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Põllumajandussaaduste tootmisel on tootjale üks olulisemaid tegureid saagikus, mille 

parandamiseks kasutatakse erinevaid väetisi. Antud teema on aktuaalne, kuna suurtes 

kogustes väetiste kasutamine avaldab negatiivset mõju keskkonnale. Seetõttu tuleb 

väetisi kasutada tasakaalustatud viisil. 

Töö eesmärgiks oli anda hinnang bakterväetise nimega Azotobakter vinelandii mõjust 

nisu saagikusele ning teatud kvaliteedinäitajatele. Tegu on eksperimentaalse 

uurimistööga ning see põhineb 2016. aastal läbi viidud põldkatsel. Kahefaktorilises 

katses (mineraalne lämmastik ja mikroobne väetis) oli kokku 30 lappi: 15 pritsitud 

Azofixiga ja 15 ilma pritsimata. Mineraalseks lämmastikväetiseks oli 

ammooniumnitraat normidega N0, N40, N80, N120 ja N160 kg/ha-1, millega teostati katse 

kolmes korduses. Bakterpreparaati pritsiti kahes korduses kokku 2 l/ha vastavalt enne 

võrsumist ja kõrsumisfaasis. 

Tuginedes tehtud uurimusele selgus, et Azofixi kasutamisel puudub usutav mõju nisu 

mahumassile, 1000 tera massile, proteiinisisaldusele ja saagile kasvupinnaühiku kohta. 

Usutav mõju avaldus aga N-väetise kasutamise korral.  

Uurimistöö kasutamisel võivad olla sihtgrupiks kõik põllumajandusega seotud isikud. 

Käesoleva töö tulemusi on tulevikus võimalik kasutada teiste uurimuste koostamisel. 

Näiteks saab analüüsida antud töö raames läbiviidud põldkatse läbiviimise tingimusi ja 
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tulemusi. Töö autor on seisukohal, et antud uurimisvaldkonda tuleks kindlasti uurida ka 

edaspidi. 

Märksõnad: bakterväetis, nisu, saagikus, kvaliteedinäitaja, põllumajandussaadus 
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In agricultural production is one of the most important factor for producer the crop yield. 

The subject is important, because the use of large quantities of fertilizers has a negative 

impact on the environment. Therefore the fertilizers should be used in a balanced way. 

 

The aim of this survey was to evaluate the effect of inoculant named Azofix to wheat 

yield and some quality indicators. This work is an experimental research what took place 

in 2016 and was based on a field test. The two-facture experiment (a microbal fertilizer 

and mineral nitrogen) had a total 30 swabs: 15 with and 15 without sprayed Azofix. 

Ammonium nitrate was the mineral nitrogen fertilizer with regulations N0, N40, N80, 

N120, N160 kg/ha-1 with which the test was performed in triplicate. The inoculant was 

sprayed before sprouting and in shooting phase in duplicate for a total 2 l/ha. Based on 

the study has revealed that using Azofix had no credible influence on wheat volume 

mass, 1000 grain weight, protein content and yield per unit area.  Therefore, using N-

fertilizer, the positive effect was observed. 

 

The target of this research may be used by all the people related with agriculture. The 

results of this work might be used for the preparation of other studies. For example, 

there is possibility to carry out analysis about the conduction conditions and results of 

this experiment. The author of this work believes that the branch of this study should be 

investigated in study. 
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SISSEJUHATUS 

Kuna põllumajandussektori areng sõltub suuresti teraviljatoodangust, siis on toodangu 

suurendamiseks aretatud järjest saagikamaid sorte, välja töötatud tõhusamaid tehnoloogiaid 

ning parandatud taimede toitainete kasutamist ja varustamist ning vastupidavust 

mitmesugustele kahjulikele mõjudele. Vaatamata eelnimetatud meetmetele, iseloomustab 

teraviljakasvatust jätkuvalt madal saagikus ning toiduviljale mittevastav ja ebastabiilne 

kvaliteet. (Alaru et al 2015) 

Integreeritud toiteelementide kasutamise strateegiates, kus kasutakse keemilisi ja 

bioloogilisi väetisi, on suur väljakutse peatada suurtes kogustes agrokeemia kasutamine ja 

vilja tootmise jätkusuutlikkuse parandamine. Põhjus seisneb väetiste kalliduses, negatiivses 

mõjus inimeste tervisele ja keskkonnale. (Esmailmpour et al 2013) Mineraalväetised 

mängivad suurt rolli taimekultuuride saagikusel, samas on neil negatiivne mõju 

mullaviljakusele ning lisaks võivad valesti kasutamisel tekitada kahju keskkonnale. On 

teada, et 75% Euroopa Liidus koristatud terviljasaagist on kasvatatud kasutades 

mineraalväetisi. Ning see number kasvab iga aastaga (Natural balance 2017).  

Antud töös on uuritavaks väetiseks bakterväetis, mis kuulub asotobakterite rühma. 

Bakterväetiseid kasutatakse, kuna nende abil on võimalik parandada taimede varustatust 

lämmastiku, fosfori jt toiteelemendiga. Asotobakterite ülesanne on siduda õhulämmastikku, 

mille ressursid on piiramatud. Õhulämmastik muudetakse taimedele hästi kättesaadavateks 

ühenditeks, mille tulemusel paranevad taimede toitumistingimused. 

 

Uurimistöö põhineb 2016. aastal läbiviidud põldkatsel. Töö eesmärgiks on anda hinnang, 

kuidas mõjutab bakterpreparaat Azotobakter vinelandii suvinisu saagikust ja teatud 

kvaliteedinäitajaid. Antud uurimistööga uuriti, kas analüüsitav bakterpreparaat avaldab mõju 

järgmistele kvaliteedinäitajatele: 

•! Mahumass; 

•! 1000 tera massile; 

•! proteiinisisaldusele; 

•! saak kasvupinnaühiku kohta. 
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Lõputöö koosneb kolmest peatükist, millest esimene keskendub uurimisteemaga seotud 

teoreetilistele alustele. Esimene peatükk jaguneb kolmeks alapeatükiks, milles on juttu 

lämmastiku tähtsusest taimede elus, lämmastikuringest ning omastamisest. Teises 

alapeatükis on antud ülevaade väetiste klassifitseerimisest ja väetamise üldistest 

põhimõtetest. Kolmas peatükk keskendub bakterväetistele, antakse ülevaade uurimistöös 

uuritava bakterväetise (asotobakteri) üldiseloomustusele. Teises peatükis on käsitletud 

andmeid ja metoodikat. Viimasena on esitatud tulemused ja seejärel arutelu, kus 

bakalaureusetöö autor on teinud uurimusest omapoolsed järeldused ja ettepanekud. 

Antud lõputöö uurimismeetodiks on autor valinud teoreetilis-empiirilise lähenemise. 

Teoreetiline osa põhineb uurimisteemat käsitlevatel kirjandusallikatel, teoreetiline osa 

läbiviidud põldkatsel. Kuldkepp (1994:41) on öelnud, et  mulla väetistarbest annavad kõige 

tõepärasema pildi looduslikes tingimustes põllul või rohumaal läbiviidavad põldkatsed. Ent 

puuduseks võib nimetada asjaolu, et saadud tulemused kehtivad vaid katses olnud kultuuri, 

ilmastiku- ja mullastikutingimuste kohta ning on lisaks aeganõudvad ja töömahukad. Mida 

rohkem on katses väetusvariante ja kordusi, seda suurem on saadav informatsioon ja 

tulemuste usutavus.  

Autori arvates on valitud teema oluline, kuna väetiste kasutamine mõjutab oluliselt 

teraviljade saagikust ja kvaliteeti. Et saagikus ja kvaliteet paraneksid, on oluline analüüsida 

kasutatavate väetiste mõju parandavaid tegureid. Antud valdkonna probleem seisneb suurtes 

kogustes kasutatavate mineraalväetiste negatiivses mõjus keskkonnale. 

Uurimistöö kasutamisel võivad olla sihtgrupiks kõik põllumajandusega erinevatel viisidel 

seotud isikud. Käesoleva töö autor on seisukohal, et antud uurimisvaldkonda tuleks kindlasti 

uurida ka edaspidi. 

Antud valdkonda on ka varasemalt uuritud, kuid käesoleva bakalaureusetöö lisandväärtuseks 

on see, et katse bakterväetisega Azofix on läbi viidud esmakordselt Eestis ja IOSDV katse 

raames. Varasemalt on küll asotobakterite mõju teraviljade saagikusele uuritud, kuid 

põhiliselt on uuringud tehtud kõige levinuma asotobakteriga, milleks on Azotobakter 

chroococcum. Käesolevas katses kasutati eelnevalt nimetatud asotobakteriga mõnevõrra 

vähemlevinumat asotobakterit nimega Azotobakter vinelandii. 
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1.!TEOREETILINE ÜLEVAADE 
 

1.1.! Lämmastiku tähtsus, lämmastikuringe ja omastamine 
 

Lämmastik on element, mis on tähtis orgaanilise elutegevuse jaoks, ühtlasi nimetatakse 

lämmastikku ka põhiliseks saagi mootoriks (Kärblane et.al 1996:16-17). Lisaks on 

lämmastik rakutuuma, protoplasma, klorofülli ja assimilatsiooniproduktide koostisosa, mille 

ülesandeks on soodustada vegetatiivseks kasvu, eriti lehtede ja võrsete moodustamist (Otsus 

2004). Kuigi õhus sisalduva vaba molekulaarse lämmastiku osakaal on ligikaudu 80%, ei 

ole kõrgemad taimed suutelised seda iseseisvalt omandama. Lämmastikku sisaldavatest 

anorgaanilistest ühenditest on toitumise seisukohalt vastuvõetavad peamiselt 

ammooniumsoolad ja nitraadid. Orgaanilistest ainetest sisaldavad lämmastikühendeid 

huumus, lagunemata taimed ja loomsed jäänused ning mitmesugused valgu laguproduktid. 

(Kärblane et.al 1996:16-17) 

Lämmastikühendite vahel toimuvat pidevat muundumist ühest olekust teise nimetatakse 

lämmastikuringeks. Atmosfääri molekulaarse lämmastiku (N2) tsüklilist muundumist 

anorgaaniliste ja orgaaniliste ühendite lämmastikuks ning tagasi N2-ks, nimetatakse 

lämmastiku ringkäiguks looduses ehk lämmastikuringeks (joonis 1) (Kärblane et.al 1996:16-

17)  

 

Joonis 1. Lämmastikuühendite bioloogiline tsükkel (Lämmastikuringe 2017) 
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Molekulaarse õhulämmastiku muudavad taimedele kättesaadavaks järgmised organismide 

rühmad (Kärblane et.al 1996:17): 

•! sümbioosed bakterid; 

•! vabalt mullas elavad heterotroofsed bakterid; 

•! fotosüsteesivad bakterid; 

•! teatud sünteesivad sinivetikad. 

Kuna käesoleva töö autori uurimusega on seotud vabalt mullas elavaid heterotroofsete 

bakterite rühm, analüüsitakse eeltoodud organismide rühmadest vaid seda rühma.  

Molekulaarset õhulämmastikku omastavad vabalt mullas elavatest mikroorganismidest 

aeroobsed asotobakterid ning ka mõningad aeroobsed bakterid (Kärblane et al 1996:18). 

Vabalt mullas elavad mikroorganismid, kelleks on näiteks bakterid, seened ja vetikad, 

võivad aastas õhulämmastikku siduda kuni 50 kg hektari kohta (Kuldkepp 1988). 

 

 

1.2.! Väetiste klassifikatsioon ja väetamise põhimõtted  
 

Väetiseseaduse kohaselt on väetis aine või valmistis, mille kasutamise eesmärk on varustada 

taimi toitainetega. Jagunevad väetised mineraalväetisteks, orgaanilisteks väetisteks, 

meliorantideks ja bakterväetisteks. Nende hulka ei kuulu taimekaitsevahendid, 

kasvusubstraadid, kasvuregulaatorid, süsihappegaas, töötlemata turvas ja vesi. 

(Väetiseseadus 2003 § 2 lg 1). See, kui palju vajab põld väetist, sõltub mulla toiteelementide 

sisaldusest, kasvatatava kultuuri vajadustest ja loodetavast saagist. Kuna saagi taseme 

määrajaks on eelkõige miinimumis olev kasvufaktor, on oluline omada ülevaadet mullas 

olevate ja taimede poolt omastatavate toiteelementide sisaldusest. (Kuldkepp 2002:14) 

 

 

1.3.! Bakterväetised ja Asotobakterid 
 

Bakterväetised on kasulikud preparaadid, mis sisaldavad mullamikroorganisme. Nende 

mulda viimisel tekivad mullas taimejuurtel vastavate mikroorganismide kolded, kus bio-

keemiliste protsesside aktiivsuse suurenemise tulemusena paranevad taimede juurtoitumise 
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tingimused. Sõltuvalt kasutatava bakterväetise liigist, paraneb väetise kasutamisel taimede 

varustatus lämmastiku, fosfori või mõne muu toiteelemendiga. Bakterväetisi nimetatakse 

tüüpilisteks kaudseteks  väetisteks, mis ise ei ole otseselt ühegi taimetoiteelemendi allikaks, 

kuid parandab neis sisalduvate kasulike bakterite kaudu taimede toitumistingimusi. 

(Kärblane et al 1996:147) 

Asotobakterid on aeroobsed lubjalembesed mikroorganismid, kes vajavad  aktiivsemaks 

õhulämmastiku sidumiseks hästi õhustatud neutraalseid muldi. Samuti on oluline ka 

küllaldane fosforisisaldus mullas. (Kärblane et al 1996:148) Bakterpreparaate tuleks 

kasutada madala mullaviljakusega piirkondades, et suurendada mullas sisalduvate 

mikroorganismide arvu. Võrreldes tavaväetistega annab parema tulemuse lämmastiku mulda 

viimine läbi bioloogiliste protsesside. (Bulut 2013) 

Antud töö raames katsetati bakterpreparaati nimega Azofix, mis annab võimaluse kasutada 

praktiliselt piiramatuid lämmastiku ressursse ja võimaldab põllumehel muuta see taimedele 

kättesaadavaks. Azofix sisaldab mullas leiduvat bakterit nimega Azotobacter vinelandii, 

mida on peetud peamiseks mitte sümbioosis elavaks lämmastikku siduvaks bakteri sordiks. 

Pärast mulda viimist algab assimilatsioon atmosfäärist. Teatud osa akumuleeritud 

lämmastikust kasutavad bakterid oma tarbeks ja ülejäänud muudetakse NH4-ks ja jäetakse 

mulda taimede jaoks. Erinevates riikides tehtud katsed näitavad, et Azofixi abil on võimalik 

saada 30-80 kg rohkem lämmastiku hektari kohta aastas. (Natural balance 2017) Kõige 

rohkem on katseid tehtud bakterpreparaadiga Azotobacter chroococcum, antud töös uuritud 

bakterpreparaadiga Azotobacter vinelandii tunduvalt vähem. 

Selleks, et asotobakter jääks ladustamise ajal ellu, tuleb preparaati õigesti säilitada. Kanadas 

tehtud katse põhjal selgus, et kõige lühiajalisel säilitamisel (7-15 päeva) jäi kõige rohkem 

baktereid ellu -16ºC juures. Pikaajalisel säilitamisel (30-90 päeva) oli optimaalseimaks 

temperatuuriks 5ºC. Katse viidi läbi viie erineva temperatuuri juures (-16; 5; 25; 30; 37,5 

ºC). (Phiromtan et al 2013) 

Lämmastik, mida bakterid akumuleerivad mulda, on bioloogiline. See tegevus ei tõsta 

taimede kasvu kiirelt ja tasakaalutult, nagu keemiliste väetiste puhul. Taimed tarbivad täpselt 

nii palju lämmastiku kui nad kindlas kasvufaasis vajavad. Asotobakter mitte ainult ei tõsta 

lämmastiku hulka mullas, vaid aitab samuti parandada mulla bioloogilist aktiivust. Uuringud 
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näitavad, et surnud taimeosakesed mineraliseeruvad palju kiiremini. Tänu sellele on mulda 

lihtsam harida, traktori kütusekokkuhoid võib ulatuda kuni 40%ni. (Natural balance 2017) 

Allolevad tabelid 1 ja 2 kirjeldavad 2012. aastal Leedus AZU katsejaamas tehtud katse 

tulemusi. Tabelist 1 nähtub, et kui võrrelda saagi vahesid Azofixiga mitte pritsimisel ning 

ühekordsel pritsimisel, on näha, et katselapil, kus mineraalse lämmastiku normiks oli N120, 

on saagi suurus kasvanud võrreldes teiste lämmastikunormidega kõige rohkem  (19%). 

Lämmastikväetise normi edasisel suurendamisel hakkas asotobakteri efektiivsus langema. 

Kõige väiksem mõju avaldus N100 korral, kus saakide vahe oli 8%.  

Tabel 1. Azofixi toime mittepritsimise ja 1-kordse pritsimise korral (Liakas 2012) 

Katse Azofixi ei 
pritsitud  

Azofixi pritsiti 
1 kord  

Saakide vahe (Azofixi ei 
pritsitud ja pritsiti 1 
kord), t/ha-1 

N100 P60 K90 5,93 6,45 0,52 
N110 P60 K90 5,75 6,72 0,97 
N120 P60 K90 5,46 6,78 1,32 
N130 P60 K90 5,59 6,87 1,28 
N140 P60 K90 5,73 6,99 1,26 
N150 P60 K90 6,20 7,21 1,01 
N160 P60 K90 6,32 7,32 1,00 

Antud katse läbiviimise aja kohta on öeldud, et see viidi läbi taimekasvu soosival ajal. K 

võrrelda 1- ja 2- kordse pritsimise tulemusi (tabel 2), avaldus suurim mõju saagile N100 puhul 

(10%), väikseim aga N150 puhul (2%). Tehtud katse võimaldab järeldada seda, et kuigi 

väikseima ja suurima lämmastikunormi kasutamisel tekkinud saakide vahe polnud 

märkimisväärne, on siiski soovitatav nisu Azofixiga pritsida ühe korra asemel kahes 

korduses. (Liakas 2012) 

Tabel 2. Azofixi toime 1- ja 2-kordsel pritsimisel (Liakas 2012) 

Katse Azofixi pritsiti 1 
kord  

Azofixi pritsiti 
2 korda 

Saakide vahe (1 ja 2 
pritsimise korra), t/ha-1 

N100 P60 K90 6,45 7,14 0,69 
N110 P60 K90 6,72 7,18 0,46 
N120 P60 K90 6,78 6,96 0,18 
N130 P60 K90 6,87 7,01 0,14 
N140 P60 K90 6,99 7,17 0,18 
N150 P60 K90 7,21 7,23 0,02 
N160 P60 K90 7,32 7,42 0,10 
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Antud katse tulemusena tehti kindlaks, et Azofixi kasutamine siiski parandas mullaomadusi. 

(Liakas 2012) 

 

 

1.4.! Nisu saagikust ja kvaliteedinäitajaid mõjutavad tegurid 
 

Nisu saagi puhul on peamisteks võtmeteguriteks terade arv pinnaühiku kohta ning üksiku 

tera kaal. Head saaki iseloomustab optimaalne lehtede ja võrsete arv, lehtede rohelisus, 

terade/pähikute/viljapeade arvu suurendamine ja suurte terade saavutamine. Eelnimetatud 

omaduste saavutamiseks on äärmiselt oluline, et väetusprogramm oleks tasakaalustatud ning 

sisaldaks kõiki taimedele vajalikke mikro- ja makroelemente. (Nisu saagikuse suurendamine 

2017) 

Eesti üks suurimaid teravilja kokkuostjaid Tartu Mill (Teraviljatarnijatele 2017) on oma 

kodulehel toonud välja järgmised kvaliteedinõuded toidunisule, mida hinnatakse järgmiste 

kvaliteedinäitajate põhjal: 

•! niiskus; 

•! mahukaal (mahumass); 

•! langemisarv; 

•! kleepvalk; 

•! proteiin; 

•! prügisus; 

•! teralisand, sh peentera; 

•! nakatatus; 

•! toksilisus; 

•! kahjulikud lisandid. 

Kuna uurimistöö autorile teadaolevalt on eelnimetatud kvaliteedinäitajatest tähtsaimad 

esimesed viis, põhineb allolev näitajate täpsem kirjeldus esimesel viiel näitajal. 

Kõige optimaalsem toiduvilja niiskusesisaldus on vahemikus 10-14%. Kui niiskusesisaldus 

on kõrgem, siis vajab vili täiendavat kuivatamist. Mahumass on oluline näitaja terade 

jahvatamisel, kuna sellest sõltub jahu väljatulek. Mahumassi suurus näitab terade täitumist 

endospermiga. Nisu puhul peaks soovitatav mahumass peaks olema ligikaudu 780 g/l. 
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Tegurid, millest mahukaal sõltub, on tera suurus, kuju ja tihedus ning ühtlikkus. (Older 

1999:271-272). Väikesed ja kortsulised terad ning väike mahumass on tagajärjeks, kui nisu 

ei ole korralikult valminud. Et saavutada kõrgemat mahumassi, on oluline osa sordi õigel 

valikul ja agrotehnikal ning väetamisel. Langemisarv iseloomustab tärklise seisundit terades, 

mida mõjutab kõige rohkem ilmastik, koristusaeg ja vilja kuivatamine. Nisu puhul loetakse 

optimaalseks langemisarvuks 220-250 sekundit. Kleepvalgu hulgast ja elastsusest sõltuvad 

nisujahu küpsetusomadused. Eelnimetatud valgu sisaldus sõltub 70% kasvutingimustest ja 

selle kvaliteet 70% sordi geneetilistest omadustest. Kvaliteetse toidunisu optimaalne 

kleepvalgu sisaldus peaks olema 25% või rohkem. (Older 1999:272). Nisu proteiinisisaldus 

sõltub sordist, väetamisest, agrotehnikast, pestitsiidise kasutamisest ja kasvukeskkonna 

tingimustest. Nisu, mille proteiinisisaldus jääb alla 11%, on üldiselt küpsetamiseks ebasobiv. 

Mida tumedam on jahu, seda kõrgem on proteiinisisaldus. Ühtlasi peetakse kõrgema 

proteiinisisaldusega jahu tervislikumaks kui pagarijahu. (Older 1999:274) Older (1999) on 

toiduvilja kvaliteedinäitajate hulgas välja toonud ka 1000 tera massi, mis sõltub tera 

suurusest ja tihedusest. Valida tuleks sort, mille 1000 tera mass oleks vähemalt 35 grammi. 
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2. ANDMED JA METOODIKA 
 

2.1. Põldkatse ülesehitus ja agrotehnika 
 

Käesolevas bakalaureuseastme lõputöös on bakterpreparaadi Azofixi mõju hindamiseks ja 

kirjeldamiseks tehtud katsepõhine uuring. IOSDV katsepõllul kolmeväljalises külvikorras 

(kartul-suvinisu-oder) uuriti mikroobse väetise Azofix mõju mineraalse lämmastikväetise 

taustal suvinisule Quarna.  

IOSDV näol on tegemist pikaajalise kolmeväljalise külvikorraga (kartul – suvinisu – oder) 

põldkatsega, mis rajati orgaaniliste ja mineraalsete lämmastikväetiste mõju uurimiseks 1989. 

aastal Tartu lähedale Eerikale. Katsepõllu valdavaks mullaks on kahkjas (näivleetunud) 

liivsavimuld LP. (Orgaaniliste ja mineraalväetiste... 2009). 

Mineraalseks lämmastikväetiseks oli ammooniumnitraat normidega N0, N40, N80, N120 ja 

N160 kgha-1. Katse teostati kolmes korduses. Seega oli  kahefaktorilises katses (mineraalne 

lämmastik ja mikroobne väetis) kokku 30 lappi: 15 pritsitud Azofixiga ja 15 ilma pritsimata. 

Mineraalne lämmastikväetis viidi mulda 02.05.16 katsekülvikuga „Fiona“, kusjuures normid 

120 ja 160 kg Nha-1 anti jaotatult – esimesel korral 80 ja 120 kg Nha-1 ning 26.05.16 

täiendavalt 40 kg Nha-1. Suvinisu külvati 03.05.16 külvikuga Kongskilde, külvinormiks oli 

254 kg/ha, millest tulenevalt külvati ruutmeetrile 582 tera.  

Peale külvi põld rulliti. Mikroobse väetisega Azofix pritsiti käsitsi esimest korda normiga 1 

l/ha 26.05 ja teist korda 17.06 sama normiga, vastavalt enne võrsumist ja kõrsumisfaasis.  

Keemilises taimekaitses pritsiti suvinisu preparaatidega Secator OD (0,1 l/ha) ja Trimmer 

50SG (20 g/ha). Katse koristus toimus 15.08.16. Koristamisel saak kaaluti ja analüüside 

jaoks võeti igalt lapilt keskmine terade proov. 

 

 

2.2 Suvinisu Quarna iseloomustus 
 

Quarna (vt. foto 1) on saagikas sort, mis kuulub kasvuajalt varajapoolsete suvinisude hulka. 

Kvaliteet on üks eelistest, mis on antud sordil teiste suvinisude hulgas. Headeks omadusteks 

võib lugeda seda, et terasuurus ja mahukaal on keskmisest veidi suurem. Samuti on kõrge 
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ka proteiinisisaldus ning langemisarv. Kasutades õiget agrotehnikat ja taimekaitset, sobib 

antud sort kasvatamiseks kogu Eestis. Kõrre lühilisuse tõttu võib aga põuakartlikel põldudel 

jääda saak väiksemaks. (Suvinisu Quarna 2017) 

Foto 1. Suvinisu Quarna (Suvinisu Quarna 2017) 
 

 
2.3. Quarna kasvufaasid ja kasvuaegne ilmastik 
 

Nisu Quarna külvati mulda 03. mail 2016, tärkamine toimus 11. mail ehk 9 päeva peale 

külvamist (tabel 3).  

 

Tabel 3. Nisu kasvufaasid 2016 

Kasvufaas Aeg 

Külv 03/05/16 

Tärkamine 11/05/16 

Võrsumine 23/05/16 

Kõrsumine 03/06/16 

Loomine 22/06/16 
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Õitsemine 28/06/16 

Piimküpsus 07/07/17 

Vahaküpsus 21/07/17 

Täisküpsus 12/08/17 

Koristus 15/08/17 

Kasvuaeg 104 päeva 
 

Meteoroloogilised tingimused avaldavad taimede kasvule suurt mõju. (Liakas 2012) 

Kasvuperioodi ilmastik (mai-august) ei olnud aga taime kasvu soosiv (tabel 4). 

 

Tabel 4. Nisu kasvuperioodi efektiivsete temperatuuride ja sademete summa 2016. aastal 
läbiviidud katse vaatlusperioodil 

Aeg Efektiivsete temperatuuride summa, °C Sademete summa, mm 
Mai 273,8 1,6 

Juuni 327,3 124,6 
Juuli 399,3 81,6 

August 151,7 24,6 
Kokku 1152,1 232,4 

 

Maikuu ööpäeva keskmine õhutemperatuur tõusis püsivalt üle 10ºC. Üldiselt sadas vihma 

peaaegu üle kogu Eesti normist vähem, paljudes kohtades kogunes kuu sajusummaks vaid 

mõni mm (Põllumajandussektori 2016. aasta... 2017). Katselapil oli maikuu sademete 

summa vaid 1,6 mm. 

Päike paistis maikuus ca 370h, mis moodustab normist 138%. Soojust oli palju, kuid 

sademete puudumise tõttu jäi mullas taimedele vajalikust niiskusest puudu. Juuni alguses 

jätkus maikuu kuumus, kuid alates 5. juunist ilm jahenes ning tõi endaga kaasa esimesed 

tugevamad vihmad (Põllumajandussektori 2016. aasta... 2017). Juunikuu oli ka katsepõllul 

erakordselt sademeterohke (124,6 mm), mis põhjustas suviteraviljade ebaühtlase valmimise. 

Suviteraviljade kõrsumise algus ning peaalgete moodustamine sattus kuivale ajale, mis 

põhjustas teraalgete vähenemise arvu peas. Suviteraviljade ebaühtlase valmimise põhjuseks 

olid pika kuivuse järgsed vihmad, mis tõi kaasa võrsete hilise tekkimise. Rohked 

kõrvalvõrsed olid juuli lõpus veel rohelised, kuid peavõrsed peaaegu koristusküpsed. 

Päikesepaistet oli juulikuus tavapärasest vähem. (Põllumajandussektori 2016. aasta... 2017). 

Augustis oli valdavalt muutlik temperatuurirežiim, vihma sadas tavapärasest rohkem. Vili 
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oli küll küps, kuid põllud olid suurte sadude tagajärjel muutunud pehmeks ning ei kandnud 

enam masinaid – seega olid koristustööd takistatud. Seoses suurte vihmadega põllukultuurid 

lamandusid ning terad hakkasid peas kasvama. Teraviljasaagi kvaliteet langes ning 

saagikaod suurenesid pikaleveninud koristuse tõttu. (Põllumajandussektori 2016. aasta... 

2017). 

Older (1999:225) on välja toonud, et terakadude peamiseks põhjuseks peetakse kombaini 

või kombainerit, kuid tegelikkuses jaotuvad koristuskadude põhjused järgnevalt: 

•! koristamisega hilinemine – 30% 

•! agrotehnoloogia puudujääk – 25% 

•! kombaini ebaõige reguleerimine – 20% 

•! liigniiske vilja koristamine – 15% 

•! muud põhjused – 10%. 

Sellise arvamuse tõttu hinnatakse aga ühtesid põhjuseid üle ja teised ei saa piisavalt 

tähelepanu.  

 

 

2.4.! Suvinisu analüüsid 
 

Laboratoorsed analüüsid teostati EMÜ Mullateaduse ja Agrokeemia osakonnas. 

Toorproteiin arvutati korrutades terade lämmastikusisaldust koefitsiendiga 6,25 (Turbas, 

Oll, 1969:191). Terade lämmastikusisaldus määrati Kjeldahl’i meetodil. 1000 tera massi 

jaoks loeti igast proovist  kaks korda 400 tera ja kaaluti ning arvutati nende põhjal keskmine. 

Teradest määrati ka kuivaine.  Mahumass määrati ühe liitrise spetsiaalse mõõtesilindriga 

(Annus 1981:424) kolm korda tuulamata proovist ja leides hiljem keskmise.  

 

 

2.5.! Andmete analüüs 
 

Saadud katsetulemuste matemaatiline analüüs teostati Microsoft Excel tarkvaraga ning 

kahefaktoriline koosmõjudega dispersioonanalüüsi teostati R-Studio tarkvaraga.  
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3.! TULEMUSED  
 

Antud bakalaureuseastme uurimistöö osas antakse ülevaade bakterpreparaadi Azofixi 

mõjust nisu saagikusele ning teatud kvaliteedinäitajatele läbi põldkatse. Kvaliteedinäitajad, 

mida võrreldi, olid järgmised: 

•! mahumass; 

•! 1000 tera massile; 

•! proteiinisisaldusele; 

•! põhumassile; 

•! saak kasvupinnaühiku kohta. 

Saagikust on väljendatud massiühikutes pinnaühiku kohta, vaatluse all olevas katses on nisu 

saagikus esitatud tonnides hektari kohta. 

2016. aastal läbiviidud katse tulemuste analüüsimisel läbi dispersioonanalüüsi selgus, et 

Azofixi kasutamisel puudub usutav mõju eelnimetatud saagikust ning kvaliteedinäitajaid 

mõjutavatele tegurite. Küll aga on usutav mõju olemas N-väetise kasutamise korral (vt. Lisa 

1). 

 

 

3.1. Väetamise mõju nisu terasaagile 
 

Antud alapeatükis antakse ülevaade lämmastikväetise ja Azofixi mõjust nisu terasaagile 

lähtuvalt 2016. aastal tehtud katsest. Kui võrrelda katselappi, millele anti vaid 

lämmastikväetist (edaspidi kontroll-lapp) ja ka Azofixi, siis selgus, et saagikuse kasv oli 

kõige suurem N40 kasutamise korral. Saagi suuruseks kujunes sel puhul 3,43 t/ha, mis teeb 

saakide vahe suuruseks 0,62 t/ha kohta.  

 

 

 

 



 
 

20 
 

 

 

 

 
Joonis 2. Lämmastikväetise ja Azofixi mõju nisu saagikusele 14% niiskuse juures 2016. 

aastal läbiviidud katses (vearibad näitavad standardviga) 

Võib öelda, et väetisnormide suurendamise korral suureneb üldiselt ka saagikus. Kui 

võrrelda saagikuse muutumist, siis on näha, et suureneva väetisnormi puhul suurenes ka 

saagikus. Andes nisule erinevate normiga vaid lämmastikväetist, varieerus saagikus 

vahemikus 2,17 – 4,14 t/ha. Azofixi puhul olid vastavad näitajad 1,97 – 4,13 t/ha. 

Katse tulemustest lähtuvalt võib öelda, et kõige suuremal määral suurendas suvinisu saaki 

mineraalne lämmastikväetamine. Samuti ei saa märkimata jätta ka väetiseannuse N40 korral  

bakterpreparaadi Azofixi pritsimise kasutamise tulemusel avaldunud positiivset mõju 

saagile. Kuid nagu eelnevalt mainitud, puudus läbiviidud dispersioonanalüüsi andmetel 

Azofixi kasutamise korral terasaagile usutav mõju. Küll oli usutav mõju olemas 

katselappidel, kuhu anti vaid lämmastikväetist. 

 

 

3.2.! Väetamise mõju nisu 1000 tera massile 
 

Tulemusi analüüsides selgus, et variandis, kus kasutati vaid lämmastikväetist, oli peavõrsete 

1000 tera mass kõige kõrgem väetisnormi N0 puhul ning kõige madalam N120 korral (joonis 
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3). Kahel juhul (N0;N160) korral oli Azofixi lisamisel (2l/ha) nisu 1000 tera mass suurem 

kontroll-lapist. 

 
Joonis 3. Azofixi mõju nisu 1000 tera massile 14% niiskuse juures 2016. aastal läbiviidud 

katses (vearibad näitavad standardviga) 

Võrreldes kontroll-lapiga N120 avaldus samale katselapile Azofixi lisamisel nisu 1000 tera 

massile kõige väiksem mõju, suurem mõju avaldus kõikidel ülejäänud katselappidel. 

Katselapil N40 oli kontroll- ja Azofixiga pritsitud lapi 1000 tera massi vaheline erinevus 

kõige suurem (0,81g). 

 

 

3.3.! Väetamise mõju tera proteiinisisaldusele  
 

Kuna proteiinisisaldus on toiteväärtuse hindamisel oluliseks näitajaks, antakse antud töö 

osas ülevaade väetamise mõjust tera proteiinisisaldusele. Sõltub aga proteiinisisaldus 

paljudest erinevatest teguritest. Seost terade proteiinisisalduse ja väetisega antud 

lämmastikkoguse vahel iseloomustab allolev joonis 4, kust on näha, et kõige suurem tera 

proteiinisisaldus on saavutatud Azofixi pritsitud katselapil, kus väetisnormiks oli N80. 

Edasisel väetishulga suurendamisel (N120) aga saagikus vähenes ning N160 puhul jällegi 

suurenes. Kui vaadata katselappi, kuhu lisati vaid lämmastikväetist, muutusid väetisnorm ja 

saagikus võrdeliselt. Enam-vähem sama järelduse võib teha ka Axofixi lisatud katselappide 

kohta, kuid N80 korral toimunud suurimale proteiinisisaldusele järgnes ühtlane 

proteiinisisalduse kasv. 
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Joonis 4. Azofixi mõju tera proteiinisisaldusele 2016. aastal läbiviidud katses (vearibad 

näitavad standardviga) 

Kuigi tera proteiinisisaldus on tänu Azofixile suurenenud suhteliselt vähesel määral, on 

positiivne mõju enamiku katselappide puhul olemas. Vaid väetisannuse N160 puhul oli 

Azofixi lisamisel tera proteiinisisaldus väiksem kui kontroll-lapil. 

 

 

3.4.! Väetamise mõju nisu mahumassile 
 

Antud peatükis on vaatluse all lämmastik- ja bakterväetise kasutamise mõjud nisu 

mahumassile (joonis 5). Selgus, et kõige suurem Azofixi mõju avaldus väetisnormi N160 

korral, kus mahumass suurenes katselapiga võrreldes ca 8% (47,43 g/l). Kõige väiksem mõju 

avaldus N120 puhul, kus mahumass suurenes vaid 0,2%. Kõige suurem mahumass arvuline 

näitaja avaldus nii kontroll-lapi kui Azofixi saanud katselapi N0 korral, kus mahumass oli 

kontroll-lapil ca 743 g/l, Azofixi puhul ca 746 g/l. 
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Joonis 5. Azofixi mõju nisu mahumassile 2016. aastal läbiviidud katses (vearibad näitavad 

standardviga) 

Lämmastikväetise normi suurendamisel vähenes nisu mahumass võrdeliselt, kuid Azofixi 

kasutamise korral oli näiteks N80 korral mahumass väiksem kui N120 puhul. 
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4. ARUTELU 
 

Kui dispersioonanalüüsi tulemused näitasid, et bakterväetisel usutav mõju puudus, siis 

matemaatilise analüüsi läbiviimise tulemustes selgus, et kõige suurem mõju Azofixi 

lisamisel avaldus tera saagikusele lämmastiknormi N40 juures, kus kontroll-lapi ja Azofixi 

saanud katselapi saakide erinevus oli 18% (0,62 t/ha). Tulemustes oli näha, et 

lämmastiknormi suurendamisel suurenes üldiselt ka terasaak, välja arvatud N160 puhul, kus 

hakkas tera saagikus tasapisi langema. 

Azofixi mõju matemaatilisel analüüsimisel selgus, et nisu 1000 tera massile avaldus Azofixi 

andmine positiivset mõju vaid kahe väetisnormi puhul (N0;N160). Väetiskoguste 

suurendamisel muutub pöördvõrdeliselt 1000 tera mass. Üldiselt sõltub nisu 1000 tera mass 

rohkem ilmastikuoludest kui väetiste kasutamisest. 

Kui vaadata mõju proteiinisisaldusele, võib öelda, et kõige suurem mõju Azofixi lisamisel 

oli väetisnormi N80 korral (9%). Teiste väetisnormide puhul oli katselapi ja Azofixi saanud 

lapi erinevused tagasihoidlikumad. Toidunisu proteiinisisaldus peaks olema vähemalt 11%, 

antud katses polnud ükski tera proteiinisisaldus alla 11%.  

Lämmastik- ja bakterväetise andmisel varieerusid nisu mahumassi erinevused vahemikus 

0,02-8%. Kõige suurem erinevus oli Asotobakteri andmisel lämmastiknormi N80 puhul. 

Teadaolevalt on nisu optimaalne mahumass 780 g/l, Tartu Milli poolt kehtestatud 

kvaliteedinõuete kohaselt peab toidunisu minimaalne mahukaal olema 730 g/l. Antud katse 

raames vastaks sellele nõudmisele katselapid väetusnormiga N0. Mahumassi näitajad 

vähenesid pöördvõrdeliselt suurendatava väetisnormi kogusega.  

2016. aastal läbiviidud katse tulemuste analüüsimisel läbi dispersioonanalüüsi selgus, et 

Azofixi kasutamisel terasaagile puudub usutav mõju, küll aga on usutav mõju olemas N-

väetise kasutamise korral (vt. Lisa 1). Autori arvates võib usutavuse puudumise mõju olla 

tingitud mittesoosivast ilmastikust, kasutatud agrotehnilistest võtetest ja bakterpreparaadiga 

seotud näitajatest. Varasemate uuringute käigus on selgunud, et kõige olulisemad 

ilmastikunäitajad, millest sõltub nisu saagikus, on efektiivsete temperatuuride ja sademete 

summa. Käesoleva katseperioodi ilmastik aga taimekasvu soosiv polnud. Põhjuseks võib 

välja tuua vegetatsiooniperioodi alguses olnud pikk põud ning sellele järgnenud erakordne 

sademeterohkus. Taime vegetatsiooniperioodi alguses on väga olulisel kohal head 
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ilmastikutingimused, kuna just kasvu algfaasides formeerib taim oma lõppsaagi (terade arvu 

peas).  

Kuigi katse läbiviimine toimus vastavalt tootja juhtnööridele, selgus, et katse tulemused pole 

usutavad. Usutavuse puudumine võib tuleneda agrotehniliste võtete ebaõigest kasutamisest. 

Ehk oleks bakterpreparaadi pritsimine pidanud toimuma enne külvi, tänu millele oleks 

preparaadil olnud otsene kontakt mullaga. Otsese kontakti saavutamise järel oleks külvik 

preparaadi mulda seganud, mis on oluline seetõttu, et tegemist on mullapreparaadiga ja 

vajalikud protsessid toimuvad mullas mitte taimikus. Kuna esimene pritsimine toimus ajal, 

mil taimik oli juba tärganud ja teine pritsimine kõrsumise ja loomisprotsessi vahel, ei 

pruukinud bakterid mulda jõuda.  

Kuna asotobakteri puhul on tegemist elusorganismiga, siis võib bakter avaldada mõju vaid 

elusana. Kuna autori andmetel bakteri elusolekut kontrollivat katset läbi ei viidud, siis tekib 

küsimus, kas bakterpreparaadi kasutamise hetkel olid bakterid üldse elus. Bakterite 

elusolekut oleks kindlasti pidanud kontrollima enne selle kasutamist.  

Leedus on asotobakteriga katseid läbi viidud ning on selgunud, et Azofix siiski avaldas 

usaldatavat mõju mulla kvaliteedile. Saakide vahe pole küll olnud märkimisväärne, kuid 

siiski on see olemas olnud. (Liakas 2012) Antud katse puhul aga usutav mõju Azofixi 

kasutamisel puudus.  
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KOKKUVÕTE 
 

Bakalaureusetöö eesmärgi saavutamiseks viidi IOSDV katse raames läbi põldkatse 

bakterpreparaadiga Azotobacter vinelandii, mis viidi mulda enne võrsumist ja 

kõrsumisfaasis (2 l/ha). Käesoleva katse raames avaldas tulemustele kõige suuremat mõju 

ilmastik, mis ei olnud taimekasvu ja head saaki soosiv. 

Uurimistöö käigus selgunud oluliseima tulemusena võib välja tuua dispersioonanalüüsi 

käigus selgunud tõsiasja, et bakterpreparaadi Azofixi kasutamisel puudus usutav mõju. Küll 

aga oli usutav mõju olemas N-väetise kasutamise korral. Analüüsi tulemuste põhjal saab 

järeldada, et N-väetistel on saagikust ja kvaliteedinäitajaid parandav mõju. Samal seisukohal 

olid ka töös kasutatud erinevate teaduslike artiklite autorid. 

Et saada võimalikult suures koguses ja kvaliteetset vilja, kasutatakse taimekasvu 

parandamiseks erinevaid väetisi. Kuna suurtes kogustes kasutatavad mineraalväetised 

avaldavad negatiivset mõju keskkonnale, tuleks analüüsida erinevate väetiste ning 

alternatiivväetiste kasutamise võimalikkust ning perspektiivi.  

Antud valdkonda tuleks kindlasti edaspidi uurida, sest praegusel hetkel kasutatakse rohkem 

keskkonda koormavaid mineraalväetisi. Kuna bakterväetised elavdavad mullaelustikku ja 

otseselt ühtegi elementi ei sisalda, vaid sünteesivad taimedele vajalikke toiteelemente, tuleks 

kindlasti rohkem tähelepanu pöörata bakterväetiste kasutamisele. Bakterväetiste kasutamine 

aitab säilitada väga olulist ressurssi, milleks on maa.  



 
 

27 
 

 

KASUTATUD ALLIKAD 
 

Annus, H. (1981). Teraviljakasutus Eestis. Tallinn: 444 lk. 

Alaru, M., Astover, A., Karp, K., Viiralt, R., Must, A. (2015). Agronoomia 2015. Tartu. Eesti 

Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut.  

Azofix. (2017). Bioenergy LT. [WWW] http://www.bio-energy.lt/en/ms-produktai/azofix/azofix 

(14.04.2017) 

Bulut, S. (2013) Ecaluation of efficiency parameters of phosphorus-solubilizing and N-fixing 

bacteria inoculatsions in wheat (Triticum aestivum L.) – Tyrkish Journal of Agriculture and 

Forestry, 37:734-743 [e-ajakiri] 

Esmailpour, A., Hassanzadehdelouei, M., Madani, A. (2013). Impact of livestock manure, 

nitrogen and biofertilizer (Azotobacter) on yield and yield components of wheat (Triticum 

aestivum L.) -  Cercetari Agronomice in Moldova 46 (2) lasi: Universitatea de Stiinte Agricole 

Si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad, 5-15 [e-ajakiri] 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=d55f448d-aa29-4897-bd7f-

0cfed89c114b%40sessionmgr4010&vid=0&hid=4114&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%

3d%3d] (20.04.2017) 

Kuldkepp, P. (1988). Väetamise alused: Õppevahend erialadele 1501,1502. Eesti NSV Riikliku 

Agrotööstuskomitee Agrotööstuse Informatsioonikeskus. Tallinn: 89 lk. 

Kuldkepp, P. (2002). Põllukultuuride väetamine: Mulla väetistarbe määramine. /Koost. H. 

Nurmekivi. Jäneda: Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus, 39 lk.   

Kuldkepp, P. (1994). Taimede toitumise ja väetamise alused. Tallinn: 124 lk. 

Liakas, V. (2012). The optimization of nitrogen fertilizers norms employing a biological 

preparation AZOFIX in the winter wheat crop. Aleksandras Stulginskis university. [WWW] 

http://www.bio-

energy.lt/files/musu_produktai/azofix_lt/bandymai_su_azofix/azoto_tr_s_norm_optimizavimas

_azofix_ataskaita_2012_su_lentelem_en.pdf] (24.04.17) 

Lämmastikuringe. (2017). Mikroobid erinevate ainete ringetes. 

[http://mikroobidringetes.weebly.com/laumlmmastikuringe.html] (24.04.2017) 

Natural balance. (2017). Bioenergy LT. [WWW] 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HYiuSGw190EJ:edb.enterpriselithuani

a.com/download/L3Zhci93d3cvZWRiLnZlcnNsaWxpZXR1dmEubHQvdmVyc2xpLWxpZXR1

dmEvc3RvcmFnZS9hdHRhY2htZW50cy8wLzE5MzcvcHJvZHVjdHNfcGRmXzU4YTg0NzQ

4N2IxZmIxOTM3LnBkZg%3D%3D+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=ee&client=safari 

(20.04.2017) 



 
 

28 
 

 

Phiromtan, M., Mala, T,. Srinives, P. (2013). Effect of various carriers and storage temperatuure 

on survival of Azofobacter vinelandii NDD-VK-1 in powder inoculant – Modern Applied 

Science Vol. 7, No. 6. [e-ajakiri] http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=982c8ce4-

b090-48d3-8732-

5f7422f027d2%40sessionmgr4009&vid=0&hid=4212&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%

3d%3d#AN=20133282409&db=lbh (20.04.2017) 

Põllumajandussektori 2016. aasta ülevaade. (2017). Maaeluministeerium. 

https://www.agri.ee/sites/default/files/content/ylevaated/2016/ulevaade-pollumajandussektor-

2016-04.pdf (20.04.2017) 

Older, H. (1999). Teraviljakasvatuse käsiraamat. Saku: 342 lk. 

Otsus, A. (2004). Väetamisõpetus. Luua metsanduskool. [WWW] 

https://luua.kovtp.ee/documents/105873/1600210/Vaetamine.pdf/a1e8b440-625e-4b5b-926b-

90067b8262ca (20.04.17) 

Suvinisu Quarna. (2016). Oidermaa talu Seemnekeskus [WWW] 

http://www.seemnekeskus.ee/epood/Suvinisu-QUARNA-LABIMUUDUD/ (20.04.2017) 

Teraviljatarnijatele. (2017). Tartu Mill. [WWW] http://tartumill.ee/et/tarnijale/ (14.05.2017) 

Turbas, E., Oll, Ü., (1969). Agrokeemia laboratoorne praktikum. Tallinn: 276 lk. 

Väetiseseadus. (vastu võetud 11.06.2003, jõustunud 01.09.2003). – Riigi teataja [WWW] 

https://www.riigiteataja.ee/akt/101092015035] (20.04.2017) 

Orgaaniliste ja mineraalväetiste mõju ja koosmõju põllukultuuridele ning keskkonnale pikaajalises 

põldkatses intensiiv-, tava- ja maheviljeluse võrdluses. (2009). Tartu: Eesti Maaülikooli 

põllumajandus- ja keskkonnainstituut. [WWW] 

http://www.pikk.ee/upload/files/Teadusinfo/lopparuanne_sisuline_Astover_etal.pdf 

(20.04.2017)  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

29 
 

 

THE IMPACT OF INOCULANT NAMED 

AZOTOBACTER VINELANDII ON WHEAT YIELD 

AND ITS CERTAIN QUALITY INDICATORS 
 

Summary 

Because the farmers desire is to cultivate high-quality numerous crops of plants the fertilizers 

are used to improve plants equipment with nutrients. The use of a large quantity of fertilizers 

has a major impact on environment, thus is extremely important that the fertilization is done 

carefully. Balanced fertilization prevents soil depletion which ensures better growth of crops. 

Bachelor thesis aims to find out how the inoculant named Azotobacter vinelandii impacts 

wheat yield variety and quality parameters in Spring. The research examines whether and 

what kind of impact previously mentioned incoluant had to wheat volume- and 1000 grain 

weight, protein content and yield per unit area.  

The aim of thesis’ was achieved using a theoretical-empirical method. In the theoretical part 

the overview was given for the nitrogen importance, fertilizers and factors which incfluences 

wheat yield and quality indicators. In the empirical part an experiment was carried out in 

2016 within the framework of IOSDV. 

The study revealed that while the test is being carried out following the instructions of the 

manufacturers, the variance of the analysis showed that using inoculant had no credible 

effect. However, credible impact was when the N-fertilizers was used. 

Development of the agricultural sector depends heavily on the crop yield and its quality, 

considering that a variety of fertilizers are being used. To ensure environmental 

sustainability,  a significant amount of attention must be paid to the competent and rational 

use of fertilizers. 
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Lisa 1. Koosmõjudega dispersioonanalüüs (ANOVA) 
Tabel 1. Suvinisu ’Quarna’ terasaagi dispersioonanalüüsi tabel 

Varieeruvuse 
allikas 

Vabadusastmete 
arv 

Hälvete 
ruutude 
summa 

Keskruut F- statistik Olulisus 
Tõenäosus  

Mikroobne 
väetis 

1 0.0480   0.0480   0.4472    0.5113     

N-normid 4 18.4447   4.6112 42.9612 1.51e-09*** 
Koosmõju 4 0.6153   0.1538   1.4332    0.2596     
Jääk 20 2.1467 0.1073                     

Usutavused:***-99,9%; **- 99%; *- 95% 

Tabel 2. Suvinisu ’Quarna’1000 tera massi dispersioonanalüüsi tulemused  

Varieeruvuse 
allikas 

Vabadusastmete 
arv 

Hälvete 
ruutude 
summa 

Keskruut F- statistik Olulisus 
Tõenäosus  

Mikroobne 
väetis 

1 0.176   0.1763   0.0986  0.75681   

N-normid 4 17.933   4.4833   2.5061  0.07464 . 
Koosmõju 4 6.165   1.5413   0.8616  0.50378   
Jääk 20 35.780                   1.7890     

Usutavused:***-99,9%; **- 99%; *- 95%; . -90 % 

Tabel 3. Suvinisu ’Quarna’ mahukaalu dispersioonanalüüsi tulemused 

Varieeruvuse 
allikas 

Vabadusastmete 
arv 

Hälvete 
ruutude 
summa 

Keskruut F- 
statistik 

Olulisus 
Tõenäosus  

Mikroobne 
väetis 

1 592    592.3   0.6077     0.4448     

N-normid 4 43899  10974.6  11.2598  5.992e-05*** 
Koosmõju 4 2750    687.6   0.7054     0.5975     
Jääk 20 19494    974.7                         

Usutavused:***-99,9%; **- 99%; *- 95% 

Tabel 4. Suvinisu ’Quarna’ toorproteiini sisalduse dispersioonanalüüsi tabel 

Varieeruvuse 
allikas 

Vabadusastmete 
arv 

Hälvete 
ruutude 
summa 

Keskruut F- statistik Olulisus 
Tõenäosus  

Mikroobne 
väetis 

1 1.496   1.4963       1.2397     0.2787 

N-normid 4 54.058  13.5145  11.1968  6.219e-
05*** 

Koosmõju 4 3.309   0.8272   0.6853     0.6104     
Jääk 20 24.140   1.2070                         
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