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Üha enam eelistatakse mahevijeluse teel toodetud kartulit ja sellega seoses on vaja uurida, et milline 

viljelusviis on selleks parim. Töö eesmärgiks oli uurida erinevate viljelussüsteemide mõju 

tärklisesisaldusele, toitainetesisaldusele ja nitraatide sisaldusele ning kuidas mõjutab viljelussüsteem 

kartuli saaki. Antud uurimustöö katse viidi läbi Eesti Maaülikooli Põllumajanduse- ja keskkonnainstituudi 

Rõhu katsejaama Eerika katsepõldudel, kus kartul on üks kultuur 5-väljalisest külvikorra katsest. 

Käesolevas töös kasutati aastal 2017 kogutud katseandmeid. 

Katses uuriti tavaviljeluse (4 erinevat) – ja maheviljelusviise (3 erinevat) mõju kartulikasvatusele. Kõik 

katsed olid neljas korduses. 4 tavaviljeluse süsteemi erinesid üksteisest antavate lämmastiku normide 

poolest: N0 (N0P0K0); N1 (N50P25K95); N2 (N100P25K95); N3 (N150P25K95). Maheviljeluse süsteemid olid 

M0 – maheviljeluse kontrollsüsteem, M1 – maheviljelusesüsteem, kus kasvatati lisaks talviseid 

vahekultuure, M2 – maheviljelusesüsteem, milles kasutati samuti talviseid vahekultuure ning lisaks anti 

kartulile kevadel orgaanilist sõnnikut normiga 20 t ha-1.  

Enim saaki andis N3 variant (58 t ha-1) ja vähima saagikusega oli M0 (28,3 t ha-1). Lämmastikväetiste 

kasutamine suurendas nitraatide ja lämmastikusisaldust mugulas ja vähendas tärklise osakaalu kartulis. 

Tärklise protsent oli suurem maheviljeluses (MI 20,5%). Antud katses ei mõjutanud erinevad 

viljelusviisid fosfori ja kaaliumi sisaldust mugulas. Mineraalväetiseid kasutades saab  suurema saagi, kuid 

maheviljeluse teel kasvatatud kartuli koostis on kvaliteetsem. 

Märksõnad: saagikus, kartul, tavaviljelus, maheviljelus, toitained 



 

 

   
 

Estonian University of Life Sciences  
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Abstract of Master´s Thesis 

Author: Merke Kustala Production and Marketing of Agricultural 

Products 

Title: The effect of farming systems on the nutrient content of potato tubers 

Pages: 46 Figures: 11 Tables: 1 Appendixes: 

Chair:                                                                     Chair of Crop Science and Plant Biology 

Field of research:                         B390 hytotechny, horticulture, crop protection   

   

Supervisor:                                                             Vyacheslav Eremeev                                                    

Place and date:                                                        Tartu, 2018 

The popularity of organically produced potato is increasing rapidly and due to that, it is important to find 

out the best farming system. The aim of the current study was to investigate the effect of different 

cropping systems on the content of starch, nutrient and nitrate of the potato tubers as well as yield. The 

experiment was carried out at the Estonian University of Life Sciences on the Erika test site of Rõhu 

experimental station in 2017. There were five crops in rotation including potato.  

The experiment included 4 conventional and 3 organic farming systems. All tests were in 4 replications. 4 

conventional farming systems were different regarding the application rate of the mineral nitrogen as 

follows: N0 (N0P0K0); N1 (N50P25K95); N2 (N100P25K95); N3 (N150P25K95). The organic farming systems 

were as follows: M0 – organic control system, M1 – organic farming system, which included winter cover 

crops, M2 – organic farming system, which included winter cover crops and the potato was fertilized with 

organic manure (20 t ha-1) in the spring.  

The highest yield was in the conventional system N3 (58 t ha-1) and the lowest was in the organic system 

M0 (28,3 t ha-1). The application of nitrogen fertilizers enhanced the nitrate and nitrogen concentration 

and reduced starch content in tubers. The percentage of starch was higher in organically grown potatoes 

(MI 20,5%). The results revealed that the farming systems did not have any significant effect on the 

concentration of phosphorus and potassium in the potato tubers. Higher yield comes from the use of 

mineral fertilizers but the quality of the potato tuber is better under organic system 

Keywords: crop yield, potato, conventional farming, organic farming, nutrients  
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SISSEJUHATUS 

 

Kartul (Solanum tuberosum L) on Eestlaste toidulaual olnud juba alates 17. sajandist. Üle 

maailmselt on ta üks levinumaid toidukultuure. Oma toiteaineterikkuse ja odavuse seisukohalt 

on kartul tänuväärne toiduaine meie laual. Ilma kartulita ei kujutaks toidulauda ette ja ega 

kartulit nii sama kutsuta “teiseks leivaks” (Eremeev et al. 2012). Vaatamatta sellele näitab aga 

kartulikasvatamine langevat trendi. Põllumaad, mida kasutatakse kartulikasvatuseks on 

viimase 20 aasta jooksul järjest vähenenud. Aastal 2017 kasvatati kartulit 5 388 ha maalala. 

Kuigi kartuli kasvatus on vähenenud siis tänu uutele teadmistele, oskustele ja sortidele on 

hektarilt saadav saak kasvanud keskmiselt 16-le tonnile hektarile (Eesti statistika… 2018). 

 Kartul on väga hea eelvili teistele kultuuridele ning hea kultuur umbrohtumise vähendamiseks 

(Eremeev 2000).  

Kvaliteetse ja arvestava saagi saamiseks on oluline teada kartulitaime arengut mõjutavaid 

tegureid. Varasemad uuringud on näidanud, et üks põhilisi kartuli protuktiivsust mõjutatavaid 

tegureid on külvikord (Carter et al. 2003) ja et vähendada toitainete kadu mullast on oluline 

kasutada sügis-talvised vahekultuure (Stark, Porter 2005). Selleks, et tagada kartuli saagikus ja 

kvaliteetne toodang, on oluline rakendada külvikordi, väetada vastavalt vajadusel, vältida 

üleväetamist. Kautada külvikorda ja vahekultuure, et vähendada haiguseid ja parandada mulla 

omadusi. 

Antud teema valisin uurimustööks, kuna üha enam eelistatakse mahetoodangt tavatoodangule. 

Käesoleva töö eesmärk on teada saada kui palju erineb mahedalt kasvatatud kartuli saak ja 

kvaliteet tavavilieluses kasvatatud kartulist. 

 

Peamine uurimustöö hüpotees: viljelusviisid mõjutavad kartuli saagikust ja mugulate 

toitainete, nitraatide ja tärklisesisaldust. 
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Käesoleva töö eesmärgid: 

- Uurida erinevate viljelussüsteemide mõju tärklisesisaldusele, toitainetesisaldusele ja 

nitraatide sisaldusele. 

- Kuidas mõjutab viljelussüsteem kartuli saaki 

Siinkohal soovin tänada oma juhendajat Vyacheslav Eremeevi, kes oli abiks bakalaureusetöö 

koostamisel ja töö juhendamisel. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1  Kartuli kasvutingimused 

 

Produktiivse kartuli saagi kujunemine sõltub hästi kuivendatud viljakast pinnasest, headest 

tehnilistes võtetes ja puhta sertifitseeritud seemne kasutamisest (Pirce 1987). Lisaks veel on 

arenguks vajalikud vesi, toitained ning kindlapiirilised temperatuuri- ja valgusnõuded. Kuna 

kartulitaimede kasvuks ei ole nõuded kogu arenguetappidel ühesugused vaid varieeruvad suve 

vältel siis tulenevalt sellest on oluline tunda põhjalikult kartuli kasvunõudeid (Tartlan et al. 

2003). Kui kartuli päritolu maad arvesse võtta siis võiks kartulitaime optimaalsed 

kasvutingimusteks olla mõõdukas temperatuur (10-15ºC), kõrge valguse intensiivsus ja 

sademete hulk ja iseloomulik suhteliselt lühike päev. Kuid levides üle maa on kartul 

kohanenud väga erinevates tingimustes ja andnud suuremaid saake, kui oma päritolu maal 

Lõuna-Ameerikas (Jõudu 

 2002). 

 

1.1.1 Mullastik 

 

Sobilikumad mullad kartulikasvatamiseks on parasniisked saviliiv- ning kerged ja keskmised 

liivsavimullad. Kuna kartul eelistab kobedat, orgaanilise aine ja õhu rikast mulda, mille 

sobivaim pH oleks 5,0-6,0 siis ei sobi kasvatamiseks mullad, mis on põuakartlikud ega ka 

tugevasti rähksed, paepealsed, raskelõimisega gleistunud ning gleimullad. Samuti ei ole 

sobilikud turvastunud ja turvasmullad (Mahepõllumajanduslik Kartulikasvatus 2010). 

Üheks probleemiks kartulikasvatusel mulla seisukohalt on muldade kinni tallamine. 

Uurimustööd on näidanud, et kui minna kevadel veel kuivamata mulda harima siis suureneb 
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tallamise oht ja see oma korda pärsib  kartulitaime juurte arenemist ja takistab see läbi 

toitainete kättesaadavuse mullast. Tulemuseks mugulate kehv kvaliteet ja madal saagikus 

(Stalham 2007). 

 

1.1.2 Temperatuur 

 

Kartuli paremaks idanemiseks mullas tuleks mugulaid eelidandada 3-4 nädala jooksul valges 

ruumis , temperatuuril 10-12ºC Kui on soov saada eriti varajast saaki siis tuleks eelidandatud 

mugulaid hoida lisaks 1-2 ööpäeva 23-30ºC juures (Roosenberg 1994). 

18-19℃  peetakse optimaalseks mulla temperatuuriks kartuli mugulate kasvul , see aga võib 

varieeruda sõltuvalt sortide varasuse astmest ja ka välisfaktoritest (Tartlan et al. 2003). 

Üldiselt on kartulid soojuse suhtes mõõduka nõudmisega. Arengutsükli läbimiseks vajavad 

varajased sordid aktiivseid temperatuure (üle 10ºC) summana 1000-1200ºC, keskvalmivad 

sordid 1200-1500ºC, hilised sordid 1500-1900ºC. Minimaalne temperatuur, mille juures 

kartulid idanema hakkavad on teoreetiliselt 3ºC, kuid siis toimub idanemis protsess väga 

aeglaselt, praktikas peetakse aga minimaalseks idanemistemperatuuriks siiski 7-8ºC 

vahemikku. Kõrgema temperatuuriga väheneb päevade arv mahapanekust tärkamiseni. 

Lehtede kasvuks on K. Viilbergi andmetel optimaalne temperatuur 19-21ºC, kuid on avaldatud 

ka andmeid kus lehtede areng ja kasv on olnud soodne temperatuuril 12-14ºC. 

Õitsemisperioodil on sobivam temperatuur 18ºC (Jõudu 2002). 

Hilised kevadised öökülmad kahjustavad otseselt kartuli taimi , enim saavad kahjustada 

varajase kartuli taimed. Külmakahjustusest taastumine võtab 12-14 päeva aega. Kui öökülm 

peaks esinema augustikuu lõpul või septembrikuu alguses siis lehemädanikuga nakatunud 

taimed kahjustuvad täielikult (Tartlan 2005). Kartuli pealseid kahjustab juba 1,0-1,5 

külmakraadi ja sõltuvalt külmakestvusest võivad need täielikult hävida. Kaaliumväetisega 

väetamine suurendab kartulitaimede külmakindlust (Jõudu 2002). 
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1.1.3 Niiskus 

 

Kartulit peetakse niiskuslembeliseks, kuid liigniisket mulda talub ta suhteliselt halvasti (Jõudu 

2002). Liigveest tingitud hapnikupuudusel üle 8 tunni kahjustuvad mugulad oluliselt ja 

hakkavad mädanema (Tartlan 2005).  

Kartuli veetarve mahapanekust tärkamiseni ehk kasvuperioodi alguses on suhteliselt väike 

kuna idanemine toimub põhiliselt mugulas oleva vee arvelt. Isegi pikemaaegne põud ei mõjuta 

taime turgori, sest sel perioodil moodustavad noored tõusmed koos emamugulaga ühtse 

terviku. Taimede vajadus vee järele kasvab lehepinna moodustumise ja selle kasvamisega. 

Õiepungade faasis suureneb veevajadus tunduvalt, kuna siis on pealsete kasv intensiivne ja 

mugulate moodustumine algab. Kõige rohkem vajab kartulitaim vett õitsemise algusest kuni 

pealsete kasvu lõpuni. Selles faasis toimub mugulate intensiivne formeerumine ja pealsete 

mass on saavutanud maksimum väärtuse. Niiskuse vajadus hakkab langema koos 

transpireeriva lehepinna vähenemisega (Jõudu 2002). 

Produktiivse veevaru 20-25 mm olemasolul on tagatud kartuli kasvuks ja arenguks vajalik 

niiskus. Kui künnikihis veevaru langeb alla 17 mm või suureneb üle 64 mm siis kartuli 

kasvutingimused halvenevad. Sõltuvalt mullalõimisest on kartuli veetarve kasvuperioodil 

saviliivadel 370-390 mm ja liivsavidel 300-320 mm (Tartlan 2005). 

Pikad kuiva- või väheste sademetega periood aga ka rahe ja kestvad sajuilmad takistavad 

kartulitaime normaalset kasvu. Põua perioodil õigeaegne niisutamine lisab saaki ja vähendab 

kvaliteedivigu (Tartlan 2005). 

 

1.1.4 Valgus 

 

Kartul on valguslembeline taim. Valguse intensiivsusega, kvaliteediga ja valgusperioodi 

kestusega saab määrata valguse mõju kartuli kasvule ja arengule. Kõrgemad temperatuurid 

väikese valguse intensiivsuse juures stimuleerivad varte kasvu ja pärsivad lehtede arengut ning 

mugulate moodustamist, intensiivse valguse suurenemisel varte pikkuskasv pidurdub (Jõudu 

2002). 
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Kartuli mugulate arengut soodustab lühike valgusperioodi kestus ja pikk fotoperiood pärsib 

mugulate teket (Shah 2011). 

 

1.2 Agrotehnoloogia 

 

1.2.1 Maheviljelus 

 

Olulisemad põhimõtted millele tugineb mahe- ehk ökoloogiline põllumajandus: 

 Mullaviljakuse heaoluks antakse mulda piisav kogust orgaanilist ainet, et soodustada 

bioloogilist aktiivsust. Maad haritakse optimaalselt ning sobival viisil. Liblikõieliste 

poolt seotud lämmastikuga ja orgaanilise väetamisega täiendatakse mulla 

toitainetevarusid. 

 Oluliselt mineraalväetiste ja pestitsiidide kasutamise piiramine. 

 Võetakse kasutusele erinevaid looduslike meetodeid, et vähendada umbrohtumist, 

nakatumist haigustesse ja vältida kahjureid. Viiakse sisse sobilik külvikord, 

kasutatakse haiguskindlamat seemet. 

 Peetakse tähtsaks loomade heaolu. 

 Igasugune geneetiliselt muundatud organism on keelatud. 

 Soodustatakse elustiku mitmekesisust (Mahepõllumajandus 2009). 

Mahepõllumajandus on aastatega järjes populaarsemaks muutunud. Aastal 2011 oli 

mahepõllumajandusliku tootmise kogu pindala üle 134 tuhande hektari ning aastal 2016 oli 

see arv juba üle 184 tuhande hektari (Mahepõllumajanduslik taimekasvatus 2011; 2016). Oma 

panuse mahepõllumajanduse laienemisele on kaas aidanud mahepõllumajandus toetused, mis 

on tavaviljelusega võrreldes hektari kohta suuremad (Eesti Mahepõllumajandus… 2014) 
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1.2.2 Tavavijelus 

 

Tavamaaviljeluse eesmärgiks on saada intensiivse tootmisega võimalikult suurt saaki. Selleks 

kasutatakse intensiivsorte, rohkelt mineraalväetisi ja keemilist taimekaitsevahendeid (Vipper 

2008), sellisena toimimine, aga võib põhjustada keskkonna saastumist ning tekitada tervise 

häireid elusorganismidele. Liialt suurte väetiskoguste kasutamine või tekitada keskkonnas 

saastust, lisaks pidevalt sama preparaati kasutades on oht resistentsuse tekkimiseks nii 

taimehaigustel, putukatel kui ka umbrohul. Tavaviljeluses on oluline rõhku panna optimaalsele 

pestitsiidide ja väetiste kasutamisele (Zaccone et al. 2010). 

Tavaviljelusega on võimalik saada suuremaid saake ja võidelda lihtsamalt kahjurite, haiguste 

ja umbrohuga aga siiski peaks tegema tõrjet vastavalt vajadusele ja võimalikult vähe, et tagada 

kemikaali vabam toodang. Mis oleks tervislikum inimesele kui ka keskkonnale. 

Alates aastas 2014 peavad kõik professionaalsed põllumehed rakendama integreeritud 

taimekaitse üldiseid põhimõtteid, et võimalikult vähe häirida põllumajandus – ökosüsteeme. 

Taimekaitseabinõudeks on taimeliigile sobiva viljelusviisi valimine, viljavahelduse 

kasutamine, tasakaalustatud väetamine ja lupjamine, kasutada taimekahjustajate suhtes 

vastupanuvõimelisi sorte ning sertifitseeritud seemet, puhastada masinaid ja seadmeid 

regulaarselt ning soodustada ja säilitada kasulikke organisme levikut (Integreeritud 

taimekaitse… 2013). 

 

1.2.3 Külvikord 

 

Külvikord on põllumajanduslike kultuuride paigutuse ja järjestuse kord kindlal maa-alal. 

Külvikorra ülesehitus võib esineda kaheti, monokultuurina, kui ühte kultuuri viljeletakse 

kestvalt ühel ja samal põllu. Selline viis aga ei ole soovitatav, kuna viib mulla viljakuse alla ja 

soodustab kahjurite ning haiguste levimist. Teine viljelusviis, on viljavaheldus, mis põhineb 

erinevate bioloogiliste omadustega kultuuride vaheldumisel teatud aja järel (Piho 1978). 

Selline viis võimaldab hoida/parandad mullaviljakust. 
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Külvikorra koostamisel tuleb lähtuda ettevõtte tootmissuunast, arvestada mullaviljakust 

tõstvate kultuuride, kliima, mullastiku, väetamis vajadusega jne. Lisaks kultuuride väärtust 

eelviljana ning nende mõjust järgnevale kultuurile (Haller, Karmin 1984). 

Kartulit peetakse heaks eelviljaks tema intensive mullaharimise tõttu , kuna selle käigus 

toimub ulatuslik orgaanilise aine lagunemine ja taime toitainete vabanemine (Piho 1978). 

Kartuli viljelemine ühel ja samal põllul mitu aasta järjest aga toob endaga kaasa mulla 

kvaliteedi languse ja väljakurnamise. Jätkusuutliku kartulikasvatamisel on oluline 

praktiseerida sobivat viljavaheldust koos väetamisega (Tein, Kauer et al. 2014). 

Enam saaki annab kartul kui seda kasvatada liblikõieliste kultuuride järel, praktikas aga 

kasvatatakse pigem tali- või suviteraviljade järel, kuna on leplikum kultuur võrreldes teistega. 

Välistama aga peaks kasvatamise mitmeaastase rohumaa järel, kuna võib esineda naksurlaste 

kahjustust (Külvikord ja… 2003 ). 

 

 

1.2.4 Väetamine 

 

Kuna kartul on üks suuresaagilisemaid põllukultuure siis vajab ta ka normaalse saagi 

moodustamiseks suhteliselt palju toitaineid (Kuldkepp, Roostalu 2002). Tasakaalustatud 

toitainete optimaalsel kasutamisel on võimalik saada suurt saaki ja kvaliteetseid mugulaid 

(Lutaladio et al 2009). Väetise vajadus kartulipõllul sõltub suuresti põllu väetistarbest, 

planeeritava saagiga mullast eemaldatavate toiteelementide kogusest, saagi kasutamise 

otstarbest ning väetise andmise ajast ja viisist (Kuldkepp, Roostalu 2002). 

Lämmastiku vajadus varjeerub 100-300 kg ha-1 vahel, vastavalt mullastiku kvaliteedist ja 

kartulisordist (Lutaladio et al. 2009). Selleks, et saada suuri saake peab mulda viidama 

mineraal väetiste lämmastikukogused olema vähemalt 50 kg ha-1–le. Samas lämmastikuga 

üleväetamisel pikal perioodil hakkab kartul toitaineid liigtarbima, kuna need on suurtes 

kogustes kergesti kättesaadavad ning see läbi muutub muld toitainetevaeseks (Tein 2015). 
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Lisaks lämmastikule on fosfor samuti üks tähtasmaid toiteelemente, fosfor aitab kaasa 

kartulitaimede kasvule ja mugulate kiirele arenengule. Ta suurendab mugulate kuivaine 

sisaldust ja parandab  hoiustamis kvaliteeti (Lutaladio et al. 2009). Mullad kus on suurem 

fosfori kättesaadavus vähendavad kartuli taimes mangaani ja tsingi sisaldust ning mugulates 

mangaani sisaldust (Fernandes et al. 2017). 

Kolmandaks tähtsamaks makroelemendiks on kaalium. Kaalium suurendab saagikust, 

parandab mugulate kvaliteeti. Piisavas koguses kaalium suurendab mehaanilise vigastuse 

kindlust ning stressi taluvust (Lutaladio et al. 2009). Kartuli keemiline koostis sõltub 

kaaliumiga väetamise kogusest ja viisist (Quadros, Iung 2009). 

Mahekartuli tootmisel mineralväetised ei ole lubatud. Alternatiiviks sellele on orgaanilised 

väetised. Siia alla kuuluvad esmajärjekorras sõnnik, virts, väetusturvas, 

põllumajandussaaduste töötlemise jääkproduktid, mitmesugused kompostid, adru reovee 

setted jt. 

Orgaaniliste väetiste süstemaatiline kasutamine aitab parandada ja säilitada mulla struktuuri. 

Aktiveerivad mikrobioloogilisi protsesse mullas ja loovad head tingimused taimede 

toitumiseks. Lisaks suurendab orgaaniline väetis mulla huumusesisaldust. Ka sisaldavad nad 

taimedele kõiki vajalike toitaineid ning orgaaniliste väetiste kasutamine suurendab ka 

mineraalväetiste efektiivsust (Kärblane 1996). 

Uuringud on näidanud, et kui kasutada mahekartuli tootmisel orgaanilist kompostväetis 23,8 

tonni hektarile siis võivad tulemused olla saagikuse ja kvaliteedi kohta võrdväärsed 

mineraalväetiste kasutamisega (El-Sayed, Hassan 2015). 

 

1.2.5 Taimekaitse 

 

Taimekaitse ülesandeks on taimekahjuritest, -haigustest ja umbrohtudest tulenevate 

kahjustuste nagu saagi alanemine ja kvaliteedi langus, ärahoidmine või vähendamine (Lõiveke 

1995) Kartuli kahjuritele on mitmeid tõrjeliike, nagu: agrotehniline , mehaaniline, bioloogiline 

ja keemiline tõrje. Haiguste tõrjeks saab kasutada keemilist tõrjet. Kuid haiguste ennetamiseks 
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tuleks kasutada ka puhast ja haigusekindlat seemet, piisavalt väetada ning täita 

sanitaarnõudeid. Umbrohtumisega saab võidelda nii keemiliselt kui ka mehhaaniliselt. 

Ühaenam pooldatakse sellist taimekaitset, mis tagab taimekahjustajate efektiivse tõrje ja 

samas väldib keskkonna saastamist tõrjevahenditega ehk integreeritud taimekaitse, kus 

oskuslikult erinevate taimekaitsevõte kombineeritud kasutamisega saavutatakse kahjustajate 

tõrje parim tulemus ning sellega ei kaasneb minimaalne risk kasulikele organismidele ning 

keskkonnale (Lõiveke 1995). 

Kartuli-lehemädanik, tõusmepõletik, mustkärn ja harilik kärn on enimlevinumad 

kartulihaigused, mis mõjutavad kartuli saaki ja selle kvaliteeti. Putukatest on suurimad 

kahjustajad, naksurlase vastne traatuss ja kartulimardikas (Mahepõllumajanduslik 

kartulikasvatus 2010). 

Kogu kartuli kasvuperioodi vältel võib fungitsiide, insektitsiide ja molluskitsiide kasutada 

mullatekkeliste haiguste ja kahjurite tõrjeks. Hahjurite tõrjumisel tuleb vältida pidevalt ühe ja 

sama preparaadi kasutamist, kuna putukatel võib tekib kiirelt toimeaine suhtes resistentsus. 

Kahjurite tõrjeks tuleks soodustada kasurputukate nagu lepatriinu ja kiilassilma vastsed jne, 

teket (Tein 2014). 

 

1.2.6 Saagi koristamine ja säilitamine 

 

Kartuli koristusaja valikul tuleb lähtuda kasvatamise eesmärgist. Optimaalne 

koristusküpsuseks peetakse aega, kui avaldub kartulitaime pealsete kuivamine ja kartuli koore 

tihenemine ehk kinnijäämine ning mugulad eralduvad raputamisel kergesti stoolonite küljest. 

Et vältida kartuli nakatumist seenhaigustesse võib seemnekartulid koristada enne tehnilise 

küpsuse saavutamist (Aamisepp 1989). Kartuli küpsuse tagab see, kui kaks nädalat enne 

koristust on pealsete elutegevus lõppenud. Kartuleid koristatakse suurtööstustes kombainidega 

ja talumajapidamistes kasutatakse viisi, mille käigus aetakse vaod lahti masinaga ja kartul 

korjatakse käsitsi maapinnalt. Selline viis kahjustab vähem mugulaid ja juba koristuse aegselt 

saab sorteerida mugulad suuruse järgi ning vigastatud mugulad eemaldada (Tein 2014). 

Kombainiga koristades rappuvad kartulid rohkem ja vigastuse oht on suurem kui käsitsi 
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korjates. Kvaliteeti mõjutab ka koristusaegne mulla niiskuse sisaldus, näiteks kuivast mullast 

kartuleid kombainiga koristades saavad muguluda rohkem kahjustada kui niiskest mullast 

(Bentini et al. 2006). 

Säilituse eesmärgiks on hoida kartul võimalikult kaua kvaliteetsena ning säilitamiskaod 

võimalikult madalad. Respiratsiooni (hingamine) ja transpiratsioon (vee aurustumine) on ühed 

olulisemad tegurid, mis vähendavad hoiustamisel mugulate kvaliteeti. Nende kahe mõju 

vähendamiseks tuleks säilitusruumi temperatuuri hoida madala ning niiskusesisaldust 

kõrgemal (Tein 2014). Seemekartuli säilitus temperatuur jääb olenevalt sordist 3-4ºC vahele ja 

lauakartulil 4-6ºC vahele. Tarbimisväärtus pikeneb ja massikadu väheneb 92% õhu relatiivse 

niiskuse juure (Tartlan 2002). 

Kartuli säilitamisel on oluline kinni pidada fütosanitaar reeglitest, et takistada haiguste 

avaldumist ja levikut. Kui kartulihoidla puitkonstruktsioonidel kasutada 

desinfektsioonivahendeid siis on võimalik patogeen edukalt kõrvaldada ja vältida nende 

levikud, ning see läbi tagada haigustevabam kartulite säilitamine (Fehres, Linkies 2018). 

 

 

1.3 Kartulimugula keemilinekoostis 

 

Kartulimugulate keemiline koostis on suuresti varieeruv lähtuvalt sordist ja geneetilisest 

päritolust. Väga palju mõjutab aga mugulate sisaldust nende küpsusaste , erinevad 

keskkonnatingimused, agrotehnika, taime tervislik seisund jne (Jõudu 2002). 

Kartulimugulas on ohtralt vitamiine ja mineraale, mis on vajalikud inimese tervisele. 

Keskmise suurusega kartul sisaldab rohkelt kaaliumi ja C-vitamiini, millega saaks katta pool 

vajaminevast päevasest C-vitamiini kogusest inimesele. Lisaks on kartulimugulas palju B-

vitamiini ja mineraalaineid nagu  fosfor ja magneesium. Suurema osa keemilisest koostisest 

mugulas moodustab vesi 72-75%. Tärklise osakaal on 16-20% , proteiini 2,0-2,5% , kiude 1,0-

1,8% ja rasvhappeid 0,15% (New light… 2009). 
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Toitainete kättesaadavus mullast mõjutab suuresti mugulate keemilistkoostist. Katsed on 

näidanud, et kui mullas on hea fosfori kättesaadavus siis nende kartulitaimede mugulad on 

kõrgema kuivaine, tärklise ja valgu sisaldusega ning madalama üldsuhkru sisaldusega (Leonel, 

et al. 2017). 

Kartul sisaldab samuti rohkelt tärklis. Tärklis on üks põhikomponente kuivaine koostises. 

Tärklis koosneb glükoosi molekulide polümeeridena ja põhivormideks on amüloos 10-17 % ja 

amülopektiin 87-80%. Tärklise jaotus mugulas on ebaühtlane ja kasvuperioodil erinev. 

Mugula arenemise algperioodil on tärkliseterad rakkudes väikesed, mugula kasvuga koos nad 

suurenevad ja tärklisetera kasvamisega suureneb ka tärklise sisaldus mugulas. Tärkliseterade 

struktuur, suur, arvukus ja jaotumine mugulas mõjutavad mitmeid kvaliteedi näitajaid. 

Sealhulgas mugula vastupanu vigastustele, milline on kartuli kvaliteet värskelt ja keedetult 

ning selle konsistentsi ja maitset. Tärklisesisaldust ja selle kvaliteeti mugulas mõjutavad 

mitmed tegurid nagu näiteks sordi iseärasused, klimaatilised ja agroökonoomilised 

tingimused, agrotehnika, väetamine, mugulate valmivus, säilitamistingimused jne 

(Vreugdenhil, Bradshaw 2007; Jõudu 2002). 

Orgaaniliselt kasvatatud kartulitaimede toorvalgu ja valgu sisaldus mugulates on suurem 

võrreldes tavaviljelusega. Mugulate koostise loomisel on oluline tasakaalustatud taimede 

toitumine. Mineraalväetiste kasutamisel (eriti üle väetamisel) aga on kalduvus koguneda 

nitraatidel mugulatesse (Brocic, Milosevic 2008). 
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2 METOODIKA 

 

2.1 Katse kirjeldus 

 

Põldkatse on läbi viidud Eesti Maaülikooli Põllumajanduse- ja keskkonnainstituudi Rõhu 

katsejaama Eerika katsepõldudel. Kartul on üks kultuur 5-väljalisest külvikorra katsest. 

Mitmeväljalise külvikorrakatse süsteem rajati juba aastal 2008, et uurida viljelussüsteemide 

mõju 5-le erinevale põllukultuurile. Käesolevas töös on kasutatud aastal 2017 kogutud 

katseandmeid. 

Külvikorras kasvatatavad kultuurid: oder allakülviga (Hordeum vulgare), punane ristik 

(Trifolium pratense), talininsu (Triticum aestivum), hernes (Pisum sativum) ja kartul (Solanum 

tuberosum).  

Katses uuriti tavaviljeluse (4 erinevat) - ja maheviljelusviise (3 erinevat) mõju 

kartulikasvatusele, katse oli neljas korduses. 

Tavaviljeluse varjandid olid järgmised: 

N0- selles variandis ei kasutatud väetiseid, kuid teostatid keemilist tõrjet ja oli osa külvikorrast 

N50- see variant sai kasvuperioodi peale kokku 50 kg N ha-1, lisaks keemilist tõrjet ja oli osa 

külvikorrast; 

N100- variant sai  kasvuperioodi peale kokku 100 kg N ha-1, lisaks keemilist tõrjet ja oli osa 

külvikorrast; 

N150- variandi lämmastiku koguseks oli kokku 150 kg N ha-1, samuti teostati keemilist tõrjet 

ja oli osa külvikorrast. 

Maheviljelusviisid : 

M0- maheviljelusviis, kus ei kasutataud ei orgaanilist väetist ega vahekultuuri, taimekaitset ei 

teostatud; 

MⅠ- ei väetatud ega tehtud taimekaitset, kasutati vahekultuuri; 
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MⅡ- kasutati vahekultuuri, taimekaitset ei tehtud. Kevadel anti komposteerunud 

laudasõnnikut normiga 20 t ha-1. 

Ka mahe varientides järgiti külvikorda. 

Katses kasutati kartuli sorti “Maret”, mis on vastupidav viirushaigustesse ja mustakärna 

nakatumisele. Teiste varajaste sortidega võrreldes nakatub ta vähem lehe- ja 

mugulamädanikku.  Kaubandusliku mugulate osakaal saagist on kõrge. Peetakse heaks 

lauakartuliks, lisaks oma keskmiselt kuni kõrge tärklisesisaldusele sobin ka hästi 

kartulikõpsude tegemiseks (Sortide nimetused 2003). 

 

 

2.2 Ilmastik 

 

Kartuli kasvatuse seisukohalt on suur osakaal saagi kujunemisel temperatuuril ja sademetel. 

Tabelis 1 on välja toodu aasta 2017 ja aastate 1969-2017 nelja kuu keskmised temperatuurid ja 

sademed, jaotatuna dekaadideks. Võrreldes sademete hulka antud katse ajal ja pikaajalise 

tulemuse keskmisena siis mai kuus on aastal 2017 sademeid vähem ülejäänud aastast jääb 

sademete hulk samadesse vahemikesse. Väljaarvatud juuni II dekaad kus sademeid oli üle 50 

mm ning juuli III dekaad kus oli sademeid ainul 2,3 mm 1969-2017 aastate keskmine aga 

sellel ajal 24,4 mm. Aasta 2017 keskmine sademete kogus jäi veidi alla vajaliku normi 

kartulikasvatuseks saviliiv muldadel. Keskmine temperatuur oli aastal 2017 väiksem kui 

aastate 1969-2017 keskmine. Kasvuaegselt on temperatuurinäit jäänud samase vahemikku, 

varieerudes ainult paari kraadiga. Kui vaadelda aastate 1969-2017 keskmisi näite siis aastal 

2017 oli külmem.  
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Tabel 1. Sademete ja temperatuuride keskmised näidud aastal 2017 ja aastatel 1969-2017 

 

Kuu 

 

Dekaad 

Sademete keskmine, mm Keskmine temperatuur, ºC 

2017 1969-2017 2017 1969-2017 

Mai I   1,4 12,2   6,7   9,7 

 II   1,0 21,7 10,7 11,5 

 III 13,1 21,7 13.3 13,0 

Juuni I 18,1 19,5 12,3 15,0 

 II 54,3 29,7 15,8 15,1 

 III 21,8 28,5 13,8 16,2 

Juuli I 17,8 20,8 14,6 17,3 

 II 40,6 24,9 15,4 17,3 

 III 23,0 24,4 17,7 18,0 

August I 42,5 31,8 17,8 17,7 

 II 33,7 27,9 18,7 16,2 

 III 30,0 27,9 14,0 14,7 

 

 

2.3 Katse koha mullastik 

 

Maa-ameti kaardirakenduse järgi on alal,  kus katse läbi viidi näivleetunud muld, mille lõimis 

on ülemistes kihtides saviliiv. Antud muld on üle keskmise viljakas ja kuna teda on kerge 

harida tänu oma lõimisele, milleks on valdavalt saviliiv ja kerge liivsavi, sobib ta väga hästi 

rühvelkultuuridele nagu kartul. Raskemaks muudab harimise ja saagi koristuse ajuti tekkiv 

ülavesi. Miinusteks on veel väike huumusesisaldus ja aeglane mullapinna tahenemine ning 

kevadel mulla soojenemine (Penu 2005). 

Aastal 2017 tehtud mullaproovis oli pHKCI 5,94, P 100,5 mg kg-1, K 127,2 mg kg-1, Mg 168,7 

mg kg-1 ja Ca 1404,9 mg kg-1. Kui võtta arvesse Mehlich 3 meetodil määratud väetustarvet siis 

antud tulemuste põhjal mulla fosfori vajadus on väike, kaaliumi vajadus keskmine ja 

magneesiumi tarve mullas väga väike. Huumuse sisalduse protsent oli 2,4 ning süsiniku ja 

lämmastiku suhe 13,4, mis on väga hea taimede seisukohalt kuna alla 20 C:N suhte näiduga 
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kulgeb lämmastikühendite mineraliseerumine soodsalt ja vabanenud ammoniaak oksüdeerub 

lämmastikhappeks, mis on taimedele kergemini kättesaadav ja omastatav. Optimaalseks 

näiduks mulla orgaanilise aine süsiniku ja lämmastiku suhtes peetakse umbes 10-t. Kui see 

näit on üle kümne siis tekib kõrgematel taimedel lämmastikupuudus (Kõlli 2012). 

 

 

2.4 Tehtud tööd katsepõllul 

 

2017 aasta kartulikasvatuseks alustati juba eelneva aasta sügisel, kui pritsiti tavavilielus 

katselappe herbitsiidiga Raundup Flexiga (3,0 l ha-1), et vähendada umbrohtumist. Kevadised 

tööd põllul algasid tavapõllu mulla libistamisega ning maheviljelus variandile MII anti 20 t ha-

1 komposteerunud laudasõnnikut. Järgnes freesimine, kultiveerimine ja kartulivagude ajamine. 

15. mail pandi maha kartul sort “Maret”. Külviaegselt said tavaviljelus viisid PK vajaduste 

rahuldamiseks, väljaarvatud kontroll variant N0, Cropcare PK 8-11-23 väetist normiga 500 kg 

ha-1. Seega variandid N1-N3 said N40P25K95. Lisaks sellele kasvuaegselt anti N50-le juurde 10 

kg ha-1, N100-le 60 kg ha-1 ning N150-le 60 kg ha-1 ja 50 kg ha-1 ammoonium salpeeter 

(AN34) lämmastikväetist N vajaduse rahuldamiseks. Agrotehnilistest töödest teostati kord 

äestamine ja kolm korda muldamist. Lehemädaniku tõrjeks pritsiti kahel korral preparadiga 

Ridomil Gold MZ 68 WG (normiga 2,5 kg ha-1. 28. augustil koristati mahekartul ja külvati 

MI-le ja MII-le vahekultuur rukis. Tavakartul koristati põllult 2. september. 

 

 

2.5 Kartulitaime ja mugula analüüsid 

 

Kartuli vegetatsioon perioodi ajal viidi läbi 4 kasvudünaamikat, kus võeti kõikidelt 

katselappidelt 4 järjestikust taime, koos maapealsete ja maaluste taimeosadega. 

Kasvudünaamikad teostati 11., 25. juunil ning 8. ja 22. augustil. Saadud mugulad sorditi 

läbimõõdu järgi , et arvutada välja kaubandusliku mugula, läbimõõt 35 mm ja suurem, 
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osakaal. Lisaks määrati kuivainesisaldus kõikidest kartulitaime osadest. Kuivaine 

määramiseks pesti mugulad, lõigati tükkideks ja kuvatati 48 tundi 80ºC juures. Kartuli 

koristusel arvutati kogu saak. Tärklise sisaldus mõõdeti Parovi kaaluga (Viileberg 1976). 

Tärklise kogu saagi arvutamisel võeti arvesse mugulate kogu saak ja tärklise protsent. Laboris 

määrati süsiniku- ja lämmastikusisaldus kuivpõletusmeetodil elementanalüsaatoril VarioMAX 

CNS. 

Andmed töödeldi andmetöötlusprogrammiga Statistica 12 (Tukey HSD test) (Statsoft, 2005). 

Variantide vahel on märgitud statistiliselt usutavad erinevused (p < 0,05) erinevate tähtedega. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1 Kartuli kogusaak ja kaubandusliku mugula osakaal saagist, erinevatel 

viljelusviisidel 

 

Antud katses andis kõige suuremat saaki tavaviljelusviis N3, millele oli antud lämmastiku 150 

kg ha-1. Ja kõige vähem mahe variant M0, millel ei olnud kasutaud ei vahekultuuri ega 

sõnnikut. Antud katseaastal on kaks mahe varianti M1 ning M2,  andnud sama ja isegi rohkem 

saaki, kui ilma lämmastikuta viljelusviis N0. Sarnaseid tulemusi on andnud ka 2012 aasta 

katse, kui head ilmastiku tingimused mõjutasid mahedakartuli saaki positiivsemalt kui 

lämmastikuta tavaviljelusviisi (Eremeev et al. 2017). 

 

Joonis 1. Kartuli saak t ha-1 erinevate viljelusviisidega. Vearibad joonisel tähistavad 

standardviga. Statistiliselt usutavad erinevused (p < 0,05) tulpadel on märgitud erinevate 

tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 
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Tulemustes saab järeldada , et mineraalväetiste kasutamine annab statistiliselt suurema saagi 

kui lämmastikuta kasvatatud mahekartuli katse. Samas on aga ka usutavus M2 ja N1 variandi 

vahel, millest võib järeldada, et lämmastik väetis mõjutab usutavalt saaki. 

Kartulitootjate seisukohalt on lisaks saagile ka oluline mugulate kaubanduslik kvaliteet. 

Joonisel 2 on välja toodud kaubandusliku mugula saak ja joonisel 3, müügikõlbliku mugula 

protsent kogusaagist. Kõige suurema kaubanduslik saak oli N3 tava variandil ja väikseim M0 

mahe  variandil.  

 

Joonis 2. Mugula kaubanduslik saak aastal 2017, erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel 

tähistavad standardviga. Statistiliselt usutavad erinevused (p < 0,05) tulpadel on märgitud 

erinevate tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

Kuigi N3 variant, mis sai kõige rohkem lämmastiku siis jooniselt 3 on näha, et N2 variant , 

millel anti lämmastikku 100 kg ha-1, on kaubanduslike mugulate protsent ehk osakaal suurem 

kui on seda N3 puhul. kõige väiksema kaubaliste mugulate protsendiga on M1 variant. Samas 

on kõikide vilielusviiside vahel statistiliselt usutav sarnasus. Ehk siis protsendi suurusjärk 

kogu saagist, mis sobis kaubanduslikuks mugulaks, oli kõikidel viljelusviisidel sarnane, üle 

90%. Kartuli tootjale on see väga hea tulemus. 
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Joonis 3. Kaubandusliku mugula protsent kogusaagist erinevatel viljelusviisidel. Vearibad 

joonisel tähistavad standardviga. Statistiliselt usutavad erinevused (p < 0,05) tulpadel on 

märgitud erinevate tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

Kaubanduslikuks sobivateks kartuliteks loeti mugulaid mille läbimõõt oli 35 mm ja rohkem.  

 

 

3.2 Tärklisesisaldus mugulas  

 

Tärklisesisaldus kartulis on üli oluline, kuna see on põhikomponent kuivaines. Lisaks 

toodetakse kartulist tärklist, mida me saame kasutada mitmetel eesmärkidel nagu näiteks 

toiduaine tööstuses või siis paberitootmisel. Keskmiselt on ühes mugulas tärklist 8,0–29,4% 

(Solovjeva 2004). Joonisel 4 on välja toodud viljelusviiside mõju tärklisesisalduse kogusele 

mugulas. Kõige suurema tärklisesisaldusega on katsevariandid millele ei ole lämmastikväetist 

antud ja väiksemad lämmastiku saanud variandid. Kõige väiksema tärklisesisaldusega on 

viljelusviis, mis sai enim lämmastikväetist. Tulemuste põhjal saab järeldada, et 

lämmastikväetiste kasutamine usutavalt mõjutab tärklisesisaldust mugulas.  
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Joonis 4. Tärklisesisalduse protsent mugulas erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel 

tähistavad standardviga. Statistiliselt usutavad erinevused (p < 0,05) tulpadel on märgitud 

erinevate tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

Olenemata sellest, et tavaviljelus viisidel on protsent väiksem on antud sordil siiski väga hea 

tärklisesisaldus.  

Tärklisesisaldust mõjutab, lisaks väetisele ka ilmastik. Varasematest uurimustöödest on 

järeldatud, et kuivema kasvuperioodiga aastal on väetamisel negatiivne mõju kartulimugulate 

tärklisesisaldusele (Toomsoo 1998).  

 

 

3.3 Nitraatide sisaldus mugulates 

 

Nitraatide sisaldus on mugulates tervise seisukohalt väga oluline. Pidevalt ja liiga suurtes 

kogustes nitraatide ja nitritite sattumine organismi võib põhjustada tervisehäireid ja eriti 

tundlikud on sellele väikelapsed. See pärast ei tohiks toit ühendite lubatud norme ületada. 

Keskmiselt sisaldab kartul 50-1000 mg kg-1 kohta (Elias 2012). 



27 

 

Antud katses on kõikide vilielusviisidel nitraatide sisaldus jäänud alla lubatud normi. Kõige 

väiksem kogus on neid vahekultuuriga mahevariandis. Nitraatide sisaldus kasvab variantidel, 

kus kasutati lämmastikväetiseid. Mida suurema koguse on saanud kartul väetist seda suurem 

on ka tema nitraatide sisaldus. Kõige rohkem on neid leidunud variandis, mis sai lämmastiku 

kasvuperioodi peale kokku 150 kg ha-1, nitraatide kogus 99 mg kg-1. Eelneval aastal samas 

katses oli aga antud variandi nitraatide sisaldus kõigest 54,1 mg kg-1 (Ojasoo 2017). Nitraatide 

tekkimist kartulisse võivad mõjutada mitmed tegurid. 

 

Joonis 5. Nitraatide sisaldus mg kg-1 erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel tähistavad 

standardviga. Statistiliselt usutavad erinevused (p < 0,05) tulpadel on märgitud erinevate 

tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

Olenemata sellest, et N3 variant sisaldab enim nitraate siis jääb selle kogus alla lubatud normi. 

Kindlalt võib antud katsepõhjal väita, et lämmastikväetise, mitte ainult mineraalvätise vaid ka 

sõnniku, kasutamine soodustab nitraatide tekkimist kartulisse.  
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3.4 Fosfori-, kaaliumi- ja lämmastikusisaldus mugulas. 

 

Antud katseaastal viljelusviis ei mõjutanud fosfori sisaldust mugulas. Protsenduaalselt jäi 

fosfori sisaldus kõigis viljelussüsteemides samasse suurusjärku. Kuigi antud katse seda 

tulemust ei kinnita siis kirjanduse andmetel mõjutab mulda viidud  lämmastikväetiste suur 

kogus fosfori sisaldust mugulas negatiivselt (Augustin 1975; Maier et al. 1994). 

 

 

Joonis 6. Fosforisisalduse protsent mugulas erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel 

tähistavad standardviga. Statistiliselt usutavad erinevused (p < 0,05) tulpadel on märgitud 

erinevate tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

Liigne fosfor üldiselt kartulit negatiivselt ei mõjuta , selle puuduses aga areneb taim aeglaselt, 

varred eriti ei harune, mugulaid moodustub vähe, aineringlus taimes on häiritud jne. 

Fosforväetised aitavad leevendada lämmastikväetisega üleväätamise poolt tekitatud 

negatiivseid tagajärgi (Kuldkepp, Roostalu 2002). 
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Kaaliumisisaldust oli suurim N100 ja N150 , kuid statistilist erinevust viljelusviiside vahel, 

antud katseaastal ei esinenud. Kaaliumisisaldus keskmise harimsiviisiga jääb vahemikku 2,6% 

ja 3,6% (Trehan, Sharma 2002), meie katses jäid tulemused alla selle (joonis 7) jäädes 1.86% 

ja 2.04% vahele. 

Kaaliumiga väetamine muudab taime põua ja haiguskindlamaks. Kaalium intensiivistab kartuli 

fotosünteesi ja see läbi lopsakam lehe moodustumist, mis on vastupidavad ebasoodsatele 

ilmastikutingimustele. Kaaliumi üle mannustamisel moodustub mugulaid vähe ning tärklise ja 

kuivainesisaldus jääb madalaks mugulas (Kuldkepp, Roostalu 2002). on leitud, et kaaliumiga 

üleväetamine võib mõjutada negatiivselt kuivainesisaldust kartulis (Westermann et al. 1994). 

 

 

Joonis 7. kaaliumisisalduse protsent mugulas erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel 

tähistavad standardviga. Statistiliselt usutavad erinevused (p < 0,05) tulpadel on märgitud 

erinevate tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

2017 aastal tehtud katseandmete põhjal võib järeldada , et erinevad viljelusviisid ei mõjuta P, 

K sisaldust mugulais. Aastal 2015 avaldatud uurimustöös , mis on tehtud sama katse põhjal , 

järeldati, et uuritud aastate jooksul ei mõjuta erinevad viljelusviisid  kaaliumi ja kaltsiumi 

sisaldust. Küll aga  on neil mõju fosfori ja magneesiumi sisaldusele mugulas (Tein, 2015). 
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Antud katses mõjutas viljelusviis usutavalt lämmastikusisalduse protsenti mugulas. 

Lämmastikusisaldus oli suurim, mineraalväetist saanud tavaviljeluses variantidel ning 

madalaimad sisaldused mahedas (joonis 8).  Mida suurem oli antava lämmastikväetise kogus 

seda suurem oli ka N protsent mugulas. Madalaima lämmastiksisaldusega oli mahevariant M1 

(joonis 8).  

Lämmastikväetised mõjutavad kõige enam saaki ja selle kvaliteeti. Oskuslikult kasutades saab 

tõsta märgatavalt saagikust ja selle kvaliteeti. Kui mineraalset lämmastikku on mullas rohkelt 

siis see tekitab kartulipealsete liigse kasvu. Üleväetamisest lopsakaks kasvanud kartulipealsed 

lamanduvad ja nakatuvad kergemini taimehaigustesse, kuna taimerakud on õhukesed 

(Kuldkepp, Roostalu 2002). 

 

  

Joonis 8. Lämmastikusisalduse protsent mugulas erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel 

tähistavad standardviga. Statistiliselt usutavad erinevused (p < 0,05) tulpadel on märgitud 

erinevate tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

2015 aasta uurimus tööst selgus, et lämmastikväetiste koguste suurendamine ning sellega 

kaasnev mugulate üldlämmastikusisalduse tõus toob kaasa mugulate intensiivsema 
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hõbekärnaga nakatumise (Tein 2015). Kui aga taimed ei saa lämmastikku hästi kätte, siis 

aktiveeruvad patogeenide vastased kaitsemehhanismid,  mis muudavad taime haigustekitajate 

suhtes resistentsemaks (Herms, Mattson 1992). 

 

 

3.5 Erinevate viljelusviisidega mullast väljaviidav fosfor, kaalium ja 

lämmastik 

 

Joonisel 9 on välja toodud tulemused , mis näitavad kui palju eemaldati saagiga mullas 

fosforit. Antud tulemused näitavad, et enim fosforit eemaldas katsevariant N3 ja järgnesid 

teised tavaviljelus viisid kus oli kasutatud mineraalväetiseid. Fosforisisaldus mugulates oli 

kõigis katsevariantides sama. Suurema mullast eemaldatava koguse tingib see, et kartuli saak 

oli mineraalväetist saanud variantides võrreldes teistega tunduvalt suurem ja seega on saagiga 

mullast eemaldatava fosfori kogus suurem. 
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Joonis 9. Saagiga eemaldatav fosfor kg ha-1 erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel 

tähistavad standardviga. Statistiliselt usutavad erinevused (p < 0,05) tulpadel on märgitud 

erinevate tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

Sarnased tulemused tulid ka kaaliumi puhul, joonis 10. Mineraalväetist saanud variantide 

puhul on eemaldatavad kogused suuremad kui teistel. Kõige enam eemaldati kaaliumi mullas 

N3 viljelus variandiga ja kõige vähem M0 mahedast. Statistiliselt usutavalt mõjutas sarnaselt 

kaaliumi eemaldamist mullast variandid M1, M2 ja N0. Aga kuna kaaliumi sisalduse protsent 

oli samuti nii, nagu fosfori puhul, mugulas kõikidel katsevariantidel sama siis saab oletada , et 

väetist saanud tavaviljelus viiside puhul mõjutas eemaldatava Kaaliumi sisaldust siiski saadud 

saagid. Mida rohkem saaki seda rohkem ka mullast fosforit ja kaaliumi eemaldati. 

 

 

Joonis 10. Saagiga eemaldatav kaalium kg ha-1 erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel 

tähistavad standardviga. Statistiliselt usutavad erinevused (p < 0,05) tulpadel on märgitud 

erinevate tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 
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Lämmastikku eemaldas mullast saagiga enim katsevariant N3, lausa 223 kilo lämmastiku 

hektari kohta (joonis 11). Kõige vähem eemaldati saagiga katsevariandi M1-ga. Antud katse 

tulemus näitab, et lämmastikväetise manustatava koguse suurendamisega suureneb ka saagiga 

eemaldatava lämmastiku kogus. Mullast väljaviidud lämmastiku kogus on suurem kasvuajal 

kartulile antud lämmastikväetise kogusest. Kui fosfori ja kaaliumi puhul mõjutas väljaviimist 

viljelusviiside saagikus siis lämmastiku puhul on määravaks ka N sisalduse protsent 

mugulates. Mahedal ja tavaviljeluse kontrollvariandi puhul usutavat erinevust mullast saagiga 

eemladatava lämmastiku koguse suhtes ei ole. Küll aga mõjutab antud lämmastikväetise kogus 

saagiga eemaldatava N kogust. Tavaviljeluse kogused võrreldes mahedaga on nii suured kuna 

juba mugulates endis oli sisalduse protsent suurem ja mineraalväetist saanud katsevariandid 

andis ka suuremat saaki. 

 

 

Joonis 11. Saagiga eemaldatav lämmastik kg ha-1 erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel 

tähistavad standardviga. Statistiliselt usutavad erinevused (p < 0,05) tulpadel on märgitud 

erinevate tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

Kartulikasvatus vajab rohkelt toitaineid, mistõttu tuleb tähelepanu pöörata mulla kvaliteedile, 

kuna toitaineid eemaldatakse põllult koos mugulate saagikoristusega. Kui toitained on 
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ebapiisavalt, võetakse taimede poolt kasutusse mulla ressursse. Seetõttu võib mullast aja 

jooksul toitaineid märgatavalt väheneda. Mõnel juhul võivad taimed toitaineid liiga palju ära 

kasutada isegi siis, kui on olemas piisavalt toitaineid, mis võib samuti endaga kaasa tuua mulla 

välja kurnamise. Kõige suuremas ohus mulla väljakurnamise ees on viljelusvariant mis saab 

rohkel lämmastiku ja mahepõllud kus ei anta mingeid väetiseid ega kasutata vahekultuure 

(Tein et al. 2014).  

Õige väetusnormi valimine on tähtis nii kasvatatava kultuuri kui ka keskkonna seisukohalt. Ei 

ole mõistlik mineraalväetiseid mittekasutada ja orgaanilisi väetiseid kasutada vähesel määral, 

kuna selline teguviis toob endaga kaasa nii saagi kui ka mullaviljakus languse (Toomsoo 

1997). 
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4 JÄRELDUSED 

 

Tootlikuks kartulikasvatamiseks on vaja oskuslikult kasutada teadmisi mullaharimise, 

külvikorra, väetamise ja nii edasi kohta, et tagada kõrge ja kvaliteetne saak. Lisaks peab 

arvestama asjaoludega, mis ei ole põllumehest sõltuvad nagu mulla liik ja ilmastik. 

2017 aasta katses uuritud tulemused näitasid, et kui suurendada lämmastikväetiste kogust 

suureneb saak ja ka kaubandusliku mugula saak. Kaubanduslikku mugula osakaalu kogu 

saagist aga vilielusviis üksi ei mõjuta, erinevus tuleb selle arvelt, et saagid ise olid lihtsalt 

suuremad. Mineraalväetiste kasutamine suurendas aga nitraatide sisaldust mugulas ning 

tärklise sisaldus oli neis variantides väikseim võrreldes mahedaga ja tavaviljeluse 

kontrollvariandiga. Tärklisesisaldus oli suurim mahekartulil. 

Antud tööst võib järeldada ka seda, et erinevad vilielusviisid ei mõjutanud usutavalt mingil 

määral fosfori ja kaaliumi sisaldust mugulas. Kõikides katsevariantides jäid tulemused 

samasse suurusjärku. Lämmastikusisalduse protsent aga erines tunduvalt maheviljeluse ja 

tavavilielus variantide vahel. Mineraalväetist saanud kartulitel oli sisalduse protsent kordades 

kõrgem, sellest võib ka järeldada, et mineraalväetiste kasutamine tõstab lämmastikusisalduse 

kogust mugulas. 

Mullast väljaviidavate Fosfori, kaaliumi ja lämmastiku kogused olid kõige suuremad 

tavavilielus süsteemidel, kus kasutati mineraalväetist. Kuigi fosfori ja kaaliumi kogused 

mugulates olid sarnased siis väljaviidavate toitainete kogust mõjutas antud varianditelt saadud 

suur saagikus. 

Antud tööst saab järeldada, et tavatootmine on efektiivsem, kuid kui soovitakse saad siiski 

mugulakoostise poolest kvaliteetsemat või tervislikumat kartulit siis oleks mõistlik väetada 

vähem või eelistada mahetootmist. 
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KOKKUVÕTE 

 

Töö eesmärgiks oli uurida erinevate viljelussüsteemide mõju tärklisesisaldusele, 

toitainetesisaldusele ja nitraatide sisaldusele ning kuidas mõjutab viljelussüsteem kartuli saaki. 

Antud uurimustöö katse viidi läbi Eesti Maaülikooli Põllumajanduse- ja keskkonnainstituudi 

Rõhu katsejaama Eerika katsepõldudel, kus kartul on üks kultuur 5-väljalisest külvikorra 

katsest. Käesolevas töös kasutati aastal 2017 kogutud katseandmeid. 

Katses uuriti tavaviljeluse (4 erinevat) – ja maheviljelusviise (3 erinevat) mõju 

kartulikasvatusele. Kõik katsed olid neljas korduses. 4 tavaviljeluse süsteemi erinesid 

üksteisest antavate lämmastiku normide poolest: N0 (N0P0K0); N1 (N50P25K95); N2 

(N100P25K95); N3 (N150P25K95). Maheviljeluse süsteemid olid M0 – maheviljeluse 

kontrollsüsteem, M1 – maheviljelusesüsteem, kus kasvatati lisaks talviseid vahekultuure, M2 

– maheviljelusesüsteem, milles kasutati samuti talviseid vahekultuure ning lisaks anti kartulile 

kevadel orgaanilist sõnnikut normiga 20 t ha-1.  

Antud katses andis enim saaki N3 variant (58 t ha-1) ja vähima saagikusega oli M0 (28,3  

t ha-1), enam ja vähim saakide vahe oli kahekordne. Kaubanduslikumugula osakaal kõigis 

süsteemides oli 90% ringis, kuid suurim kaubanduslik saak oli katsevariandi suure saagikuse 

tõttu samuti N3 variandil. 

Tärklisesisaldus oli suurim aga mahekartuli süsteemidel (20,5% mugulas) ja väiksema 

sisaldusega olid tavaviljeluse lämmastikväetise variandid, N3 kõigest 17,7 protsenti. Nitraatide 

sisaldus aga oli jälle suurem tavavilieluses N3 variandis oli see 99,0 mg kg-1 ja M1 ainult 

20,5mg kg-1. Mahe kartulis oli ligi 5 korda väiksem nitraatide sisaldus, kui seda oli N3, 

tavaviljelus variandis.  

Fosfori ja kaaliumi sisaldused mugulas jäid kõigis süsteemides võrdselt samale tasemele. 

Suurem vahe mugula sisalduses oli lämmastikul, kus tavaviljeluses olid suuremad 

lämmastiksisalduse protsendid kui seda oli mahedas ja tavaviljeluse kontrollvariandis. 
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Suurima lämmastikusisaldusega oli katsevariant N3 (1,52%) ja väikseim oli sisaldus 

katsevariandis M1 (0,77%).  

Mullast eemaldas enim toitaineid antud katses N3 variant (P 43,1 kg ha-1, K 297 kg ha-1 ja N 

223,6 kg ha-1) ja kõige vähem viis saagiga mullas välja toitaineid katsevariant M1 (P 22,1 kg 

ha-1, K 163 kg ha-1 ja N 67,3 kg ha-1) 

Antud uurimustööks püstitatud hüpotees, et viljelusviisid mõjutavad kartuli saagikust, leidis 

kinnitust. Suurendades väetiste kogust ja kasutades vahekultuure on võimalik saada suuremaid 

saake. Ja hüpotees, et vilielusviis mõjutab mugulate toitainete, nitraatide ja tärklisesisaldust 

vastab samuti tõele nitraatide, tärklisesisalduse ja lämmastiku suhtes. Kuid antud uurimustöö 

ei andnud kinnitust, et viljelusviis mõjutab toitainete fosfor ja kaalium sisaldust mugulas. 
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SUMMARY 

 

The objective of the current study was to investigate the effect of different cropping systems 

on the content of starch, nutrient and nitrate of the potato tubers as well as yield.  

The experiment was carried out at the Estonian University of Life Sciences on the Erika test 

site of Rõhu experimental station in 2017. There were five crops in rotation including potato. 

The experiment included 4 conventional and 3 organic farming systems. All tests were in 4 

replications. 4 conventional farming systems were different regarding the application rate of 

the mineral nitrogen as follows: N0 (N0P0K0); N1 (N50P25K95); N2 (N100P25K95); N3 

(N150P25K95). The organic farming systems were as follows: M0 – organic control system, M1 

– organic farming system, which included winter cover crops, M2 – organic farming system, 

which included winter cover crops and the potato was fertilized with organic manure (20  

t ha-1) in the spring. 

The highest yield was in the conventional system N3 (58.0 t ha-1) and the lowest was in the 

organic system M0 (28.3 t ha-1), furthermore the least yield difference was double. The 

percentage of commercial potato was about 90% in all systems, but highest was in N3 due to 

higher yield.  

The percentage of starch was highest in organically grown potatoes (20.5%) and the lowest 

contents were in conventional farming systems with the application of nitrogen fertilizers. For 

the N3 conventional system, it was only 17.7%. Nitrate content was highest in conventional 

system N3 (99.0 mg kg-1) and the lowest was in M1 (20.5mg kg-1). Organically grown potato 

tubers had about 5 times lower nitrate content compared to conventional system N3. 

The concentration of phosphorus and potassium was the same in all systems. Highest 

difference between the systems was in nitrogen contents of the tubers. Conventional systems 

had higher percentages of nitrogen compared to organic and conventional control systems. 

Highest nitrogen content was in N3 (1.52%) and the lowest was in M1 (0.77%). 
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The soil nutrient contents decreased the most in the conventional farming system N3 (P 43.1 

kg ha-1, K 297.0 kg ha-1 and N 223.6 kg ha-1) and the least in the organic system M1 (P 22.1 

kg ha-1, K 163.0 kg ha-1 and N 67.3 kg ha-1). 

The results of this thesis confirmed the hypothesis that farming systems influence potato yield. 

It is possible to get higher yields by increasing the application rates of fertilizers and by 

growing cover crops. Also, the results confirmed the hypothesis that farming systems 

influence nitrate, starch and nitrogen content. But the results revealed that the cropping 

systems did not influence the content of phosphorus and potassium in the potato tubers. 
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