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Põllumajandussaaduste tootmise juures on väga oluline roll toodangu hinnal ja 

toodangu kogusel kindla pinnaühiku kohta. Kuna hinda üksiktootja mõjutada ei saa, 

tuleb rõhku panna toodangu kogusele. Suuremate saagikuste saavutamiseks 

kasutatakse maailmas laialdaselt erinevaid väetisi. Suured väetise normid aga 

avaldavad keskkonnale negatiivset mõju. 

 

Töö eesmärgiks on anda hinnang bakterväetise nimega Fosfix mõjust odra saagikusele 

ning teatud kvaliteedinäitajatele. Mineraalseks lämmastikväetiseks oli 

ammooniumnitraat, normidega N0, N40, N80, N120, N160 kg/ha. Katse teostati 

kolmes korduses. Bakterväetist pritsiti kahel korral 1+1 l/ha, võrsumis ja 

kõrsumisfaasis. 

 

Töö teoreetilise osa koostamisel toetuti erialasele kirjandusele, nii Eestist, kui mujalt 

maailmast. Kuna Fosfix on fosforbakterväetis uuriti ka kirjandust, mis oli seotud bac. 

Megaterium var. Phosphaticum kultuuriga ja kuidas see bakter mõjutab odra ja teiste 

põllumajanduskultuuride saagikust ja mulla fosfori sisaldust. 

 

Käesolevas uurimuses Fosfix uuritavatele näitajatele usutvat mõju ei avaldanud. Küll 

aga on usutav mõju lämmastikväetiste kasutamisel. 

Märksõnad: Fosfor, Bakterväetis, Fosfix, bac. Megaterium var. phosphaticum, oder 
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The price and quantity of a product per specific surface unit plays a very important role in 

the production of agricultural products. Since an individual producer cannot influence the 

price, they have to focus on the quantity of the product. A great number of different 

fertilizers are used in the world for greater agricultural productivity. 

The purpose of this research is evaluating the effect of a bacterial fertilizer named Fosfix on 

the productivity and quality of barley. The mineral fertilizer was ammonium nitrate with 

regulations N0, N40, N80, N120, N160 kg/ha. Bacterial fertilizer was sprayed twice 1+1 

l/ha. Once in the sprouting phase and the second treatment was in the shooting phase. 

The theoretical part of the research relies on specialized literature from Estonia as well as 

from other parts of the world. Since Fosfix is a phosphoric bacterial fertilizer, literature 

about the culture of bac. Megatherium var. phosphaticum and how it affects the production 

of barley and other agricultural products and the abundance of phosphorous in the soil was 

also researched. 

This research did not detect a significant effect of Fosfix on the indicators used. However, a 

significant effect of nitrogen fertilizers was detected. 

Keywords: Phosphorous, bacterial fertilizer, Fosfix, bac. Megaterium var. phosphaticum, 
barley 
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SISSEJUHATUS 
 

Me elame ajas, kus keskkond ja selle kaitse on väga aktuaalsed teemad. Seetõttu tulebki 

väja arendada ja katsetada erinevaid alternatiive keskkonda koormavatele, levinud, 

keemilist päritolu mineraalväetistele. Keemililise päritoluga mineraalväetised suurendavad 

küll saagikust, aga hooletu käitlemise ja mõtlematu doseerimisega võivad need olla 

keskkonnale koormavad (Bulut, 2013). Antud bakalaureusetöö raames uuriti bakterväetise 

Bac. Megatherium phosphaticum mõju odra saagile ja kvaliteedi omadustele, mis on 

teadaolevalt esimene omataoline katse selle preparaadiga Eestis. 

Eesti asub teravilja tootmise põhjapiiri lähedal. Samas on meil lõunapoolsemate tootjate 

ees mõningaid eeliseid, näiteks taimehaiguste ja taimekahjurite levik on aeglasem ning 

veereziim on ka teraviljakasvatuseks sobiv. Uuringutele toetudes võib väita, et Eesti 

maafond on piisav siinse rahva ja põllumajandusloomade toitmiseks teraviljadega (Tupits, 

Kevvai, 1995). 

Võrreldes Eesti keskmisi odra saagikusi Euroopa Liidu (edaspidi EU) keskmistega siis 

selgub, et EU keskmisest on Eesti saagikus maas. Kui 2015 oli odra keskmine saagikus 

Eestis 4,24 t/ha, siis EU keskmine oli 5,06 t/ha. Aastal 2016, mis oli suhteliselt kehv 

viljaaasta, oli eesti keskmine odra saagikus 2,64 t/ha siis samal ajal oli EU keskmine odra 

saagikus 4,8 t/ha ( Eurostat, 2017). Nendest numbritest võib järeldada, et Eesti 

teraviljakasvatusel on veel arenemisruumi ja selleks tulebki läbi viia erinevaid katseid, 

püüda parandada taimede toitumist ja agrotehnoloogiat, et jõuda kasvõi EU keskmisele 

tasemele.  

Käesolev uurimus on asjakohane, sest erinevate bakterpreparaatide mõju teraviljade 

saagikusele ja kvaliteedi omadustele on Eestis vähe uuritud. Selleks, et saada ülevaadet kas 

erinevad bakterpreparaadid ka antud kliimas ennast õigustavad ongi vaja läbi viia katsed 

siinses kliimas ja siin valitsevatel tingimustel.  

 

 

Antud töö eesmärgiks oli uurida lämmastikväetiste ja bakterväetise Bac. Megatherium 

phosphaticum, tootenimega fosfix  mõju: 

•   Odra saagikusele 
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•   Odra mahumassile 

•   Odra 1000 tera massile 

•   Odra toorproteiini sisaldusele. 

 

Antud töö hüpoteesiks on: Bakterpreparaat fosfix avaldab positiivset mõju nii odra 

saagikusele, kui ka kõikidele uuritavatele kvaliteedinäitajatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

1.   KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1 Fosfori toitumine ja fosforiringe 
 

Fosfor on üks taimetoite makroelementidest. Fosfor on taimele eluks vajalik, kuna on 

esindatud erinevate taime eluks vajalike valkainete koostises (Kärblane, 1996). Fosforit 

peetakse lämmastiku ja orgaanilise aine järel tähtsaimaks taime toitumist mõjutavaks 

teguriks (Why we speak about phosphorous so often, 2017).  Fosforit sisldavad 

nukleiinhapped, vitamiinid, fermendid, hormoonid ja teised taimekasvu reguleerivad 

ühendid. Siinkohal tuleks märkida, et fosfor on esindatud ka taimeraku kõige tähtsamas 

organis ehk rakutuumas. Rakutuumas on fosfor nukleoproteiididena ehk tuumavalkudena. 

Tähtis osa on on fosforiühenditel ka ensüümide koostises, kus on tähtsaks osaks 

süsivesikute ainevahetuses. Tänu fosforilaasile paigutatakse taimes suhkruid ümber ja see 

soodustab terade kasvu ja suhkru ning tärklise ümberpaigutamist juur- ja mugulviljades 

(Kärblane, 1996). 

Tähtsat rolli esindab fosfor ka fosfatiididena. Fosfatiidid on protoplastide, mis reguleerivad 

plasma läbilaskvust, oluline ehitusmaterjal. Eriti palju esineb fosfatiide just seemnetes ja 

idudes. Fosfor soodustab ka taimede valmimist, seda just fütiini, vitamiinide ja hormoonide 

koosseisus. Fosforit leidub taimes ka ortofosfaatidena, mis kuuluvad anorgaaniliste ainete 

rühma. Ortofosfaadid on taimes fosfori varuained, nende kogus sõltub taime 

fosforitoitumisest. Kui fosforit on rohkesti siis on ka ortofosfaatide osakaal taimes suurem. 

Fosforipuuduse tekkimisel liiguvad ortofosfaadid erinevatesse taime osadesse (Kärblane, 

1996). 

Kuna fosfor kiirendab taime arengut on tähtis, et taim ei jääks fosforivaegusesse. 

Fosforivaeguses olevad taimed ei valmi õigeaegselt ja valminud viljad riknevad kiiremini. 

Fosforipuudus väljendub ellkõige just taime alumistel, ehk vanematel osadel, sest puudust 

kannatav taim reutiliseerib fosfori vanematest osadest noorematesse. Fosforipuudusele on 

iseloomulik lehtede ja varte kasvu aeglustumine, violetseks värvunud leheservade 

üleskeerdumine ja nekroos (Kärblane, 1996). 

Fosforikülluses on täheldatud taimede kiiremat arengut, suuremat lamandumis- ja 

haiguskindlust. Mõnikord võib liigne fosfori kogus ka taime arengut sedavõrd kiiremaks 
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muuta, et saagipotentsiaal kannatab selle all. Liigne fosfor takistab tsingi ja vase (Zn ja Cu) 

omastamist (John, William, 1999). Fosforväetised suurendavad odra 1000 tera massi, 

mahumassi ja idanevust. Fosforivaestel muldadel võib 60...80 kg P2O5 väetamisel 

parandada saagi kvaliteeti ja saagi hektarisaaki. Ka keskmise viljakusega muldadel on 

võimalik fosforväetamisega odra saaagikust märkimisväärselt tõsta (Lepajõe, 1986). 

Kuigi mineraalmuldade künnikihis on fosforit 100...3000 mg/kg-1, on taimedele kergesti 

kättesaadava fosfori hulk palju väiksem. Taimed omastavad toitaineid mullast ainult vees 

lahustunud kujul ja sel kujul on fosforit vaid 0,01...0,3 mg/l-1 fosfori üldsisaldusest 

(Frossard, et.al., 2000)  . Mullas olevate orgaaniliste fosforühendite mineraliseerumisel, 

fosforiühendite murenemisel ja raskesti lahustuvate fosfaatide muundumisel vabaneb 

fosforit aastas 5...7kg/ha, mis aga ei ole piisav, et katta mullast saagiga eemaldatavat 

fosforit (5...15kg/ha). Fosforivarude stabiilsena hoidmiseks ja parandamiseks tuleb 

kasutada erinevaid väetisi (orgaanilised-, mineraalsed-, bakterväetised). Fosfor on mullas 

pidevas muutumises ja fosfori muundumist ajas ja ruumis nimetatakse fosforiringeks 

(Joonis 1)(Kärblane, 1996). 

 
Joonis1: Fosforiringe (Kärblane, 1996) 
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 1.2 Väetiste klassifikatsioon 
 

Väetis on aine või valmistis, mille kasutamise eesmärk on varustada taimi erinevate 

toiteelementidega. Hetkel kehtivas väetiseseaduses loetakse väetiseks ka lubiväetis. 

Lubiväetistega on võimalik mulla pH taset tõsta. Väetis võib olla kas mineraalne või 

orgaaniline. Ka bakterväetised on olemas, kuid üldjuhul ei sisalda bakterväetised 

taimetoiteelemente vaid baktereid, kes suudavad taime toitumist parandada näiteks raskesti 

omastatavate toitainete lõhustamisel kergemini omastatavateks, või seovad taime toiduks 

vajaliku elemendi õhust nt. nagu seda teeb lammastikku siduv bakter azotobacter 

Vinelandii. Töödeldud looduslikke mineraalväetisi valmistatakse kas kivimitest, 

mineraalidest või muust maa-ainesest (Väetiseseadus 2003 § 2 lg 1).  

 

 

 1.3 Bakterväetised 
 

Bakterväetised on kasulikud preparaadid, mis sisaldavad mikroorganisme, ja mis 

parandavad taime toitumust. Bakterväetiste mulda viimisel muutub mulla elustik 

aktiivsemaks ja eesmärk on tekitada bakterikogumikke taimede juurtel või nende lähistel, 

mis aitaksid taimele kasulikke taimetoiteelemente omastada. Üldjuhul ei sisalda 

bakterväetised toiteelemente vaid organisme, kes koostöös taimega suudavad taime 

toitumust parandada. Olenevalt bakterist aitavad need taimel omastada lämmastikku, 

fosforit või mõnda bioloogiliselt aktiivset ainet näiteks vitamiine (Kärblane, 1996). 

Bakterid on tähtis mulla elustiku osa, mis aitab kaasa aineringele ja aitab vähendada 

tehislike väetiste osakaalu põllumajandussaaduste tootmises (Cakmaci, Dönimez, Erdogan, 

2007). Enamasti kasutatakse lämmastikku ja fosforit siduvaid bakterväetisi. Neist 

tuntuimad on mügarbakteriin, asobakteriin ja fosforbakteriin. Nii mügarbakteriin kui ka 

asobakteriin seovad lämmastikku, fosforbakteriin parandab fosfortoitumist. Mügarbakteriin 

on liblikõielistele mõeldud kultuur, mille kolooniad kinnituvad liblikõieliste juurtele ja 

moodustavad seal juurmügaraid. Ühest küljest on need bakterid parasiidid, samas 

tähtsamaks peetaks nende sümbioosset suhet. Mügarbakterid toituvad liblikõieliste taimede 

juureeritistest aga samas varustavad neid taimi lämmastikuga. Asobakteriin on aga mullas 

vabalt elutseva „azotobacter chroococcum“ baasil valmistatud bakterväetis. 

Asootobakterid on lubjalembesed ja on kõige aktiivsemad neutraalsetes muldades. 
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Erinevalt mügarbakteritest suudavad asootobakterid lämmastikuga varustada kõiki taimi. 

Kuna tegu on aeroobsete bakteritega on tähtis mulla õhustatus. Anaeroobsetes tingimustes 

õhulämmastikku ei seo. Preparaati tuleks säilitada temperatuuril +10 C  ja pimedas nagu ka 

mügarbakteriini. 

Fosforbakteriini valmistatakse tahke või vedela preparaadina. Paremat tulemust annab 

neutraalsetel ja suurema huumusvaruga muldadel. Fosforbakteriin koosneb „Bacillus 

megatherium“ kultuurist (Kärblane, 1996). „Bacillus megatherium“, lagundab orgaanilisi 

fosforiühendeid taimele hästi omastatavaks fosforhappeks (Why we speak about 

phosphorus so often, 2017)  

Fosforbakterväetistes elav bakter toitub mulla orgaanikast ja selle fosfori ühendeid 

lagundav toime on kasvuhoones tugevam kui avamaa tingimustes, seda seetõttu, et 

kasvuhoonetes on keskkonnatingimused üldjuhul sobilikumad (Bulut, 2013). Indias 2001. 

Aastal läbiviidud katsest selgus, et Fosfixiga suhkruroo väetamisel saadi 12,6% saagilisa, 

kusjuures samade saagitasemete juurde jäädes on võimalik kuni veerand mineraalse fosfori 

kogusest asendada bakterväetisest tuleneva mõjuga (Sundara., Ntarjan, Hari, 2002). 

Fosfixiga pritsimisel võis mineraalse fosfori koguseid vähendada kuni pooleni enne kui 

kergesti omastatava fosfori kogus mullas hakkas langema. Kui mineraalse fosfori kogust 

vähendati ilma fosforbakterväetist lisamata, hakkas mullas kergesti omastatava fosfori varu 

kohe vähenema (Sundara, Natarjan, Hari, 2002). Fosforbakterväetise mõju avaldub 

paremini kahe või kolmekordsel kasutamisel, mõju on parem, kui kombineerida 

lämmastikväetisega (Bulut, 2013). Delhis läbiviidud uurimusest, kus võrreldi 4 anorganilist 

fosforit lagundavat bakterit selgus, et Bac. Megatherium phosphaticum oli aktiivseim 

Ca3Po4 lagundajaks ja seda laia pH ulatuse juures (5,2-8,5). Võrreldavad bakterid olid 

Bacillus megaterium var. phosphaticum, Bacillus megaterium, Bacillus circulans ja E. 

Ireundii (Bajpai, Sundara, 1971) 

 

 

 1.4 Oder 
 

Otra nimetatakse ladina keeles Hordeum ja kreeka keeles Krithe. Tänapäeval kasutatava 

kultuurodra Hordeum vulgare esivanemaks peetakse liiki  Hordeum spontaneum. Odra pea 

ehituse järgi võib odrad jagada kahte peamisesse gruppi: kaherealised ja kuuerealised, 
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kusjuures kuuerealised odrad jagunevad omakorda pea kuju järgi nelja tahulisteks ja kuue 

tahulisteks. Kuuerealine oder on alguse saanud kaherealise odra muteerumisel (Lepajõe, 

1986) . Otra kasvatatakse põhiliselt söödaks, kuid seda võib leida ka inimeste toidulaualt, 

kruupide, tangu, jahu või odralinnastest kääritatud õlle näol (Older, 1999).  Odra aretamise 

põhisuunaks on suurem terasaak. Samuti ei tohi unustada ka seisukindlust ja tera kvaliteeti. 

Aretamise üheks suunaks on kindlasti ka sortide haiguskindlamaks muutmine (Koppel, 

2007).  

Seda, et oder on Eestis suhteliselt populaarne suviteravili annavad aimu odra kasvupinnad 

aastate lõikes. Odra kasvupinnad ei ole alla 100000 hektari langenud. Viimastel aastatel on 

odra kasvupinnad püsinud 130000 hektari juures. Odra kasvupinnad moodustavad  

suviteraviljade külvipinnast üle poole. Aastal 2016 moodustas suvioder 55,5% kogu 

suviteraviljade külvipinnast, 2015 moodustas odra kasvupind 56,6% suviteraviljade 

kasvupinnast (Eesti statistikaamet, 2017) Võrreldes aastatetagusega on odra kasvupinnad 

siiski väga suuresti langenud. Aastal 1992 oli odra all 268200ha, mida on tänastest odra 

pindadest kaks korda rohkem (Older, 1999).  

 

 

 1.5 Kvaliteedinõuded 
 

Odrale seatud kvaliteedinõuded sõltuvad kasutuse otstarbest. Kasutuse järgi võib otrasid 

jagada kaheks: söödavili ja toiduvili, toiduviljast moodustab suure osa „õlleoder.“ Nii 

sööda- kui õlleotradelt eeldatakse kõrgeid terasaake, head haigus- ja seisukindlust ja 

vastavat terakvaliteeti. Kui söödaodralt eeldatakse suurt proteiinisisaldust, siis õlleodra 

sorte aretatakse pigem madalama proteiini sisalduse suunas. Kõrge proteiinisisaldusega 

linnastest kääritatud õlle on hägune ja kirbema maitsega. Õlleodralt oodatakse ka keskmist 

kuni suurt tera, ühtlast idanemist, suurt ekstraktisaaki ja ensüümide sünteesimise võimet. 

Õlleodra sordid sobivad ka söödaviljaks, kuid söödaodra sortidest üldjuhul õlleodra 

kvaliteeti ei saa (Older, 1999).  

Kõige tähtsam õlleodra kvaliteedinäitaja on idanevus. Õlleodra puhul peaks idanevus 

olema vähemalt 92%. Mida suurem idanevus, seda parem on sellest õlut teha. Idanevuse 

kõrval on tähtis roll ka idanemisenergial, mis näitab 72 tunni jooksul idanevate terade 

suhet koguarvust. Idanemise ja idanemisenergia vahe on see, et idanemist arvestatakse 120 
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tunni möödumisel idanevatest teradest, Idanemisenergiat määratakse 72 tunni jooksul 

(Older, 1999). 

Õlleodra toorproteiinisisaldus peaks olema 11,5% või vähem. Suurem proteiinisisaldus 

muudab odra ensümaatiliselt vähemaktiivseks ja endsopermi lahustamiseks kulub kauem 

aega. Proteiinisalduse tõus ühe protsendi võrra võrdub ekstraktiivsuse langusega ühe 

protsendi võrra (Õlleoder, 2017) Odra proteiinisisaldus sõltub kasvukoha tingimustest ja 

kindlasti ka sordist. Kasvutingimuste all mõeldakse eelkõige sademete hulka ja 

temperatuuri (Lepajõe, 1986). Põuastel aastatel võib tera proteiinisisaldus tõusta kogunisti 

5 protsenti (Older, 1999). Eelvilja ja muu agrotehnika mõju peetakse eelnimetatutest 

vähem tähtsaks (Lepajõe, 1986). 

Linnaste valmistamiseks on tähtis teada ka 1000 tera massi. Kõige paremini sobivad 

linnaste tegemiseks keskmise suurusega terad (41...44 g/1000 tera), ja üks õlleodra 

kriteeriume on ka tera läbimõõt, mis peab olema üle 2,5 mm. Tera kuju peaks olema pigem 

ümar, sest pikliku tera endospermi lahustamiseks kulub rohkem aega. Siinkohal on tähtis 

ka teraühtlikkus, mis näitab suuremate kui 2,5mm läbimõõduga terade osakaalu kogu 

terade mahust. Kvaliteetse õlleodra ühtlikkus peaks olema vähemalt 90%. See tähendab, et 

90 % teradest on suurema läbomõõduga kui 2,5mm (Older 1999).    

Õlleodra puhul tuleb jälgida ka puhtust. Õlleodras on lubatud vaid 2% lisandeid, seega 

tuleb õlleotra hoolikalt sorteerida. Vältida tuleks ka katkisi teri ja haigustesse nakatunud 

teri. Peentera osatähtsus võib maksimaalselt olla vaid 3% (Õlleoder, 2017). 

Enamus odrast läheb aga söödaks ja söödavilja kvaliteedinõuded on märksa väiksemad. 

Väärtuslikus söödaodras on toorproteiini sisaldus 12,5...14% ja võimaikult väike prügisus. 

Mida suurem on söödavilja prügisus seda väiksem on tema söödaväärtus ja lisaks võivad 

ka säilituskaod suuremad olla, seda just eriti mikroorganismide ja terakahjurite leviku 

tõttu. Nii sööda kui toiduvilja säilitusniiskus peas olema alla 14,5% (Lepajõe, 1986). 
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2.  MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1 Põldkatse metoodika 
 

Antud uurimistöö on valminud pikaajalise katse IOSDV (Internationalen organischen 

Stickstoff-Dauerdüngungsversuche) raames. IOSDV katse rajati aastal 1989 ja selle 

eesmärgiks on uurida orgaaniliste ja mineraalväetiste pikaajalist mõju põllukultuuride 

saagikusele, keemilisele koostisele ja mulla toitainete sisaldusele. IOSDV katse asub Tartu 

lähistel, Eerikal, koordinaatidega N 58°22,5` ja E 26°39,8`(lisa 2.). Antud uurimistöös on 

kasutatud 2016. aastal kogutud katseandmeid.  

Katseala on on jaotatud pikkisuunas kolmeks põlluks. Igal põllul kasvab erinev kultuur. 

Aastal 2016. Kasvas esimesel põllul oder, teisel põllul kartul ja kolmandal põllul nisu. 

Katsealal ongi 3 osaline külvikord, vastavalt siis oder – kartul – nisu. Ristisuunas on 

pikiribad jagatud kolmeks, sest katset viiakse läbi 3 korduses ja iga kordus omakorda 

väetatava lämastiku koguse järgi viieks, vastavalt siis: N – 0 kg/ha; N – 40 kg/ha; N – 80 

kg/ha; N – 120 kg/ha ja N – 160kg/ha. Iga põld on omakorda jaotatud 3 pikiribaks, millest 

esimene pole läbi aja orgaanilist väetist saanud, keskmine riba on igal kolmandal aastal, 

ehk siis enne kartulit saanud hästilagunenud kääritatud sõnnikut normiga 40t/ha ja 

kolmandal aastal on kasutatud erinevaid alternatiivseid orgaanilisi väetisi, kondijahust 

kääritatud puitmassini. Antud uurimistöö raames ongi bakterpreparaati fosfix kasutatud 

kolmandal pikiribal, kus eelnevalt on kasutatud erinevaid alternatiivseid orgaanilisi väetisi 

Kokku on IOSDV katse igas korduses 45 lappi. Antud uurimuses koguti andmeid 

alternatiivsete väetiste igast  kordusest 15 Fosfixiga töödeldud lapilt ja 15 Bakterväetisega 

töötlemata põllulapilt. Seega oli tegu kahefaktorilise katsega (mineraalne lämmastik ja 

mikroobne väetis)  Mineraalne lämmastikväetis külvati 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. Lämmastikuga väetamiseks kasutati 

mineraalväetist AN 34 ehk ammooniumsalpeetrit, mille koostises on 34% 

ammoniumnitraati Suvioder külvati 03.05.16 külvikuga Kongskilde külvinormiga 519 

tera/m3 ehk 249 kg/ha. Peale külvi põld rulliti.  Katsealal on valdavaks mullaks näivleetund 

liivasavimuld LP. 
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  Mikroobse väetisega Fosfix pritsiti käsitsi esimest korda normiga 1 l/ha 26.05 ja teist 

korda 17.06 1l/ha , vastavalt enne kõrsumist ja enne loomisfaasi.  Keemilises taimekaitses 

pritsiti suviotra   preparaatidega: Secator OD 0,1l/ha ja Trimmer50 SG 20g/ha 

 Katse koristus toimus15.08.16.  Koristamisel kaaluti saak ja võeti igalt lapilt keskmine 

terade proov  analüüsideks. 

 
 

2.2 Laboritööde metoodika 
 

Laboratoorsed analüüsid teostati EMÜ Mullateaduse ja Agrokeemia osakonnas. Terade 

lämmastikusisaldus määrati Kjeldahli meetodil. Toorproteiin arvutati korrutades terade 

lämmastikusisaldust koefitsiendiga 6,25 (Turbas, Oll, 1969).  1000 tera massi jaoks loeti 

igast proovist  kaks korda 400 tera, kaaluti  ja arvutati nende põhjal keskmine. Teradest 

määrati ka kuivaine.  Mahumass määrati ühe liitrise spetsiaalse mõõtesilindriga (Annus, 

1981)   Mahumassi määrati igast proovist kolm korda, kusjuures kahe korduse vahe ei 

tohtinud erineda üle 5 grammi. Mahumassi määrati tuulmata proovidest, seega ei ole need 

kokkuostu nõuetega võrreldavad. 

 

 

2.3 Odra agrotehnoloogia 2016 
 

Katsepõllu esimesteks töödeks kujunes tavapärane praktika ehk künni tasandamine 

kultivaatoriga 7.04 (Tabel1). Seda tehti 2 korda, kumbki kord eri suunaga. Kultiveeritakse 

üldjuhul künnist diagonaalis üle, sedaviisi tasandab kultivaator ühtlaselt maa ära ja traktor 

rapub vähem, kui näiteks risti kündi kultiveerides. Järgmise reaalse tööna võeti katsepõllult 

mullaproovid, millest agrokeemilisi analüüse teha. Esimene väetamine toimus 02.05, 

millele järgnes külv 03.05 ja samal päeval ka külvi rullimine. Bakterväetisega pritsiti 

esimest korda 26.05 ja järgmisel päeval teostati odrapõllul keemiline umbrohutõrje 27.05. 

Teine ring bakterväetist pritsiti 17.06. Oder koristati 15.08 ja katsepõld künti 28.11. See 

oligi antud hooaja viimane töö katsepõllul. 
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Tabel 1. Odra agrotehnoloogia 

Jrk.	  Nr.	   Töö  nimetus     Kuupäev    
1	   Kultiveerimine  diagonaalis  (2x)   7,04  

2	   Katse  planeerimine   12,04  

3	   Mullaproovide  võtmine  agrokeem.  analüüsid  
12.04;;  13.04;;  
15.04;;  21.  04  

4	   Ammooniumnitraadi  külv   2.05;;  26.05  

5	   Bakterväetis   26.05;;  17.06  

6	   Suviteraviljade  külv   3.05  

7	   Teraviljapõldude  rullimine   3.05  

8	   Keem.  umbrohutõrje  teraviljal   27.05  

9	   Odra  koristus   15.08  

10	   Katsepõllu  sügiskünd   28.11  
 

2.4 Sordi iseloomustus ja fenofaasid 
 

Aastal 2016 oli kasvatatud odra sordiks ´jyvä´ Antud sorti iseloomustb võrdlemisi suur 

tera, väike lamandumisoht, ja hea haiguskindlus. Jyvä sõelumisel 2,5mm suuruste avadega 

sõelaga jääb sõelale umbes 88% teri, mis tähendab, et suurte terade osakaal on antud sordi 

puhul kõrge. Jyvä on sobilik kasvatamiseks pea kõikidel muldadel, paremaid saake annab 

sort mineraalsetel ja huumusrikastel muldadel (Seemnekeskuse koduleht). 

Oder külvati katselapile 3.05.16.(Tabel 2.) Külvist tärkamiseni kulus 7 päeva, seega oli 

9.05.16 külvatud seeme tärganud. Võrsumisfaas fikseeriti 20.05.16 ja kõrsumise alguseni 

kulus alla 2 nädala. Kõrsumisfaas fikseeriti katsel 2.06.16, millele järgnes Loomine 

22.06.16. Odra õitsemine algas 30.06.16 ja nädala möödudes oli vili jõudnud Piimküpsuse 

faasi 7.07.16. 14.07.16 – 21.04.16 olid odraterad peas vahaküpsed. Täisküpsus fikseeriti 

8.08.16. Katse koristati 15.08.16. Külvist koristuseni möödus 104 päeva. 

 

Tabel 2. Odra kasvufaasid 

Jrk. 
Nr. 

Kasvufaas Kuupäev Kestus 
päevades 

1 Külv 3.05.2016 - 
2 Tärkamine 9.05.2016 11 
3 Võrsumine 20.05.2016 12 
4 Kõrsumine 2.06.2016 20 
5 Loomine 22.06.2016 8 
6 Õitsemine 30.06.2016 8 
7 Piimküpsus 7.07.2016 7 
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8 Vahaküpsus 14-
21.07.2016 

7 

9 Täisküpsus 8.08.2016 19 
10 Koristus 15.08.2016 - 
 

 

2.5 Ilmastik 
 

Aastal 2016 oli Mai väga päikesepaisteline ja väga kuiv. Aktiivne taimede kasvu periood 

algas juba 2. Mail, kuna selleks ajaks olid ööpäevased keskmised õhutemperatuurid 

püsivalt üle 10 soojapügala, üldisest normist algas aktiivne kasvuperiood 2016 aastal 1,5 

nädalat varem. Mai kuus oli normist vähem sademeid ja eriti põuane oli just idaeestis, kus 

kuu lõikes vaid mõni millimeeter sademeid kogunes (Põllumajandussektori 2016. aasta... 

2017). Maikuus sadas katsepõllul vaid 1,6 mm sademeid ja efektiivsete temperatuuride 

summa oli üle 270, samas kui eelneval aastal oli see vaid 160. Näiteks jõgeval paistis päike 

ca 370 h mida on normist kolmandiku võrra rohkem. Soojale kasvu algusele omapäraselt 

tärkasid suviteraviljad kiiresti. Soojust oli küll piisavalt aga sademete nappuse ja 

mullaniiskuse puudumise tõttu hakkasid idaeestis kuu lõpus teraviljadel alumised lehed 

juba kolletuma.  

Mailõpu kuumus jätkus ka juuni esimesel nädalal, kui õhutemperatuurid 26 – 29 kraadini 

ulatusid. Katsepõllul sadas juuni esimeses dekaadis 5,2 mm sademeid, samas teine ja 

kolmas dekaad olid selgelt sademeterikkamad vastavalt 66,8 ja 52,6 mm. Seoses sademete 

nappusega jäid ka saagikused madalaks, kõrsumine fikseeriti 02.06 ja pea algete loomise 

aeg jäi kuivale ajale, kui taim stressis oli. Kuu keskpaigani oli temperatuur keskmisest 

madalam. Kuu teises pooles muutusid ilmad taas soojemaks ja palju oli märgata taimede 

hilisvõrseid. Seoses kõrge keskpäevase temperatuuri ja tuulega oli taimekaitsetööde 

teostamine raskendatud ja seetõttu võis üle eesti märgata keskmisest rohkem umbrohtunud 

põlde. Juuli algus ja viimane dekaad olid keskmisest soojemad, kuid esimese dekadi teine 

pool osutus keskmisest jahedamaksb(Põllumajandussektori 2016. aasta... 2017). Enamus 

juulikuiseid sademeid sadas alla esimesel dekaadil, kui fikseeriti 75,8mm sademeid. Teine 

ja kolmas dekaad olid aga oluliselt sademetevaesemad, vastavalt 1,8 ja 4 mm. 

Augustikuu ilm oli muutlik. Kõige soojem oli ilm kuu viimasel dekaadil, kus 

temperatuurid korduvalt 25 soojapügalat ületasid (Põllumajandussektori 2016. aasta... 

2017). Sademeid oli rohkem esimesel ja viimasel dekaadil. Augustikuu esimeses dekaadis 
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oli katsealal 22,4mm, teisel dekaadil 3,6mm ja kolmandal dekaadil 16mm. Täisküpsus 

fikseeriti 08.08 ja vili koristati 15.08.  

 

 

2.6 Katsepõllu mullastik 
 

Valdavaks mullaks on katsealal kahkjas (näivleetunud) liivsavimuld LP (WRB- world 

reference base klassifikatsiooni järgi Fragi-stagnic Albeluvisol) Mullastikult kuulub see 

piirkond Lõuna-Eesti näivleetunud ja leetunud muldade valdkonna Tartu-Viljandi 

allvaldkonda, Tartu mikrorajooni. Mikrorajoonis esineb valdavalt punakaspruun 

kahekihiline nõrgalt karbonaatne või karbonaadivaene liivsavimoreen, mis on kaetud kerge 

liivsavi või saviliivaga ja sisaldab fennoskandia kristalset materjali, silurist pärinevat 

lubjakivi ning keskdevoni liiva ja savi, mis on moreenile andnud iseloomuliku 

punakaspruuni värvuse (5YR 4/4). Katsepõllu mullastik pole aga ühtlane ja siit võib leida 

nii heledat kahkjat L(P) kui ka pruuni kahkjat(näivleetunud) LP mulda, millele on 

lähtekivimi kahekihilisusest tingitud kontaktgleistunud kollakashall värvitoon alumise 

raskema lõimisega kihi piiril. Kohati esineb katseala muldade ülemistes horisontides ka 

nõrgalt rähkset(karbonaatset) materjali ja sealt leiame leetjat Ki ning isegi leostunud Ko 

mulda.  

Kogu mullaprofiili ulatuses esineb ümardunud kruusa ja veerist, millele lisandub 

graniitseid peenmunakaid. Mulla huumushorisondis on läbimõõduga alla 2 mm peenest 

keskmiselt 94%. ( Astover et. al., 2009) 

Katsepõllu muld on üldiselt madala huumusesisaldusega (1,5–2,0%) ning keskmise 

fosfori- ja kaaliumisisaldusega. 2016.a. kevadel uuritud variantide proovidest määratud 

keskmine huumuse sisaldus oli 1,1% Tjurini järgi, fosfori sisaldus oli kõrge (118), 

kaaliumi sisaldus keskmine (105,3 mg/kg Al-meetodil) ja mulla pHKCl 7,0. 

 

 

2.7 Andmete analüüs 
 

Saadud katsetulemuste andmeid töödeldi Microsoft Excel tarkvaraga. Kahefaktoriline 

koosmõjudega dispersioonanalüüs teostati programmiga R- Studio 
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3.  TULEMUSED 
3.1 Väetamise mõju odra saagikusele 
 

Kahefaktorilise dispersioonanalüüsi läbiviimisel selgus, et mineraalväetisega väetamine 

omas statistiliselt tugevalt usutavat mõju odra saagikusele (F 4,20 =56,697, p=0,001) 

(Lisa1). Aastal 2016 oli kõrgeim odra saagikus väetusvariandis N160 kg/ha, mille saagikus 

oli 3,09 t/ha (joonis 2). Andmetele toetudes võib väita, et mineraalse lämmastikväetisega 

väetamisel on positiivne mõju saagikusele. Mida suurem on väetise norm seda suurem on 

ka saagikus, kuid see tendents ei jätku lõputult. Teatud hetkest alates hakkavad liiga suured 

väetusnormid saagikusele negatiivset mõju avaldama, või lihtsalt ei teki saagilisa, kuna 

antud väetis ei ole enam piiravaks faktoriks. Kui vaadata alternatiivväetiste varianti, siis 

usutavat statistilist mõju saagile see ei omanud. Kõrgeim alternatiivväetise variandi saak 

oli lämmastiku foonil N120kg/ha juures, kus saagikuseks kujunes 2,96 t/ha. Kusjuures 

tuleks märkida, et Fosfix 2 l/ha madalatel lämmastiufoonidel (N0jaN40 kg/ha) andis küll 

saagilisa, aga ei olnud statistiliselt usutav. Mineraalse lämmastiku foonidel N80, N120 ja 

N160 Fosfix 2l/ha vähendas küll terasaaki, kuid seegi jäi statistilise usutavuse piiridest 

välja. Seega võib väita, et Fosfix 2 l/ha antud katses ja antud tingimustes ei omanud 

positiivset ega ka negatiivset usutavat mõju odra saagile.  

 
Joonis 2. Odra keskmised saagikused 14% niiskuse juures IOSDV katse 2016 aastal. 

Vearibad näitavad standardvigu. 
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3.2 Väetamise mõju odra 1000 tera massile 
 

Kahefaktorilise dispersioonanalüüsi läbiviimisel selgus, et kummalgi väetusvariandil 

puudus usutav mõju odra 1000 tera massile: mineraalväetiste mineraalväetiste variandis 

(F4,20=0,264, p>0,05)ja Fosfix 2l/ha variandis (F 1,20 = 0,547, p>0,05) (lisa1). Odra 1000 

tera mass oli sõltumata väetusvariandist suhteliselt stabiilselt 35 – 36 grammi vahel ja 

erinevatel väetamise variantidel ei täheldatud statistilislt usutavat mõju odra 1000 tera 

massile. 

„Odra 1000 tera mass sõltub suures osas kasvuaasta ilmastikust ja on mõnikord tihedas 

seoses saagikusega“(Lepajõe, 1986). 

 
Joonis 3. Odra keskmised 1000 tera massid IOSDV katses 2016 aastal. Vearibad näitavad 

standardviga. 

 
 

3.3 Väetamise mõju odra mahumassile 
 

Kahefaktorilise dispersioonanalüüsi läbiviimisel selgus, et mineraalse väetisega väetamine 

omab statistilislt usutavat mõju odra mahumassile F4,20=9,931, p>0,001. Samas 

bakterpreparaadi Fosfix 2 l/ha mõju ei mahtunud statistilise usutavuse piiridesse 

F1,20=0,297, p>0,05. Aastal 2016 jäid odra mahumassid 566,3 ja 590,4 g/l vahele. 
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Kusjuures suurim mahumass fikseeriti variandis N0 kg/ha. Nagu jooniselt näha siis 

Madalate lämmastikväetise foonide juures N0 jaN40 Fosfix pigem tõstab natukene 

mahumassi, kuid lämmastikväetise normide N80, N120 ja N160 on Fosfix pigem 

mahumassi pärssiva toimega. Muutused Fosfix 2 l/ha variantides on küll jooniselt loetavad, 

kuid ei ole statistiliselt usutavad. 

 

 
Joonis 4. Odra keskmised mahumassid 2016. Aastal IOSDV katses. Vearibad märgivad 

standardviga. 

 

 

3.4 Väetamise mõju odra proteiinisisaldusele 
 

Kahefaktorilise dispersioonanalüüsi läbiviimisel selgus, et mineraalse lämmastikväetisega 

väetamine omab statistiliselt usutavat mõju odra proteiinisisaldusele F4,20=21,079, p>0,001. 

Dispersioonanalüüsi tulemustele toetudes võib väita, et Fosfix proteiinisisaldusele 

statistiliselt usutavat mõju ei avalda F1,20=1,572, p>0,05. Proteiinisisaldus teras sõltub 

mineraalse lämmastiku kogusest. (Joonis 5). Üldjuhul proteiinisisaldus lämmastikväetiste 

lisamisel suureneb (Pomeranz, et al., 1975) . Sihipärase ja kontrollitud väetamisega on 

võimalik odra toorproteiini sisaldust tõsta. Eestis toimunud katsetes on 

lämmastikväetistega odra proteiinisisaldust suudetud tõsta üle 3% (Lepajõe, 1986) 
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Joonis 5. Odra  tera keskmine proteiinisisaldus 2016 aastal IOSDV katses. Vearibad 

märgivad standardviga. 
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4.  ARUTELU 
 

Aastal 2016 läbiviidud katses selgus, et uuritav preparaat „Fosfix“ ei parandanud usutavalt 

ühtegi uuritud kvaliteediomadust. Arvuliselt oli mõningate kvaliteedinäitajate, just 

madalate lämmastikväetise foonide juures, „Fosfix“il positiivne mõju, kuid see ei 

mahtunud statistilise usutavuse piiridesse. Mineraalse lämmastiku mõju fikseeriti ja 

kinnitati ka statistilise analüüsiga odra terasaagis, mahumassis ja proteiinisisalduses. 

Kusjuures mineraalne väetis mõjus terasaagile ja proteiinisisaldusele positiivselt, ehk 

kergitas kummagi näitaja väärtust. Samas mahumassile mõjus minerallväetis negatiivselt, 

ehk lämmastikväetise normi suurenedes, mahumass langes. Samas võis siinkohal rolli 

mängida ka eelmärgitud tendents, et mahumass ja saagikus on omavahel tihtipeale 

pöördvõrdelises seoses. See tähendab, et väetisefooni suurenedes saagikus suureneb ja 

mahumass väheneb. 1000 tera massile väetamine mõju ei avaldanud. Siinkohal võib 

järeldada, et 1000 tera mass ei sõltu väetamisest vaid on pigem sordiomane või sõltub 

ilmastikust. 

Kuna alternatiivväetis Fosfix ei avaldanud antud katses ühelegi uurimisobjektile mõju, 

julgeb autor kahtluse alla panna agrotehnilised võtted ja katses kasutatud preparaadi 

kvaliteedi. Antud katses pritsiti preparaati taimikule, kuigi tegemist on mullapreparaadiga, 

mille kasulikku avaldub elutegevusega mullas, seega on küsitav, kas preparaat jõudis üldse 

mulda. Autori arvates tuleks antud katset korrata, kuid preparaadi pritsimine tuleks teha 

vahetult enne külvi mullale. Sellisel viisil saaks preparaadi mulda viia lisakulutusi 

tegemata ja külviaegselt. Enamus teraviljakülvikuid liigutavad mulda piisavalt, et preparaat 

saaks mulda segatud. 

Kuna antud katses bakterväetise mõju ei avaldunud aga eelnevad uuringud välismaal on 

andnud saagilisa julgeb autor kahelda preparaadi kvaliteedis. Kas bakter oli preparaadis 

üldse elus? Bakteri elujõulisuses oleks pidanud veenduma enne katse algust. Juhul, kui 

preparaadis sisalduv mullabakter ei olnud pritsimise hetkel elus, puudub igasugune 

mõtekus antud katset läbi viia ja sellest tulemsi oodata. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesolev uurimus on läbi viidud pikaajalise mineraalse ja orgaaniliste väetiste koosmõju 

uuriva IOSDV katse osana. Antud töös analüüsiti 2016. aasta katseandmeid, millest selgus, 

et uuritav preparaat „Fosfix“, mille koostises on bac. Megatherium Phosphaticum kultuur, 

ei omanud usutavat mõju odra saagikusele ega ka ühelegi uuritavale kvaliteedinäitajale. 

Kahefaktorilise dispersioonanalüüsi läbiviimisel selgus, et uuritav bakterväetis ei omanud 

mõju odra saagikusele, mahumassile, 1000 tera massile ega ka odra terade toorproteiini 

sialdusele. Analüüsist selgus, et mineraalse lämmastikväetise kasutamine suurendas 

terasaaki, toorproteiini sialdust ning alandas mahumassi.  Kummalgi väetisel ei täheldatud 

mõju 1000 tera massile. 1000 tera massi mõjutab pigem ilmastik ja sordivalik. 

Kuna aasta 2016. ei olnud teravilja kasvatuseks soodne aasta, tuleks antud katset korrata, ja 

kindlasti tuleks enne katse algust veenduda bakterite elujõulisuses. Kuna tegemist oli 

mullabakteritega võiks kaaluda bakterite pritsimist enne kultuuri külvi, et viia bakterväetis 

mullaga täielikku kontakti. 

Tänapäevane põllumajandus on üles ehitatud suurele saagikusele, kus mängib olulist rolli 

ka saagi kvaliteet. Suure saagikuse ja hea kvaliteediga põllumajanduskultuuride 

kasvatamisse kaasatakse üha enam erinevaid väetisi, mis parandavad taimede toitumist ja 

seeläbi parandavad ka saagipotentsiaali. Liigne väetiste kasutamine on aga keskkonnale 

koormav. Seetõttu tuleks otsida alternatiive keemilist päritolu väetistele ja arendada välja 

keskkonnale vähem ohtlikke väetisi nagu nendeks on bakterväetised. 

Bakterväetised on keskkonnale vähem ohtlikud ja ideaalis peaks nende kasutamine 

elavdama mullaelustikku, mille tulemusena paraneb taimede toitumine. Taimede parem 

toitumine tähendab suuremaid saake ja väiksemat keskkonnareostuse ohtu. Kuna keskkond 

ja selle säilitamine on väga aktuaalsed teemad tuleks jätkata alternatiivväetiste tootmist ja 

katsetamist.  
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BACTERIAL FERTILIZER „BACILLUS MEGATHERIUM 

PHOSPHATICUM“´S IMPACT ON BARLEY YIELD AND CERTAIN 

QUALITY INDICATORS 
 

Summary 
 

This research was conducted as a part of a long term IOSDV experiment about the 

synergism of mineral and organic fertilizers. An experiment was conducted in 2016 wih 

the fertilizer ²Fosfix“ that contains the culture of Bac. megatherium phosphaticum. The 

data of the experiment was analyzed and no significant effect was detected on the 

productivity of barley, neither on any of the investigated quality indicators. 

The conduction of a two factorial dispersion analysis showed that the bacterial fertilizer 

had no effect on the productivity of barley, the volume mass, the mass of 1000 grains nor 

the raw protein content of barley. The analysis showed that the mineral nitric fertilizer 

increased the productivity and the content of raw proteins and decreased the volume mass. 

No effect on the mass of 1000 grains was deteceted with neither of the fertilizers. The mass 

of 1000 grains is rather affected by weather and the choice of sort.  

Since the year 2016 was not favorable for growing grain, the experiment should be 

repeated after ensuring that the bacteria are vibale. Since it is soil bacteria, sprinkling 

before cultivating should be considered to ensure full contact between the bacterial 

fertilizer and soil. 

Agriculture nowadays is based on great productivity, with the quality of the crops also 

playing an important role. The number of fertilizers used in agriculture that increase the 

productivity by enhancing the nutrition of plants is increasing to reach greater productivity 

and quality. Still excessive usage of fertilizers is burdensome for nature. Therefore 

alternatives for chemical fertilizers that are less dangerous to the environment, like 

bacterial fertilizers, should be developed. 

Bacterial fertilizers are less dangerous to the environment and should ideally enliven the 

soil and therefore enhace the nutrition of plants. Better plant nutrition results in greater 

productivity and decreased risk of environmental pollution. Since environmental 

preservation is very actual, the production and examination of alternative fertilizers should 

definitely be carried on. 
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 Lisa 1. Statistilised analüüsid 
Oder „Jyvä“ saagikuse dispersioonalalüüsi tabel 

Varieeruvuse 
allikas 

Vabadusastmete 
arv 

Hälvete 
ruutude 
summa 

keskruut F- statistik Olulisus 
Tõenäosus  

Mikroobne 
väetis 

1 0,1130 0,1130 1,5108 0,2333 

N-normid 4 16,9657 4,2414 56,6970 1,245e-10 
Koosmõju 4 0,2581 0,0645 0,8624 0,5033 
Jääk 20 1,4962 0,0748 0,0748  
Usutavused:***-99,9%; **- 99%; *- 95%	  

Oder ’Jyvä’ 1000 tera massi dispersioonanalüüsi tabel 

Varieeruvuse 
allikas 

Vabadusastmete 
arv 

Hälvete 
ruutude 
summa 

keskruut F- statistik Olulisus 
Tõenäosus  

Mikroobne 
väetis 

1 0,3286 0,3286 0,5473 0,4680 

N-normid 4 0,6337 0,15842 0,2639 0,8976 
Koosmõju 4 0,6787 0,16969 0,2827 0,8857 
Jääk 20 12,0065 0,60032   
Usutavused:***-99,9%; **- 99%; *- 95%	  

Oder ’Jyvä’ mahukaalu dispersioonanalüüsi tabel 

Varieeruvuse 
allikas 

Vabadusastmete 
arv 

Hälvete 
ruutude 
summa 

keskruut F- statistik Olulisus 
Tõenäosus  

Mikroobne 
väetis 

1 14,51 14,51 0,2971 0,5917109 

N-normid 4 1940,42 458,10 9,9313 0,0001357*** 
Koosmõju 4 77,01 19,25 0,39942 0,8103736 
Jääk 20 976,92 48,85   
Usutavused:***-99,9%; **- 99%; *- 95%	  

 

 

Oder ’Jyvä’ toorproteiini sisalduse dispersioonanalüüsi tabel 

Varieeruvuse 
allikas 

Vabadusastmete 
arv 

Hälvete 
ruutude 
summa 

keskruut F- statistik Olulisus 
Tõenäosus  

Mikroobne 
väetis 

1 0,693 0,6930 1,5722 0,2244 

N-normid 4 37,170 9,2924 21,0798 6,094e-
07*** 

Koosmõju 4 0,642 0,1559 0,3536 0,8384 
Jääk 20 8,816 0,4408   
Usutavused:***-99,9%; **- 99%; *- 95%	  
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 Lisa 2. IOSDV katse asukohoha skeem 
 

 
Katse asukoht märgitud punase joonega (Maa-amet, 2017) 
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