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Antud uurimustöö on tehtud katsepõhisena Põlvamaal Istmar Salf FIE maadel, kus 

kasutati erinevaid viljelustehnoloogiaid: kahele katsepõllule (minimeeritud ja 

künnipõhine) rajati kahe erineva külvikuga nelja külvikulaiuseline katsevariant (kokku 

mõlemal katsepõllul kaks varianti). 

Töö eesmärgiks on uurida suvinisu saagikust ja tootmiskulusid ning neid mõjutavaid 

tegureid kasutades mono– ning kombineeritud külvikut erinevate 

mullaharimistehnoloogiatega põldudel.  

Töös kasutatud kirjanduspõhised andmed on võetud teadusajakirjadest, kogumikest, 

raamatutest ning erinevatest andmebaasidest. Analüüsitud ja statistiliselt töödeldud 

arvandmed on katsepõhised ja pärinevad uurimustöö raames sooritatud katsest.  

Soodsamalt mõjutas taime kasvu kombineeritud külviku kasutamine nii künni kui ka 

minimeeritud harimisviisiga põllul (kiirem taime areng, tugevam taimik ning terasaak). 

Varem valminud variantidele ei olnud ilmastik koristamiseks soodne (kvaliteedinäitajad 

halvenesid), mistõttu andsid kombineeritud külvikust ligi nädal hiljem valminud 

monokülviku katsevariandid parema tulemuse kvaliteedinäitajate osas. 

Antud uurimustöö annab hea ülevaate põllumajandusettevõtjale uuteks investeeringuteks, 

kuna võrdleb kaht enamlevinud külvitehnoloogiat minimeeritud ning künnipõhisel põllul. 
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This bachelor’s thesis is based on an experiment conducted in Põlva County on Istmar 

Salf’s (self–employed entrepreneur) fields, where different cultivation strategies were 

used. The two fields (tillage and reduced tillage) were both sowed with usual seed drill 

and with conventional seed drill, creating two 16 meter wide experiment variances on 

each. 

The purpose of the thesis was to research aspects that influence the yield and production 

costs of spring wheat by using conventional seed drill and combined seed drill on fields 

with different cultivation technologies. 

Data used in this paper was gathered from science magazines, compendiums, books and 

databases. Statistical numeric data for the analyses were gathered from and are based on 

the experiment specifically conducted for this thesis. 

In conclusion, the study showed that using combined seed drill both on tillage and 

reduced tillage experiment fields had better influence on spring wheat growth, resulting in 

faster plant growth, stronger plants and higher yield. Yet, as combined seed drill fields got 

ready for harvesting a week before the conventional seed drill fields, the overall yield 

quality suffered due to rain and bad weather conditions. 

As this thesis compares two of the most used seedling technologies on reduced tillage and 

tillage fields, it gives needed insight for farmers when planning new investments. 
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SISSEJUHATUS 
 

Esimesed andmed nisu (Triticum aestivum L.) kasvatamise kohta Ees–Aasias pärinevad 7–

6. saj eKr, seega on tegu ühe maailma vanima ning ühtlasi ka tähtsaima kultuurtaimega. 

Eestist on suvinisu leitud juba 11. sajandist pärit muistete aida jäänuste kaevamiste käigus. 

Kuigi sealses söestunud viljakihis oli peamiselt rukkiteri, oli nende hulgas ka nisuteri.  

Nisude perekonda kuulub üle 20 liigi, millest kasvatatakse enim harilikku nisu, millel on 

omakorda veel üle 300 teisendi ning vähem kõva nisu (Triticum durum Dest.). Tänu liikide 

paljususele on see teravili kohanenud kasvama väga erinevates klimaatilistes tingimustes 

(Lepajõe, 1984).   

Nisutera koosneb keskmiselt 86% kuivainest ja 14% veest. Samuti sisaldavad terad 

keskmiselt 13,3% proteiini, 2,2% rasva, 2,6% kiudu, 65,7% lämmastikuta ekstraktiivaineid 

ning 2,2% tuhka (Lepajõe, 1984).  

Nisu puhul on tegu väga laialdaselt levinud kultuurtaimedega, mida kasvatatakse maailma 

eri paigus ning millest valmistatud tooteid leiame pea igast riigist. Nisust valmistatud 

enimlevinud toode on nisujahu, mida kasutatakse kondiitri ja pagaritööstustes kookide, 

tortide, saia, sepiku valmistamiseks. Lisaks tehakse nisust pastatooteid, mannat, tangu ning 

nisust eraldatud gluteen ehk kleepvalk lisatakse leibadele. Seega võib väita, et nisu on koos 

riisiga üks maailma tähtsamaid teravilju. 

Ülemaailmse trendina kasutatakse põllumajanduses üha võimsamaid ja raskemaid 

masinaid ja seetõttu suureneb mehaaniline koormus mullale (Abdollahi jt 2014). Selline 

trend jätkub ka tulevikus (Kutzbach, 2000). Näiteks Rootsis kasutatakse minimeeritud 

harimist, et säästa aega ja kulutusi (Arvidsson jt 2004).  

Antud uurimustöö on tehtud katsepõhisena Põlvamaal Istmar Salf FIE maadel, kus kasutati 

erinevaid viljelustehnoloogiaid. Töö on üles ehitatud nelja peatükina – kirjanduse 

ülevaade, ettevõtte üldiseloomustus, katse metoodika ning tulemused ja arutelu. Töös 

kasutatud kirjanduspõhised andmed on kogutud erinevatest teadusartiklitest, kogumikest, 

raamatutest ning andmebaasidest. Arvandmed on katsepõhised ning pärinevad uurimistöö 

raames sooritatud katsetulemustest.  

Töö eesmärgiks on uurida suvinisu saagikust ja tootmiskulusid kasutades tava– ning 

kombineeritud külvikut erinevate mullaharimistehnoloogiatega (künnipõhine ja 

minimeeritud) põldudel.  
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Töö hüpoteesiks on:  

- Kombineeritud külviku viljelustehnoloogia künnipõhisel ja minimeeritud harimisel 

on väiksemate tootmiskuludega ning tagab suurema saagikuse kui monokülviku 

kasutamine.  

 

Tänuavaldused bakalaureuseastme lõputöö valmimiseks lähevad minu juhendajale Enn 

Lauringsonile, minu perekonnale, eelkõige isale, kes aitas kaasa katsepõldude rajamisele, 

õele ning elukaaslasele, kes aitasid proovide võtmisel, Siim Samuelile, tänu kellele saadi 

võrrelda kombineeritud külvikut monokülvikuga, Mart Vaarandile vastutusrikka 

koristustöö eest, Maris Pihlapuule, kes aitas teostada laborianalüüse ning Anu Riisalule 

eestikeelse ning Sandra Sagarile ja Elis Kusmale inglisekeelse korrektuuri eest.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1.  Suvinisu ja selle põllumajanduslik tähtsus 

 

Nisu (Triticum) kuulub kõrreliste sugukonda, üheaastaste või talvituvate üheaastaste 

perekonda. Teada on üle 20 liigi, millest umbes kümmet kasvatatakse teraviljana. Enim 

kasvatatakse harilikku ehk pehmet nisu (Triticum aestivum ehk Triticum vulgare) ja kõva 

nisu (Triticum durum), kusjuures neist mõlematest on aretatud hulgalielt teisendeid ja 

vorme; eristatakse tali– ja suvinisu. Terised sisaldavad tärklist, kiudainet, toorrasva, 

mineralaineid, vitamiine ja rohkesti valke, millest olulisimad on teraliimi moodustavad 

valgud. Viimase hulgast ja elastsusest olenevad nisujahu küpsetusomadused. Nisust 

tehtavad tooted on väga laiaulatuslikud: nisuleib, sai, sepik, küpsetised, makaronid, 

nuudlid, manna, tangud. Lisaks kasutatakse jahu ja kliisid loomasöödana (EE 1992 s.v. 

nisu). 

 

1.1.1. Suvinisu bioloogilised iseärasused 

 

Nisu, nagu teised teraviljad, läbib kõik kasvu– ja arengufaasid: idanemine, tärkamine, 

võrsumine, kõrsumine, loomine, õitsemine ja valmimine. Taime hea idanevuse jaoks on 

vajalik optimaalne külviaeg, mulla niiskus ning terve, korralik seemnematerjal. Sellest 

sõltub ka taime tärkamise aeg, mis on tavaliselt 9–16. päeval pärast külvi. Suvinisu loob 

võrsumise käigus lisaks peavõrsele ühe, harvemal juhul rohkem külgvõrseid. Kui tal on 

piisavalt toitaine varusid, võib ta luua ka rohkem võrseid, kui tal on varusid nende kõige 

kasvatamiseks. Võrreldes teiste teraviljadega on nisu soojusnõudlikum. Seemned hakkavad 

idanema juba 1–2 ºC juures, kuid vajavad kiireks idanemiseks ja tärkamiseks 17–18 ºC, 

kasvuks ja arenemiseks 22–25 ºC ning tera valmimise perioodil 22–25 ºC. Suhteliselt 

nõrga juurestiku tõttu on nisu (eriti suvinisu) niiskuse suhtes tundlik. Varajase külvi ajal 

võib mullas olla küll piisavalt niiskust idanemiseks ja tärkamiseks, kuid loomiseelne põud 

võib endaga kaasa tuua suure saagilanguse (Lepajõe 1984). Teisalt on aretustöö käigus 

tänaseks loodud nii külmakindlaid sorte kui ka neid, mis on visamad võrsuma. 
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Nisutaime ainevahetuses ja elutegevuses on kesksel kohal valgud, mis võivad täita kõiki 

funktsioone. Neid on mitu korda vähem kui tärklist, kuid siiski on nad olulised. Nimelt 

saab saia teha vaid nisujahust, kus proteiin on üle 12%. Proteiinisisaldus oleneb peamiselt 

kasvutingimustest: mulla lämmastikusisaldus, temperatuur, niiskus. Suur proteiinisisaldus 

on tähtis ka söödaväärtuse seisukohalt (Lepajõe 1984). 

Nisu saagikust ja kvaliteeti mõjutavad väga erinevad tegurid, kuid üheks suurimaks 

mõjutaks on ilmastik. Eesti tingimustes tuleb suvinisu külvata võimalikult varakult, kuna 

siis tera idanemiseks mullas piisaval hulgal niiskust ja soojust. 

 

1.1.2. Suvinisu kasvatamine Eestis 

 

1930ndatel toodeti Eestis hea kvaliteediga toidunisu, kuid alates 1950. aastast ning nn vene 

ajal hakati rohkem kasvatama söödateravilja, seejuures pandi suuremat rõhku saagi 

kogusele, mitte selle kvaliteedile (Ingver, Koppel 2012). Tänapäeval pannakse suuremat 

rõhku nii kõrgele saagikusele kui ka selle kvaliteedile. 

Teravilja kasvupind oli 1980. aastal 444 300 hektarit, millest suvinisu 12 800 ha, 2015. 

aastaks on teravilja all olev pind langenud 352 800 hektarini, millest suvinisu külvati 72 

100 ha. Seejuures on kogusaak olnud 1980. aastal 951 600 tonni ning 2015. aastal 1 470 

800 tonni, saagikus vastavalt 2142 ning 4169 (suvinisu 2220 ning 3542) kilogrammi ühe 

hektari kohta (Eesti Statistikaamet). 

 

1.2.  Suvinisu tera kvaliteeti ning saagikust mõjutavad tegurid 

 

Nisu peamisteks kvaliteedinäitajateks on niiskus, mahukaal, proteiini sisaldus, märja 

kleepvalgu kogus ja tema kvaliteedinäitaja (gluteeniindeks) ning langemisarv. Lisaks 

võrreldakse tänapäeval ka nisusortide juures nende jahu kvaliteeti (Lukme, Akk 2007).  

Kleepvalgusisaldus on seotud proteiinisisaldusega ning koosneb peamiselt proteiini kahest 

fraktsioonist – gluteniinist, mis annab taignale elastsuse, ning gliadiinist, mis annab 

venivuse. Kleepvalgusisaldus ja selle kvaliteet, mida näitab gluteeniindeks, on saia 

küpsetamisel ühed peamised jahu kvaliteedinäitajad (Kangor, Ingver 2012). 

Langemisarv iseloomustab jahus sisalduva alfa–amülaasfermendi aktiivsust ehk jahu 

autolüütilist aktiivsust. Mida väiksem on langemisarv, seda kõrgem on jahu autolüütiline 

aktiivsus ja seda madalamad on jahu küpsetusomadused. Sellisel juhul laguneb tärklis, mis 
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annab tootele struktuuri, liiga kiiresti ning seetõttu on lõpptulemus toote nätskus ning 

kleepuv sisu (Lukme, Akk 2007). Nisu küpsetusomadused sõltuvad suurel määral proteiini 

hulgast jahus. Mida kõrgema proteiinisisaldusega on jahu, seda paremad on ka 

küpsetusomadused. Proteiinisisaldus on sortidel erinev, lisaks mõjutab seda kasvuaasta 

ilmastik, kasvukoha mullastik, agrotehnika ja lämmastikväetise kasutamine (Sooväli jt 

2012). 

 

1.2.1. Eelvili 

 

Õigesti valitud eelvili mõjutab nisutaime kasvu, terasaagi suurust ning kvaliteeti suurel 

määral. Kuna nisu juurestik on nõrk, mistõttu ei saa ta mulla alumistest kihtidest kätte 

vajalikul määral toitaineid ega vett, siis on otstarbekas enne nisu külvamist kasvatada 

põllul kultuure, mis on võimelised toitaineid sügavamatest kihtidest transportima. Et nisu 

kvaliteedile, eelkõige proteiinisisaldusele, on äärmiselt vajalik lämmastiku olemasolu, siis 

soovitatakse nisu eelviljaks liblikõielisi kultuure (punane ristik, hernes, põlduba). 

Viimastest mainitud on ehk parimaks lahenduseks ristik, kuna tema jätab mulda nii 

toitaineid kui ka vett (Talgre jt 2009; Ilumäe 2011). Samas võib kasutada ristikut 

teraviljale allakülviks, kuna see vähendab lämmastiku väljaleostumist mullast ning 

suurendab vabade lämmastikuühendite olemasolu teraviljale. Teisalt võib allakülvatud 

kultuur mõjutada teravilja saagikust, kuna ta konkureerib mulla niiskusele, toitainetele 

ning valgusele (Känkänen, Eriksson 2007).  

Suvinisu parimateks eelviljadeks loetakse rapsi, hernest ja segavilja. Kui raps ei eelnenud 

teraviljale võib seda kasvatada ka teravilja järel, kuna rapsijuurte lagunemisel tekkivad 

ühendid katkestavad teraviljade haigusetekitajate arengutsüklid. Halbadeks eelviljadeks 

loetakse teisi teravilju (sh nisu), kuna sellisel juhul on suurem oht erinevate taimehaiguste 

tekkeks (Ilumäe 2011). Arvidsson (2010) peab nisu järgnevust nisule kõige 

ebasoovitavamaks järjestuseks kui kasutatakse minimeeritud mullaharimist, eriti kehtib see 

otsekülvi kasutamise korral. 

 

1.2.2. Mullaharimine 

 

Võrreldes teiste teraviljadega on nisu kõige nõudlikum mullastikutingimuste suhtes, 

kusjuures eriti nõudlikuks peetakse suvinisu, sest tema kasvuaeg on lühem kui talinisul 

ning seetõttu on tema juurestik väiksema ulatusega ning nõrgema toitainete omastamise 
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võimega (Lepajõe 1984). Suvinisu kasvatamiseks sobivad eelkõige kerge ja keskmise 

raskusega liivsavimullad. Kergematel saviliivmuldadel võib suvinisu saagikus jääda 

väikseks (Ilumäe 2007).  

Tagamaks taime kasvu ning saaki, on vajalik põldu eelnevalt harida seadmega, mis 

mehaaniliselt töötleb mulda kas seda lõigates, purustades, ümber pöörates või segades. 

Harimine teostatakse tootlikkuse optimeerimiseks, mis omakorda leevendab mulla 

füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi piiranguid (Morris jt 2010). Mullaharimisviise on 

mitmeid. Harjumuspärane ehk künnipõhine harimisviis on tuntuim ning enimlevinud 

maailmas. Üldjuhul tehakse seda sügisel või kevadel, seejuures on harimissügavuseks 18–

30 sentimeetrit. Umbrohtumise kontrollimiseks, mulla orgaanilise aine segamiseks ning 

ülemise mullakihi õhustamiseks pöörab künnipõhine harimisviis mullakamara ümber 

(Crittenden jt 2015). Vähendatud ehk minimeeritud harimise populaarsus on järk–järgult 

kasvanud. Harimissügavus jääb selle juures vahemikku kuni 10 sentimeetrit. Samuti on 

levima hakanud ka otsekülv, kus eraldi mullaharimist ei toimu. Harimisviisi muutus 

mõjutab kõiki mulla füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi aspekte. Lisaks muudab see ka 

umbrohtumust, taimehaiguste ja kahjurite olukorda (Rasmussen 1999).  

Skandinaaviamaadele ning ka paljudele teistele parasvöötme kliimas asuvatele aladele on 

iseloomulik harjumuspärane sügiskünd, mille eesmärgiks on hävitada umbrohud ja matta 

taimejäänused. Sellele järgneb kultiveerimine, mis loob külvi jaoks piisalt head 

tingimused. Vastuoluliseks teeb asjaolu, et muld õhtustatakse ning seejärel surutakse ilma 

seemneta tagasi kokku. Probleemiks on sellel juhul liigne energia ja tööjõu, misjärel 

jäetakse muld pikaks ajaks seisma. See omakorda soodustab erosiooni ning toitainete 

leostumist (Riley jt 1994; Rasmussen 1999). 

Üha kallinevate tootmiskulude juures on hakatud järk–järgult loobuma künnist. Näiteks 

Rootsis on domineeriv künnipõhine harimine, kuid minimeeritud harimise ning otsekülvi 

osakaal on järk–järgult tõusmas. Kuigi kündmine on põllumajandusettevõttes üks 

kulukamaid töid, on tõestatud, et viimastel aastatel üha enam kasutama hakatud 

tüükultivaatoreid, millel on jäigemad tööorganid, on energiakulu märgatavalt suurem kui 

adraga kündmisel (Arvidsson jt 2012b).  

Kalvi Tamm on öelnud oma artiklis „Otsekülvi ja mullaharimisega tehnoloogiate 

uuringutest tootmispõldudel“, et ETKI teadurite teabevahetusest põllumeestega on 

ilmnenud, et märkimisväärne osa suurtootjatest kasutavad oma ettevõttes energia– ja 

ajakulu kokkuhoiuks kas väiksemal või suuremal määral pindharimist või otsekülvi 

(Tamm 2014). Ka on 2011. aastal ilmunud artikli andmetel hakatud suuremat huvi 



12 

 

minimeeritud harimise ja otsekülvi vastu tundma Põhja–Euroopa aladel (Känkänen jt 

2011). Pindharimine, eriti otsekülv, aitavad vähendada ettevõtte masinate vajadust ja 

kütusekulu. Samuti arvatakse otsekülv olevat tehnoloogia, mis aitab pidurdada muldade 

erosiooni ning parandada veerežiimi. Kuid võrreldes teiste tehnoloogiatega nähakse 

probleemina seda, et üha enam leitakse mullast pestitsiidide jääke, mulla tihenemist ning 

bioloogilise elurikkuse vaesumist (Tamm 2014). Samas nõuab künnipõhine harimisviis 

ettevõttelt väljaminekuid suuremate ning võimsamate traktorite jaoks, mis omakorda 

suurendab mulla tallamise riski (Arvidsson jt 2012b). 

Künniga kaasnev mulla tihes vähendab nii mulla poorsust, difusiooni, vee juhtimisvõimet 

kui ka mõnel juhul taimede juurte arengut (Rasmussen 1999). Samas on Arvidssoni 

andmetel harimise mõju mulla vee juhtimisvõimele ebaselgem, kuna harimise ärajätmine 

võib viia uute pooride tekkimiseni. (Arvidsson jt 2012b). Lisaks kaasneb sellega 

fundamentaalsed muutused teravilja viljelemises, mõjutades seemne idanemist, saagi 

stabiilsust ning kasvu. Katsetes on leitud, et otsekülv mõjutas suviteraviljade kasvu ja saaki 

pigem negatiivselt (Känkänen jt 2011).  

Võrreldes künnipõhise harimisega, mis on küll efektiivne mulla õhustamiseks ning 

jääkidest vabanemiseks (Arvidsson 2010), võib minimeeritud harimine, jättes orgaanika 

pindmisesse kihti ning stimuleerides bioloogilist aktiivsust, parandada mulla füüsikalisi 

omadusi. Samuti vähendab see riski põua ja liigniiskuse osas ning suurendab mulla 

orgaanilist ainet ja bioloogilist mitmekesisust (Crittenden jt 2015). Tuginedes Eloneni 

(1988), Rydbergi (1986) ning Riley (1988) andmetele on Rasmussen (1999) oma artiklis 

väitnud, et kuueaastase kündmise ning minimeeritud harimise katse tulemusena leiti, et 

minimeeritud harimise korral on ülemise mullakihi (0–10cm) niiskusesisaldus suurem, kui 

samas kihis künnipõhisel harimisel. Seevastu on viimasel juhul niiskus suurem hoopis 10–

20 sentimeetrises kihis. Ülemise, kümnesentimeetrise mullakihi suuremat niiskusesisaldust 

tõestas ka D. Feiziene jt (2007), samuti leiti, et see tendents püsis kasvuperioodi jooksul. 

Nii künnipõhine harimine kui harimine üldse suurendab lühiajaliselt mulla poorsust, kuid 

vähendab pikaajaliselt mullaagregaatide stabiilsust ning mulla orgaanilise aine sisaldust. 

Lisaks halvendavad need mulla struktuuri, veehoiuvõimet ning tihendavad aluspinnast 

(Crittenden jt 2015). Rootsi pikaajalistest uuringutest on selgunud, et võrreldes 

traditsioonilise mullaharimisega, pole minimeeritud harimise korral suurenenud orgaanilise 

süsiniku sisaldus mullas (Etana jt 1999), samas on uuringud näidanud, et minimeeritud 

harimine aitab kaasa mulla agregaatide ning orgaanilise süsiniku stabiilsena hoidmisele 

(Sheehy jt 2015). Viimane tuleneb eelkõige sellest, et mulda ei avata niivõrd palju 
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õhuhapnikule. Lisaks võib väheneda mulla tihes, kuna minimeeritud harimise puhul 

kobestatakse vaid ülemist pinda, kuid erinevate katsete põhjal on selgunud, et üha enam on 

tekkinud looduse stabiliseerumise tõttu ka mulla tihest minimeeritud harimissügavuse 

juures (Crittenden jt 2015).  

Samas on täheldatud, et otsekülv vähendab märkimisväärselt tihenenud mulda vahetult 

pinnase all (0–3cm). Seda seostatakse multšikihiga, mis tagab orgaanilise aine ning toidu 

mullaelustikule, mis omakorda õhustab oma tegevusega mulla pindmist osa (Tebrügge, 

Düring 1999). Minimeeritud mullaharimine mõjutab oluliselt mulla bioloogilisi omadusi, 

mis on eelduseks saagikuse suurenemisele. Selle korral suureneb vihmausside arvukus ja 

muld rikastub arbuskulaarse mükoriisaga (Anken jt 2004). 

Üha enam pööratakse tähelepanu uurimistes sobiva idanemistingimuste – külviaseme 

loomisele (Hakansson jt 2002). Prof. E. Haller (1969) idanemiskeskkonna teooria loojana 

on rõhutanud idanemiskeskkonna tingimusi potentsiaalse saagisuuruse kujundajana.  

Eestis on minimeeritud harimist enam uurinud P. Viil (Viil jt 2007) ning uurimuste 

tulemusena järeldatakse, et tavatehnoloogias kasutatakse palju agregaatne ning väga suur 

rõhk on mullaharimisel. Tema andmetel saab intensiivse mullaharimisega alla suruda 

paljusid taimekahjustajaid, kuid sellega kaasneb mulla füüsikaliste (struktuursus, 

lasuvustihedus, kõvadus) ja hüdroloogiliste (veemahutavus, filtratsioon) omaduste 

halvenemine. Samuti võib intensiivse harimise korral kiireneda mulla orgaanilise aine 

mineralisatsioon, mis viib huumuse vähenemisele (negatiivne mõju suureneb 

viljavahelduse nõuete eiramisel).  

Eesti Maaülikoolis on minimeeritud harimist uurinud H. Vipper ja E. Lauringson 

(Lauringson 2003), kelle andmetel tagas minimeeritud harimine künniga võrreldes 

paremad mulla hüdrofüüsikalised omadused vaid 0–8 cm mullakihis. Mulla veevaru 16–24 

cm kihis erinevate harimisviiside korral oluliselt ei erinenud, kuid küntud muld oli 

pareminini õhustatud.  

Eesti Statistikaameti andmetel hariti 2010. aastal 465 449 hektarit põllumajanduslikku 

maad, millest 73% (337 937 ha) põhines künnil, 18% (85 371 ha) minimeeritud 

harimisviisil ning 9% (42 141 ha) otsekülvil (Eesti Statistikaamet). 

 

1.2.3. Väetamine 

 

Hea kvaliteediga toidunisu saamise eelduseks on vastavalt sordile ja kasvukohale 

lämmastikuga väetamine (Järvan jt 2007). Lämmastikuvaeguse korral muutuvad taimed 
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kahvaturoheliseks, väheneb võrsumine ja terade proteiinisisaldus. Seevastu üleväetamisel 

on taimik tumeroheline, kuid nakatub kergesti seenhaigustesse ja lamandub tugevalt, 

millega kaasnevad koristuskaod (Lepajõe 1984). Proteiinisisalduse ning küpsetuskvaliteedi 

parandamiseks on eriti tähtis hiline lämmastikuga väetamine, kusjuures normaalsete 

niiskustingimuste korral oleks optimaalne aeg loomisfaas. Hilisemal väetamisel suurendab 

lämmastik vaid kleepvalgusisaldust (Järvan jt 2007). 

Fosforitarve on küll lämmastikutarbest väiksem, kuid on siiski väga tähtis, eelkõige 

ainevahetusega seotult. Fosforipuuduse korral nisu kasv aeglustub ja on oht lamandumisele 

ning suureneb vastuvõtlikkus haigustele. Kaalium reguleerib taimedes süsivesikute ja 

valkude sünteesi ning talletumist teradesse. Elemendi puudusel väheneb vastupidavus 

haigustele (Lepajõe 1984). 

 

1.2.4. Taimekaitse 

 

Kõrge ning kvaliteetse saagi jaoks on vajalik seemne külvieelne ning taimede kasvuaegne 

töötlemine pestitsiididega. Enne külvi on soovitatav seeme puhtida, kuna sellega välditakse 

taime tärkamisjärgset nakatumist juuremädanikku ning hilisemat nakatumist kõvanõesse. 

Haigusnähtude ilmnemisel (laiksus, jahukaste, rooste) on vajalik kohene tõrje, kuna 

haiguse toimel taime fotosünteesi pind hävib ning häiritud on toitainete liikumine. See võib 

omakorda viia saagi languseni ja kvaliteedi halvenemiseni (Ilumäe 2007). 

2011. aastal tehtud katse näitas, et lisaks nisu saagikusele mõjutab taimekaitsevahendite 

kasutamine ka selle kvaliteeti. Haiguste levikule vähemsoodsal aastal ei pruugi fungitsiidi 

kasutamine end õigustada, kuna teatud nakatumistaseme juures kasvav taim suudab ise 

haigustega toime tulla ja saagipotentsiaali realiseerida. Taimekasvule ebasoodsa 

ilmastikuga aastatel, mil haigestumise tase on madal, võib keemiline tõrje mõjuda nii tera 

saagile kui ka kvaliteedile negatiivselt, vähendades proteiini– ning kleepvalgusisaldust. 

Haigustõrje kaitseb küll taime nakatumise eest, kuid taimekaitse ja ilmastiku koosmõjul 

tekkiv stress võib hoopiski saaki pärssida (Sooväli jt 2012). 

P. Soovälja andmetel (2015) „nii otsekülvi, minimeeritud harimise kui kündmise puhul 

mõjutavad taimehaiguste esinemist oluliselt: 1) kultuurid kui haigustekitajate 

peremeestaimed, 2) erineva haiguskindluse tasemega sordid ja 3) kasvuhooaja ilmastik. 

Seemnel elunevate seente poolt tekitatud haigused (helelaiksus, võrklaiksus, 

juuremädanikud, fusarioosid) sõltuvad kasvukeskkonnast ja ilmastikust ning võivad 

muutuda intensiivsemaks ja valdavaks, kui harimisega nende elukeskkond hävitatud ei 
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ole“. Anken jt andmetel (2004) vähenes minimeeritud harimisel nisu silmlaiksusesse 

(Pseudocercosporella herpotrichoides) nakatumine.  
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2. ETTEVÕTTE ÜLDISELOOMUSTUS 
 

Ettevõtted, kus käsitletavaid katseid tehti, asuvad Põlvamaal, Veriora vallas, Pahtpää külas, 

Istmar Salf FIE maadel (autori isa ettevõte). 2016. aasta mai seisuga on PRIA andmetel 

ettevõtjal kokku põllumaad ligi 300 hektarit, mis asuvad 10 kilomeetri raadiuses. Ettevõtte 

põlluraamatu andmeil on kokku 73 põldu, mis teeb keskmise põllu suuruseks 4,17 hektarit. 

Istmar Salf Vanka talu kasvatab teravilja– ja õlikultuure, lisaks oma tarbeks ka 

heinaseemet. Kasutusel on uuem „lääne“ tehnika: kaks ratastraktorit John Deere 6930 ja 

frontaallaaduriga 6150M, kombain Sampo C5, teravilja veoks mõeldud Scania koos 

kallur–poolhaagisega, Amazone D9 4000 Super külvik, Amazone randaal, Bogballe 

väetisekülvik ning Kire libisti. Käesoleva aasta kevadel soetati uus kombineeritud 

Väderstad Rapid 400C kombineeritud külvik. Lisaks tehakse koostööd ka kolme teise 

talunikuga, kellega koos on kasutusel Hardi taimekaitseprits, ratastraktor John Deere ja 

Valtra ning kaks Kire SK veokäru. Samuti kuulub ettevõttele teravilja– ja 

heinaseemnekuivati. Planeeringus on uus teraviljakuivati MEPU 270K, Amazone 

taimekaitseprits ning väetisekülvik ja KIRE SK teraviljakäru. 

Kuna ettevõtte keskmise põllu suurus on veidi üle nelja hektari, tähendab see seda, et 

külviperioodil tuleb väga palju põllult põllule liikumisi, mis aga kulutab ajalist ressurssi. 

Samuti on suur aja– ning energiakulu külvi ajal eraldi töökäikude – kompleksväetise 

laotamine ja vedamine, väetise mulda harimine, heinaseemne allakülv – tegemine. Neid 

töökäike saaks kombineeritud külvikuga teha samaaegselt. 

Antud uurimustöö planeeriti teha selleks, et välja selgitada kuidas mõjutab kombineeritud 

külvikuga külvamine, võrreldes kasutusel oleva monokülvikuga, teravilja saagikust ning 

selle kvaliteeti ning kas antud ettevõttel on kasumlik see soetada. Kuna ettevõttes 

kasutatakse nii künnipõhist kui ka minimeeritud harimist, otsustati katsevariandid teha 

mõlema harimisviisiga põllule. 
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3. KATSE METOODIKA 
 

3.1. Katse üldiseloomustus 

 

Katse rajati 2015. aasta mai alguses kahele, Veriora vallas asuvale, tootmispõllule (lisa 1) 

(58˚01’ N, 27˚34’ E; 58˚01’ N, 27˚33’ E), mis asuvad üksteisest ca 500 meetri kaugusel 

(lisa 2). Põllud on olnud viimase viie aasta jooksul enamjaolt sama külvikorra ning 

harimisskeemiga. Minimeeritud harimisega katsepõld on olnud vastava tehnoloogiaga 

alates 2012. aasta sügisest ning künnipõhist põldu randaaliti viimati 2012. aasta sügisel. 

Mõlemale põllule külvati suvinisu katsevariandid neljas korduses kahe erineva 

külvitehnoloogiga külvikuga – Amazone D9 4000 Super (edaspidi monokülvik) ning 

Väderstad Rapid 400C Super XL (edaspidi kombineeritud külvik). Mõlema harimisviisi 

korral külvati mõlema külvivariandiga nelja külvikulaiuseline katseala. Ühe katsevariandi 

suurus oli 16x250 meetrit, 0,4 hektarit (lisa 3). 

 

3.2. Katsepõldude mullastik 

 

Katsepõldudel on suuremas osas sarnane mullastik. Eesti Maaameti mullakaardi rakenduse 

järgi on minimeeritud harimisviisiga katsepõllul pruun näivleetunud muld (LP) ja 

gleistunud pruun näivleetunud muld (LPg). Künnipõhisel katsepõllul on esindatud 

gleistumistunnustega pruun näivleetunud muld ning samuti LPg muld, millest viimane on 

valdavalt põllu servas. Lõimisteks on kõikidel variantidel saviliiv ning huumushorisont on 

23–25 sentimeetrit. Kui künnipõhine katsepõld oli täies mahus LP(g) mullal, siis 

minimeeritud katsepõld läbis mõlemat, nii LP kui ka LPg, mulda.  

2015nda aasta sügisel võeti katsepõldude mullaproovid ja analüüsiti Sakus 

Põllumajandusuuringute Keskuses (tabel 1).  

 

Tabel 1. Katsepõldude mullastikunäitajad Saku Põllumajandusuuringute Keskuse 

andmetel. 

Põllu nimi pHKCl P mg/kg K mg/kg Ca mg/kg Mg mg/kg Corg % 

Minimeeritud 5,4 48 90 620 42 1,0 

Künnipõhine 5,8 69 140 1061 53 1,3 
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Tabelist 1 on selgub, et mõlema põllu mullareaktsioon jääb alla kuue, seejuures 

minimeeritud harimisviisiga katsepõld on mõõdukalt happeline ning künnipõhine nõrgalt 

happelise reaktsiooniga. Samuti selgub samast tabelist põldude toiteelementide sisalduses 

ning seeläbi ka väetustarbe klassid. 

Arvestades saviliiva lõimist on Väetamise ABC järgi mõlemal põllul fosfori väetustarve 

keskmine. Künnipõhise katsepõllu kaaliumitase on samuti keskmise väärtusega, kuid 

minimeeritud harimisega põllul suure ja keskmise tarbe piiril (keskmine väetustarve 91–

140). Magneesiumitarve, nimetatud teose alusel, on keskmisest suurem (Kanger jt 2014). 

Kui gleistunud näivleetunud muldade boniteet on 35–40 hindepunkti, siis näivleetunud 

muldade viljakus kultuurmaadena kasutamisel on üle keskmise (boniteet 40–50 

hindepunkti). Nendele muldadele sobivad hästi lina, teraviljade, kartuli ja põldheina 

kasvatamine. Samas on näivleetunud mulla kasutamisel põllumaana ka mõned 

raskendavad asjaolud – ajuti tekkiv liigne vesi, mis takistab õigeaegset agrotehniliste 

võtete kasutamist, väike huumuse– ja kaltsiumisisaldus, künnialuse tihese teke, mille 

kõrvaldamiseks on vajalik sügavkobestus. Muldade säästmiseks tuleb vältida raskete 

masinate kasutamist, eelkõige ülavee esinemise ajal, ning tagada kaetus rohukamaraga 

(Astover jt 2012). 

 

3.3. Katse materjal 

 

Katse külviks kasutati suvinisu sorti „KWS Collada”, mida kasvatati ettevõttes 

esmakordselt. Scandagra kodulehel olevas artiklis on mainitud, et tegu on uue, pigem 

keskvalmiva, suure saagipotentsiaali, hea seisukindluse, heade kvaliteedinäitajate, 

keskmise 1000 tera massi ning üsna haiguskindla sordiga. Sort on pisut vastuvõtlikum 

helelaiksusele, vähem pruunlaiksusele ning jahukastele (Annuk 2013). Seemne etiketilt 

(lisa 4) on näha järgnevad kvaliteedinäitajad: puhtus 99,9%, idanevus 90%, 1000 seemne 

mass 44 g. Samuti on eelnimetatud lisast näha, et seeme on puhitud preparaadiga Celest 

Trio 060 FS. 

Minimeeritud harimisviisiga katsepõllul kasvasid alates 2009ndast aastast järgnevad 

kultuurid: kaer, kaer+allakülv, põldhein. Künnipõhisel katsepõllul vastavalt kaer+allakülv, 

põldhein, kaer. Alates 2012. aastast on neil eelviljadeks olnud samad kultuurid: 2012 

suviraps, 2013 talinisu, 2014 rukis.  
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3.4. Teostatud agronoomilised tööd 

 

3.4.1. Mullaharimine ning külvamine 

 

Tabelis (tabel 2) on toodud katsepõldude mullaharimistööd. Külvile eelnevalt on tehtud 

mõlemale põllule erinevad mullaharimised. Künnipõhine katsepõld künti 2014. aasta 

sügisel ning libistati kahel korral järgneva aasta kevadel, kus esimene libistamine hõlmas 

tervet põldu, kuid teisel korral, mis toimus pärast väetamist ning enne külvi, jäeti välja 

kombineeritud külviku katsevariandi osa. 

Minimeeritud harimisviisiga katsepõllul teostati ketaskooreliga tööd kolmel korral, millest 

esimene vahetult pärast koristust, teine kahe nädala pärast. Kevadised tööd teostati aprillis, 

millega randaaliti sisse monokülviku katsevariandile külvatud kompleksväetis. Kevadist 

randaalimist ei teostatud kombineeritud külviku katsevariandil. 

 

Tabel 2. Katsepõldude külvieelsed mullaharimistööd 

 Külvik Kündmine Libistamine Randaalimine 

Künnipõhine 

Monokülvik 
Sügis 2014, 

22 cm 

24.04.2015, 8 cm 

30.04.2015, 8 cm 

24.04.2015, 8 cm 

X Kombineeritud 

külvik 

Minimeeritud 

Monokülvik 

X X 

August 2014, 8 cm 

September 2014, 14 cm 

Aprill 2015, 12 cm  

August 2014, 8 cm 

September 2014, 14 cm 

Kombineeritud 

külvik 

 

Mõlemad katsepõllud, kokku neli külvivarianti, külvati 02. mail 2015, arvestusega 400 

idanevat tera ruutmeetrile ning külvisenormiga ca 200 kg/ha. Mono– ja kombineeritud 

külviku reavahe on 12,5 cm ning külvisügavuseks määrati 3 cm. Katsevariantide ja 

ülejäänud põllu osa vahele jäeti ca 30 cm eraldusribad. 

Amazone monokülvikul on ketasseemendid, reavahega 12,5 cm ning järeläke, mis küll 

kobestab külvijärgselt mulla, kuid ei ole piisav muld–seeme kontakti tekkeks. Väderstad 

Rapid kombineeritud külvikul on külviku ees jäljevahe rataspress, kaks rida libisteid, 

väetise ning seemne ketasseemendid, külvikulaiune rataspress ning järeläke. 

Kombineeritud külviku külvikujärgne rataspress tihendab ma raskusega mulda, et tekiks 

piisavalt hea muld–seeme kontakt. Järeläke kobestab ning silub rataspressi jälgi ning aitab 

kaasa seemne idanemisele (vähendades aurumist mullast). 
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3.4.2. Väetamine ning taimekaitse 

 

Katsepõllud, mis külvati monokülvikuga, väetati külvile eelnevalt hajuskülvikuga 

kompleksväetisega NPK 16–16–16. Kombineeritud külvikuga külvatud variantidele 

külvati väetis koos seemnega. Mõlemal juhul oli väetusnormiks 400 kg/ha. 

Pealtväetamised teostati kolmes jaos graanulväetisega 26. mai, 31. mai, 05. juuni ning 27. 

juuni leheväetisega. Esimesel korral anti lämmastikväetist AS 21+24S 130 kg/ha, teisel ja 

kolmandal korral väetist AN 34,4 normiga 75 kg/ha. Leheväetisena kasutati YaraVita 

Universal Bio väetist, mida anti 2 l/ha. Seega said katsepõllud lämmastikku tegevaines 

kokku 115 kg/ha, fosforit 28 kg/ha ning 53 kg kaaliumit ühe hektari kohta. 

Taimekaitsetöid teostati katsevariantidel kahel korral. Umbrohutõrje: 25. mail kasutati 

herbitsiide Trimmer ja Tomigan segu, kogustena vastavalt 10 g/ha ning 0,4 l/ha. Segule 

lisati ka märgajat Contact, 0,1 l/ha. Taimehaiguste tõrje: 05. juunil kasutati fungitsiidi 

Epox Top normiga 1,5 liitrit hektarile. Samal korral lisati ka leheväetist ning 

kõrretugevdajat CCC, normiga 0,5 l/ha.  

 

3.5. Proovide võtmine ja analüüsimeetodid 

 

Esimene määramine toimus 17. mail ehk veidi üle kahe nädala pärast külvi. Selle käigus 

loendati ära poolel meetril piki külvirida tärganud taimed ning külviku külvisügavuse 

ühtlikkuse jaoks vaadeldi ka risti külviridu olevaid taimi. Lisaks määrati tärganud taime 

pikkus ja külvisügavus, loendati ära juurte arv ning mõõdeti juurestiku pikkus. Nende 

määramiste jaoks võeti katsepõldude ulatuses igast külviku neljameetrisest laiusest üks 

proov (lisa 3). Proovid võeti kindla süsteemi järgi ning jälgiti et katsepõldude laiuses oleks 

proovid üksteisest võrdsel kaugusel.  

Teine, vihuanlaüüside jaoks vajalike proovide võtmine, toimus 25. augustil ning tehti 

analoogse süsteemi järgi nagu esimene, 17. mail toimunud, proovide võtmine. 

Vihuanalüüsideks koguti 1–meetriselt külvirealt taimed (kokku 16 vihku), mis kaevati 

välja ning asetati eraldi kokku seotuna koos juurtega kottidesse. Vihuanalüüsi juures 

loendati taimede arv, üldvõrsete ning produktiivvõrsete arv vihus, mõõdeti ära kümne 

taime kõrre– ning pea pikkused. Bioloogilise saagi määramiseks võeti 1m
2 

suuruselt alalt 

vihud, mis samuti köidetuna kottidesse asetati. 
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Katsepõldude koristamine toimus 27. augustil. Nii koristamine kui ka kaalumine tehti 

katsevariantide kaupa. Kuna tegu oli tootmiskatsega, siis ei olnud võimalik ajalise ressursi 

nappuse ning kaalumaja kauguse tõttu teostada koristust korduste kaupa (määrati korduste 

keskmine saagikus). Katsevariantidelt kombainiga kogutud saagist võeti üks keskmine 

viljaproov iga variandi kohta (kokku neli proovi), millest määrati proovi puhtus, terade 

ühtlikkus, 1000 tera mass, mahukaal, langemisarv ning gluteeni sisaldus. Kõik 

laborimääramised tehti neljas korduses. 

Esmalt puhastati kõik proovid laboris tuulajaga, misjärel määrati proovide puhtus. Seejärel 

alustati terade ühtlikkuse määramist, milleks kaaluti igast proovist neli sajagrammist 

kogust ning seda sõeluti kolmel sõelal (2,5 mm, 2,0 mm, 1,7 mm). Sõeladele jäänud 

kogused kaaluti eraldi. Mahukaalu määramiseks jaoks kasutati laboris mahukaalu 

määramise seadet. 1000 tera massi jaoks loeti lugemislaual vajalik kogus teri ning kaaluti.  

Teravilja ά–amülaasi suhtelise aktiivsuse määramiseks kasutati langemisarvu mõõtmise 

meetodit. Kasutades mõõduks tärklisest moodustunud kliistri vedeldumist, määrab see 

meetod ära ensüümi aktiivsuse. Viskosimeetri klaasi puistatakse 7 g jahu ning 25 ml 

destilleeritud vett, loksutatakse 40 korda nii, et jahu oleks vees ilusti segunenud. 

Eemaldatakse ennem klaasile peale pandud kork, mis asendatakse varrassegistiga. Seejärel 

pannakse klaas vesivanni, misjärel hakkab seadeldis tööle ning mõne aja pärast 

fikseeritakse vastav näit. 

Teraliimi määramiseks võeti 10 g jahu, millele lisati 5 ml 2%–st soolalahust, ained segati 

omavahel korralikult ning jäeti kuueks minutiks suletuna seisma. Seejärel vooliti saadud 

taignast kaks „vorstikest“, mis asetati pesukambri sõelale, mis omakorda kinnitati masina 

külge. Masin käivitati ning pärast umbes viieminutilist soolalahusega läbipesemist, mille 

käigus eemaldati teraliimist tärklis, võetakse masinast teraliim ning see kaalutakse. 

Gluteeniindeksi määramiseks asetati eelnevalt saadud teraliim sõelale, mis asetati 

tsentrifuugi. Sõelale jäänud tahkema osa (vedelam osa läbib sõela) massi järgi arvutati 

kleepvalgu protsent ehk gluteeniindeks.  

Kõik teraanalüüsi määramised teostati neljas korduses Eesti Maaülikooli laborites, sama 

kõrgkooli laborandi juhendamisel.  
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3.6. Ilmastikutingimused 

 

Efektiivse temperatuuriga periood, kus ööpäeva keskmine õhutemperatuur on üle 5 ºC, 

kestab Eestis keskmiselt 170–185 päeva. Seevastu öökülmadeta periood asukohast 

sõltuvalt 90–190 päeva. Samuti asukohast sõltuvalt kestab aktiivne taimekasvuperiood, kus 

õhutemperatuur on üle 10 ºC, 120–130 päeva, kusjuures on see pikem Lõuna–Eestis 

(Roostalu 2008). 

2015. aastal oli keskmine õhutemperatuur Võrus aprillist kuni juulini võrreldes 2000–

2015. aastate keskmisega mõnevõrra madalam (tabel 3), seejuures oli 2,5 ºC võrra 

madalam 2015. aasta juuli õhutemperatuur (16,6 ºC). Võrreldes 15 aasta keskmisega oli 

august 0,3 ºC võrra soojem.  

Kui õhutemperatuuride osas olulist erinevust ei olnud, siis andmetest ilmnesid suured 

erinevused sademete summade osas. Eelmise aasta aprill, mai ning juuli olid 

sademeterohkemad, kui viimase 15 aasta keskmine, vastavalt 38 mm, 1,1 mm ning 31,3 

mm). Teisalt oli vähem sademeid juunis (41,6 mm) ning augustis (47,1 mm). Kuigi 

viljakoristuse ajal, augustis, oli rohkem kui poole väiksem sademete summa, siis jagunes 

see ära terve kuu peale, kus päikesepaistelised ilmad vaheldusid vihmaste päevadega, 

mistõttu ei jõudnud eelmisel päeval sadanud vihmast järgmiseks päevaks viljapõld ära 

kuivada. See omakorda viis kuu teisel poolel saagi kvaliteedi halvenemiseni. 

 

Tabel 3. Keskmine õhutemperatuur (°C) ja sademete summa (mm) Võrus 2015. aasta 

aprill–august võrrelduna 2000–2015. aasta keskmisega 

Kuu 

2015. a keskmine 

õhutemperatuur, 

°C 

2000–2015. a 

keskmine 

õhutemperatuur, °C 

2015. a sademete 

summa, mm 

2000–2015. a 

sademete summa, 

mm 

Aprill 5,9 6,4 71,4 33,4 

Mai 11,3 12,3 58,1 57,0 

Juuni 15,3 15,6 36,1 77,7 

Juuli  16,6 19,1 106,7 75,4 

August 17,4 17,1 41,2 88,3 

Märkus. Andmed Riigi Ilmateenistusest, 05.05.2015 

 

3.7. Andmetöötlus 

 

Antud uurimustöös statistiliselt oluliste erinevuste leidmiseks suvinisu saagikust 

mõjutavate tegurite osas kasutati kirjeldavat analüüsi. Keskmised näitajad on esitatud koos 
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standardhälbega (±SD; joonistel näidatud vastavate joonekestega). Statistilise olulisuse 

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

4.1. Külvi ühtlikkus ning taimede areng 

 

Katsepõldudelt toimusid 17. mail määramised, et analüüsida nii piki kui risti külviridu (0,5 

m pikkuselt alalt) külvikute töö ühtlikust ning taimiku arengut. Määrati taime võrsete ja 

juurte pikkust, juurte arvu ja külvisügavust. 

Joonisel 1 (joonis 1) on välja toodud kombineeritud– ja monokülviku külvisügavused nii 

künnipõhisel kui minimeeritud harimisega katsepõllul. Antud jooniselt selgub, et usutavat 

erinevust ei esine, kuid tendentsina ilmneb, et külvisügavus nii piki kui ka risti külviridu 

mõõtmisel oli mõlema külviku juures suurem künnipõhise harimisviisi korral. 

Kombineeritud külviku keskmine töösügavus piki külviridu oli 2,75 cm ning monokülvikul 

2,84 cm. Minimeeritud harimistehnoloogia juures olid külvisügavused vastavalt 2,24 ja 

2,87 cm.  

 

 

Joonis 1. Viljelustehnoloogiate mõju nisu külvisügavusele piki ja risti külviridu, 

mõõdetuna 17. mail 

Märkus. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet 
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varieerumine võrreldes pikiridadega. Risti külvi mõõdetud külvisügavused olid kõikide 

harimisvariantide osas väikese tendentsina suuremad kui piki külviridu.  

Erinevate külvikute külvisügavuse ühtlikkuse osas usutavat erinevust ei ilmne, kuid 

kõikidel variantidel oli monokülviku külvisügavus veidi suurem ning samuti võib kõikidel 

variantidel külvisügavust hinnata optimaalseks. Kuigi monokülvik on ostetud 2011. aastal 

ning kombineeritud külviku puhul on tegu ligi kümme aastat vana seadmega, on tema hea 

töökvaliteet säilinud. Külvisügavuste suur kõikumine risti külvil tuleneb eeldatavalt 

külvikute mehaanilisest korrasolekust – mida rohkem on külviku kuluosad kulunud, seda 

enam tasasus varieerub ja selles tulenevalt varieerub ka taimiku külvisügavus. 

Külvisügavust antud katses võib lugeda optimaalseks. Hokamp (1983) peab oluliseks õiget 

ja ühtlast külvisügavust. Liiga sügava külvi puhul taimede arvukus oluliselt langeb ja 

produktiivvõrsete arv väheneb, teisalt võib suureneda mitteproduktiivvõrsete arvukus, mis 

oluliselt võib halvendada saagi kvaliteeti (valmimata, kõlujad terad). 

Taimede juurte arvu määramisel (joonis 2) selgus, et usutavat erinevust ühegi variandi 

vahel ei esinenud: nii risti kui piki külvil jäi kõikidel juhtudel keskmine juurte arv 

vahemikku 3,8–4,5 tükki taime kohta. Samas on minimeeritud katsepõllul juurte arv 

külvikute võrdluses risti külvil mõnevõrra suurem. Piki külviridu määratud juurte arvude 

erinevus katsevariantide vahel oli väiksem.  

 

 

Joonis 2. Viljelustehnoloogiate mõju nisu juurte arvukusele piki ja risti külviridu, 

loendatuna 17. mail  

Märkus. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet 
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Kui juurte arvus ei esinenud olulist ning usutavat erinevust, siis juurestiku pikkuse osas on 

variantide vahel olulisi erinevusi (joonis 3). Kõige väiksema keskmise juurestiku ulatusega 

on nii risti kui ka piki külvi kombineeritud külviku näitajad: vastavalt 3,9 ning 5,6 

sentimeetrit. Samuti on risti külvi mõõdetuna kõige väiksema juurestiku ulatusega 

mõlemad künnipõhised katsevariandid. Minimeeritud katsepõldude keskmine juurestiku 

ulatus risti külvil jääb 6,0 (kombineeritud külvik) ja 6,4 (monokülvik) cm piiresse. Piki 

külvi on suurima ulatusega Kombineeritud külviku minimeeritud katsepõllu näitajad, kus 

keskmine juurestiku ulatus oli 7,7 cm (maksimum oli 12 cm). Sarnaselt risti külvile on piki 

külvi mõõdetud juurestiku ulatus suurem minimeeritud harimisega katsepõldudel ning 

väiksem künnipõhiste katsepõldude korral. 

 

 

Joonis 3. Viljelustehnoloogiate mõju nisu juurestiku pikkusele piki ja risti külviridu, 

mõõdetuna 17. mail 

Märkus. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet 
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juurestiku kasvus ning arengus, mis võib viia juurestiku käitumise ning iseloomulike 

tunnuste muutumiseni, et kohaneda tihenenud mullaga (Atkinson jt 2007). Liigne mulla 

pealmise kihi tihenemine võib minimeeritud harimise tagajärjel endaga kaasa tuua juurte 

läbitungimis– ja kiire kohanemisvõime tõkestatuse (Munkholm jt 2008). Kui künnikihis on 

muld tihenenud, siis Atkinsoni jt (2009) andmetel mulla kõvadus üle 0,8 MPa häirib 

taimede tärkamist, kasvu ja arengut.  

17. mail teostatud mõõtmiste tulemusena analüüsiti ka taime pikkust (joonis 4). Andmetest 

selgub, et on usutav erinevus piki külviridu mõõtes kombineeritud ning monokülviku 

künnipõhistel katsevariantidel, kus keskmised taimede pikkused olid vastavalt 6,9 ja 5,2 

sentimeetrit. Usutav erinevus ilmnes ka piki külviridu ka künnipõhise katsepõllu 

monokülviku näitajate ning minimeeritud harimisviisiga katsepõllu monokülviku 

tulemuste vahel. Kui esimesel juhul oli taime pikkuseks 5,2 cm, siis teisel juhul 7,5 cm. 

Sarnaselt oli usutav erinevus ka risti külvi mõõtmistel, kus taime pikkuseks oli 

monokülviku korral 4,7 cm ning kombineeritud külviku korral 7,3 cm. Võrreldes 

künnipõhiste ja minimeeritud katsepõldude piki külvi näitajaid, oli kõigil juhul taimede 

pikkus suurim kombineeritud külviku katsevariandil. Samasugune tendents oli ka risti 

külvil. Samas Häberle (2006) uurimistöö andmetel nisu taimiku areng ei sõltu oluliselt 

erinevatest mullaharimisviisidest, enam  mõjutab seda sort. 

 

 

Joonis 4. Viljelustehnoloogiate mõju nisu taime pikkusele piki ja risti külviridu, 

mõõdetuna 17. mail 

Märkus. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet 
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4.2.  Nisu vihuanalüüs 

 

4.2.1. Nisu bioloogiline saak 

 

Nisu keskmine bioloogiline saak (joonis 5) katsepõldude lõikes jäi vahemikku 388–668 

g/m², olles kõige madalam minimeeritud monokülviku katsepõllul ning suurim 

künnipõhisel monokülviku katsepõllu osal. Samas kombineeritud külviku mõlemad 

katsevariandid ning minimeeritud katsepõllu monokülviku variandi näitajad ei erinenud 

oluliselt, jäädes vahemikku 642–668 g/m² ning ei olnud omavahel usutavalt erinevad. 

Seevastu oli kõigist teistest variantidest usutavalt erinev monokülviku minimeeritud 

katsevariandi bioloogiline saak. 

 

 

Joonis 5. Viljelustehnoloogiate mõju nisu bioloogilisele saagile 

Märkus. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet 
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monokülvikute puhul. Võrreldes joonist 5 ja 6 selgub, et üldvõrsete arv on mõjutanud 

vastavalt ka bioloogilist saagikust. 

 

 

Joonis 6. Viljelustehnoloogiate mõju nisu üldvõrsete arvule ühe taime kohta 

Märkus. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet 

 

Nisu keskmine produktiivvõrsete arv ühe taime kohta ( joonis 7) on sarnane kahele eelpool 

käsitletud määramistele (joonised 5 ja 6).  

 

Joonis 7. Viljelustehnoloogiate mõju nisu produktiivvõrsete arvule ühe taime kohta 

Märkus. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet 
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Ka sel juhul on produktiivvõrsete arv ühe taime kohta suurim monokülviku künnipõhisel 

katsepõllul ning väikseim sama külviku minimeeritud katsepõllul. Samuti oli nende puhul 

suurim ka varieerumine. Kui kombineeritud külviku ning monokülviku keskmised näitajad 

künnipõhisel katsepõllul on üsna sarnased, siis suurim produktiivvõrsete arv üksiku taime 

kohta oli kombineeritud külviku variandil – viis ning monokülvikul kuus. Minimeeritud 

põllul vastavalt kolm ja viis. Kuigi viis produktiivvõrset taime kohta monokülviku 

minimeeritud harimisviisiga põllul, peaks tõstma üldist keskmist, siis oli selline võrsete 

hulk vaid üksikutel juhtudel (kaks korda) ning teisalt oli väga palju esindatud taimi, millel 

oli kas üks või kaks produktiivvõrset taime kohta – seega varieeruvus oli suur. 

Minimeeritud katsepõllu monokülviku variandi produktiivvõrsete arv jäi madalaks, 

mistõttu oli see ka üheks põhjuseks miks bioloogilise saagikuse tulemus oli teistest 

variantidest tunduvalt madalam. 

 

4.2.3. Nisu kõrre ja pea pikkus 

 

Olulisi erinevusi ning usutavust erinevust nisu kõrre pikkuses (joonis 8) ei ilmnenud. 

Pikimad kõrred (ca 62 cm) olid mõlemal katsepõllul kombineeritud külviku variandil ning 

mõnevõrra lühemad monokülviku katsevariandil.  

 

 

Joonis 8. Viljelustehnoloogiate mõju nisu kõrre keskmisele pikkusele 

Märkus. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet 
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Pikima keskmise kõrrepikkusega oli kombineeritud külviku minimeeritud katsevariant – 

62,5 cm ning lühimad monokülviku künnipõhine katsevariant, 57,1 cm. Võrreldes joonist 4 

ning joonist 8 selgub, et 17. mail teostatud mõõtmise tulemusel olid keskmised taimede 

pikkused ligikaudu ühe sentimeetri suuruse vahega, kusjuures pikemad olid kombineeritud 

külviku näitajad, sama tendents on näha ka kõrre pikkuse joonisel. Andmetest selgub, et 

kombineeritud külviku katsevariandid kiirem areng ja kasv võrreldes monokülviku 

variantidega säilis taimede kasvuperioodi vältel. 

Usutavat erinevust ei ilmnenud ka nisutaimede keskmiste pea pikkuste osas (joonis 9). 

Andmetest selgub, et kõige pikem keskmine pea oli kombineeritud külviku künnipõhisel 

põllul (4,9 cm) ning lühim sama külviku minimeeritud harimisviisiga põllul (4,5 cm).  

 

 

Joonis 9. Viljelustehnoloogiate mõju nisu pea keskmisele pikkusele 

Märkus. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet 

 

4.3. Nisu terasaak  

 

Kuigi katsepõldude koristamist ei toimunud ajalise ressursi ning katse iseloomu tõttu neljas 

korduses, kaaluti ära iga katsepõllu kogu terasaak (tabel 4). Antud tabelist on näha, et 

suurema terasaagi ühe hektari kohta andis nii künnipõhisel kui minimeeritud katsepõllul 

kombineeritud külvikuga külv, vastavalt 6,13 ning 5,45. Monokülvikuga külvatud 

saagikuse näitajad olid vastavalt 4,53 ja 4,67 t/ha. Võrreldes künnipõhiste katsepõldude 

tulemust, on kombineeritud külvikuga külvi hektari saagikus monokülvikuga külvist 1,6 
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tonni võrra suurem. Minimeeritud harimisviisiga katsepõllul oli kombineeritud külviku 

saagikus 0,78 t/ha võrra suurem monokülviku tulemusest. 

 

Tabel 4. Viljelustehnoloogiate mõju nisu terasaagile (t/ha) 

Katsepõllu nimi Saagikus, t/ha 

Kombineeritud külvik, künnipõhine 6,13 

Monokülvik, künnipõhine 4,53 

Kombineeritud külvik, minimeeritud 5,45 

Monokülvik minimeeritud 4,67 

 

Sellised erinevused saagikuses võivad olla seotud nii terade ühtlikkusega (tabel 5) kui ka 

tärkamise ja arenemiskiirusega ning sellest tulenevalt konkurents teiste taimede, eelkõige 

umbrohtudega. Andmete analüüsimisel ilmnes erinevusi bioloogilise ning kombainiga 

koristatud saagi osas, eelkõige monokülviku künnipõhisel katsepõllul, kus bioloogiline 

saak oli suurim ning kombainiga koristades väikseim. Kuna bioloogilise saagi määramine 

on toimub väikesel pinnal, siis valiku juhuslikkus määramisel on küllalt suur. Kombainiga 

koristades suuremalt pinnalt annab usutavama tulemuse, seega antud katses järelduse 

tegemisel tuleks aluseks võtta kombaini saak. Visuaalne hinnang taimikule ühtib 

kombainiga koristatud saagi andmetega (lisa 5, lisa 6, lisa 7, lisa 8). 

Alates 2012. aastast, kui minimeeritud harimisviisiga põllul jätkati vaid randaaliga 

töökäike, on järk–järgult paranenud võrreldes varasemate aastatega põllu olukord ning 

seeläbi ka saagikus. Sarnane tulemus leiti ka pikaajalistes põldkatsetes Ultunas, kus 

saagikus oli 1–2% kõrgem künnipõhise harimisviisiga põllul (Arvidsson jt 2012a). 

Saagikus oleneb oluliselt katsekoha tingimustest ja kasutatud masintehnoloogiast ning 

eelpool nimetatud autorite andmetel 1983.–2012. a Rootsis korraldatud katsete tulemusena 

leiti, et võrreldes künnipõhise harimisviisiga oli otsekülvil 9,8% madalam saagikus 

(Arvidsson jt 2014). 

Kuusikul korraldatud katsete andmetel oli külvikorra produktsioon minimeeritud 

mullaharimisel 2,0–4,4% väiksem kui tavapärasel mullaharimisel. Erinevus saagikuses ei 

olnud statistiliselt usutav. Külvikorra keskmisena oli saagikus tavapärasel mullaharimisel 

49,4–59,0 ja minimeeritud harimisel 47,2–57,8 GJ/ha (Viil jt, 2006).  
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4.4. Nisu teraanalüüs 

 

Enne kvaliteedinäitajate analüüsi teostamist puhastati proovid tuulajaga ning määrati iga 

proovi protsentuaalne puhtus (joonis 10). Andmetest selgub, et katsevariantidest oli kõige 

puhtam kombineeritud külviku künnipõhine katsevariant (98,1%), mis võrreldes sama 

katsepõllu monokülviku katsevariandiga on 2,5% võrra puhtam. Minimeeritud 

harimisviisiga põllu keskmistest proovidest oli puhtam samuti kombineeritud külviku 

katsevariant (95,5%) ning kõige vähem puhtam monokülviku minimeeritud katsevariandi 

proov (92,4%).  

 

 

Joonis 10. Viljelustehnoloogiate mõju nisu proovide puhtusele 

 

Antud juhul on näha tendents, et künnipõhine katsepõld külvikute võrdluses on oluliselt 

puhtam minimeeritud harimisviisiga katsevariantidest. Samuti on puhtamad kombineeritud 

külviku katsevariandid, mis tulenevad taimiku kiirest arengust, mistõttu umbrohi suudeti 

paremini alla suruda. Mida puhtam on põllult saadav toodang, seda kiiremini on võimalik 

seda sorteerida ning seda väiksemad on ka kuivatuskulud, kuna kuivatamisele kulub 

vähem aega (umbrohuseemned ja lehed sisaldavad üldjuhul rohkem niiskust kui terad). 

Teisalt need tootjad, kes müüvad toodangu otse põllult kokkuostjale (ilma sorteerimise ja 

kuivatamiseta), saavad suuremat kasu tänu puhtamale toodangule. Tartu Milli kodulehe 

andmetel on lubatud teralisand maksimaalselt 5%, sh maksimaalselt 3% peentera. Seega on 

lubatud prügi osakaal maksimaalselt 2%. Suurema prügisusega toodangut võidakse tagasi 

lükata. 
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4.4.1. Terade ühtlikkus 

 

Terade ühtlikkuse määramiseks kaaluti ära neli 100–grammist kordust iga katsepõllu 

saagist ning sõeluti neljal sõelal, misjärel kaaluti tulemused. Terade ühtlikkuse määramisel 

oli kõige suuremate teradega, kus 2,5 mm läbimõõduga sõelale jäi enim teri, 

kombineeritud külviku künnipõhine katsevariant (95,3%) ning sama külviku minimeeritud 

katsevariant (92,7%) (tabel 5). Samal ajal, kui järgnevale sõelale jäi neil vähem teri (4,4% 

ja 6,9%), oli monokülviku katsevariantide puhul sama sõela juures tunduvalt suuremad 

arvud (9,1%, 11,0%). Sõeltele, mis olid 1,7 mm ja väiksemad, jäänud terade koguses 

olulist erinevust ei olnud.  

 

Tabel 5. Agrotehnika mõju nisu terade ühtlikkusele (%) 

Sõela suurus, 

mm 

Kombineeritud 

külvik, 

künnipõhine 

Monokülvik, 

künnipõhine 

Kombineeritud 

külvik, 

minimeeritud 

Monokülvik 

minimeeritud 

2,5 95,3 ± 0,75 90,4 ± 1,58 92,7 ± 0,72 88,5 ± 0,73 

2,0 4,4 ± 0,63 9,1 ± 1,45 6,9 ± 0,73 11,0 ± 0,69 

1,7 0,3 ± 0,58 0,4 ± 0,15 0,3 ± 0,05 0,4 ± 0,09 

<1,7 0,2 ± 0,15 0,2 ± 0,06 0,2 ± 0,06 0,2 ± 0,05 

Märkus. Vearibad tabelis tähistavad standardhälvet 

 

Sellist terade ühtlikkuse tendentsi võib seostada kombineeritud külviku katsevariantide 

kiirema tärkamise ning arenguga, mistõttu neil oli terade täitumise periood pisut pikem kui 

monokülviku katsevariantidel.  

 

4.4.2. Mahumass 

 

Terade mahumass oli kõrgeim kombineeritud külviku künnipõhisel katsevariandil, 763 g/l, 

ning madalaim sama külviku minimeeritud katsevariandil, 754 g/l (joonis 11). Usutav 

erinevus esines nii künnipõhiste katsevariantide osas kui ka samade külvikute võrdluses 

erinevate harimisviiside vahel. Nisu, mille mahumass on vähemalt 750 g/l, kuulub Tartu 

Milli kodulehe andmetel IV kategooria toidunisu alla (Tartu Mill), seega antud 

katsevariantidest sobib ainsana mahukaalu poolest toidunisusse künnipõhine katsepõld.  

Farm Plant Eesti viljeluspäevade katsetulemustes, kus üheks katsealuseks sordiks oli ka 

antud uurimustöös kasutatav suvinisu sort „KWS Collada“, oli mahumassi tulemuseks 
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779g/l (Annuk, 2013), mis on vaid 15,9 g suurem kombineeritud külviku künnipõhise 

katsevariandi tulemusest. 

 

 

Joonis 11. Viljelustehnoloogiate mõju nisu mahumassile 2015. aastal 

Märkus. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet 

 

4.4.3. 1000 tera mass 

 

Teravilja üks olulistest saagistruktuuri näitajatest on 1000 tera mass, kuna see näitab 

viljapartii puhtust ja jahvatusomadusi. Kuigi 1000 tera mass ja mahumass sõltuvad 

eelkõige sordist ja selle geneetilistest omadustest, mõjutavad neid ka kasvutingimused eriti 

tera täitumise ja küpsemise aegne ilmastik (Sooväli jt 2012).  

Suurimad 1000 tera massid (joonis 12) olid künnipõhistel katsevariantidel, vastavalt: 

kombineeritud külvik 51,28 g, monokülvik 50,95 g. Minimeeritud harimisega 

katsevariantidel olid tulemused vastavalt 49,55 g ning 48,90 g. Usutav erinevus oli 

kombineeritud külviku ning monokülviku omavahelises võrdluses katsepõldude lõikes. 

Eelpool nimetatud Farm Plant Eesti viljeluspäevade katses oli „KWS Collada“ 1000 tera 

mass 38,7 g, mis on oluliselt väiksem kõigist katsepõldudest antud uurimustöös. Charles jt 

(2011) on leidnud oma uurimustes, et nii saagikus, 1000 tera mass kui ka terade arv m
2
 

kohta on suurem künnivariandil. Samas on tõdenud Chervet jt (2006), et nende uuringute 

põhjal ei esinenud olulisi erinevusi erinevate viljelustehnoloogiate juures mahumassi, 1000 

tera massi ja terade klaasisisuses. 
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Joonis 12. Viljelusviiside mõju nisu 100 tera massile 2015. aastal 

Märkus. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet 

 

4.4.4. Langemisarv 

 

Langemisarvu näitajate puhul (joonis 13) oli usutav erinevus künnipõhiste katsepõldude 

ning künnipõhise monokülviku ja minimeeritud harimisviisiga monokülviku 

katsevariantide vahel. Suurim langemisarv oli mõlema harimisviisiga põllu lõikes 

monokülvikul, 150 sekundit. Farm Plant Eesti viljeluspäevade katsetes oli sama sordi 

langemisarv 273,5 sekundit, mis on 123,5 sekundi võrra suurem kui antud uurimustöö 

suurim langemisarv. Tartu Milli kodulehe andmetel on IV kategooria toidunisu 

langemisarvuks ette nähtud 220 sekundit ning kolmel kõrgemal kategoorial 250 sekundit 

(Tartu Mill). Nisu, mille langemisarv on 250–270 sekundit, loetakse hea 

küpsetusomadusega tooraineks (Lukme 2007). Seega antud tulemuste järgi ei ole 

uurimustöös käsitletav materjal heade küpsetusomadustega ning ei kvalifitseeru 

langemisarvu poolest mitte ühtegi toidunisu kategooriasse. 

Kuigi kõikide katsevariantide langemisarvud jäid alla ettenähtud näitajate, saadi sama 

sordi, nädal aega varem valminud põllu koristamisel langemisarvuks 484 sekundit 

(mahumass 812 g/l), mis klassifitseerus I kategooria toidunisuks. Põhjus, miks 

katsepõldude saagi langemisarv võis jääda niivõrd madalaks, tuleb eeldatavasti sellest, et 

koristusega hilineti vihma tõttu, mille pärast langes ka terade kvaliteet. Kuna 

kombineeritud külvikuga külvatud variandid valmisid varem, siis otsustati oodata 
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monokülviku katsevariantide valmimiseni, mistõttu on enim kannatanud kombineeritud 

külviku põllud, mis valmisid ligi nädal varem.  

 

 

Joonis 13. Viljelustehnoloogiate mõju nisu langemisarvule 2015. aastal 

Märkus. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet 

  

4.4.5. Teraliim 

 

Teraliimi ehk kleepvalgu sisaldust mõjutab eelkõige sordi valik ning õigeaegne koristus. 

Uurimustöö katse tulemustes puudus usutav erinevus teraliimi sisalduses katsepõldude 

vahel (joonis 14).  

 

 

Joonis 14. Viljelustehnoloogiate mõju nisu teraliimi sisaldusele 2015. aastal 

Märkus. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet 

 

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0

Kombineeritud
külvik,

künnipõhine

Monokülvik
künnipõhine

Kombineeritud
külvik,

minimeeritud

Monokülvik,
minimeeritud

L
a

n
g

e
m

is
a

rv
, s

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Kombineeritud
külvik,

künnipõhine

Monokülvik
künnipõhine

Kombineeritud
külvik,

minimeeritud

Monokülvik,
minimeeritud

T
e

ra
li

im
i 

si
sa

ld
u

s,
 g

 



38 

 

Kõigi katsevariantide osas jäi tulemus üle 2 g (üle 20%), kusjuures kõige kõrgemad 

tulemused, 2,2 g (22%), olid monokülviku künnipõhisel ning kombineeritud külviku 

minimeeritud katsevariandil. Kuigi vähemalt 22%–lise teraliimi sisaldusega kvalifitseerub 

vili IV kategooria toidunisu hulka (Tartu Mill), loetakse siiski heade küpsetusomadega 

nisuks sellist materjali, mille kleepvalgu sisaldus jääb vahemikku 28–29%. 

 

4.4.6. Gluteeniindeks 

 

2012. aastal Farm Plant Eesti katsetes kasutatud „KWS Collada“ gluteeniindeks oli 88%, 

mis on antud uurimustööga võrreldes kõrgem tulemus kõigist, välja arvatud monokülviku 

minimeeritud harimisega katsepõllu (93%), tulemustest (joonis 15). Usutav erinevus 

gluteeniindeksi osas on kombineeritud külviku künnipõhise ja monokülviku minimeeritud 

katsevariantide vahel, kusjuures kombineeritud külviku künnipõhine põllu saagi 

gluteeniindeks oli kõrgem sama külviku minimeeritud harimisviisiga põllu näitajast, 

vastavalt 81% ja 78%. 

Kleepvalku loetakse nõrgaks, kui selle kvaliteet jääb vahemikku 0–40%, rahuldavaks 40–

59% ja heaks 60–90%. Üle 90%–lise näitaja puhul on kleepvalk liiga tugev ning sellisest 

jahust suuremahulist saiapätsi küpsetada ei saa (Kangor, Ingver 2012). 

 

  
Joonis 15. Viljelustehnoloogiate mõju nisu gluteeniindeksile 2015. aastal 

Märkus. Vearibad joonisel tähistavad standardhälvet 
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4.5. Tootmiskulud 

 

Kombineeritud ja monokülviku katsevariantide ligikaudsed tootmiskulud (lisa 9) on 

toodud hektaripõhiselt. Seemne, mineraalväetiste ja taimekaitsekulud on arvestatud katses 

kasutatud toodete hinna põhjal, masinkulude arvestus (sh kuivatuskulud) põhinevad ETKI 

(Masinakulude algoritmid) andmetele. Masinatööde harimiskordade arv (kündmine, 

randaalimine libistamine jms) on võetud antud katse põhiselt.  

Antud lisast selgub, et kulud seemnele, väetistele ning taimekaitsevahenditele on mõlema 

viljelussüsteemi kasutamise korral võrdsed. Samuti selgub, et erinevused kuludes 

tulenevad masin– ja kuivatuskuludest. Künnipõhisel katsepõllul on kombineeritud külviku 

üldkulud kokku 539,2 €/ha, monokülviku sama katsevariandil 529,4 €/ha. Seega on 

monokülviku kulutused 9,8 €/ha võrra väiksemad. Kui vaadelda vaid masinkulu, on 

monokülviku tootmiskulud 3 €/ha võrra suuremad, seega väiksemad üldkulud tulevad 

kuivatuskulust, mis omakorda sõltub saagikusest. Saagikusest sõltub tulu ning kasum ühe 

hektari kohta. Arvestades vilja kokkuostuhinnaks 130 €/t, selgub, et kombineeritud 

külvikuga künnipõhisel katsevariandil on tulu 208 €/ha võrra suurem, kui monokülviku 

samal katsevariandil. Tulenevalt tulude erinevusest, on erinev ka kasum: kombineeritud 

külviku kasum on 4,3 korda suurem monokülviku kasumist. 

Kui künnipõhisel katsepõllul oli kombineeritud külviku üldkulud mõnevõrra suuremad 

monokülviku kuludest, siis minimeeritud katsepõllul kombineeritud külviku katsevariandi 

üldkulud 6,7 €/ha võrra madalamad. Samuti on madalamad ka masinakulud ühe hektari 

kohta. Tulu vilja müügist saaks antud näitajate osas kombineeritud külviku katsevariandilt 

708,5 €/ha ning monokülviku katsevariandilt 607,1 €/ha. Kasum ühe hektari kohta on 

vastavalt 201,7 € ning 93,6 €. 

Tootmiskulude ning tasuvuse arvestuses on kõige paremad näitajad mõlemal katsepõllul 

kombineeritud külvikutel. Monokülvikul on suurem tulu ning kasum minimeeritud 

katsevariandil. Arvidsson jt on oma artiklis (2000) tõdenud, et varajane suviteravilja külv 

võib olla farmerile kasumlik, kuna tänu sellele on pikem taime kasvuperiood ning seeläbi 

tõuseb ka saagipotentsiaal.  

Viili jt (2006) tõdemus on et, „uute tehnoloogiate kasutamise peamiseks tõukejõuks tuleb 

pidada ressursside kallinemist. Uurimused on näidanud, et võrreldes tavapärase 

viljelustehnoloogiaga säästetakse minimeeritud mullaharimisele ja otsekülvile rajaneval 

viljelemisel mootorikütust 47–80%“. Tamme jt (2015) andmetel oli Eestis tootmispõldudel 
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korraldatud uuringute tulemusteks katsepõldude keskmisena võrdne kasum nii otsekülvi 

kui ka künni osas. Talinisu kasvatamisel oli otsekülvil suurem kasum kui künnil, suvinisul 

ja suviodral aga vastupidi. Kõige kasumlikum oli nisude tootmine, kaera tootmine oli aga 

kahjumlik. 
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KOKKUVÕTE 
 

Antud uurimustöö, mille eesmärgiks on uurida suvinisu saagikust ja tootmiskulusid, 

kasutades tava– ning kombineeritud külvikut erinevate mullaharimistehnoloogiatega 

(künnipõhine ja minimeeritud) põldudel, annab ülevaate nii taimiku arengust, saagikusest 

kui ka selle kvaliteedist ning tootmiskuludest. 

Töö sissejuhatuses püstitatud hüpotees, et kombineeritud külviku viljelustehnoloogia 

künnipõhisel ja minimeeritud harimisel tagab suurema saagikuse ning on väiksemate 

tootmiskuludega kui monokülviku kasutamine, leidis kinnitust. Kombineeritud külvikuga 

külvatud nisu saak oli künnipõhisel põllul 6,13 t/ha (monokülvik 4,53 t/ha) ning 

minimeeritud harimisviisiga põllul 5,45 t/ha (monokülvik 4,67 t/ha). 

Nisutaimedel määratud näitajate põhjal saab väita, et kombineeritud külvikuga külv mõjus 

soodsalt  nisutaimede arengule. Tulenevalt kombineeritud külvikul olevast rataspressist, 

mis tagas tõhusamalt muld–seeme kontakti, tärkasid nimetatud külviku katsevariandid 

kiiremini, mistõttu oli kiirem ka nende areng. Katse tulemustest selgus, et kaks nädalat 

pärast külvi oli kombineeritud külvikuga külvatud nisu taime pikkus künnipõhisel 

katsepõllul 1,7 cm ning minimeeritud harimisviisiga põllul 1,6 cm pikem monokülviku 

katsevariantidest, kusjuures pikemad taimed olid minimeeritud harimisviisiga katsepõllul. 

Samal katsepõllul ilmnes ka tendents juurestiku kasvukiiruse osas – juurestiku ulatus oli 

0,5–1,1 cm pikem ning juurte arvukus ühe taime kohta oli samuti suurem.  

Üld– ja produktiivvõrsete arv oli valdavalt suurem künnipõhisel katsepõllul, kuid külvikute 

võrdluses oli mõlemal juhul võrsete arv suurem kombineeritud külvikul, mis andsid head 

eeldused ka kõrgema saagikuse saamiseks.  

Kombineeritud külviku katsevariandid tärkasid nädal aega varem ning see ajaline vahe 

säilis monokülviku katsevariantidega kestis terve kasvuperioodi. Seetõttu valmis ka saak 

nädal aega varem. Varem valminud variantidele ei olnud ilmastik koristamiseks soodne 

(kvaliteedinäitajad halvenesid), mistõttu andsid kombineeritud külvikust ligi nädal hiljem 

valminud monokülviku katsevariandid parema tulemuse kvaliteedinäitajate osas. 

Masinkulud ühe hektari kohta olid mõlemal katsepõllul madalamad kombineeritud külviku 

osas. Kasum ühe hektari kohta oli suurim samuti kombineeritud külvikute katsevariantidel, 

künnipõhisel 257,7 €/ha ning minimeeritud harimisviisiga katsepõllul 201,7 €7ha. Mono–

külvikul olid vastavad näitajad 59,5 €/ha ning 93,6 €/ha. 



42 

 

Seega, kombineeritud külviku kasutamine künnipõhisel ja minimeeritud harimisviisiga 

põllul tagab suurema saagikuse ning on madalamate tootmiskuludega kui monokülviku 

kasutamine. Samuti tulenevalt tootmiskulude arvestusest on ettevõttel kasumlik soetada 

kombineeritud külvik. Antud uurimustöö tulemusi saab soovitada 

põllumajandusettevõtjatele, kes soovivad analüüsida oma tootmisettevõttes rakendatavat 

viljelustehnoloogiat -  erinevate külvitehnoloogiate kui ka mullaharimistehnoloogiate osas. 

Järgnevaks uurimistööks planeeriks teha sarnase katse mõne aasta möödudes, samadel 

põldudel, kus on jätkatud künnipõhise ja minimeeritud harimisega ja kus võrreldakse samu 

näitajaid käesoleva töö andmetega. Seejuures oleks vajalik uurida ka kombineeritud 

külviku mõju mulla omadustele, sh mulla tihenemisele. 
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SUMMARY 
 

This thesis, of which purpose was to research the yield and production costs of spring 

wheat by comparing the usage of conventional and combined seed drills on fields with 

different cultivation technologies (tillage and reduced tillage), gives an overview of plant 

development, yield, quality of yield and the production costs involved. 

The hypothesis of this paper is that using combined seed drill on tillage and reduced tillage 

fields assures higher yield and has lower production costs compared to using the 

conventional seed drill. The hypothesis was proven to be true. Combined seed drill yield 

was 6,13 tons per hectare on tillage field (in comparison, when using conventional seed 

drill it added up to 4,53 t/ha) and 5,45 t/ha on reduced tillage field (using conventional 

seed drill 4,67 t/ha). 

Indicators show that combined seed drill influenced the development of spring wheat 

plants propitiously. The combined seed drill has a wheel packer (in this case OffSet), 

which assures better contact between the soil and the seed. The plants of combined seed 

drill fields germinated faster and therefore their overall development was significantly 

faster.  

The results of the experiment showed that two weeks after sowing the plants on tillage 

fields with a combined seed drill were 1,7 cm and on reduced tillage fields (same drill) 1,6 

cm taller than plants on fields sowed with a conventional seed drill. What is more, the 

plants generally grew taller on reduced tillage fields. 

The development of root growth followed the same tendencies – the range of roots was 

0,5–1,1 cm taller and root multiplicity was generally higher as well. The number of general 

and productive sprouts was higher on tillage fields, but when comparing the two types of 

drills, the number of sprouts was shown to be higher when using a combined seed drill. 

This resulted in higher yield. 

Fields which were sowed with a combined seed drill germinated a week earlier and this 

affected the overall growth period in comparison to fields on which a conventional seed 

drill was used. As combined seed drill fields got ready for harvesting a week before 

conventional seed drill fields did, they were more affected by bad weather conditions, such 

as rain, and suffered losses in yield quality, specifically in the number of plants and their 

gluten index. 
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Machine costs for one hectare were on both tillage and reduced tillage fields lower when a 

combined seed drill was used. Also, on the same fields, profit per hectare was higher – on 

tillage 257,7 € and on reduced tillage fields 201,7 €. On conventional seed drill fields, 

profits were 59,5 €/ha and 93,6 €/ha, respectively. Therefore, using a combined seed drill 

on tillage and reduced tillage fields assures higher yield with lower production costs than 

using a conventional seed drill. Keeping production costs in mind, it is more profitable to 

buy a combined seed drill. This conclusion may be of use to farmers, who want to conduct 

follow–up experiments comparing results when using different seed drills and cultivation 

technologies. 

What is more, using the same fields to conduct similar experiments after continuing to use 

the same cultivation technologies for a few years might be a subject for further research 

where current results can be used as a comparison point. In the same vein, further research 

could explore how the soil properties, specifially compaction, was influenced by using 

combined seed drill for a longer period of time. 
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Lisa 1. Katsepõldude asukoht suuremate linnade suhtes 

 

 

Lisa 2. Katsepõldude asukohajoonised üksteise ja Veriora alevi suhtes 
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Lisa 3. Proovivõtmiste lihtsustatud skeem katsevariandil 
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Lisa 4. Katsematerjali etikett 
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Lisa 5. Monokülviku (vasakpoolne) ning kombineeritud külviku (parempoolne) 

minimeeritud harimisviisiga katsevariandid 2. juunil.  

 

 

 

Lisa 6. Monokülviku (parempoolne) ning kombineeritud külviku (vasakpoolne) 

künnpõhise harimisviisiga katsevariandid 2. juunil.  
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Lisa 7. Monokülviku (vasakpoolne) ning kombineeritud külviku (parempoolne) 

minimeeritud harimisviisiga katsevariantide koristamine 

 

 

 

Lisa 8. Monokülviku (vasakpoolne) ning kombineeritud külviku (parempoolne) 

minimeeritud harimisviisiga katsevariantide koristamine 
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Lisa 9. Tootmiskulud katsevariantide lõikes 

 

Harimisviis Künd Künd Randaal Randaal 

Külvik Kombineeritud Mono Kombineeritud Mono 

Saagikus t/ha 6,13 4,53 5,45 4,67 

1. Seemnekulu eur/ha 

1.1 Hind, eur/kg 0,37 0,37 0,37 0,37 

1.2. Seemnenorm, kg/ha  200 200 200 200 

Seemnekulu kokku 74,0 74,0 74,0 74,0 

2. Mineraalväetise kulu eur/ha 179,2 179,2 179,2 179,2 

3. Taimekaitsekulud eur/ha 28,0 28,0 28,0 28,0 

4. Masinakulu eur/ha 

4.1 Kündmine 57,0 57,0 X X 

4.2 Libistamine 10,0 20,0 X X 

4.3 Randaalimine X X 40,0 60,0 

4.4 Seemne ja väetise vedu 2,0 2,0 2,0 2,0 

4.5 Külvamine 43,0 30,0 43,0 30,0 

4.6 Väetamine (mineraalväetis) 18,0 24,0 18,0 24,0 

4.7 Taimekaitse 14,0 14,0 14,0 14,0 

4.8 Koristamine 65,0 65,0 65,0 65,0 

MASINAKULUD KOKKU 209,0 212,0 182,0 195,0 

5. Kuivatuskulu eur/ha 49,0 36,2 43,6 37,4 

6. ÜLDKULUD KOKKU eur/ha 539,2 529,4 506,8 513,5 

7. Vilja kokkuostuhind eur/t 130,0 130,0 130,0 130,0 

8. Tulu vilja müügist, eur/ha 796,9 588,9 708,5 607,1 

Kasum/kahjum eur/ha 257,7 59,5 201,7 93,6 

 

 


