapped ja klorofüll 

(Kärblane 1996). Kvaliteetse toidunisu tootmisel on oluline, et lämmastikuga väetamine 

toimuks vastavalt sordi ja kasvukoha iseärasustele. Liigse lämmastiku andmisel suureneb 

proteiini ja kleepvalgu sisaldus terades, kuid samal ajal kleepvalgu kvaliteet halveneb 

(Järvan et al. 2007, 2012). Eelkõige suureneb väheväärtuslike reservvalkude osakaal ning 

väheneb vees ja soolades lahustuvate valkude osatähtsus (Lepajõe 1984). Kui proteiini 

sisaldus on liiga kõrge, väheneb ka mõne asendamatu aminohappe sisaldus. Lisaks 

lämmastikule on olulisel kohal ka väävel, mis parandab proteiini kvaliteeti. Väävli puuduse 

korral väheneb S- sisaldavate aminohapete (metioniin, tsüsteiin) sisaldus, mis oluliselt 

vähendab nisu toiteväärtust ja küpsetusomadusi. Seevastu liiga kõrged S- normid võivad 

hoopis halvendada terade kvaliteeti. Üldiselt on uuringud näidanud, et väävel avaldab nisu 

küpsetusomadustele suuremat mõju, kui terasaagile (Järvan et al. 2004, 2007, 2012).  
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2.MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1. Katse metoodika 

 

Maheviljeluse ja mahetoodangu propageerimine  Euroopas on  aina rohkem hoogu 

kogumas. Diskuteeritakse palju selle üle, kas mahetoodang on ikka parem kui tavatoodang. 

Sellest lähtuvalt rajati 2008. aastal Eesti Maaülikooli katsepõllule Eerikale pikaajaline 

põldkatse mahe- ja tavaviljelusviisi võrdluseks, mille eesmärgiks oli võrrelda talinisu 

saagikust ja selle kvaliteedinäitajaid (1000 tera mass, mahumass, terade proteiini sisaldus, 

langemisarv, gluteenisisaldus ja gluteeniindeks) viljelussüsteemist lähtuvalt mahe- ja tava- 

külvikorras. 

Mahe- ja tavaviljelussüsteemis 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.). Katse rajati süstemaatilise plokksüsteemina neljas korduses. 

Igas korduses oli esindatud terviklik külvikord, mis omakorda jagunes 7 väetisvariandiks. 

Katselapi pindala oli 60m
2
, kus variandid ja kordused olid üksteise kõrval ilma 

eraldusvaheta, kuid mahe- ja tavaviljelussüsteem oli eraldatud 18 m laiuse rohuribaga 

vältimaks pestitsiidide ja mineraalväetiste sattumist mahesüsteemi. 

Maheviljelussüsteemis oli kasutuses kolm väetisevarianti (M1, M2 ja M3), mis erinesid 

üksteisest lämmastiku allika poolest. M1 variandis oli ainsaks lämmastiku allikaks 

külvikorras kasvatatud liblikõieliste kultuuride (Pisum sativum L. ja Trifolium pratense L.)  

poolt seotud õhulämmastik N2. M2 variandis oli lisaks N2-le lämmastikuallikaks peale 

talinisu, kartulit ja hernest talviste vahekultuuride,  vastavalt talirukki (Secale cereale L.) + 

talirüpsi (Brassica napus ssp. oleifera var. biennis) segu, talirukki (Secale cereale L.) ja 

talirüpsi (Brassica napus ssp. oleifera var. biennis)  poolt seotud lämmastik. M3 variandi 

lämmastikuallikaks oli lisaks N2- le ja vahekultuuride poolt seotud lämmastikule veel 

komposteeritud sõnnik, mida anti lisaks kartulile ja odrale ka talinisule varakevadel 

pealtväetisena 10 t ha
–1

. Sõnniku keemilised omadused ja N, P, K kogused, mis anti 
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talinisule kevadel võrsumisfaasi alguses, olid erinevatel aastatel: pHKCl – 7.0; KA – 44–

48.0%; Cüld – 1.41–1,44%; Nüld –46–54 kg N ha
–1

; Püld – 8–18 kg P ha
–1

; Küld – 32–43 kg K 

ha
–1

. 

Traditsioonilises viljelussüsteemis olid lämmastiku allikaks lisaks külvikorras kasvanud 

liblikõielistele ka mineraalne lämmastikväetis. Lisaks said kõik variandid külvi eelselt 25 

kg ha
–1

 fosforit ja 95 kg ha
–1

 kaaliumit. Traditsioonilises viljelussüsteemis erinesid 

väetisvariandid üksteisest mineraalse lämmastiku koguse poolest. N0 variandis mineraalset 

lämmastikväetist ei antud, lämmastikuga varustamine oli sama, mis M1 variandi puhul. 

N50, N100 ja N150 said mineraalväetist vastavalt 50, 100 ja 150 kg ha
–1

. 

Lämmastikväetiseks oli ammooniumnitraat (NH4NO3), mida anti talinisule varakevadel 

võrsumisfaasi alguses, N100 ja N150 lämmastiku kogused anti kahes jaos vastavalt 50+50 

ja 100+50 kg ha
–1

. Teine osa väetisest anti talinisule loomiseelses faasis. 

 

 

2.2. Mullastiku tingimused  

 

Katsepõllu mullatüüp oli näivleetunud kahkjas muld, Stagnic Luvisol (WRB 

klassifikatsiooni järgi (Deckers et al. 1998). Huumuskihi tüsedus oli keskmiselt 30cm ja 

mulla lõimiseks liivsavi (Reintam, Köster 2006). Katsepõllu rajamisaastal oli mulla 

süsinikusisaldus 1,55%, üldlämmastiku sisaldus 0.14%, liikuva fosfori sisaldus 128,54 mg 

kg
-1

, liikuva kaaliumi sisaldus 134,01 mg kg
-1

, magneesiumi sisaldus 154,83 mg kg
-1

, 

kaltsiumi sisaldus 1317,67 mg kg
-1

 ja mulla pHKCl 5,8. 

 

 

2.3. Agrotehnoloogia 

 

Tabelis 1 on välja toodud  kuupäevade järgi talinisule teostatud agrotehnilised tööd. Katses 

kasutatud talinisu sort oli „Fredis“, mille külvisenormiks oli 450 idanevat seemet m
2
 kohta. 

Talinisule eelnenud ristikuga viidi mulda ca 50 kg N ha
–1

. Lisaks kasutati tavasüsteemi 
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väetamisel (N50, N100 ja N150) ammooniumnitraati (NH4NO3) vastavalt N50 (50 kg ha
–

1
), N100 (50+50 kg ha

–1
) ja N150 (100+50 kg ha

–1
). Variantidel N0 ja M1 oli 

lämmastikuallikaks külvikorra jooksul liblikõieliste poolt seotud õhulämmastik N2, M2 

variandil lisandus N2-le ka vahekultuuride poolt seotud lämmastik ning M3 veel 

komposteeritud sõnnik koguses 10 t ha
–1

. Lisaks kasutati tavasüsteemis herbitsiidi Secator 

150 ml ha
–1

, fungitsiidi Alergo Super 0,5 l ha
–1

 ja kasvuregulaatorit CCC 0,8 l ha
–1

. 

 

Tabel 1. Talinisu agrotehnoloogia 2013– 2015 aastatel  

Tegevus 2013 2014 2015 

1. Väetamine 30. aprill ja 4. juuni 15. aprill ja 29. mai 20. aprill  ja 20. mai 

2. Äestamine 7. mai  15. ja 21. aprill 24. aprill  

3. Umbrohutõrje 14. mai 9.  ja 16. mai 8. mai  

4. Kasvuregulaator 29. mai 26. mai 28. mai 

5. Taimekaitse 20. juuni - 28. mai 

6. Koristus 30. juuli 4. august 17. mai 

 

 

2.4. Proovide võtmine ja analüüsimeetodid 

 

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 kõrrel määrati kõrre ja pea pikkus, pähikute, 

terade arv peas ning terade mass peas. Vihust lähtuvalt arvutati maapealne biomass, 

põhumass ja koristusindeks, kvaliteedinäitajatest määrati 1000 tera mass, mahumass ja 

üldine lämmastiku- ja proteiinisisaldus. 

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 
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märgtuhastamismeetodit väävelhappe lahusega. 1000 tera mass määrati vastavalt ISTA 

(1985) meetodile. Mahumass vastavalt AACC 55–10 (2000) meetodile. Terade 

proteiinisisaldus arvutati järgmise valemi järgi: Proteiinisisaldus % = N% x 6,25. 

 

 

2.5. Ilmastikutingimused 

 

Ilmastikuandmed on kogutud  meteoroloogiapunktist, mis asub umbes 2 km kaugusel 

katselapist. Tabelis 2 näeme, et 2015. aasta talvitusjärgne talinisu kasvuperioodi (aprill- 

august) keskmine temperatuur osutus  1,7 ja 1,2 
o
C võrra väiksemaks kui 2013. ja 2014. 

aastal ning 0,6 
o
C  võrra madalamaks kui 1969.–2015. aastate pikaajaline keskmine. 2015. 

aasta aprilli kuu keskmine  temperatuur oli 5,4 
o
C, mis oli kõrgem kui  pikaajaline 

keskmine. Maikuu temperatuurid 2015. aastal jäid eelneva kahe aasta ja pikaajalise 

keskmisega võrreldes madalamaks. Võrreldes 1969.–2015. aasta keskmist sademete hulka, 

siis 2015. aastal erilist muudatust sademete osas ei olnud. Võrreldes omavahel 2013. ja 

2015. aasta ilmastiku andmeid näeme, et aprillist kuni augustini oli kogu sademete hulk 

kasvuperioodil madalam kui pikaajaline keskmine, mis oli 321 mm, teisalt 2014. aastal  oli  

sademete hulk 63mm kõrgem kui tavaliselt. Võib öelda, et 2015. aasta juuni-ja juulikuu 

temperatuurid olid suhteliselt madalad ning taimede valmimine ühtlasem, võrreldes 2014. 

aastaga terade täitumisperiood pikenes, mille tulemusel suurenes ka terasaak. 
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Tabel 2. Keskmine temperatuur (°C) ja sademete hulk (mm) aastatel 2013–2015 

võrrelduna pikaajalise keskmiste (1969 –2015) tulemustega  

Kuu Keskmine temperatuur,  °C Sademete summa, mm 

2013 2014 2015 1969 - 

2015 

2013 2014 2015 1969 - 

2015 

Aprill 3.5 6.5 5.4 4.8 17 13 51 26 

Mai 14.8 11.9 10.3 11.4 61 84 60 58 

Juuni 18.2 13.4 14.3 15.4 52 103 36 77 

Juuli 17.8 19.9 15.7 17.6 63 71 58 70 

August 16.9 16.8 17.0 16.1 75 113 42 90 

Aprill - 

August 

 

14.2 

 

13.7 

 

12.5 

 

13.1 

 

268 

 

384 

 

247 

 

321 

 * Eerika meteoroloogia jaama andmed 

 

 

2.6. Statistiline andmetöötlus 

 

Viljelusviisi ja katseaasta ilmastiku mõju erinevate väetusvariantide kuivainesaagile ja 

kvaliteedile hinnati korrelatsioonianalüüsi, faktoriaalse dispersioonanalüüsi – ANOVA 

Fisher LSD testi abil. Kirjeldavat analüüsi kasutati statistiliselt oluliste erinevuste 

leidmiseks katseaasta, viljelusviisi ja keskmiste kuivainesaakide vahel. Keskmised on 

esitatud koos standardveaga (±SE). Statistiline olulisuse tase määrati p<0,05 juures, kui ei 

ole märgitud teisiti.  
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3.TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Terasaagi kujunemine 

 

Taimede arenemise all mõistetakse temas toimuvaid kvalitatiivseid muutusi. Kasv ja areng 

kulgevad koos, kuid nende kiirus võib olla erinev. Terade arv peas oleneb pea kasvust, 

arengust kui ka kasvamise ja valmimise kiirusest ning pea kasv ja areng eelkõige nisu 

kasvuaja pikkusest (Lepajõe 1984). Olulisemad terasaaki kujundavad tegurid on 

produktiivvõrsete arv pinnaühiku ja taime kohta, terade arv ja mass peas, mis sõltuvad 

suurem määral kasvukeskkonnast ja ilmastikutingimustest. 

 

 

3.1.1. Produktiivvõrsete arv pinnaühikul 

 

Produktiivvõrsete arv pinnaühiku ja taime kohta on üks olulisemaid saagistruktuuri 

elementidest teravilja saagikuse kujunemisel. Taliviljana on talinisu saagikus olulisel 

määral mõjutatud taimede edukast talvitumisest. Antud katses kasutatud talivilja sort 

’Fredis’ talvitus uuritavatel katseaastatel edukalt ja usutavaid erinevusi taimede arvus 

pinnaühiku kohta viljelusviisides ei olnud. Tehti dispersioonanalüüs, kus arvutati 

viljelusviisi, väetivariandi ja katseaasta ilmastiku mõju produktiivvõrsete arvukusele ja 

dispersioonanalüüsist selgus, et viljelusviiside väetisvariandid ei avaldanud usutavat mõju 

produktiivvõrsete arvule ei taime ega ka pinnaühiku kohta. Küll oli aga usutav mõju 

katseaasta ilmastikul, mis mõjutas produktiivvõrsete arvukust uuritud faktoritest 27%  

ulatuses (Joonis 2).  
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Joonis 2. Mahe- ja tavaviljeluse väetisevariantide mõju talinisu produktiivvõrsete arvule 

pinnaühiku kohta (tk m
–2

)  2013–2015 aastate keskmisena 

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

kultuuride poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2; M2 –lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka 

vahekultuuride poolt seotud lämmastik; M3 – N2 + sõnniku lämmastik; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; 

N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud mineraalse N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N  ha
–1

; 

*Erinevad tähed joonisel tähistavad usutavat erinevust variantide vahel  

Antud katses talinisu produktiivvõrsete arv m
2
 kohta viljelussüsteemide siseselt varianditi 

usutaval määral ei erinenud, sest kordustevahelised erinevused olid suured. 

Produktiivvõrsete arv m
2
 kohta varieerus varianditi  katseaastate 2013–2015 keskmisena 

mahesüsteemis (M1–M3) 339–398 ning tavasüsteemis (N0–N150) 331–441 vahel. Kolme 

katseaasta ja väetisvariantide keskmisena oli mahesüsteemis keskmine taimede arv m
2
 

kohta 234±10 ja tavasüsteemis 228±8 tk ning  produktiivvõrsete arv taime kohta vastavalt 

1,66±0,07 ja 1,75±0,06 tk. Nii nagu meie katse tulemused näitasid, et viljelusviis ei 

mõjutanud produktiivvõrsete arvu ei pinnaühiku ega ka taime kohta usutaval määral,  sama 

kinnitas ka 2010. aastal Jõgeval tehtud talinisu „Lars“ ja „Ada“ katse, kus selgus, et 

produktiivvõrsete arvu mõjutas oluliselt 63% katseaasta (Kangor, Koppel 2011). 
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3.1.2. Talinisu maapealne biomass 

 

Taimede maapealset biomassi mõjutab eelkõige lämmastiku kättesaadavus taimede kiire  

kasvuperioodi ajal (talinisul maikuus). Lämmastik aitab suurendada ka kõrre pikkust. Suur 

maapealne biomass omab suuremat toitainete varu, mis suunatakse hiljem terade 

täitumisperioodil lehtedest ümber teradesse. Mida suurem on biomass, seda suurem on ka 

teradesse kogunev toitainete kogus, mis omakorda suurendab 1000 tera massi ja 

mahumassi. Talinisu maapealne biomass oli positiivses korrelatsioonis terasaagiga 

(R=0,35; p<0,001). Kolme katseaasta keskmine biomass mahesüsteemis oli suurim M2 

variandis ja tavasüsteemis N150 variandis vastavalt 9,2 t ha
–1

 ja 11,5 t ha
–1

, kusjuures 

N150 biomass oli 20% suurem. Kui võrrelda mahevariante (M1, M2, M3) tavavariantidega 

(N0 ja N50), siis usutavaid erinevusi variantide vahel ei ole (Joonis 3).  

 

Joonis 3. Talinisu maapealse biomassi (t ha
–1

) suurus erinevatel väetisvariantidel mahe- ja 

tavasüsteemis aastate 2013–2015 keskmisena 

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

kultuuride poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2; M2 –lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka 

vahekultuuride poolt seotud lämmastik; M3 – N2 + sõnniku lämmastik; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; 

N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud mineraalse N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N  ha
–1

; 

*Erinevad tähed joonisel tähistavad usutavat erinevust variantide vahel  
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Samas erinevad usutavalt variandid N100 ja N150 mahevariantidest. Katsetulemustest võib 

järeldada, et alates 100 kg ha
–1

 antud mineraallämmastik suurendas usutaval määral 

talinisu biomassi. Ka Křen et al. (2014) leidsid, et lõplik terasaak sõltub oluliselt võrsete 

arvust ja maapealse biomassi kuivmassist pinnaühiku kohta. 

 

 

3.1.3. Terade arv peas 

 

Saagi kujunemisel on olulisel kohal ka terade arv viljapeas, mida mõjutab suurel määral 

toitainetevaru. Tähtis on, et taimel oleks enne loomisfaasi ja õitsemist tagatud piisav 

toitainete kättesaadavus, mis soodustaks pähikute moodustumist arenevas viljapeas ning 

omakorda terade arvu peas. Dispersioonanalüüsist selgus, et antud katses mõjutas uuritud 

faktoritest kõige enam terade arvu peas katseaasta ilmastik (56% ulatuses), sellele järgnes 

väetisvariandi mõju (18,7%) ja viljelusviis (15,1%). Terade arv peas kolme katseaasta ja 

variantide keskmisena oli 31±2,2 ja tavasüsteemis  36±1,4. Kui võrrelda omavahel mahe- 

ja tavavariantide keskmisi, siis tavasüsteemis oli teri viljapeas keskmiselt 14% rohkem. 

Tavasüsteemi variandid N50, N100 ja N150 erinevad usutavalt variantidest M1, M2 ja M3, 

küll aga puudub usutav erinevus mahesüsteemi siseselt M1, M2 ja M3 vahel ning N0 ja 

N50 kui ka N50 ja N100 vahel (Joonis 4). Mahevariantidest oli  suurim terade arv peas M2 

variandis ja tavavariantidest N150 variandis, vastavalt 31,2±2,1 ja 38,3±1,2 kusjuures 

N150 oli teri  19% rohkem viljapeas, kui mahevariandis M2. Katsetulemustest võib 

järeldada, et mineraallämmastikuga väetamine tõstis usutaval määral terade arvu viljapeas, 

eriti väetise andmine kahes jaos. Kumari (2011) arvates piirab limiteeritud lämmastiku 

kogus teravilja kasvu ja saaki, mõjutades seeläbi ka terade arvu ja suurust viljapeas. 
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Joonis 4. Viljelusviisi mõju talinisu terade arvule (tk viljapeas
–1

) erinevatel 

väetisvariantidel mahe- ja tavasüsteemis aastate 2013–2015 keskmisena 

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

kultuuride poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2; M2 –lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka 

vahekultuuride poolt seotud lämmastik; M3 – N2 + sõnniku lämmastik; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; 

N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud mineraalse N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N  ha
–1

; 

*Erinevad tähed joonisel tähistavad usutavat erinevust variantide vahel  

 

 

3.1.4. Terade mass peas 

 

Terade massi viljapeas mõjutab ilmastik ja toitainete kättesaadavus tera moodustumise ajal 

Suurte terade kujunemisel on tähtis, et terade täitumisperioodiks (antud katses talinisul 

juuli algusest kuni juuli lõpuni) oleks taimede maapealne biomass piisavalt suur, mis tagab 

lehtedest ja vartest ka suurema toitainete koguse liikumise teradesse. Ka terade massi 

mõjutasid katseaasta ilmastik, väetisvariandid ja viljelussüsteem usutaval määral 

(P<0.001). Kui võrrelda mahesüsteemi variante (M1, M2, M3) tavasüsteemi variantidega 

(N0 ja N50), siis nende vahel usutavat erinevust ei tulnud, küll aga suurenes terade mass 

usutavalt variantides (N100 ja N150) võrrelduna mahesüsteemi variantidega. 

Mahesüsteemi kõikide variantide kolme aasta keskmine terade mass oli 1,46±0,13g ja 

tavasüsteemi variantidel 1,78±0,4g (Tabel 3). Mineraallämmastikuga väetatud variantide 
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keskmine terade mass oli 18% suurem, kui mahesüsteemi variantide keskmine. Kolme 

aasta keskmine terade mass oli kõige suurem variandis N150 ja kõige väiksem variandis 

M2 vastavalt 2±0,14g ja 1,45±0,11g. Katsetulemustest võib järeldada, et 

mineraallämmastikuga väetamine kahes jaos (võrsumis- ja loomiseelses faasis) alates 100 

kg ha
–1

 suurendas usutavalt terade massi viljapeas. Yoshira et al. (2002) andmetel suureneb 

talinisu terade mass loomiseelse lehekaudu väetamise mõjul märgatavalt. 

 

Tabel 3. Talinisu terade mass (g/viljapeas)  erinevatel kasvufoonidel mahe- ja 

tavasüsteemis aastate 2013–2015 keskmisena 

Mahevariandid Mahe variandide terade 
mass, g/peas 

Tavavariandid Tavavariantide terade 
mass, g/peas 

M1 1,47 ± 0,13 a N0 1,62 ± 0,10 c 

M2 1,45 ± 0,11 a N50 1,70 ± 0,09 bc 

M3 1,47 ± 0,15 a N100 1,80 ± 0,07 ab 

- - N150 2,00 ± 0,14 a 

 

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

kultuuride poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2; M2 –lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka 

vahekultuuride poolt seotud lämmastik; M3 – N2 + sõnniku lämmastik; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; 

N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud mineraalse N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N  ha
–1

; 

 

*Erinevad tähed veerus tähistavad usutavat erinevust variantide vahel 

 

 

3.2. Viljelusviisi mõju talinisu terasaagile 

 

Nisusaagi suurendamiseks oleks parim viis suurendada terade arvu peas, mis võimaldaks 

produktiivsust tõsta 40% võrra (Lepajõe 1984). Antud katse dispersioonanalüüs näitas, et 

katseaasta ilmastikul ja viljelusviisil oli statistiliselt usutav mõju (P<0,01), kusjuures 

mõlema faktori osatähtsus väetisvariandi saagi kujunemisele oli sarnane, vastavalt  36,7% 

ja 35,3%. Talinisu terasaagid mahe- ja tavavariantide keskmisena kokku aastatel 2013–

2015 olid vastavalt 3822,9±126,9 ja 4535,6±282,9 kg ha
–1

. Mahekülvikorras kasvatatud 

talinisu terasaak osutus kolme aasta keskmisena 16% madalamaks, kui tavasüsteemis 

viljeletud talinisu (Joonis 5). Põhjuseks võib lugeda seda, et orgaanilise lämmastiku 
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mineraliseerumisel vabanenud lämmastik ei olnud mahesüsteemi taimedele nende kiire 

kasvu perioodil (võrsumine ja kõrsumine) vajalikul määral kättesaadav. Kui võrrelda 

kolme aasta mahe- ja tavasüsteemi variantide keskmisi, siis kõige suuremat terasaaki 

andsid  tavavariantidest (N100) 5255±521,3 kg ha
–1

 ja mahevariantidest (M2) 3988±252,9 

kg ha
–1

. M2 variandi kolme aasta keskmine terasaak oli 27% väiksem kui N100 terasaak, 

samas 34% kõrgem, kui kontrollvariandi N0 kolme aasta keskmine, mis oli 2547±171,5 kg 

ha
–1

. Väga väike keskmine talinisu terasaak  tavasüsteemi kontrollvariandil N0 oli 

põhjustatud lindude rüüstest aastatel 2013 ja 2015. Võib järeldada, et tavavariantide 

väetamine mineraalväetisega andis usutavalt paremaid tulemusi terasaagile. 

Dispersioonanalüüsist selgus, et terasaaki mõjutas usutaval määral ka ilmastik. 2007. aastal 

Sakus korraldatud talinisu põldkatsetes selgus, et lämmastikuga väetatud variantides oli 

talinisu saagikus  61,1–66,5% suurem kui väetamata variantides (Järvan et al. 2009). 

 

 

Joonis 5. Talinisu terasaak erinevatel väetisvariantidel mahe- ja tavasüsteemis aastate 

2013–2015 keskmisena 

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

kultuuride poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2; M2 –lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka 

vahekultuuride poolt seotud lämmastik ; M3 – N2 + sõnniku lämmastik; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; 

N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud mineraalse N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N  ha
–1

; 

*Erinevad tähed joonisel tähistavad usutavat erinevust variantide vahel 
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3.3.Viljelusviisi mõju talinisu terasaagi kvaliteedile 

 

3.3.1. 1000 tera mass 

 

Tuhande tera mass on struktuurielement, mis on oluline  tera kvaliteedi näitaja. 1000 tera 

massi suurus sõltub biomassi suurusest kasvuperioodil, eriti terade valmimise ajal (Tupits 

2007). Dispersioonanalüüsi järgi oli usutav mõju talinisu 1000 tera massile nii katseaasta 

ilmastikul kui ka viljelusviisil, vastavalt 78,8% ja 9,5% ulatuses. Kolme aasta variantide 

keskmisena oli 1000 tera mass mahe- ja tavasüsteemis vastavalt 45,5±0,29g ja 47,3±0,36g 

(Joonis 6).  

 

Joonis 6. Viljelusviiside erinevate väetisvariantide mõju talinisu 1000 tera massile (g)  

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

kultuuride poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2; M2 –lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka 

vahekultuuride poolt seotud lämmastik ; M3 – N2 + sõnniku lämmastik; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; 

N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud mineraalse N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N  ha
–1

; 

*Erinevad tähed joonisel tähistavad usutavat erinevust variantide vahel  

Kõige madalam oli 1000 tera mass nii mahe kui ka tavasüsteemis 2014.aastal (42,2±0,42g 

ja 43,9±0,3g), kus piiravaks faktoriks oli ilmastikuolud. Madal saagikus võis olla tingitud 

juunikuu jahedatest ilmadest (keskmine temperatuur oli 13,4
o
C) ning juulikuu kõrgetest 
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temperatuuridest (juuli keskmine temperatuur oli 19,9
o
C), mistõttu terade täitumisperiood 

jäi lühemaks. Yosihira et al. (2002) andmetel on jahedate temperatuuride juures lämmastik 

taimedele raskesti omastatav. Võrrelduna 2014. aastaga tõusis 2015. aasta 1000 tera mass 

mahe- ja tavakülvikorras vastavalt 6,2% ja 5%. Teramassi suurenemine oli tingitud 

arvatavasti sellest, et juuni– ja juulikuu temperatuuride kõikumised olid suhteliselt 

stabiilsed, mistõttu terade täitumisperiood oli paar nädalat pikem kui 2014.aasta. Joonise 6 

andmete põhjal võib järeldada, et 1000 tera massi mõjutab usutavalt väetamine ja 

ilmastikuolud. Samuti on 1000 tera mass positiivses korrelatsioonis terasaagiga (R=0,46; 

p<0,001). Jõgeval 2005.–2006. aastal läbiviidud katsetes selgus, et võrsumisaegne ja 

loomiseelne lämmastikväetisega pealtväetamine ning taimekaitse mõjutasid tera suurust 

positiivselt (Koppel, Ess 2007).  

 

 

3.3.2. Mahumass 

 

Terade mahumassist sõltub jahu kogus, kokkuostu nõuete kohaselt peaks nisu mahumass 

olema minimaalselt 750 g l
–1

 ja kõrgema kategooria nõuete täitmiseks kuni 780 g l
–1

 

(Ingver 2007).  

Jooniselt 7 kajastub, et kõige madalamad mahumassid olid 2014. aastal, kus mahe-ja 

tavavariantide keskmised mahumassid olid vastavalt 774±1,9 g l
–1

 ja 764±1,8 g l
–1

. 

Põhjuseks võib tuua selle, et 2014. aasta juulikuu oli keskmisest 4,2 kraadi kuumem ning 

sademeid oli vähe, toitainete liikuvus lehtedest teradesse oli takistatud. Vaadates 2015. 

aasta andmeid, siis keskmine mahumass mahe- ja  tavasüsteemis variantide keskmisena 

olid vastavalt 802±1,6 g l
–1

 ja 805±1,8 g l
–1

. Kuna 2015. aasta juulikuu oli võrdlemisi jahe, 

siis terade täitumisperioodil toitainete liikumine lehtedest seemnesse ei olnud liigse 

kuumuse tõttu takistatud, mistõttu mahumass suureneski. Võrreldes 2015. aasta andmeid 

2013. ja 2014. aastaga, siis 2015. aasta variantide keskmine mahumass tavasüsteemis oli 

0,4% väiksem kui 2013. aastal ja 5% kõrgem kui 2014. aastal. Ka dispersioonanalüüsist 

selgus, et talinisu mahumassi suurust mõjutas usutaval määral ainult ilmastik (88% 

ulatuses) ja väetisvariantidel usutavat mõju ei olnud (Joonis 7). Kolme katseaasta 

keskmised mahumassid  mahe- ja tavasüsteemis olid vastavalt 792±2,6 g l
–1

 ja 793±1,7 g l
–

1
. Katsetulemustest võib järeldada, et ilmastikuolud mõjutasid tera mahumassi usutaval 
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määral. Teisalt Jõgeva Sordiaretuse Instituudis tehtud talinisu „Ada“ 10 variandiga 

väetamiskatse, kus kõikidel variantidel, millele anti pealväetamisena lämmastikku juurde, 

oli mahumass võrreldes kontrollvariandiga, mida ei väetatud, 6,3–19,3 g l
–1

 suurem 

(Koppel 2007). 

 

Joonis 7. Viljelusviiside väetisvariantide mõju talinisu mahumassile (g l
–1

) 2013–2015. 

aastate keskmisena. 

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

kultuuride poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2; M2 –lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka 

vahekultuuride poolt seotud lämmastik ; M3 – N2 + sõnniku lämmastik; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; 

N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud mineraalse N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N  ha
–1

; 

*ns – variantidevaheline usutavus puudus  

 

 

3.3.3. Langemisarv 

 

Langemisarv näitab tärklise seisundit terades. Niisketes koristusoludes võivad terad hakata 

põllul peas kasvama, tärklis lagundatakse suhkruteks ja langemisarv väheneb. Küpsetuseks 

sobiva jahu langemisarv peaks olema vähemalt 220–250 sekundit (Teesalu et al. 2012). 

Üldiselt kõrge kvaliteediga nisul peaks langemisarv olema 350 sekundit või rohkem 

(German 2006). 
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Langemisarvu mõjutavad suurel määral ilmastikutingimused (Teesalu et al. 2012), 

erinevused tulid selgelt välja ka meie talinisu katses. Kõige suurem langemisarv kõigi 

variantide keskmisena oli 2013. aastal 394±13 sekundit ja madalaim 2015. aastal 318±7 

sekundit. 2015. aasta kõige madalamad langemisarvu näitajad võisid olla tingitud 

suhteliselt jahedast juulikuust, pikemast terade täitumisperioodist, mille tulemusena 

koristusaegne terade niiskus oli kõrgem kui eelnevatel aastatel. Kolme katseaasta keskmine 

langemisarv mahe-ja tavasüsteemis oli vastavalt 370±11 sekundit ja 352±9 sekundit. 

Võrreldes omavahel katseaasta temperatuure ja langemisarvu, võib järeldada, et ilmastik 

avaldas usutavat mõju talinisu langemisarvule. 2004.–2007. aasta Jõgeva Sordiaretus 

Instituudis 15 tali- ja 14 suvinisu sordi katses selgus, et langemisarvu mõjutas enam 

katseaasta ilmastik (Ingver, Koppel 2014). 

 

Joonis 8. Ilmastiku mõju talinisu langemisarvule katseaastatel 2013-2015 

viljelussüsteemide keskmisena 

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

kultuuride poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2; M2 –lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka 

vahekultuuride poolt seotud lämmastik ; M3 – N2 + sõnniku lämmastik; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; 

N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud mineraalse N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N  ha
–1

; 

*Erinevad tähed joonisel tähistavad usutavat erinevust variantide vahel 
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3.2.4. Proteiinisisaldus 

 

Proteiini sisaldus terades on oluline näitaja, millest sõltub toidunisu kvaliteet. Suurendades 

lämmastiku koguseid, suureneb ka proteiini ja kleepvalgu sisaldus terades, kuid samal ajal 

kleepvalgu kvaliteet halveneb. Oluline on, et lämmastikuga väetamine toimuks vastavalt 

sordi ja kasvukoha iseärasustele (Järvan et al. 2007, 2012).  

Simmonds’i (1995) andmetel on pika-ajalised katsed tõestanud, et terasaagi suuruse ja 

proteiinisisalduse vahel esineb tugev negatiivne korrelatsioon. Antud katses kolme aasta 

keskmisena mahe- ja tavasüsteeme koos käsitledes usutavat negatiivset korrelatsiooni ei 

olnud. Aastal 2015 oli terasaagi ja proteiinisisalduse vahel koguni usutav positiivne 

korrelatsioon (R=0,45; p<0,001). Põhjus võib olla orgaanilise ja mineraalse lämmastiku 

erinevas efektiivsuses nii saagikusele kui ka proteiinisisaldusele. 

Katsetulemustest segus, et  2013–2015. aasta terade proteiinisisaldust mõjutasid usutavalt 

nii väetamine kui ka ilmastikuolud. Suurt mõju avaldas proteiinisisaldusele katseaasta 

ilmastik (Joonis 9). Dispersioonanalüüsist selgus, et ilmastiku mõju osatähtsus 

proteiinisisaldusele oli 60% ja viljelussüsteemil 32% ulatuses. 2015. aastal tavasüsteemis 

(N0, N50, N100 ja N150) oli keskmine proteiini sisaldus terades 10,4±0,32% ja 

mahesüsteemis ( M1, M2 ja M3) 9,7 ±0,13%. Kolme katseaasta keskmisena olid tava- ja 

mahesüsteemis terade proteiinisisaldused vastavalt 12,2±0,24% ja 10,7±0,17%, kusjuures 

2015. aasta keskmine terade proteiini sisaldus tavasüsteemis oli väiksem kui 2014. aasta 

mahe- ja tavasüsteemis vastavat 11% ja 15%. Tavasüsteemis antud mineraallämmastik 

suurendas usutaval määral talinisu proteiinisisaldust teras alates 100 kg ha
–1

 antava 

mineraallämmastiku koguse juures. 2015. aasta terade keskmine proteiinisisaldus oli 

usutaval määral 7% kõrgem kui mahesüsteemis, samas avaldas 2015. aasta jahe suvi 

negatiivset mõju terade proteiini kvaliteedile ja proteiinisisaldusele. 2011.–2012. aastal 

Jõgeva Sordiaretus Instituudis tehtud talinisu „Nemunas“ viie erineva väetusvariandiga 

katses selgus, et proteiinisisalduse varieerumist teras mõjutas 91 % ulatuses väetamine 

(Kangor et al. 2014). 
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Joonis 9. Talinisu proteiinisisaldus % erinevatel väetisvariantidel mahe- ja tavasüsteemis 

aastate 2013–2015 keskmisena 

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

kultuuride poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2; M2 –lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka 

vahekultuuride poolt seotud lämmastik ; M3 – N2 + sõnniku lämmastik; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; 

N50, N100, N150 – tavasüsteemis talinisule antud mineraalse N kogused vastavalt 50, 100 ja 150 kg N  ha
–1

; 

*Erinevad tähed joonisel tähistavad usutavat erinevust variantide vahel  

 

 

3.2.5.Gluteeinisisaldus ja gluteeniindeks 

 

Gluteeni ehk kleepvalgu sisaldus näitab nisujahus sisalduvate valkude kompleksi, mis 

veega segades aitab hoida kinni õhumulle, soodustades nii taigna kerkimist. 

Gluteenisisaldus on seotud proteiinisisaldusega, mis omakorda sõltub lämmastikuga 

väetamisest. Samuti mõjutab gluteenisisaldust teras koristusaegne ilmastik (Teesalu et al. 

2012). Eestis peab kõrgema kategooria vilja kleepvalgu tase olema minimaalselt 28% ja 

kolmanda kategooria nisul 24% (Ingver, Koppel 2014). 

Kolme katseaasta keskmine gluteenisisaldus mahe- ja tavasüsteemis oli vastavalt 

20,3±0,65% ja 23,3±0,88%. Väikseim gluteenisisaldus mahe- ja tavasüsteemis oli 2015. 

aastal vastavalt (19,8±0,9% ja 21,3±1,3%) ning suurim 2013. aastal (21,5±0,6% ja 

25,7±0,7%). 2015. aastal oli tavasüsteemi variantide keskmine gluteenisisaldus 7% kõrgem 
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kui mahesüsteemis. Katsetulemustest selgus, et märja gluteeni sisaldus sõltus usutaval 

määral viljelusviisist (R=0,53; p<0,001). 2004.– 2005. aastal Sakus tehtud talinisu „ Lars“ 

katses selgus, et 100 kg ha 
–1

 antud lämmastik suurendas talinisu gluteenisisaldust 

katseaastal vastavalt 33% ja 25% (Järvan et al. 2012). 

Gluteeniindeks näitab kleepvalgu tugevust ja seega ka küpsetuskvaliteeti. Mida nõrgem on 

kleepvalk, seda halvemini suudab taigen hoida käärimisel tekkivat süsihappegaasi kinni ja 

taigen ei kerki. Saiaküpsetuseks on optimaalne gluteeniindeks 60–90% (Ingver 2007). 

Tabelist 4 selgub, et mahesüsteemi kolme katseaasta keskmine gluteeniindeks on 2% 

kõrgem kui tavasüsteemis. Dispersioonanalüüs näitas, et usutavalt mõjutas gluteeniindeksi 

suurust üksnes katseaastate ilmastik (13,1% ulatuses, P<0,001; viljelusviisil usutavat mõju 

ei olnud). Kõige kõrgemad keskmised gluteeniindeksi näitajad mahe–ja tavasüsteemis olid 

2013. aastal, vastavalt (85,9±1,13%) ja (83,2±1,19%) ning madalaimad 2014. aastal 

vastavalt (80,1±1,19%) ja (79±1,48%). 2004.–2005. aastal Sakus tehtud talinisu „ Lars“ 

katses selgus, et ühekülgne lämmastikuga väetamine halvendas proteiini kvaliteeti. 

Gluteeniindeksi väärtus oli N-variandis 42–59% madalam kui väetamata variandis (Järvan 

et al. 2012). 

 

Tabel 4. Viljelusviisi mõju talinisu gluteenisisaldusele ja gluteeniindeksile (%) mahe- ja 

tavasüsteemis 2013–2015. aastate keskmisena 

Näitaja Mahe viljelusviis Tava viljelusviis 

Gluteeni sisaldus, % 20,3±0,65 a 23,3±0,88 b 

Gluteeniindeks, % 83,4±1,54 a 81,8±1,93 a 

 

*Erinevad tähed reas tähistavad usutavat erinevust variantide vahel 
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KOKKUVÕTE 
 

Maheviljeluse ja mahetoodangu propageerimine Euroopas on  aina rohkem hoogu 

kogumas. Pidev diskussioon selle üle, kas mahetoodang on parem kui tavatoodang, oli 

põhjus, miks loodi 2008. aastal Eesti Maaülikooli katsepõllule Eerikale mahe- ja 

tavatootmist võrdlev katse, mille eesmärgiks oli võrrelda talinisu saagikust ja selle 

kvaliteedinäitajaid (1000 tera mass, mahumass, terade proteiinisisaldus, langemisarv, 

gluteenisisaldus ja gluteeniindeks) väetussüsteemist lähtuvalt mahe- ja tavakülvikorras.  

Uurimustöö hüpoteesiks, et talinisu, mida viljeleti mahesüsteemis, annab samaväärse 

saagikuse ja kvaliteedi nagu tavaviljelussüsteemis kasvatatud talinisu, ei osutunud tõeseks. 

Antud uurimustöös kasutatakse aastatel 2013–2015 kogutud andmeid, et võrrelda tava- ja 

maheviljelusviisi mõju talinisu terasaagi kujunemisele ja saagikusele ning saagi 

kvaliteedile. Maheviljeluse süsteemis oli kasutusel kolm väetisvarianti (M1, M2 ja M3), 

kus lämmastiku allikateks olid vastavalt külvikorras olnud liblikõieliste poolt seotud 

õhulämmastik N2, lisaks N2le veel talviste vahekultuuride poolt kogutud lämmastik ja ka 

sõnnikulämmastik. Tavaviljeluse süsteemis oli kasutusel neli varianti, kus mineraalse 

lämmastikväetisega NH4NO3 viidi  mulda 50, 100 ja 150 kg N ha
–1

 ning neid võrreldi 

kontrollvariandiga, mille lämmastikväetist ei antud (variandid vastavalt N50, N100, N150, 

N0). 

Katsetulemustest selgus, et talinisu terasaaki mõjutas uuritud faktoritest nii katseaastate 

ilmastik kui ka viljelusviis. Dispersioonanalüüsi järgi oli mõlema faktori osatähtsus 

terasaagi kujunemisele sarnane, vastavalt  36,7% ja 35,3%.  Viljelusviisi mõjutas talinisu 

terasaaki usutaval määral läbi maapealse biomassi suuruse, terade arvu ja massi viljapeas. 

Mineraalse lämmastikväetisega väetamine tagas tavasüsteemis väetisvariantide keskmisena 

16% suurema terasaagi kui mahesüsteemis. Talinisu terasaaki mõjutavad väga olulisel 

määral saagistruktuuri elemendid nagu produktiivvõrsete arv taime ja pinnaühiku kohta, 

mis sõltusid antud aastatel usutaval määral katseaastate ilmastikust, viljelusviisil puudus 

usutav mõju produktiivvõrsete arvule.  
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Meie talinisu katses selgus, et kolme katseaasta keskmine 1000 tera mass ja mahumass olid 

mahesüsteemis vastavalt 2% ja 0,5% madalamad kui tavasüsteemis. Kuigi vahed on 

võrdlemisi väikesed, suurendas  mineraallämmastiku andmine siiski usutavalt 1000 tera 

massi. 

Katses selgus, et viljelusviis mõjutas usutavalt ka terade proteiini- ja gluteenisisaldust. 

Mineraallämmastiku andmine suurendas tavasüsteemis kolme aasta keskmist proteiini-ja 

gluteenisisaldust võrreldes kontrollvariandiga vastavalt 12% ja 13 %. Teisalt osutus 

tavasüsteemis kolme katseaasta keskmine gluteeniindeks 2% madalamaks, kui 

mahesüsteemis. On leitud, et ühekülgne lämmastikuga väetamine võib halvendada 

proteiini kvaliteeti. 

Tähtsamateks talinisu saaki ja kvaliteeti mõjutavateks teguriteks on mineraliseerunud 

lämmastik ja ilmastikutingimused. Taimede seisukohalt on oluline, et lämmastik oleks 

mullast hästi kättesaadav. Eesti Maaülikooli katsepõllul tehtud katse tõestas, et 

liblikõieliste poolt seotud õhulämmastik ning vahekultuuridega ja sõnnikuga mulda viidud 

orgaaniline lämmastik  ei olnud mahesüsteemis kasvavatele talinisu taimedele nende kiirel 

kasvuperioodil (võrsumine, kõrsumine) piisaval määral kättesaadav, mille tulemusel ka 

saak ja saagi kvaliteet jäid halvemaks.  

Talinisu kvaliteedi seisukohalt oli oluline tavasüsteemis suuremate lämmastiku koguste 

andmine kahes jaos (talinisu võrsumise ja loomiseelses faasis), mis suurendas usutavalt 

tema proteiinisisaldust. 
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SUMMARY 
 

Promotion of organic farming and organic production in Europe is on the rise. The 

continuous discussions over whether organic production is better than conventional, was 

the reason why the long term field trial was set up in 2008 in Eerika  at the Estonian 

University of Life Sciences to compare the infuence of organic and conventional systems 

on different crop yields and quality. The aim of this test was to compare yield and quality 

(1000 kernels weight, volume weight, grain protein and gluten content, gluten index, 

falling number of grains) of winter wheat in organic and conventional systems and data 

were taken from period 2013-2015. Field trial was set up systematically in quadruplicate 

and plot size was 60 m
2
. The winter wheat cultivar used in this trial was ’Fredis’ and 

seeding rate was 450 viable seed per m
2
. In the field trial seven different nitrogen 

treatments was used. Nitrogen treatments in organic system were M1, M2, M3, where 

sources of nitrogen were atmospheric nitrogen N2 received by legumes during crop cycle 

period, additionally to N2 the nitrogen collected by winter catch crops and  composted 

manure, respsectively. In conventional system four nitrogen treatments was used: N0, N50, 

N100, N150, where applied mineral fertiliser NH4NO3 amounts were 0, 50, 100 and 150 kg 

N per ha, respsectively.  

This long- time trial was examined organic and conventional cultivation effects on winter 

wheat grain yield and quality. Test results showed that cultivation practices affected the 

winter wheat yield and quality significantly.  Three–year average grain yield in 

conventional system was 16 % higher than that of in organic system, because the above 

ground biomass yield, the number and mass of grains per ear were significantly lower in 

organic systems. Tests results showed that grain yield was significantly affected also by 

yield structure elements such as productive tillers per unit of m
2
, which was affected 

significanlty by weather conditions. Comparing with control treatment in convetnional 

system (N0) the addition of mineral nitrogen also increased protein and gluten content in 

grains 12% and 13%, respectively . 
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Our winter wheat experiment revealed that 1000 kernels weight and volume weight in 

organic system as an average of trial years were 2% and 0,5 %, respectively,  lower than in 

conventional system. Comparing with control treatment in convetnional system (N0) the 

addition of a mineral nitrogen increased protein and gluten content in grains 12% and 13%, 

respectively, in conventional system. On the other hand, mean gluten index data over trial 

years was 2% lower than that in organic system. 

Nitogen is one of the most improtant factor that affect winter wheat yield level and quality. 

Our winter wheat experiment proved that the organic nitrogen which was collected to the 

soil by legumes and catch crops and applied with manure was probably not available for 

plants during their fast growing stage. Organic nitrogen has to be mineralized for being 

available for plants, but mineralized nitrogen amounts were limited in organic system and 

this resulted in grain yield and quality to be lower than in conventional system. The 

hypothesis that winter wheat grown in organic system has comparable grain yield level and 

quality with winter wheat grown in convetnional system was not established.  
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