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Rapsitaim on maailmas üks olulisemaid õlikultuure. Rapsitaime ehituse uurimisega on 

tegeletud vähem kui teraviljadega. Töö eesmärgiks on uurida, kas ja kuidas rapsitaime 

ehituslikud parameetrid pärsivad taime saagikust.  

Töös uuritakse teaduskirjanduse andmete põhjal, kuidas taime ehituslikud parameetrid 

mõjutavad saagikomponentide moodustumist ning saagikust. Lisaks analüüsitakse 

Põllumajandusuuringute Keskuse katsekeskuste andmebaasi põhjal rapsisortide väliskuju, 

erinevate saagikomponentide ja saagikuse muutusi ning omavahelisi seoseid. Neid 

parameetreid analüüsiti programmis MS Excel.  

Töös selgub, et lühem taimik moodustab kvaliteetsemat saaki ning teeb seda 

efektiivsemalt. Rapsitaime kõtrade ja lehtede asendi muutmisel on võimalik taimikusse 

langeva valguse kogust suurendada ning seeläbi tõuseks fotosünteesi efektiivsus kogu 

taimes. 
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singled out that affect the relationships between canopy architecture and seed yield. One 

important change included the leaf and pod angle on the main stem to provide more light 

intercepted by the canopy. Concerning the rapeseed yield, also the plant height is a vital 

factor as the remobilisation of assimilates is dependent on the lenght of pathways. Also, it 

was found that excessive temperature limits the remobilisation of assimilates to the upper 

part of a rapeseed plant which decreases the seed mass and quality. With more variative 

weather conditions it is more difficult to find cultivars suitable for specific growth 

environments. On the other hand the wide genetic basis of rapeseeds provides good 
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SISSEJUHATUS 

 

Raps on maailmas üks enim kasvatatavaid õlikultuure. Rapsitaimi nähakse põllumeeste 

poolt kui kasumlikke taimi, mis võivad tagada majanduslikku edu. Rapsi kasvatamisega on 

seotud aga ka erinevad riskid. Rapsitaime ehitusele on, võrreldes teraviljadega, aretuses vähe 

tähelepanu pööratud. Rapsi väliskujuga seotud parameetrite (taime kõrgus, produktiivse osa 

suurus, külgvõrsete moodustamise võime, kõtrade asend varrel) ning neist tulenevalt 

erinevate saagikomponentide omavahelise vahekorra osas mitmeid probleemkohti, mida 

edaspidi saagikuse suurendamiseks saaks parandada. Üheks väljundiks, hindamaks 

tootmissisendite ja saadava tulu vahekorda, on koristusindeks. Teraviljade koristusindeksid 

on tunduvalt suuremad kui rapsi omad. Rapsi edasise aretusega oleks võimalik luua sorte, 

mis kasutavad paremini ära oma saagipotentsiaali ning ei too endaga kaasa suuri riske. 

Rapsitaime välisehituse  puudujääkidest on tingitud näiteks valguse ebaühtlane jaotumine 

taimikus, seemnete ebaühtlane valmimine, varisemine ja koristusjärgne kvaliteet. 

Rapsitaime ehituses sobivate muudatuste saavutamiseks tuleks taimeehitust uurida erinevate 

faktorite koosmõjul. Taime kasvu ning arengut (väliskuju) mõjutavad nii kliima, mullastik, 

agronoomilised võtted kui ka taime geneetilised omadused. Erinevatesse keskkondadesse 

sobiv ideaalne taimekuju ja selle moodustumise ajastus on erinevates regioonides kindlasti 

mõnevõrra erinev ning ülal nimetatud üldiste probleemide lahendamiseks on oluline uurida 

taime ehituslike parameetrite ja saagikuse vahelisi seoseid. 

Uurimistöö hüpotees - rapsitaime ehituslike komponentide muutmisega on võimalik 

saagikust tõsta. 

Töö eesmärgiks on uurida, millised rapsi ehituslikud komponendid pärsivad taime 

potentsiaalset saagikust. Samuti uuritakse töös, kas ja kuidas on suudetud rapsitaime ehitust 

saagikuse parandamiseks muuta. Töös hinnatakse, kui suurt saagikuse kasvu oleks võimalik 

ehituslike detailide ja/või saagikomponentide muutmisega saavutada. 

Bakalaureusetöö valmimise eest soovib autor tänada juhendaja Erkki Mäeorgu.  
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MATERJALID JA METOODIKA 

 

Töös uuritakse teaduskirjanduse andmete põhjal, kuidas taime ehituslikud parameetrid 

mõjutavad saagikomponentide moodustumist ning saagikust.  

Kirjanduse otsingud teostati teaduskirjanduse Web of Science baseeruvates jm 

eelretsenseeritavates elektroonilistes andmebaasides. Kuna antud juhul on tegemist 

märksõna-otsinguga, siis teostati eelnevalt ka märksõnade eelotsinguid, selgitamaks välja 

kõige sobivamaid märksõnu ja nende kombinatsioone. Järgnevalt on toodud väljavõte enim 

asjakohaseid viiteid andnud märksõnadest:  

"rapeseed canopy architecture", "harvest index AND rapeseed yield", "yield component 

analysis of rapeseed", "leaf area index AND rapeseed yield", "rapeseed plant height", „light 

absorption of rapeseed canopy“. 

Otsingutulemused töötati läbi konkreetsete märksõnadega (nagu nad esinevad) leitud 

tulemused, kuid paljudel juhtudel kasutati ka nn kontseptuaalseid tulemusi, mis samuti 

võivad käsitleda vastavat probleemi. Otsinguid teostati ajavahemikus 27.11.17-5.4.18. 

Lisaks analüüsitakse Põllumajandusuuringute Keskuse katsekeskuste andmebaasi põhjal 

rapsisortide väliskuju, erinevate saagikomponentide ja saagikuse muutusi ning omavahelisi 

seoseid.  Nimetatud andmebaasis on suvirapsi andmeid 2000-2017 ja talirapsi puhul 1997-

2017 aastate kohta. Uuritavateks parameetriteks olid taime kõrgus, 1000 seemne mass, 

kasvuperioodi pikkus ja saagikus. Nimetatud parameetrite vahel otsiti seoseid 

korrelatsioonanalüüsi abil (MS Excel).  
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1. RAPSITAIME ISELOOMUSTUS 

 

Raps ehk õlikaalikas, (Brassica napus), on ristõieline taim, mis kuulub kapsarohu, Brassica, 

perekonda. Raps on laialdaselt levinud ja maailmas üks enim kasvatatavaid õlikultuure. 

Rapsil on palju erinevaid võimalusi, kuidas tema saadusi kasutada. Eestis kasvatati 

rapsitaimi suhteliselt kaua haljassöödaks ja silo valmistamiseks. Mujal maailmas kasutati 

rapsiõli selle omaduste tõttu (vastupidavus kõrgele temperatuurile ja veeaurule) 

mitmesuguste määrdeainete tootmiseks aurumasinatele, kuid see leidis kasutamist ka 

kosmeetikatööstuses (Kaarli, 2003). Sellise kasutamise tingis õli kõrge eruukhappe sisaldus.  

Rapsitaim võib kasvada 70-200 cm kõrguseks ning vars on tugevalt hargnenud. Rapsil ei 

teata metsikut esivanemat, kuid arvatakse, et raps võib olla tekkinud rapsi ja kapsa 

spontaansest ristlemisest (Kaarli, 2003). Leherosetiperioodil on rapsitaim väliselt sarnane 

kaalikataimega, lehed on sinakasrohelised ja siledad (Kaarli, 2003). Varre keskmises osas ja 

keskel on lehed terveservalised ja lehealus ümbritseb taimevart ainult poolest varrest (Kaarli, 

2003). Rapsiseemned on värvuselt mustad või tumepruunid. Agrotehniliselt on miinuseks 

varisemine, mis toob endaga kaasa suured koristuskaod. Rapsitaimel jäävad avanenud 

õisikud avanemata õisikutest allapoole ning taime kõdrad paiknevad rapsil peaaegu 

horisontaalselt (Kaarli, 2003). Võrreldes rüpsiga, areneb raps kauem ning tänu sellele suudab 

taim anda rohkem saaki (Kaarli, 2003). Raps on peamiselt isetolmleja (2/3 kuni 3/4 ulatuses 

isetolmleja) (Kaarli, 2003). 

 

1.1 Rapsitaime ehitus ja seda mõjutavad tegurid 

 

Mitmed kultuurtaimed on aretuse käigus muudetud oma mõõtmetelt madalamaks, kuna 

varasemalt on nähtud eelist madalamate teraviljade näol. Madalam taimik nõuab vähem 

sisendeid ning neil võib olla eelis kõrgemate taimede ees ka seemnete ühtlasema valmimise 
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ja väiksemate koristuskadude näol. Rapsitaimele on iseloomulik moodustada külgharusid. 

Samas võivad mitteproduktiivsed kõrvalharud hakata mõjutama kõtrade ja seemnete arengut 

peavarrel. Kõrvalharud nõuavad arenguks toitaineid, mida need hakkavad omastama 

peavarre arvelt. Peavars on kõrvalharudest parem saagi moodustaja, kuna peavarres toimub 

põhiline toitainete liikumine. Rapsitaime seemned arenevad kõtrades, mis enamikel sortidel 

asetsevad pigem horisontaalselt. Horisontaalselt asetsevad kõdrad tekitavad taimikus 

probleemi, kus valgus ei saa hästi langeda taimiku alumistesse kihtidesse. Sellise probleemi 

lahendamiseks võiksid kõdrad taimel asetseda vertikaalsemalt. Lehed, mis jäävad 

rapsitaimel keskosast kõrgemale on terveservalised ja taime alumises pooles vart 

ümbritsevad.  

 

Joonis 1. Illustreeriv joonis rapsitaime ehitusest (Plant canopy architecture, 2018) 

Joonisel 1 on näha rapsitaime olulisemad ehituslikud detailid. Joonisel on eriliselt rõhutatud 

kõrvalharude ja kõtrade asetsemisnurka. Sellega soovitakse näidata, kuidas kõdrad ja 

kõrvalharud võiksid asetseda, parandamaks taimikusse langeva valguse kogust. Peale selle, 

et kõdrad asetsevad taimel rohkem horisontaalselt, on taime lehtedega sama probleem. 
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Lehed on fotosünteesi seisukohast taime oluliseimad osad. Horisontaalselt paiknevad lehed 

hakkavad samuti varjutama omakorda taime alumisi lehti. Sellest tingitult võib tekkida 

probleem, kus ülemised lehed võivad kinni püüda küll kogu valguse, kuid need ei kasuta ära 

kogu antud valgust. Taimik ei saa selliselt efektiivselt fotosünteesida. Oleks taimel kõrgemal 

asetsevate kõtrade ja lehtede varrele kinnitumise nurk vertikaalsem, saaksid rapsitaime 

alumised lehed ka valgust omastada. Sellises olukorras fotosünteesiksid taime rohkemad 

osad ning fotosünteesi tagajärjel tekiks rohkem assimilaate, mida taim saaks kasutada 

seemnete moodustamise perioodil. Joonisel 2 on näidatud valguse langemise nurk, kui taime 

kõdrad ja lehed asuvad rapsitaimel horisontaalselt või vertikaalselt. 

 

Joonis 2. Näide valguse langemisest horisontaalsete ja vertikaalsete lehtede paiknemise 

puhul (Long et al. 2006) 

 

1.2 Rapsisortide iseloomustus 
 

Rapsi sordiaretus on küllaltki lühikese ajalooga tegevus. Esimesed suuremad läbimurded 

aretuses selle taime laialdasemaks kasutusele võtmiseks saavutati alles 1970ndatel. Algselt 

eristati 0-, 00-, 000- tüüpi rapsisorte, kuid tänapäeval on suurem enamus (välja arvatud 

mõned kõrge eruukhappesisaldusega sordid tööstuslikuks otstarbeks) rapsisorte 00-sordid. 

0-sortide õlis on inimtoiduks sobimatu eruukhappesisaldust vähendatud 50%lt 0,2%ni 

(Kaarli, 2003). Esimene suvirapsi 0-sort registreeriti Kanadas 1968. aastal. 00-sortides on 

peale eruukhappesisalduse vähendatud ka mäletsejalistele põllumajandusloomadele 

söötmisel kahjulike glükosinolaatide sisaldust (alla 25 mmol kg-1). Seega on 00-sortide 
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seemnetest võimalik peale õli pressimist toota ka srotti ehk valgurikast loomasööta. Eraldi 

aretusvaldkonna moodustavad 000-sordid, mida seemnekesta väiksema osakaalu tõttu 

nimetatakse värvuse järgi ka kollaseseemnelisteks rapsisortideks. Sellistel sortidel on 

väiksem kiudainete sisaldus, kuid suurem õli- ning proteiinisisaldus. 000-sordid on 

enamjaolt loodud rüpsile, vähe on loodud 000 rapsisorte. Rapsisortide aretuses on hilisemal 

ajal domineerinud taime haigus- ja kahjurikindluse parandamine, õlisisalduse ja õli 

keemilise koostise muutmine. Eesti tingimustes tuleks valida sorte, mis on aretatud 

Põhjamaadesse sobivatele oludele (lühike intensiivne kasvuperiood, kiire algareng). 

Kõrgemaid saake annavad rapsi puhul erinevad hübriidsordid. Hübriidsordid on kiirema ja 

võimsama juurestiku kasvu ning arenguga, mis võimaldab taimel omakorda efektiivsemalt 

toitaineid omastada. Talirapsi erinevad poolkääbussordid suudavad taimel luua kõtru 

tihedamalt ja just peavarrel (Zajac et al. 2016). 

 

1.3 Rapsiseemne ehitus ja keemiline koostis 

 

Rapsseemnete ebaühtlase valmimisega kaasnevad muutused ka seemnete keemilises 

koostises (eelkõige õli-, proteiini- ja klorofüllisisaldus). Samuti on seemnesaagi 

moodustumisel oluline roll seemnete suurusel ja ühtlikkusel. Sellest tulenevalt on vajalik 

kirjeldada rapsiseemne ehituslikke ja keemilisi parameetreid. 

Rapsiseemned on väikesed ning üldjuhul pruuni või musta värvi. Seemne kvaliteeti 

hinnatakse aga seemne keemilise koostise järgi. Seeme sisaldab endas õli ( rasvhapped), 

proteiini, glükosinolaate, niiskust ning palju muid ained. Olenevalt sellest, milleks seemet 

toodetakse, jälgitakse ka kvaliteedi puhul erinevaid näitajaid. Loomasöödaks sobivad 

seemned, milles on rohkem proteiini. Õliks pressimisel võiks seemnes eelistatavalt olla 

rohkem õli. Seemnete õlisisaldus on tavaliselt 40-45% ja proteiini võib leiduda 36-40% 

(Batool et al. 2013). Rapsiseemnete füüsikalis-keemilised omadused võivad muutuda 

erinevate tegurite puhul. On välja toodud, et seemne füüsikalis-keemilistele omadustele 

mõjub õitsemise aeg, seemnete kõrgus maast ning kõtrade asetus. Keskkondlikest ja 

klimaatilistest näitajatest temperatuur mõjutab õlisisaldust eelkõige temperatuur seemnete 
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valmimiseperioodil. Samas liigkõrged õitsemisaegsed temperatuurid omakorda pärsivad 

õlisisaldust seemnetes (Pritchard 2000 ref Batool et al. 2013).  

Batool jt poolt viidi läbi katse, kus võeti seemneid kaheteistkümnest erinevast kohast 

rapsitaimel ning võrreldi omavahel 1000 seemne massi, õlisisaldust seemnes, 

proteiinisisaldust seemnes ja seemnete arvu kõdra kohta (Batool et al. 2013). Sellise katsega 

prooviti tõestada, et seemnete asukoht taimel mängib olulist rolli keemiliste ühendite tekkel 

seemnes. 

 

Joonis 3. Illustreeriv joonis katse kohta (Batool et al. 2013) 

Katse tulemusena selgus, et kõige rohkem oli seemneid kõdra kohta taime kõige madalamas 

punktis (Joonis 3, tähis 1) (Batool et al. 2013). Kõige vähem seemneid kõdra kohta saadi aga 

taime kõige kõrgemast tipust võetud eksemplaride puhul (Joonis 3, tähis 12). Kõige rohkem 

kõdra kohta saadi seemneid 23,38 ja kõige väiksemaks näitajaks oli 14,33 (Tabel 1). Sellest 

järeldati, et sellise tulemuse võis põhjustada taime enda areng ja temperatuur. Taime 

alumises osas moodustunud kõtradel ja seemnetel oli rohkem aega ja seega ka ressursse 

arenemiseks ning ka temperatuur võis olla optimaalsem (Batool et al. 2013).  

Kasvuaegne temperatuur on näitaja, mis mõjutab oluliselt neel-allikas (sink-source) suhet 

rapsil ning see omakorda reguleerib assimilaatide liikumist ja kättesaadavust taimes, mida 

on vaja kõtrade seemnetega täitmiseks (Gupta 2009 ref Batool et al. 2013). Tuhande seemne 

massiga on sarnane olukord nagu seemnete arvuga. Tuhande seemne mass oli kõige kõrgem 

taime kõige madalamast punktist võetud proovides, näitajaks oli 3,88 g (Batool et al. 2013). 
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Kõige madalam tuhande seemne massi näitaja oli võetud taime tipust ja selleks oli 2,92 g. 

Tabelis 1 on vastavalt märgitud taime madalaim punkt (1) ja taime kõige kõrgem punkt (12). 

Tabel 1. Rapsitaime erinevatel kõrgustel moodustunud saagikomponendid (Batool et al. 

2013) 

Kõdra 

asukoht 

1000- 

seemne 

mass (g) 

Seemneid 

kõdras 

(tk) 

1 3,88 23,38 

2 3,77 22,52 

3 3,66 21,55 

4 3,57 20,53 

5 3,49 19,49 

6 3,43 18,58 

7 3,38 18,13 

8 3,31 17,53 

9 3,24 16,46 

10 3,12 15,43 

11 3,04 14,49 

12 2,92 14,33 

 

Tuhande seemne mass ülemistel kõtradel võib olla väiksem, kuna fotosünteesisaadustele on 

üle kogu taime nõudlus ning jaotumisel olid alumised kõdrad ajaliselt eelisolukorras. 

Seemnete massi võib mõjutada ka niiskus ja temperatuur. Kõrgema temperatuuri puhul võib 

olla fotosüntees taime ülemises osas häiritud, samuti ainete transport kogu taimes, mis 

võivad olla madalama seemne massi põhjuseks taime ülemises osas. Sellest võib järeldada, 

et ainete transpordil allikast neeluni on liiga pikk vahemaa taime tippu ning selle tõttu on 

vähenenud ka seemnete mass ning arv kõtrades (Batool et al. 2013). 

Ka seemnete õlisisaldus oli taime kõige madalamast punktist võetud proovides kõige 

kõrgem, 48,56% (Batool et al. 2013). Õlisisaldus hakkas järjest vähenema liikudes taimel 

ülespoole ning tipust saadud seemned andsid õlisisalduseks 40,01%, mis omakorda oli 

madalaim näitaja (Tabel 2). Samas katses oli kõtrade tekke ja arengu hetkel temperatuur 

ligikaudu 16°C, kuid hilisemas staadiumis temperatuur tõusis ning oli lõpuks ligikaudu 

20°C, mis võis põhjustada õlisisalduse langust. Alumised kõdrad arenesid varem välja ning 

neil oli aega omastada toodetud assimilaate, mis omakorda väljendus suuremas õlisisalduses 

(Batool et al. 2013). Sarnaseid katseid on läbi viidud ka teiste õlikultuuridega. Sojaseemned, 

mis asusid taimel peavarrel, andsid võrreldes külgmiste seemnetega väiksema õlisisalduse 

(Guleria 2008 ref Batool et al. 2013). Sarnaseid tulemusi andsid ka katsed päevalillega, kus 
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õisiku keskel asetsevad seemned andsid äärmistest väiksemat õlisisaldust (Gupta 2009 ref 

Batool et al. 2013). 

Tabel 2. Rapsitaime erinevatel kõrgustel moodustunud seemnete õli- ja proteiinisisaldus 

(Batool et al. 2013) 

Kõdra 

asukoht 

Õli 

sisaldus 

(%) 

Proteiini 

sisaldus 

(%) 

1 48,56 38,18 

2 47,48 39,26 

3 47,29 40,42 

4 46,09 41,19 

5 45,93 41,53 

6 44,11 41,95 

7 42,41 42,49 

8 42,79 42,88 

9 41,86 43,23 

10 40,54 43,72 

11 40,09 43,82 

12 40,01 43,95 

 

Seemnete proteiinisisaldus näitas vastupidist trendi ning kõrgemad näitajad saadi taime 

kõige kõrgemast punktist võetud proovidest (Batool et al. 2013). Rapsiseemnete õli- ja 

proteiinisisalduse pöördvõrdeline korrelatsioon on teaduskirjanduses laialdaselt 

publitseeritud. Kõige kõrgem proteiini näitaja saadi taime tipust (43,95%) ning kõige 

väiksem (38,18%) taime kõige madalamast punktist (Tabel 2). Varem valminud kõdrad 

suutsid endasse koguda vähem proteiini kui hiljem valminud. Kui õlisisaldus väheneb taimes 

alt-üles liikudes, siis proteiiniga on vastupidi, proteiinisisaldus suureneb liikudes altpoolt 

üles (Batool et al. 2013).  

Ka Diepenbrock on oma uuringutes leidnud, et õitsemise ja kõtrade moodustumise perioodil 

reguleerivad allikas-neel (source-sink) suhted seemnete tekkeks ja täitumiseks vajalike 

ressursside liikumist. Enim mõjutab seemnete täitumist allikas. Allikas tekkivate ressursside 

tootmise protsess võib olla limiteeritud kui taimel on väike fotosünteetiliselt aktiivne 

lehepind alates õitsemisperioodist (Diepenbrock, 2000). Fotosünteetilise aktiivse lehepinna 

kadu ei kompenseeri ka kõtrade arvelt tekkiva rohelise fotosünteesiva pinna mõningane 

suurenemine (Diepenbrock, 2000). 
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2. RAPSISAAGIKUS NING SEDA MÕJUTAVAD TEGURID 

 

Rapsisaagikuse all mõistame kasvuperioodi lõpuks seemnetesse kogunenud ja sealt 

koristamise järgselt kätte saadud taimset massi. Potentsiaalse saagikuse e teoreetilise 

(arvutusliku) saagikuse all mõeldakse seemnete geneetilist potentsiaali anda antud 

kasvukoha- ja keskkonnatingimustele (sh sobivaimad agrotehnilised võtted) vastavat 

saagikust, kusjuures haigused, kahjurid ja umbrohud saagikust ei limiteeri. Aretuse ja 

paremate agrotehniliste võimaluste arenedes on nii potentsiaalsed kui ka tegelikud 

saagikused aasta-aastalt kasvanud.  

Maailmas on rapsi keskmine saagikus ajavahemikul 1970-2009 tõusnud 27 kg hektari kohta 

aastas (Zajac et al. 2016). Euroopa rapsisaagikused on olnud muust maailmast tunduvalt 

suuremad, eriti Aasiast. Aastatel 1965-2013 on Poolas rapsisaagikused tõusnud 3-4 korda, 

mis teeb aastaseks saagikuse juurdekasvuks 29 kg/ha. Euroopas oli 2013. a. keskmine 

saagikus 2,7 t/ha. Euroopas on rapsi keskmine saagikus ajavahemikul 1965-2013 kasvanud 

29 kg/ha aastas. Rapsisaagikust mõjutavad enim agrotehnilised võtted ja kliima 

kasvuperioodil. Kõige suuremat mõju talirapsi saagikusele avaldasid läbi viidud uurimuses 

kiirgus, põud ja temperatuur (Zajac et al. 2016). Õitsemise järgselt võib saagikust oluliselt 

mõjutada temperatuur, muud näitajad eriliselt ei mõjutanud (Weymann 2015 ref Zajac et al. 

2016). Sama uurimise autorid järeldasid, et lisaks maksimaalsele seemnesaagikusele 

mõjutas päevane keskmine temperatuur seemnete arengu ja valmimise faasis ka seemnete 

arvu (pinnaühiku kohta) ning 1000-seemne massi vahelist suhet (Zajac et al. 2016). 

Peltonen-Sainio ja Jauhiaineni hilisemad uuringud näitasid, et ka lamandumine mõjutas 

saagikust. Samas uurimuses selgus, et kõrgesaagilised taimed lamandusid vähem, mis viitab 

sellele, et lamandumise tõttu võib saagi potentsiaal realiseerumata jääda (Peltonen-Sainio 

2008 ref Zajac et al. 2016). Rapsisaagikuse seisukohast on õitsemisfaas kõige olulisem, kuna 

selles faasis määratakse ära kõtrade arv taime ja ka pinnaühiku kohta (Zajac et al. 2016). 

Kõtrade ja seemnete lõplik arv määratakse ligikaudu 4 nädalase perioodi jooksul 

(õitsemisele eelnevas ja õitsemisfaasis) ning see oleneb assimilaatidega 

(fotosünteesisaadustega ja toitainetega) varustatusest sel ajavahemikul (Zajac et al. 2016). 
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Kui taimed on vahepeal kahjustada saanud ja fotosünteesi aeglustumise või muul põhjusel 

pole rapsitaimel õnnestunud toota piisavalt assimilaate, langeb oluliselt ka lõplik saagikus 

taimelt ja kogu põllult. Diepenbrock väidab, et seemnesaagi jaoks on kriitilise tähtsusega 

kõtrade arv taime kohta, mis tuleneb võrsete, õiepungade, õite ja noorte kõtrade ellujäämisest 

(%), mitte niivõrd õite või kõtrade võimalikust hulgast  (Diepenbrock 2000 ref Zajac et al. 

2016). 

Taimse õli sünteesiks on taimel üldjuhul tarvis rohkem energiat (eelkõige temperatuuride 

summa ja kasvupäevade näol) kui näiteks tärklise või erinevate proteiinide sünteesiks. 

Sellest tulenevalt põhjapoolsetel aladel õlirikkad kultuurid üldjuhul kõrgeid saake ei anna. 

Samas on Eestis saadud paar aastat tagasi talirapsi mitteametlik seemnesaagi maailmarekord, 

(6,86 t/ha), mis näitab, et sobivate sortide ja õige agrotehnika koosmõjul pole ka siinse 

lühikese kasvuperioodi juures rapsisaagikus keskkonnateguritest oluliselt limiteeritud. 

 

2.1 Rapsitaime saagikomponendid ja neid mõjutavad tegurid 

 

Rapsitaime ehitust ning saagikomponente tuleks uurida selleks, et teada, millises suunas 

taimi tuleks edasi aretada, saamaks paremaid saagikusi. Saagikomponentidena võib 

vaadelda kõiki taime osi, mis mõjutavad saagikust. Saagikomponentideks võivad rapsi puhul 

olla, näiteks taimede arv pinnaühiku kohta, kõrvalharude arv, kõtrade arv taime kohta, 

seemnete arv kõdra kohta ning seemnete mass. Nende näitajate eraldi uurimine on oluline 

mõistmaks, millise kombinatsiooniga võiks saada suurema saagikuse. Saagikomponentide 

analüüsimine annaks võimaluse leida seoseid erinevate tunnuste vahel. Saagikomponentide 

vaheliste seoste uurimine aitab kasvuaegselt paremini mõista saagi moodustumist. 

Omavaheline seoste võrdlemine toob välja ka vähem olulised tunnused, mille edasine aretus 

ei pruugi olla mõistlik ega tulus.  

Taime ehitusel on oluline roll efektiivsel saagi formeerumisel. Rapsitaime väliskuju mõjutab 

oluliselt taime fotosünteesi ning rapsi poolt taimikule langeva ja kasutatava valguskiirguse 

kogust ja kvaliteeti, mis omakorda mõjutavad suuresti koristatavat saaki ja koristusindeksit. 

Taime väliskuju ehitust mõjutavad enim taime kõrgus ja külgvõrsete arv (Li F. et al 2015).  
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Hiinas läbi viidud katse järel selgusid 3 aasta tulemused (2012-2014) taime väliskuju 

muutusest. Esimesel aastal varieerus taime kõrgus 107,27-206,27 cm, teisel aastal 106,67-

196,67 cm, kolmandal aastal 125,50-206,60 cm ja vastavalt külgvõrsete arv esimesel aastal 

4,33-11,7, teisel aastal 4,27-12,27 ning kolmandal aastal 5,03-13,67 (Li F. et al 2015). Kuna 

rapsitaime väliskuju on ebaühtlasem kui teraviljadel, siis see võib põhjustada taimel suurt 

hulka mitteproduktiivseid ja erinevatel aegadel valmivaid kõrvalharusid (Wells et al. 2007). 

Rapsitaimel on probleemiks valguse ebaühtlane jaotumine taimikus. Rapsitaim toodab suure 

koguse biomassi, mis ei saa vähese valguse tõttu efektiivselt fotosünteesida. Üheks rapsi 

saagi suurendamise võimaluseks oleks taime ehituse muutmine (Wells et al. 2007). 

Ehitusliku poole pealt on teada, et kõdrad, mis asuvad rapsitaime varrel rohkem vertikaalselt, 

loovad olukorra, kus valgus jaotub kogu taimikusse ühtlasemalt ning tänu millele on 

suurenenud taime saagikus (Wells et al. 2007).  

 

2.1.1 Koristusindeksi ja saagikuse vahelised seosed 

 

Koristusindeks on koristatava saagi ning taime bioloogilise saagi suhe. Koristusindeksi ja 

saagi vahel tuleb otsida seoseid, mis annab infot saagi suurenemise või vähenemise põhjuste 

kohta. Rapsi bioloogiline saak on tulem kasvukiirusest ja kasvuperioodi pikkusest ning neid 

mõlemaid on võimalik parandada (Diepenbrock, 2000). Suurem koristusindeks tagab 

üldjuhul suurema saagikuse. Selleks, et taim muuta ressursse vähem raiskavamaks, tuleks 

uurida taime koristusindeksit põhjalikumalt, jagades selle erinevateks koristusindeksit 

mõjutavateks osadeks (Wells et al. 2007). Koristusindeksi (seemnete tootmisel) arvutatakse 

seemnete ja põhu massi kaalumisel saadud näitajate põhjal.  

Taimedel nagu riis, oder, mais, raps, esineb koristusindeksi varieerumine (Luo et al. 2015). 

Soja kui ühe tähtsama õlikultuuri koristusindeks jääb vahemikku 0,4-0,6 ning seda on 

suudetud aegade jooksul aretusega suurendada, kuid rapsi koristusindeks on enamasti 

ligikaudu 0,3. Taime fotosünteesivad osad loovad seemnesaagi kujunemiseks vajalikke 

ühendeid. Seemnete moodustumise ja valmimise faasides viiakse fotosünteesisaadused edasi 

taime kõtradesse, kus asuvad seemned. Ainete transportimisel taimes võib tekkida 

probleeme, mille tagajärjel ei jõua ained kõtradesse ja seemnetesse. Ühendite transport 

taimes võib olla mõjutatud nii kliimast, kui taimele tekkinud vigastustest või isegi taime 

enda geneetilistest tõrgetest. Kui on häiritud ainete transport taimes, ei jõua seemned 
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areneda, mis omakorda põhjustab ka saagikuse langust (Luo et al. 2015). Ka seemnete 

moodustumine ja arenemine kõtrades varieerub ning kõtrades ei pruugi kõik seemned 

areneda sama kiirusega, mis tähendab, et ühes kõdras võib leida nii suuremaid kui ka 

väiksemaid erineva raskusega seemneid. Luo artiklis uuriti koristusindeksi ja teiste 

parameetrite omavahelisi seoseid. Selgus, et koristusindeks oli kas negatiivselt või nõrgalt 

positiivselt korrelatsioonis taimekõrgusega. Väidetavalt on suudetud riisi koristusindeksit 

tõsta poolkääbusgeenide sisseviimisega erinevatesse sortidesse (Luo et al. 2015). Samas 

artiklis tehtud uuringus selgus, et koristusindeks oli tugevas korrelatsioonis 

seemnesaagikusega väga erinevates keskkonnatingimustes, kuid koristusindeksi seosed 

biomassi saagikuse ja külgvõrsete arvuga andsid vastukäivaid tulemusi ehk ühest vastust 

nende võrdlusel ei selgunud. Rapsitaimedel võib enamasti esineda olukord, kus taimik on 

lopsakas ja roheline, kuid seemned täituvad vaid osaliselt ja saagikus jääb madalaks. Selle 

põhjuseks võib olla see, et enamus fotosünteesitud produktidest salvestatakse õitesse ja 

kõtradesse ning need ei liigu sealt efektiivselt edasi seemnetesse, mis põhjustabki seemnete 

osalist täitumist (Luo et al. 2015). 

 

2.2 Rapsitaime ehituslike parameetrite ja saagikuse vahelised seosed 
 

Rapsitaime ehituslike parameetriteks on taime kõrgus, külgvõrsete arv, kõtrade suurus ja 

asetsemine varrel ning seemnete arv ja mass. Ehituslike parameetrite seoseid saagikusega 

tuleb uurida, kuna need näitajad on olulised saagi kujundajad. Ehituslikud parameetrid on 

alati omavahel seotud. Uuritakse taime kõrguse seoseid külgvõrsete arvu, kõtrade suuruse 

ning seemnete arvu ning massi vahel. Seoste võrdlemisel on oluline näitaja saagikus, mis 

näitab, kui palju võib saagikus muutuda erinevate parameetrite muutumisel. 

Katses, mis viidi läbi talirapsiga Hiinas (2013-2015), otsiti seoseid saagikuse ja ehituslike 

parameetrite muutuste vahel. Katses oli variantideks erineva (lasuvus)tihedusega 

mullastruktuur. Tihedama mullastikuga katselapilt, kus külvisügavus oli madalam (2 cm), 

saadi lühemad taimed (Zuo et al. 2016). Ebaühtlasema struktuuriga mullastikus andis 

sügavam külv (3 cm) esimesel aastal 8% ja teisel aastal 6% suuremat saagikust, võrreldes 

madalama külviga. Taimede kõrgused jäid mõlemal aastal 173-177 cm vahele. Tihedama 

struktuuriga mullastiku puhul sügavamalt külvates vähenes kõtrade arv 5% võrra, võrreldes 

madalamalt külvates.  
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Samuti uuriti kõtrade arvu taime kohta. Madala külvi puhul oli 8,7-9,6% suurem kõtrade 

arvukus, võrreldes halvema struktuuriga mullaga. Madalama külvi puhul ebaühtlasema 

struktuuriga mullas, oli 1. aastal kõtrasid taime kohta 173 ning 2. aastal 176. Sama mulla 

struktuuri korral sügavama külviga saadi kõtru taime kohta esimesel aastal 169 ja teisel 

aastal 171 kõtra (Zuo et al. 2016). Tihedama mulla struktuuri puhul madala külviga saadi 

esimene aastal 162 ja teisel aastal 160 kõtra taime kohta. Sügavam külv tihedama 

struktuuriga mulla korral andis esimesel aastal tulemuseks 170 ja teisel aasta 171 kõtra taime 

kohta.  

Seemnete arv kõdra oli erineva külvi sügavuse ning mulla struktuuri puhul erinev (Zuo et al. 

2016). Madal külv väiksema tihedusega mulla puhul andis 1. aastal tulemuseks 15,2 ning 

teisel aastal 15,3 seemet kõdra kohta. Madal külv tihedama struktuuriga mulla puhul andis 

tulemuse, kus esimesel aastal saadi kõdrast keskmiselt 16,2 ning teisel aastal 16,1 seemet. 

Sügavama külvi puhul väiksema tihedusega mullas saadi vastavateks näitajateks esimesel 

aastal 15,8 ning teisel aasta 15,5 seemet kõdra kohta. Sügavam külv tihedama struktuuriga 

mulla puhul andis esimesel aastal keskmiselt 16,7 seemet kõdra kohta ning teisel aastal oli 

selleks näitajaks 16,5. Kõige väiksem 1000-seemne mass oli väikse tihedusega mullas 

madalamalt külvamise puhul, suurim 1000-seemne mass saadi sügavamalt külvates 

tihedama lõimisega mullal. 1000-seemne mass tiheda mulla struktuuri ning madala külvi 

puhul oli esimesel aastal 3,268 g ja teisel aastal 3,276 g (Zuo et al. 2016). Väiksema 

tihedusega mulla ning madala külvi puhul olid näitajad esimesel aastal 3,195 g ja teisel aastal 

3,202 g. Sügavam külv tiheda struktuuriga mulla puhul andis esimesel aastal tulemuseks 

3,356 g ning teisel aastal 3,347 g. Väiksema tihedusega mullas sügavamalt külvates saadi 

tulemusteks vastavalt esimesel aastal 3,272 g ja teisel aastal 3,274 g. Olenemata 

külvisügavusest andsid tihedama mulla struktuuriga lappidel kasvanud taimed rohkem 

saagikust (3,6-3,7 t/ha). Väiksema tihedusega mullas kasvanud taimed andsid olenemata 

külvisügavusest väiksemaid saagi tulemusi, 3,1-3,4 t/ha (Zuo et al. 2016). Väiksema 

tihedusega mullas kasvanud taimedel moodustus rohkem kõtru, kuid seemneid moodustus 

tihedamas mullastikus rohkem.  

Soomlased uurisid rapsi seemneparameetritest tulenevaid saagikuse erinevusi (siin peaks 

viide olema). Nimelt väidab Peltonen-Sainio oma artiklis, et seemnete arv m2 kohta ja üksiku 

seemne massi suurenemine mõjutab saagikust erinevalt. Uuriti Soome rapsikasvatamist 

aastatel 1976-2006. Keskmiselt suurenes üldine saagikus 71 kg võrra (aastas). Samas seemne 



19 

 

mass kasvas sel perioodil vaid 0,1 g võrra. Kui ühel ruutmeetril suurenes kogu seemnete arv 

100 000 võrra, siis tõusis keskmine saagikus 251 kg võrra. Peltonen-Sainio väidab oma 

uuringus, et suurema saagikuse korral oli õitsemisperiood lühem, võrreldes väiksema 

saagikusega aastatega. Saagikuse ja seemnete täitumise perioodi vahel mingeid muutusi ei 

täheldatud. Suuremate saagikustega aastate puhul täheldati ka seemnete õlisisalduse 

suurenemist, aga proteiinisisalduse muutusi ei täheldatud. Autorid arvavad oma töös, et 

Põhja-Euroopa kasvutingimustes tuleks aretuses tähelepanu suunama eelkõige seemnete 

arvukuse tõstmisel, mitte seemnete täitumisele (Peltonen-Sainio et al. 2008). 

 

2.3 Kliimast tingitud ehituslike parameetrite muutused 

 

Taimekasvatuseks olulist mõju avaldavateks kliimamuutusteks võib pidada eelkõige 

atmosfääri CO2 kontsentratsiooni jätkuvat tõusu ning sademete ja temperatuuri üha 

suuremat varieeruvust. Rapsitaime võime kompenseerida vähenenud olemasolevate 

ressursside tingimustes oma kasvu ja arengut, luues uusi produktiivseid organeid ning 

kiirendades ressursivarude ümberjaotumist taime osade vahel, võivad olla kasulikud 

omadused, võitlemaks globaalselt muutuvate ilmastiku oludega (Jaradat 2015). Rapsitaime 

paindlikkus ja efektiivsus endasse keskkonnast ressursside kogumiseks ja kasutamiseks 

oleneb paljuski taime väliskujust (Kang et al. 2014). Rapsitaime kohanemise potentsiaali 

globaalselt muutuvate ilmaolude tingimustes tuleks edasi arendada, valides õiged 

genotüübid ja aretuslikult head sordid (Jaradat 2015).   

Suurenenud temperatuur ja CO2 sisaldus atmosfääris mõjutavad oluliselt taime väliskuju 

arengut ning taime üldist toimimist. Taime tunnused, mis mõjutavad õitsemist ning seemnete 

valmimist, on edasise aretuse juures oluliseimad saagikust suurendavad parameetrid 

muutuvate kliimaolude juures. Rapsitaime ehitusliku struktuuri ja saagikuse vahelised 

seosed on õlitaimede uurimisel üks tähtsamaid uurimisvaldkondi (Jaradat 2015). 

Olulisemaid taimekasvatust mõjutavaid kliimamuutusi on atmosfääris CO2 sisalduse tõus 

(Qaderi et al. 2006). On tehtud ka uuringuid, mis tõestavad, et CO2 sisaldusel atmosfääris, 

temperatuuril ja põual on oluline roll mõjutamaks taime kasvu ning arengut negatiivses 

suunas. Selle edasiseks uurimiseks tehti katse kontrollitud tingimustes, kus rapsitaimi 



20 

 

kasvatati kasvuruumis erinevatel temperatuuridel (18-220C, 24-280C), erinevate CO2 

kontsentratsioondie juures (740 µmol mol-1 ning 370 µmol mol-1) (Qaderi et al. 2006). 

Samuti hoiti osasid taimi veevaeguses. Temperatuuri, CO2, ja põua mõjul leiti muutusi taime 

ehituses. Taimed, mis kasvasid madalama CO2 sisaldusega ruumis kõrgemal temperatuuril 

ning põdesid põuast tingitus stressi, olid kõrguselt madalamad, peenema varrega ning 

väiksema lehtede arvuga (Qaderi et al. 2006). Taimed, mida kasvati madalama 

temperatuuriga, kõrgema CO2 sisaldusega ning piisava veega varustatuse tingimustes, 

andsid tulemuseks kõrgemad, suurema lehtede arvuga ja jämedama varrega rapsitaimed, 

võrreldes põuastes tingimustes kasvanud taimedega (Qaderi et al. 2006).  

Madalama temperatuuri ning kõrgema CO2 sisaldusega ruumis andsid hästi kastetud taimed 

kõigist muudest suurema biomassi (Qaderi et al. 2006). Temperatuur, veerežiim ja CO2 

sisaldus muutsid ka koristusindeksit, fotosünteesi ning selle käigus toodetud ainete sisaldust 

taimes. Kõrgem temperatuur põuastressis ja madalama CO2 sisaldusega ruumis kasvanud 

taimedel põhjustas klorofülli tootmise kiiruse kasvu, võrreldes madalama temperatuuriga. 

Kõrgem temperatuur tõstis ka karotenoidide sisaldust hästi kastetud taimedel kõrgema CO2 

sisalduse puhul ja põua stressis taimedel madalama CO2 puhul, madalam temperatuur andis 

igal juhul väiksema karotenoidide sisalduse (Qaderi et al. 2006). 

Saksamaal viidi läbi katse, millega prooviti selgitada kliima mõju talirapsi saagikusele. 

Kuigi erinevates katsekohtades mõjutasid paljud näitajad (näiteks mullastik, taime 

genotüüpide vastastikune toime ja agronoomilised parameetrid) kasvu ning saagikust, 

selgus, et rapsisaagikust mõjutas enim just kliima (Weymann et al. 2015). Kliima mõju uuriti 

enim just õiepungade moodustumise ning õitsemise  ja viljumise ajal. Õiepungade 

moodustumise ja õitsemise ajal mõjutasid saagikust nii temperatuur, kiirgus, põud ja muud 

näitajad kõik koos, kuid kõtrade ja seemnete moodustumise faasis oli suurim mõju 

saagikusele temperatuuril. Enne õitsemist on oluline, et talirapsi taimes oleks tekkinud 

piisavalt assimilaate, kuna enne õitsemist tekkinud fotosünteesivate lehtede arv on oluline 

ning ka õitsvate külgvõrsete ja reproduktiivsete osade teke määratakse enne õitsemist. Kõrge 

temperatuur mõjutas ka seemnete arenguperioodi pikkust ning seeläbi lõplikku saagikust. 

Kõrge temperatuuri tõttu oli peale seemnete arenguperioodi pikkuse häiritud ka fotosüntees 

ja sellest tulenevalt assimilaatide teke (Weymann et al. 2015). Põuaperioodil võivad olla 

lehtedes õhulõhed sulgunud selleks, et vähendada veekadu auramise kaudu, mis omakorda 

vähendab fotosünteesi (Kearns 1993 ref Weymann et al. 2015). Veepuudus taimes vähendab 
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omakorda assimilaatide liikumist taimeosade vahel, kuna taimes puudub vee liikuvus või 

see on minimaalne (Morgan 1984 ref Weymann et al. 2015). Temperatuur mõjutab seemnete 

arenguperioodil süsinikusisaldust taimes, mis mõjutab kõtrade ning seemnete arengut. 

Seemnete kogus m2 kohta ei muutunud temperatuuri mõjul seemnete arengu perioodil, vaid 

oli ära määratud juba õitsemise lõpus. Kuna temperatuur mõjutab seemnete arengut, siis 

kõrge temperatuuriga muutub ka seemnete keemiline koostis. Seemnetes tekib algul 

proteiini, kuid õlisisalduse suurenemiseks on vaja pikemat arenguperioodi ja kui kasvuaegne 

temperatuur on kõrge, väheneb arenguperioodi pikkus ning seemnetesse tekib vähem õli 

(Weymann et al. 2015). 
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3. TAIME VÄLISKUJU MÕJUTAVAD AGRONOOMILISED 

TEGURID 

 

Taime saagikus oleneb paljustki agronoomilistest teguritest. Agronoomia on omakorda 

mõjutatud ka muudest keskkonnast tulenevatest teguritest. Agronoomiliste võtetega on 

võimalik taime väliskuju mõjutada. Taime väliskuju on võimalik mõjutada külviaja 

valikuga, eelneva mullaharimisega, külvitihedusega ja paljude muude teguritega. 

Kasutatavad agronoomilised võtted määravad ära, kas taime väliskuju mõjutatakse heas või 

halvas suunas. 

 

3.1 Mullastik 

 

Rapsi kasvatamiseks sobivad enim mullad, millel on hea vee- ja õhurežiim. Sobivamateks 

muldadeks võib lugeda keskmised liivsavi- ja saviliivmullad (Viil et al. 2010). Rapsi 

kasvatamiseks peaksid mullad olema lubja- ja huumuserikkad ning olema vabad liigsest 

pinnaveest ning püsiniiskusest (Miljan, 1947). Muidugi on võimalik saada suuri saake ka 

savi- ja turvasmuldadelt, kuid seal sõltub saagikus oskuslikest agrotehnilistest võtetest (Viil 

et al. 2010). Rapsi on võimalik edukalt kasvatada ka hästi kõdunenud soomuldadel, mis ei 

kannata kõrge põhjavee all (Miljan, 1947). Turvasmullad ei sobi aga talirapsi kasvatamiseks, 

sest taimedel võib olla raskusi talvitumisega (Miljan, 1947). Rapsi kasvatamiseks ei ole 

sobilikud toorhuumuslikud glei- ja turbamullad (Ilumäe, 2013). Võimaluse korral peaksid 

rapsipõllud asuma tasastel või väikese kallakuga aladel, kuhu ei kogune lumesulamisvett ega 

kogune liigselt sademeid (Ilumäe, 2013). Raske lõimisega mullad nagu savimullad vajavad 

õhu- ja veerežiimi korrastamist, kuna need mullad on üldjuhul tihenenud (Viil et al. 2010). 
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3.2 Mullaharimine ja külv rapsipõllul 

 

Rapsi kasvatamise juures mängib olulist rolli mullaharimine ja õigete agrotehniliste võtete 

kasutamine, saavutamaks maksimaalset saagikust. Raske lõimisega muldade puhul kujuneb 

probleemiks mulla tihenemine ning sellest tingituna liigne pinnapealne vesi. Tihenenud 

mulla korral tuleks proovida sügavkobestamist 35-45 cm sügavuselt (Viil et al. 2010). 

Sügavkobestamise tulemusena paraneb tihenenud muldade veeläbilaskvus ning väheneb 

liigsest pinnaseveest tingitud taimede hukkumine. Sügavkobestamiseks sobilik aeg on juuli 

lõpus või augusti alguses, sest siis on töö läbi viimiseks veesisaldus muldades kõige 

soodsam. Savimuldadel on veel võimalik pinnavee kahjustusi vältida ka kitsarealise 

kokkukünni näol, mis jätab põllule rohkem lõpuvagusid ja lainja põllupinna. Lõpuvaod 

täidavad vesivagude ülesandeid, juhtides vett kogumiskraavidesse, kuid lõpuvaod võivad ka 

ise toimida kogumiskraavidena. See aitab ära hoida enamike taimede hukkumise, mis võib 

liigveest tekkida. Enne rapsi külvi tuleks mulda harida 20-25 cm sügavuselt, kuna see 

soodustab rapsitaime juurekava kasvu (Viil et al. 2010). Talirapsi viimasel külvieelsel 

harimisel võiks olla maapind tasandatud ja pinnale peaks jääma 3-5 cm paksune 

peenesõmeraline kobe mullakiht, kuid selle kihi all peab olema muld ühtlase tihedusega, mis 

ei takistaks vee ülesliikumist (Ilumäe, 2013). Talirapsi eel jääb mullaharimiseks vähe aega 

ning seetõttu oleneb mullaharimise ja külvi kvaliteet suuresti eelneva kultuuri koristamise 

kvaliteedist. Koristatud teraviljade kõrretüügas ei tohiks olla üle 20 cm pikk ning kogu 

põllule jäänud põhk peaks olema hästi peenestatud ning ühtlaselt põllu pinnale jaotunud. 

Kõrrekoorimisega hävitatakse umbrohtusid ning segatakse kõrretüü ja põhk mulla 

pindmisesse kihti. Kõrrekoorimisele järgneva künniga viiakse põhk ja muud eelkultuuri 

jäänused künnikihi alumisse ossa. Kui eelkultuuri koristus on viibinud ja hilja peale jäänud, 

tuleks kasutada minimeeritud harimist. Minimeeritud harimise puhul on tarvis põllupind 

põhust puhtaks teha ja oluline on ka herbitsiidide kasutamine (Ilumäe, 2013). 

Külvi sügavus ja eelnev mullaharimine mõjutavad oluliselt seemnete tärkamist, taime 

kasvukindlust ning rapsitaime järgnevat arengut (Zuo et al. 2016). Madalalt harides võivad 

tulevikus tekkida probleemid mulla tihenemisega, mis mõjutab taimede tärkamist ja arengut. 

Liiga sügav külv mõjub halvasti seemnete tärkamisele, aga sel juhul saab taim vett ja 

toitained mullast paremini kätte, kuid liigniiskuse korral võivad taimed hävineda. Tärkavate 

rapsiseemnete osakaaljääb 45-69% vahemikku ning erinevad katsed on näidanud, 
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madalamale külvates tärkavad taimed paremini kui sügavama külvi puhul.  Madalama 

külviga võidakse saada taimede suurem tärkamine ning taimed suudavad kasvatada ka 

rohkem biomassi, kuna need seemned tärkavad varem kui sügavamale külvatud seemned. 

Sügavamalt mulda harides ja sügavamale külvates kasvab taim tugevamaks ja 

vastupidavamaks haigustele, sügavama harimisega hävitatakse rohkem umbrohtu ning taim 

saab sügavamalt paremini kätte vett ja toitained (Zuo et al 2016).  

Mulla struktuur on taime kasvu juures oluline. Ühtlase struktuuriga mullastik loob taime 

arenguks parema pinnase, mis hiljem väljendub tugevas ja arenenud taimikus ning suuremas 

saagis. Ebaühtlase mullastruktuuri puhul annavad paremaid tulemusi sügavamale külvatud 

seemned, kuna madalamale külvatud seemned on pinnasele rohkem avatud ja tärkamisega 

võib tekkida probleeme (Zuo et al. 2016). Üldiselt on raps tugeva juurekavaga taim ning 

agrotehniliste võtete edukus oleneb eelkõige mullastikust. Struktureeritud mullastiku puhul 

oleks hea kasutada otsekülvi kuna otsekülviga hoiab mulla harimis- ja väetamiskulude pealt 

oluliselt rohkem kokku. Samas võib kündmine anda otsekülviga võrreldes mõnevõrra 

suurema saagikuse. Hiinas tehtud talirapsi katsetel (2013-2015) aastatel selgus, et 

ebaühtlasema struktuuriga mullastikus andis sügavam külv esimesel aastal 8% ja teisel aastal 

6% suuremat saagikust võrreldes madalama külviga (Zuo et al. 2016). Samas katses selgus 

veel, et tihedama ja hea struktuuriga muldadel oli madalamalt külvatud muldadel saagikus 

mõlemal aasta 18-19% suurem, võrreldes halvema struktuuriga mullastikuga. Sügavama 

külvi puhul oli näitaja üle 8,5% võrra suurem mõlemal aastal (Zuo et al. 2016). 

 

3.3 Külvitihedus 

 

Taimede väliskuju kujundamisel on oluliseks parameetriks külvatud seemnete arv. Liiga 

tiheda taimestiku puhul väheneb CO2ga varustatus, taimikule ühtlaselt langeva valguse 

vähenemine ja taimed võivad muutuda haigustele palju vastuvõtlikumaks ning haigused 

saavad tänu taimede lähestikku asumisele ka kiiremini levida (Różyło, Pałys, 2014). 

Väiksema tihedusega taimestiku puhul võivad taimed anda paremat saagikust, kuna taimele 

jagub rohkem valgust, taim saab rohkem toitaineid, et  areneda ning taimehaigused ei saa ka 

põllul kiirelt levida (Różyło, Pałys, 2014). Taimede tihedus ei mõjuta mitte ainult terve põllu 

saaki, vaid omakorda ka üksiktaimede saagikust (Diepenbrock, 2000). Taimede ühtlane 
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jaotumine põllul on stabiilse saagi eeltingimuseks. Kõtrade arv taime kohta on 

seemnesaagikuse puhul määrava tähtsusega. See oleneb pigem moodustunud kõrvalharude, 

pungade, õite ja noorte kõtrade ellujäämisest kui potentsiaalsest õite ning kõtrade arvust. 

Seemnete arv kõdra puhul oleneb suuresti kõdra pikkusest. On välja pakutud idee erinevate 

autorite poolt, et kõdra pikkus võiks olla aretuses sobilik tunnus rapsitaime saagikuse 

edasisel parandamisel (Diepenbrock, 2000). Kõdra pikkuse suurendamine annaks võimaluse 

saada suuremaid saagikusi või saagikust kompenseerida tekkimata jäänud külgharude ning 

kõtrade näol. Kui taimed kasvavad tihedalt, on külgharude moodustumine pärsitud.  

Sobiva külvitiheduse puhul suureneb taimedelt saadav saak ning väheneb lamandumise oht. 

Seoseid on leitud külvitiheduse, külviaja ja antud lämmastiku koguste vahel (Li et al. 2017). 

Katses uuriti, kuidas need näitajad mõjutasid kõtrade arvu taimel, saagikust ühelt taimelt ja 

saagikus hektarilt. Olulist mõju ei leitud 1000- seemne massile ning seemne arvule kõtrades. 

Hilisema külvi puhul võib täheldada saagi kadu (nii taime kui hektari kohta), ning väiksemat 

kõtrade arvu taimel (Li et al. 2017). Lämmastikukoguse suurendamisel saadi tulemus, kus 

suurenes saagikus (nii taime kui hektari kohta) ning ka kõtrade arv taimel. Suurema 

külvitiheduse puhul võib tekkida olukord, kus taimel tekib vähem kõtrasid ning saagikus 

ühelt taimelt väheneb, kuid suureneb saagikus hektarilt (Li et al. 2017). Hilise külvi puhul 

väheneb rapsisaagikus ning kõtrade arv taimel, suureneb lamandumise oht, langeb 

taimeosade arengukiirus, mis omakorda väljendub väiksemas rapsitaimes ehk taimeosad ei 

jõua välja areneda ning ei teki piisavalt biomassi. Hilise külvi puhul võib täheldada ka 

õlisisalduse langust seemnetes. Suure külvitiheduse ja hilise külvi kombinatsioon võib 

põhjustada taimedel vähenenud fotosünteesi võimet, kuid seda on võimalik mingil määral 

suurendada andes taimedele rohkem lämmastikku. Suuremal külvitihedusel on eelis ka 

umbrohtude arengu pärssimise osas (Li et al. 2017). 

Zajac on oma artiklis uurinud aastatel 1997-2016 maailma rapsisaagikust ja seda mõjutavate 

tegureid käsitlenud katseid. Taimede kasvutihedust puudutavad andmed näitavalt selgelt 

vähenemise trendi. 1990-ndatel aastatel ületas taimede kasvutihedus tihti näitaja 70 taime 

m2 kohta (Zajac et al. 2016). Käesoleval ajal on taimede kasvutihedus pigem 30-40 taime 

m2 kohta, mis on tingitud peamiselt uute hübriidsortide kasutusele võtmisest. Esineb selge 

trend, et üksikutel taimedel on suurem arv kõtrasid. Samas, kuivas kliimas on kõtrade arv 

taime kohta oluliselt väiksem kui niiskemas. Sellised näitajad ilmnevad Euroopas 

parasvöötme kliimas läbiviidud uuringutest. Seemnete arv kõdras varieerub vahemikus 20-
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30 seemet kõdra kohta. Üldiselt esineb peavarrel moodustunud kõtrades rohkem seemneid 

(Zajac et al. 2016). Sieling ja Kwiatkowski on oma katsetes näidanud, et külgharudel 

moodustunud kõtrades tekib vähem seemneid kui peavarrel moodustunud kõtradesse. 

Üksiku seemne või tuhande seemne massi suurenemise põhjus võib olla assimilaatide 

ümberjaotumisel peavarrel ja külgharudel seemnetesse küpsusperioodil. Ka erinev 

kasvuperioodi pikkus mõjutab seemne massi suurenemist või vähenemist, olenevalt 

piirkonnast. Olulise märkusena rõhutatakse, et ühe rapsitaime seemnesaagikus sõltub 

eelkõige kõtrade arvust, seemnete arvust kõdra kohta ja üksiku seemne massist kõdras. 

Lisaks võib juhtuda, et õiepungad, õied ja sellest tulenevalt ka kõdrad hävivad hoopis 

kiiremini külgharudel (Zajac et al. 2016). 

Leach jt. leidsid 1999. aastal tehtud mitmefaktorilise katse tulemusena, et talirapsi 

maksimaalne saagikus saavutati kasvutiheduse juures 50-60 taime m2. Samas, Momoh ja 

Zhou korraldatud katses (2001) leiti, et ümberistutatud talirapsitaimede kõrgeim 

seemnesaagikus saavutati kasvutiheduse 9,75 ja 12,75 taime m2 kohta. Mitmed teised 

uuringud on tõestanud, et külvisenormid vahemikus 7-14 kg/ha ei omanud 

seemnesaagikusele olulist mõju (Kuai et al. 2015). 

Lehepinnaindeks, kõdrapinnaindeks ja koristusindeks olid kõik oluliselt mõjutatud taimede 

kasvutihedusest ja reavahest, kuid kasvutihedus oli suurema tähtsusega mõjufaktor. 

Lehepinnaindeks ja kõdrapinnaindeks suurenesid märkimisväärselt kasvava taimiku 

tihedusega. Reavahe mõjutas lehepinnaindeksi ja kõdrapinnaindeksi näitajaid eelkõige läbi 

taimede kasvutiheduse. Koristusindeks suurenes koos taimede kasvutiheduse ja reavahega. 

(Kuai et al. 2015). 

 

3.4 Väetamine 

 

Oskuslik ja teadlik väetamine on rapsi väliskuju ning saagi kujunemise oluline osa. Vastavalt 

mullas leiduvatele ühenditele tuleks õiges vahekorras juurde lisada ka rapsile vajalikke 

väetisi. Erinevate toitainete andmine tugevdab rapsitaime erinevate ohtude eest ning 

suurendab rapsi arengu- ja kasvuvõimet. Talirapsi taim vajab suuremas koguses 

lämmastikku kui suviraps, kuid taim ise on madala lämmastiku kasutamise efektiivsusega 
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(Rathke et al. 2006).. Lämmastiku efektiivset omastamist mõjutavad külviaeg, sordi valik, 

taimekaitse, väetamise aeg, mulla harimine, kasvuregulaatorite andmine ja koristusaeg 

(Rathke et al. 2006). Õige sordivalik, lämmastikväetise vorm, kuid ka lämmastiku andmise 

õige ajastamine võivad koos anda tulemuse, kus taime lämmastiku vajadus langeb ning tänu 

sellele on võimalik tõsta taime produktiivsust ja vähendada keskkonnale tulenevaid kahjusid 

(Rathke et al. 2006). Andes korraga rohkem väetisi, kui taim suudab omastada, siis ülejäänud 

toitained leostuvad ja hiljem võib tekkida taimes toitainete puudus, mis väljendub taime 

aeglasemas arengus ning väiksemas saagikuses. Kõige suurem lämmastikuvajadus on 

talirapsil kuni õitsemiseni (Rathke et al. 2006). Selleks, et parandada lämmastiku kasutamise 

efektiivsust, tuleks taimes kiirendada lehtedesse ja vartesse kogunenud lämmastiku 

remobiliseerimist ja transporti seemnetesse, see tooks endaga kaasa suurenenud saagi N- 

koristusindeksi (seemnes olev N/muus taime biomassis olev N) (Aufhammer 1994 ref 

Rathke et al. 2006). 
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4. RAPSITAIME EHITUSE ARETUSSUUNAD 

 

Rapsitaime uurimise ja aretusega pole tegeletud nii palju kui teraviljadega. Tänaseks on rapsi 

väliskuju osas muudetud vaid taime kõrgust (madalamaks). Aastatega on rapsi kõrgus 

vähenenud ning tänaseks on tavasortide kõrgus ligikaudu samasugune kunagiste madala 

kasvuga sortidega. Rapsi kasvatamise puhul on probleemiks saagi potentsiaali mittetäielik 

ärakasutamine, mis võib olla tingitud veel taimes avastamata geenides ja nende potentsiaalis 

(Choudhary et al. 2016). Nende geenide leidmine võib olla raskendatud. Keskkond, kus 

taimed kasvavad, muutub pidevalt just klimaatiliste muutuste näol ning raskendavaks 

asjaoluks võivad olla veel kahjurite ja taimehaiguste poolt põhjustatud kahjustused 

(Choudhary et al. 2016). Rapsil tuleks eelkõige arendada tugevam vastupanuvõime 

biootiliste ja abiootiliste tegurite poolt tekitatud stressi vastu ning rahuldada taime toitainete 

vajadus (Choudhary et al. 2016).  

Rapsitaim koosneb paljudest erinevatest morfoloogilistest tunnustest. Rapsi teatud tunnuseid 

on võimalik muuta ilma tervet genoomi mõjutamata ning seda võimalust saaks kasutada 

geneetiliseks, biokeemiliseks ja molekulaarseks analüüsiks, kuid tänu sellele oleks võimalik 

välja arendada ka uusi kõrgesaagilisi sorte (Choudhary et al. 2016). Näiteks, 

klorofüllisisaldus taimes on olemuselt põlvkonniti geneetiliselt varieeruv ning 

mutatsioonidega muudetav (Choudhary et al. 2016). Erinevate tunnuste muutmisvõimaluste 

uurimisel võib selline teadmine võivad sellised teadmised väga kasulikeks osutuda 

(Choudhary et al. 2016). Kui geneetiline variatsioon on väike, siis seda tunnust on raske 

soovitud suunas muutma hakata (Choudhary et al. 2016). Kääbus-mutatsionioon-geenide 

abil oleks võimalik üldist saagikust veelgi suurendada (Choudhary et al. 2016). Muude 

põllukultuuride puhul on kääbusgeenide kasutamine viinud parema lamandumiskindluse ja 

koristusindeksini ning ka rapsi puhul on see eelduste kohaselt võimalik (Choudhary et al. 

2016). Kääbusgeenide sisseviimine on aidanud rapsil parandada saagikust ja koristusindeksit 

(Cai et al. 2016). 
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Seemnete arv kõdras on saagikuse üks tähtsamaid näitajaid, millel on hea geneetiline 

variatsioon ning, mis on aretuses ja taime geneetilises parandamises hindamatu tähtsusega 

tunnus (Yang et al. 2016). Erinevalt seemnete arvust kõtrades on seemne kaal ja kõtrade arv 

negatiivses korrelatsioonis (Yang et al. 2016).  

Seemnete arv kõdra koha on samas keeruline tunnus, mis oleneb seemnealgete arvust 

sigimikus, viljakate seemnealgete osakaalust, viljastunud seemnealgete arvust ja viljastunud 

seemnealgete arvust, millest tekivad omakorda seemned (Yang et al. 2016). Kuigi seemnete 

tekke bioloogiline protsess võib olla enam vähem selge ja arusaadav, siis selle protsessi 

mehaaniline toimumine on siiani ebaselge (Yang et al. 2016). Aastatega on tehtud palju 

erinevaid geneetilisi uurimusi rapsitaimega, kuid siiani on teada ainult mõned protsessid 

taime toimimisest ning palju on veel avastada (Yang et al. 2016). 

Allikast saadavate assimilaatide üle toimub konkurents kolme näitaja vahel (seemne kaal, 

seemnete arv kõtrades ning kõtrade arv) ning aretuses tuleb nende tunnuste vahel leida sobiv 

tasakaal (Yang et al. 2016).  

Muudetud rapsitaime kuju on tähtis, saamaks suuri saagikusi, kuid geneetilised näitajad, 

mille kaudu saaks kasvu muuta, on siiani üldiselt teadmata. Cai jt on oma uuringus võtnud 

oluliste saagikust mõjutavate tunnustena vaatluse alla õisikute proportsionaalse suuruse, 

külgvõrsete pikkuse ja külgvõrsete erinevate osade proportsioonid (Cai et al. 2016).  

Parandatud rapsitaime väliskuju võib anda tulemusi suurenenud lehepinna indeksi näol, 

suureneb fotosünteesi efektiivsus ja koristusindeks ning väetiste omastamine. Näiteks, maisi 

lehe asendit muutmisega on saagikused oluliselt suurenenud (Cai et al. 2016).  

Viimastel aastakümnetel on taime parem saagikus saavutatud fotosünteesi efektiivsemaks 

muutmise ja taime parema energiatarbimise kaudu (Cai et al. 2016). Kuigi taime saagikuse 

tekkimisel mängivad olulist rolli erinevad biootilised ja abiootilised tegurid, siis taime 

väliskuju on kõige alus saamaks suuremat saagikust ja saagi potentsiaali (Cai et al. 2016).  
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5. EESTI KATSEKESKUSTE TULEMUSED JA ANALÜÜS 

 

Töö üheks eesmärgiks oli analüüsida muutusi Eestis rapsiga tehtud katsetes. Selleks kasutati 

Eesti Põllumajandusuuringute Katsekeskuse andmebaasi. Välja valitud katsekestusteks olid 

Viljandi, Kuusiku ja Võru. Neis Antud töös otsiti tali- ja suvirapsisortidel taimede kõrguse, 

1000-seemne massi ja saagikuse vahelisi seoseid. Suvirapsi uurimisaastateks olid 2004-

2017. Talirapsi uurimisaastateks valiti 2001-2017.  

Suvirapsi taimede kõrguse ja saagikuse vahelise seose uurimiseks valiti aastad 2004 ja 2017. 

Valitud ajavahemik oli võimalikult pikk, et märgata, kas selle aja jooksul on sortide kõrgus 

ning kõrguse ja saagikuse vaheline seos muutunud. Parim seos leiti taimede kõrguse ja 

saagikuse vahel.  

 

Joonis 4. Taimede kõrguse ja saagikuse vaheline korrelatsioon aastal 2004. 

Joonisel 4 on näha taimede kõrguse ja saagikuse vaheline seos aastal 2004. Sellel aastal ei 

olnud seos väga tugev (R2=0,1665). Joonisel on näha, et taimede kõrguse vähenedes on sellel 

aastal saagikus kasvanud.  
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Kõige suurem seos taimede kõrguse ja saagikuse vahel leiti 2017. aastal. Siin on näha tõusvat 

trendi (R2=0,666), taimede kõrguse kasvades suurenesid ka saagikused. Joonisel 5 on näha 

korrelatsiooni võrrand, mis näitab väga tugevat seost saagikuse ning taimede kõrguse vahel. 

 

Joonis 5. Taimede kõrguse ja saagikuse vaheline korrelatsioon aastal 2017. 

2004. aastal jäid taimede kõrguse 120 cm ja 170 cm vahele. Kõige väiksem saagikus sellel 

aastal oli 1,6 t/ha ja kõige suurem saagikus oli 4,3 t/ha. Kõige lühem taimik oli sellel aastal 

kõrgusega 121 cm andis saagikuseks 3,5 t/ha ning kõige kõrgem taimik kõrgusega 166 cm 

andis saagikuseks ligikaudu 2,8 t/ha. 2017. aastal jäid taimede kõrgused 110 cm ja 150 cm 

vahele. Esines ainult üks katse, kus sellel aastal taimik ületas 150 cm piiri ning kõrguseks 

oli 157 cm ja selline taimik andis saagikuseks 4,7 t/ha. Kõige lühema taimiku kõrguseks oli 

110 cm ning see andis saagikuseks 3,4 t/ha. Kõige kõrgem saagikus sellel aastal oli ligikaudu 

6,7 t/ha (taimiku kõrgus 145 cm) ning madalaim saagikus oli 3,2 t/ha (taimiku kõrgus 122 

cm). 2004. aastal oli vähe taimikuid, mille kõrgused jäid 120-130 cm vahele. 2017. aastal 

oli palju katseid, kus taimiku kõrgus jäi 110-130 cm vahele. Need taimed omakorda andsid 

juba 3-4 t/ha saaki, mis oli samaväärne või isegi suurem saagikus kui 2004. aasta taimedel, 

mis olid isegi üle 130 cm kõrgused. Nende andmete põhjal on näha, et taimiku kõrguse 

üldine tase on märkimisväärselt vähenenud. Võib arvata, et 2017. aasta lühemate taimede 

kasvatamiseks kulus vähem sisendeid kui 2004. aastal, andes seejuures võrdväärset või isegi 

paremat saagikust. Kuna joonis 5 näitab seost, kus taimede kõrguse kasvades kasvab ka 

saagikus, tuleks numbreid uurida ikkagi eraldi. Kõige paremaid saagikusi andsid taimikud, 

mis olid 145 cm kõrgused. Katseid, kus selline taimede kõrgus saadi, oli mitmeid ning kõik 
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andsid väga head saagikust. Taimed, mis kasvasid üle 145 cm hakkasid juba saagikuses 

kaotama. Ainult üks taimik (154 cm), andis saagikust 6,5 t/ha. Ülejäänud taimikud, mis olid 

üle 145 cm kõrgused, andsid saagikuseks 4,7-5,7 t/ha. Selle põhjal saab väita, et kõrgem 

taimik ei ole efektiivne ressursside kasutamise suhtes ning annab ainult teatud kõrguseni 

paremat saagikust.  

Joonisel 6 on näha talirapsi saagikuse ja kõrguse vaheline seos aastal 2001. Jooniselt on näha 

tõusvat trendi (R2=0,3068), taimiku kõrguse kasvades kasvab ka saagikus. Kuid siin tuleb 

samuti vaadelda numbreid eraldi nagu suvirapsi puhul.  

 

Joonis 6. Saagikuse ja taimede kõrguse vaheline korrelatsioon talirapsi puhul aastal 

2000/2001. 

Taimede kõrgused 2001. aastal jäid vahemikku 100-157 cm. Kõige lühema taimiku kõrgus 

oli mitmel puhul 100 cm ning mõlemal puhul saadi saagikuseks ligikaudu 3,6 t/ha. Kõige 

kõrgema taimiku kõrguseks oli 157 cm (saagikus ligikaudu 3,5 t/ha). Talirapsi puhul jäid 

2001. aastal saagikused vahemikku 2,7-5 t/ha. Kõige kõrgema saagikuse (5 t/ha) andis 149 

cm kõrgune taim. Sellest kõrgemaks kasvanud taimed hakkasid saagikust kaotama ning üle 

150 cm kõrgused taimed andsid saagikuse vahemikus 3,5-4,7 t/ha. Taimikud, mille kõrgused 

jäid vahemikku 100-130 cm, andsid saagikuse vahemikus 2,9-3,6 t/ha. Talirapsi puhul oli 

märgata, et parimad saagikused tulid 140-150 cm taimede kõrguse korral. Selles vahemikus 

saadi 3,6-5 t/ha, välja arvatud ühe katse puhul, kus 148 cm kõrgune taimik andis ainult 2,7 

t/ha. Nagu suvirapsi puhul selgus, on ka talirapsi puhul nii, et taime kõrgus annab ainult 

teatud piirini suuremat saagikust ning pärast seda hakkab saagikus tasapisi langema. 
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Joonisel 7 on kujutatud talirapsi saagikuse ja kõrguse vahelist seost aastal 2017. Siin on taas 

näha tõusvat trendi (R2=6007) suunas, kus taime kõrguse suurenedes ka saagikus kasvab. 

Selleks tuleb vaadelda katsete tulemusi eraldi numbrina, et selguks, kas saagikus saabki 

kasvada taimiku kõrguse suurenedes või kasvab see ainult teatud piirini.  

 

Joonis 7. Saagikuse ja taimede kõrguse vaheline korrelatsioon talirapsi puhul aastal 

2016/2017. 

Talirapsi saagikused jäid 2017. aastal vahemikku 2,6-6,7 t/ha. Siin on kõigi eelnevalt uuritud 

talirapsi ja suvirapsi saagikuse vahe kõige ebastabiilsem. Kõige väiksemat saaki (2,6 t/ha) 

andis taimik kõrgusega 120 cm. Kõige kõrgem saak (6,7 t/ha) saadi 150 cm kõrguselt 

taimikult. Taimikute kõrgused sellel aastal jäid vahemikku 86-160 cm. Kõige lühem taimik 

(86 cm) andis saagikuse 2,9 t/ha. Kõige kõrgem taimik (160 cm) andis saagikuse 6 t/ha. 

Kõige kõrgem saagikus saadi 150 cm kõrguselt taimikult ning 150 cm edasi andsid taimikud 

juba vähem saagikust (5,6-6,2 t/ha). Taimed, mis jäid vahemikku 86-130 cm andsid 

saagikuse vahemikus 2,6-4,8 t/ha. Taimed vahemikus 130-150 cm andsid saagikuse 4,2-6,7 

t/ha. Selle vahemiku puhul oli 2 erandit, kus 130 cm kõrgune taimik andis saaki 3,2 t/ha ning 

140 cm kõrgune taimik andis saagikuse 3,8 t/ha. Ülejäänud taimed, mis jäid kõrguselt 130-

150 cm vahele andsid stabiilselt saaki üle 4,2 t/ha kuni 6,7 t/ha. 

Taimede kõrguse ja 1000 seemne massi vahel tugevat seost ei leitud. Suvirapsi puhul on 

1000 seemne mass on aastatega tõusnud. 2004. aastal jäid 1000 seemne massid vahemikku 

2,48-3,66 g. Sellel aastal jäid enamik sortidest katsetes 1000 seemne massiga alla 3 g. 

Vaadeldes kõiki sorte, millega katseid tehti, andis ainult 1 sort (Natan; 3,52 g ja 3,66 g) 
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sarnase 1000 seemne massi, mis võib olla sordi omadus moodustada kõrgemat tuhande 

seemne massi. 2017. aastal jäid 1000 seemne massid vahemikku 3,2-4,6 g. Ligikaudu 15. 

aastaga on 1000 seemne mass tõusnud  peaaegu ühe grammi võrra. Peaaegu kõikide 

taimikute puhul, välja arvatud paar üksikut erandit, mis olid 110-130 cm kõrged, saadi 1000 

seemne massiks 4-4,6 g. Sellest võib järeldada seda, et lühemas taimikus jaotuvad toitained 

paremini ümber ning selle tõttu moodustuvad ka suuremaid seemneid. 

Taime kõrguse ja 1000 seemne massi vahel leiti tugev seos ainult 2001. aastal, taimede 

kõrguse langemisel 1000 seemne mass tõusis. Joonisel 8 on näha langevat trendi 

(R2=0,7775). See näitab seda, et taimede kõrguse langedes kasvab 1000 seemne mass.  

 

Joonis 8. Taimede kõrguse ja 1000 seemne massi vaheline korrelatsioon talirapsi puhul 

2000/2001. 

Tuhande seemne massid jäid sellel aastal vahemikku 3,56-5,27 g. Kõige suurema 1000 

seemne massiga ehk 5,27 g oli taimik, mille kõrguseks osutus 109 cm. Kõige madalam 1000 

seemne mass oli 3,56 g ning taimiku kõrguseks 157 cm. Kõik taimikud, mis andsid alla 4 g 

1000 seemne massi, olid üle 131 cm kõrged. Kõik taimikud, mille kõrgused jäid 100-120 

cm vahele andsid 4-5,27 g 1000 seemne massiks. 2017. aastal jäid 1000 seemne massid 4,2-

6,5 g, ainult ühel juhul langes 1000 seemne mass alla 4 g ehk 3,9 g. 

Kõige väiksema 1000 seemne massi (3,9 g) andis 126 cm kõrgune taimik. Kõige kõrgem 

1000 seemne mass (6,5 g) saadi 136 cm kõrguselt taimikult. Kõige lühema taimiku kõrgus 
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oli 86 cm ning selline taim andis 1000 seemne massiks 4,7 g. Nende numbrite põhjal on 

näha, et 2017. aastal oli 1000 seemne mass keskmiselt rohkem kui 2001. aastal. 

Selleks, et Eestis rapsitaimega toimuvaid muutusi paremini jälgida, oleks tarvis Eesti 

katsejaamades taimede puhul rohkem parameetreid kasutusele võtta. Nende andmete järgi 

saab võrrelda saagikuse ja muude näitajate muutusi pika perioodi jooksul. 
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6. JÄRELDUSED 

 

Töös uuriti rapsitaime väliskuju ja saagikuse vahelisi seoseid.  

Seemnete massi ja kvaliteeti mõjutab peamiselt assimilaatide transport taimes. Assimilaatide 

transport oleneb suuresti taime kõrgusest. Taime ülemistes kõtrades moodustunud seemnete 

mass võib olla väiksem kui taime alumise osa kõtrades. Selline olukord esineb selle tõttu, et 

üle kogu taime on nõudlus assimilaatide järgi ning need liiguvad taime alt üles. Sellest võib 

järeldada, et liiga kõrge taimiku puhul on assimilaatide transpordil allikast-neeluni (sink-

source) liiga pikk vahemaa taime ülemistesse osadesse ning seetõttu on vähenenud ka 

seemnete mass ning nende arv kõtrades. Üks olulisemaid väliskuju tunnuseid on taime 

kõrgus, mille vähendamise kaudu loodetakse parandada rapsitaime koristusindeksit, 

kiirendades eelkõige assimilaatide transporti peavarres. 

Väliskuju kaudu saagikuse suurendamisel on oluline roll ka kõtrade ja lehtede asendi 

muutmisel taimel. Ülemiste kõtrade ja lehtede varrele kinnitusnurga vertikaalsemaks 

muutmiseks jaotuks valguskiirgus ühtlasemalt taimikusse ning sellest tulenevalt paraneks 

fotosünteesi efektiivsus. Sarnaselt on suudetud maisi lehe asendi muutmisega taime 

saagikusi suurendada. Kõtrade asendi muutmine annaks ka parema varisemis- ja 

haiguskindluse.  

Rapsitaime peavarrel moodustunud kõtradesse tekib üldjuhul rohkem seemneid kui 

külgharudel moodustunud kõtradesse. Rapsitaime ehituslikest komponentidest on kõrge 

seemnesaagikuse kujunemisel oluline roll eelkõige kõtrade arvul, seemnete arvul kõdra 

kohta ning üksiku seemne massil. Õiepungad, õied ja sellest tulenevalt ka kõdrad hävivad 

tavaliselt kiiremini külgharudel. 

Kõtrade asukoht taimel võib mõjutada rapsiseemnete massi, õli- ja proteiinisisaldust. Kuna 

taime ülemine osa on valgusele, kuid ka kõrgele temperatuurile rohkem avatud võib taime 

ülemises osas olla seemnetes vähem õli ja väiksem mass. Veepuudus taimes vähendab 

assimilaatide liikumist taimeosade vahel. Liiga kõrge taime ja veepuuduse korral jõuavad 
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assimilaadid vähe taimes ülespoole liikuda ning selle tõttu võivad taime alumises osas 

tekkida raskemad ja õlirikkamad seemned. 

Suur külvitihedus pärsib taimedel kõrvalharude moodustumist, misläbi väheneb ka kõtrade 

arv. Samas võib seeläbi tekkida olukord, kus ühe taime saagikus küll väheneb, kuid suureneb 

saagikus hektarilt. Peavarrel olevad kõdrad suudavad moodustada kvaliteetsemaid ja 

raskemaid kõtru, mis võib aidata kaasa saagikuse kasvule hektari kohta. Samuti parandab 

see valmimise ühtlikkust ning koristusindeksit. 

Põhja-Euroopa tingimustes on saadud paremaid saagikusi lühema õitsemisperioodiga 

sortidega. Lühem õitsemisperiood ei mõjuta seemnete täitumise perioodi. Põhja-Euroopa 

kasvutingimustes tuleks aretuses tähelepanu suunata rapsitaime seemnete arvukuse 

tõstmisele, mitte niivõrd seemnete täitumisele.  

Töös uuriti ka Eesti Põllumajandusuuringute Keskuse katsejaamades rapsiga läbi viidud 

katsete andmeid. Selle eesmärgiks oli vaadelda, kas ning millises suunas on Eestis muutunud 

rapsitaime väliskuju ning saagikused. Selgus, et Eestis on rapsitaime kõrgus aastatega 

vähenenud, kuid saagikus on jällegi tõusnud. Katsete tulemused näitavad, et samuti on 

kasvanud seemnete mass.  
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KOKKUVÕTE 

  

Töö eesmärgiks oli uurida, kas rapsitaime väliskuju on võimalik muuta nii, et see tooks 

endaga kaasa ka saagikuse kasvu. Töös selgusid erinevad tegurid, mis mõjutavad taime 

väliskuju ja saagikuse vahelisi seoseid. Põhilised muutused, millele tähelepanu suunati, oli 

lehtede ja kõtrade paiknemine taimikul. Taime kõrgemas osas asuvad horisontaalsed kõdrad 

ning lehed hakkavad taimiku alumist osa varjutama ning valguse pääsemine kogu taimikusse 

on raskendatud. Taime kasvukõrgus on rapsisaagikuse puhul samuti oluline näitaja, kuna 

assimilaatide ümberjaotumine peab toimuma ühtlaselt kogu taime ulatuses. Liigse 

kuumusega assimilaatide jõudmine taime ülemisse ossa väheneb, mis vähendab seemnete 

massi ja ka kvaliteeti.  Muutuvates kliimatingimustes on üha keerulisem leida vastava 

kasvukeskkonnaga sobivate tunnustega sorte. Samas on rapsiseemnete suure geneetilise 

varieeruvuse tõttu taime väliskuju tunnuste aretuseks head võimalused. 

Töö täitis seatud eesmärgi, andes palju erinevaid järeldusi, mis toetavad töös püstitatud 

hüpoteesi.  
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