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Reimann, M. The influence of farming system on yield of pea. Bachelor’s thesis. Tartu 

2018. In Estonian. The aim of this study was to compare the effect of organic and 

traditional cultivation practices on pea yield formation, yield size and quality.  

In 2008. the long-term experiment was founded on the Eerika’s experiental field that 

belongs to Estonian University of Life Sciences’s. The trial took place on five-field 

rotation with two cultivation practices. The rotation was in following: winter wheat, pea, 

potato, barley undersown with clover, clover. Systematic supply system in four replicates 

was used in this experiment. The first rotation ended in 2012, in this research we use data 

from second rotation (2013-2107). The full rotation was used in each replicate. The aim of 

this trial was to compare the different nitrogen fertilization methods ( 3 in organic, 4 in 

traditional) on yield of pea, its formation, size and quality.  

The gratest impact on the field pea yield formation and yield level had the weather 

conditions of trial year (14–48% according to the dispersion analysis), followed by the  

fertilization with different nitrogen fertilizers and amounts (organic and conventional 

farming) whereas the influence of second factor amounted to 7–22% or was not 

statistically significant. As the average of trial years the pea grain yield from organic 

variants was 24–35% lower than that from the conventional variants. The largest impact 

on field pea yield level had from yield structure elements the number of plants and pods 

per unit of are in 2013–2017, followed by the weediness. The cost-benefit analysis of pea 

growing showed that in 2017 only the test variants grown according to organic system 

were profitable. The reasons of the unprofitability of variants grown according to 

traditional cultivation practices were the high prices of inputs and low buying-in prices. 
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SISSEJUHATUS 

 

Eesti Maaeluministeeriumi andmetel oli 2017. aastal kaunviljade kasvupind 65,5 tuh ha, 

mis on 10,1 tuh ha võrra (18%) suurem kui eelnenud aastal ning ühtlasi ka aegade suurim 

kasvupind. Kaunviljade kasvupinna iga-aastase suurenemise üheks põhjuseks on 

keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kasutamisest tulenev (Põllumajandussektori…, 

2018). nõue kasvatada 15%-l pinnal liblikõielisi põllumajanduskultuure. Lisaks on 

põldherne kasvupinna suurenemisele kaasa aidanud ka kliimat ja keskkonda säästvate 

põllumajandustavadega seotud toetuse raames kasutatud maaharimispraktikana 

lämmastikku siduvate kultuuride kasvualade kasutamine. Liblikõieliste põllukultuuride 

kasvatamine on oluline mullaviljakuse suurendamisel ning mulla füüsikaliste omaduste 

parandamisel, lisaks on liblikõielised kultuurid head vältimaks teravilja monokultuuris 

kasvatamist ning on põllumajandusloomade söödaratsioonis soja, päevalille ja rapsi kõrval 

head proteiiniallikad (Põllumajandussektori…, 2018). 

Antud bakalaureuse töö on katsepõhine, mis käsitleb põldherne (Pisum sativum L.) 

kasvatamist mahe- ja tavaviljeluse tingimustes. Töö eesmärgiks on uurida erinevate 

viljelusviiside mõju põldherne saagi kujunemisele ning saagi kvaliteedile. Saagi 

kujunemise jälgimisel tahetakse selgitada, kui suurel määral üks või teine saagistruktuuri 

element mõjutab herne saagikust – selle kaudu on võimalik ehk põllumehel mõjutada 

kasvuperioodil saagi kujunemist. Viljelusviisid erinesid üksteisest agrotehniliste võtete 

ning väetamiste poolest.  

Hüpoteesid:  

1) Tavaviljelussüsteemis kasvatatud põldhernes annab kõrgema ning kvaliteetsema saagi. 

2) Herne saagikus on otseselt sõltuvuses maapealse biomassi suurusest pinnaühiku kohta. 

3) Viljelusviis mõjutab herne kui liblikõielise kultuuri taimede arvu m2 . 

 

Ühtlasi sooviksin tänada oma juhendajat, Maarika Alarut, kes oli selle töö kirjutamisel 

väga suureks abiks!  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

Põldhernel on väga tähtis roll külvikorras. Liblikõielise kultuurina seob ta õhust 

mügarbakterite abil lämmastikku- seetõttu on ta ka eriti tähtis kultuur just maheviljeluse 

külvikorras. Nad on omamoodi lämmastiku tootmise „tehasteks“ ning ühtlasi ka 

mullaviljakuse parandajad (Aamisepp 1962). Põldhernest müüakse kuivatatuna inimestele 

toiduks või loomadele söödaks. Põldhernes erineb aedhernest sellevõrra, et teda 

turustatakse kuivatatuna, aedhernest aga värskelt või konserveerituna. Peamised 

piirkonnad, kus põldhernest kasvatatakse on Kanada, Euroopa, Austraalia ja USA (Endres 

jt 2016).  

 

 

1.1 Herne botaanilised ja bioloogilised iseärasused 

 

Hernes kuulub kaunviljade seltsi ja liblikõieliste sugukonda. Herne sordid jagunevad 

kolme rühma. Esimese rühma moodustavad lehelised hernesordid. Neil on kahe kuni 

kolme paari lehekestega liitlehed ja nende ladvas on mõned köitraod ning taime vart 

ümbritsevad kaks suurt kokkukasvanud abilehte. Teises rühmas on poollehetud sordid, 

mille lehekesed on arenenud tugevateks köitraagudeks ja säilinud on ka abilehed. 

Kolmanda rühma moodustavad lehetud sordid, millel puuduvad abilehed. Köitraagude 

kaudu toimub taimede omavaheline kokkuhaakumine ja see mõjutab suurel määral herne 

taimiku seisukindlust (Older 2011).   

Herned jagunevad veel taime arengu ja vegetatiivse kasvu poolest determinantseteks ja 

indeterminantseteks (määratud ja määramata kasvuga). Determinantsetel sortidel on kindel 

kasvuaeg ning teatud arenguastmeni jõudes lõpetatakse taime kasv. Indeterminantsetel 

sortidel aga kindel arenguaeg puudub. Nad jätkavad kasvamist ja õitsemist seni, kuni eriti 

tugev põud või külm selle lõpetavad (Kaarli 1998). Hernes vajab idanemiseks küllaldast 

mullaniiskust ning piisava niiskuse korral hakkab ta idanema juba 1–2 ºC juures. Kõige 

parem idanevus on 25 ºC juures ning 35 ºC juures idanemine seiskub. Külmataluvus 

oleneb suuresti sordist. Tõusmed taluvad hästi -4 kuni -6 ºC külma. Tõusmetest oluliselt 

külmatundlikumad on hernetaimed viljade moodustamise ja viljakandmise perioodil. 
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Temperatuuri langemisel alla -2 ºC saavad kahjustada noored kaunad. Niiskuse osas on 

hernes vägagi nõudlik, ületades teisi niiskuselembesi kultuure nagu aeduba ja vikk. Herne 

kasvatamiseks sobivad maa-alad, kus sademete hulk ulatub vähemalt 550–600mm-ni 

aastas. Niiskuse suhtes kõige kriitilisemaks perioodiks on generatiivorganite moodustamise 

algperiood (Aamisepp 1962).  

 

 

1.2 Herne kahjurid ja haigused 

 

Taimekahjurid ja haigused põhjustavad herne terasaagi vähenemist ja selle kvaliteedi 

langust. Nende tekitatavat kahju saagikusele hinnatakse olevat vähemalt 25% kogusaagist. 

Suurte saakide saamiseks on eriti oluline hävitada ja takistada taimekahjurite levikut.  

Üheks ohtlikumaks hernekahjuriks on hernemähkur (Laspeyresia nigricana Steph ja L. 

dorsana F.) Kahjurite arenguks soodsal aastal võivad nad kahjustada kuni 90% teradest. 

Kahjustunud terad külviks enam ei kõlba ning on väheväärtuslikud ka inimtoiduks. 

Hernemähkuri tõrjeks tuleks agrotehniliste võtetega kiirendada taimede kasvu ja arengut. 

Külvata hernes võimalikult vara. Kasutada künnipõhist harimist, mis hävitab mullas 

talvituvad röövikud (Aamisepp 1962). Kasutada hernemähkuri tõrjeks vajalikke 

insektitsiide.  

Hernekärsakad (Sitona sp. Sp.) ilmuvad varakevadel ning kahjustavad hernest alates 

tärkamisest. Algselt süüakse noorte taimede õisi, hiljem leheääri. Eriti ohtlik on kahjustus 

tärkamise ajal, kui nad võivad hävitada täielikult taimede lehed. Munadest koorunud 

tõugus hävitavad liblikõieliste taimede juuri, eelkõige nendel elavaid mügarbaktereid, 

mille tagajärjel õhulämmastiku sidumise võime väheneb 9–36%. Hernekärsaka tõrjeks 

aitab varajasem külv, et hernes saaks enne kärsakate massilist kahjustust tärgata (Aamisepp 

1968). Tõusmete faasis pritsida insektitsiidiga.  

Herne-teramardikas (Bruchus pisorum L.) tekitab vähesel määral hernele kahju, kuid 

tema tõugud seevastu närivad herneteri, tekitades sinna silindrilised augud. Kahjustatud 

terad enam seemneks ei sobi, kuna on halva idanevusega ning inimtoiduks kasutamise 

kvaliteet langeb (Aamisepp 1962).   
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Hernerooste (Uromyces pisi Pers.) esineb herne lehtedel oranžide roostepadjakestena- 

suvieosed. Hiljem pruunikasmustade kuni mustade talieoste kogumikena. Tugevasti 

roostest nakatunud lehed närbuvad, mis põhjustab herne saagikuse langust. Hernerooste 

kõige tõhusamaks hävitamise viisiks on vaheperemeestaime- piimalille hävitamine.  

Herne-laikpõletiku tekitajateks on seened Ascochyta pisi Lib. A. pinodella Jones, A. 

pinodes Ber. et B1. Haigus tekitab hernekauntele ja vartele pruunikaid tumedama äärisega 

sissevajunud laike. Haiguse süvenemisel võivad laigud ühineda ja katta suurema osa kauna 

või varre pinnast. Haiguse vastu aitab herne seemne puhtimine (Aamisepp 1962).  

 

 

1.3 Herne väetamine mineraalväetistega  

 

Kuna herne seemnetes sisaldub rohkesti fosforit ja kaaliumit, siis on nende vajadus taimel 

eriti suur õitsemise ja kaunte täitumise perioodil ning seemnete valmimise ajal. Näiteks 

saagiga 4 t/ha viiakse põllult ära 130–170 kg/ha lämmastikku, 16–20 kg/ha fosforit ja 40–

50 kg/ha kaaliumi. Toiteainete kao katteks tuleks anda keskmise ning suure väetistarbe 

korral 15–25 kg/ha fosforit ja 60‒80 kg/ha kaaliumi (Kaarli 1998). Suure saagi 

moodustamiseks on väga oluline vajaliku fosfori koguse olemasolu, mis soodustab 

mügarbakterite arengut ja seega rohkemat õhulämmastiku omastamist (Aamisepp 1962). 

Suured lämmastiku kogused ei tule herne puhul kasuks, nad suurendavad vaid biomassi, 

mitte terade kasvu. Ühtlasi võib põhjustada ka taimiku lamandumist (Endres jt. 2016). 

Hernest peetakse heaks õhulämmastiku sidujaks, mistõttu ei ole teda vaja mineraalse 

lämmastikuga väetada ajal, kui mügarbakterid on võimelised õhulämmastikku siduma. 

Lämmastikväetist antakse külvi ajal, enne kui õhulämmastiku sidumine mügarbakterite 

poolt algab. Tavaliselt moodustuvad mügarbakterid 2–3 nädalat pärast külvi (Lindemann, 

Glover, 1996). Lämmastikväetise kogused on väiksed (10–20 kg N/ha). Kui kasutatakse 

suuremaid lämmastikunorme, siis taime õhulämmastiku sidumise protsess kas aeglustub 

või  üldse lõpeb, sest taimel on mullast lämmastiku omastamine energeetiliselt kergem kui 

õhust sidumine (Lindemann, Glover, 1996). 

Herne kasvatamisel väga oluliseks teguriks on ka mulle reaktsioon. Normaalseks kasvuks 

ja arenemiseks vajab hernes nõrgalt happelist või neutraalset mulda. Happelised mullad 
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pidurdavad mügarbakterite arengut ja seega ka herne lämmastiku omastamist mullast. 

Happelisi muldi tuleks ennem herne külvi lubjata, et tagada talle õige pH. Ühtlasi paraneb 

lupjamise tagajärjel herne terade kvaliteet, suureneb nende toiteväärtus (Aamisepp 1962).  

 

 

1.4 Herne agrotehnoloogia 

 

Herne põldu tuleks harima hakata kohe pärast herne eelvilja koristamist. Sügisese 

mullaharimise eesmärgiks on mulla kobestamine sügavalt, selleks et herne juurestik saaks 

normaalselt välja areneda ning tungida sügavale mulda. Ühtlasi peab sügisene 

mullaharimine hävitama umbrohte, eriti mitmeaastasi juurumbrohte, sest noored 

hernetaimed on nende suhtes eriti tundlikud. Kolmandaks peab sügisene mullaharimine 

soodustama vihma ja lumevee kogunemist mulda ning sademete vee säilitamist mullas, 

sest hernes vajab kasvuks ja arenemiseks suurtes kogustes vett (Aamisepp 1962). 

Mullaharimine erineb teraviljade mullaharimisest ainult suurema sügavuse poolest. 

Kevadel tuleks kultiveerida põldu 6–8 cm sügavuselt. Ühtlase tärkamise saavutamiseks 

peab külviks ettevalmistatud põld olema tasane ning muld ühtlase tihedusega (Kaarli, 

1998). Mullaharimisega alustatakse kevadel võimalikult vara- siis kui muld on parajalt 

sõmer ega kleepu mullaharimisriistade külge. Tööde arv kevadel oleneb konkreetsest 

mullastikust ning ka ilmastikust. Hernest on soovitatav külvata sügavamale kui teised 

kaunviljad, kuna tema idulehed jäävad tärkamisel mulda. Külvata tuleks 5–6 cm 

sügavusele mulda. Raskematel muldadel võib külvata ka madalamale (4–5cm), kuna pärast 

vihma võib tekkida mullakoorik, mis takistab herneidude tungimist mullapinnale. Pärast 

külvi hernepõllud rullitakse. Rullimine tihendab pealmist mullakihti, mis on külviga 

kohevaks muutunud. Nii muutub paremaks mulla kapillaarsus, mis soodustab taimede 

tärkamist ning nende esialgset kasvu (Aamisepp 1962).  
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1.5 Hernesaagi võimalikud kasutamisviisid 

 

Kasvatatakse nii söögi- kui ka söödahernesorte. Varasemalt kasvatati söödahernesteks 

kirjuõielisi ja söögihernesteks valgeõielisi sorte. Tänapäeval enam üldiselt enam 

kirjuõielisi sorte söödahernena sobivaks ei peeta. Kirjuõielisus on seotud mitmete 

seedivust vähendavate ainete suurema sisaldusega. Selle suhtes on tundlikumad eriti sead 

ja linnud. Kirjuõielisi sorte kasvatatakse peamiselt haljassöödaks. Sordi toiduherneks 

sobivuse üheks mõõdetavaks näitajaks on keetmisomadused- 1 tunni jooksul pehmeks 

keevate herneste %. Seda mõjutavad otseselt ka kasvu ja valmimisaja tingimused. 

Ebaühtlaselt valminud terade keetmisomadused võivad oluliselt erineda, seepärast peetakse 

kvaliteetse toiduherne kasvatamisel vajalikuks hernetaimedele ühtlast kasvu ja arengut 

soodustavate kasvutingimuste loomist (Kaarli 1998).  

Aminohapetest on hernes võrreldes teraviljadega tunduvalt enam lüsiini ja trüptofaani ja ta 

sisaldab proteiini umbes 21–25%. Hernes on ka kõrge süsivesikute ja madal kiudainete 

hulk ning toitainete seedivus on 86–87%. Kõik see teeb hernest väga hea loomasööda. 

Kuna põldhernes sisaldab 5–20% vähem trüpsiini inhibiitoreid kui põlduba, siis on teda 

võimalik sööta loomadele otse ilma eelneva kuumutuseta (Enders jt. 2016).  

 

 

1.6 Herne sort „Starter“  

 

Herne sort, mida katsetes kasutati oli „Starter“. „Starter“ on kollast värvi seemnetega 

keskmisest natukene varasema valmivusega hernesort. Sordi eelisteks on hea saagikus ning 

kõrge proteiinisisaldus seemnetes. Seisukindluse poolest hea. Kasvukõrgus on keskmine. 

1000 tera mass on pigem keskmine või madal- väiksem külvisenorm. Võib vajada 

hahkhallituse ja laikpõletiku tõrjet. Sordi eelisteks on väga hea põuataluvus ning on väga 

vastupidav kõtrade avanemisele (www.asat.ee).  

 

 

 

http://www.asat.ee/
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1.7 Mahepõllumajandus 

 

Mahepõllumajanduslik tootmine on keskkonda säästev ning looduslikku tasakaalu säilitav 

tootmine (Järvan 2007). Mahe -ehk ökoloogilise põllumajanduse puhul antakse mulda 

piisavalt orgaanilist ainet, et säilitada mulla viljakus. Soodustatakse mulla bioloogilist 

aktiivsust. Haritakse mulda vaid sobival viisil ja ajal. Mulla toitainevarusid täiendatakse 

liblikõieliste kultuuridega külvikorras ja orgaaniliste väetistega. Mineraalset 

lämmastikväetist ei kasutata. Kasutatakse valdavalt ennetavaid, looduslikel protsessidel 

põhinevaid või mehaanilisi umbrohu, haiguste ja kahjurite tõrjemeetodeid. Mahetootmine 

on viimase 20 aasta jooksul tempokalt laienenud. Aastal 1999. oli mahepõllumajandusmaa 

pindala 4000 ha ning aastal 2013. 153 426 ha. Selle põhjuseks on paljude põllumeeste soov 

toota looduslähedasemalt ning ühtlasi ka 2000. aastal kehtestatud mahepõllumajandusliku 

tootmise toetus. Tõusva mahekauba pakkumise eelduseks on ka mahetoodangu nõudluse 

suurenemine, mis on iga aastaga suurenenud (Mahepõllumajandus… 2013).   

Hernel on mahekülvikorras vägagi tähtis roll. Liblikõielise kultuurina seob ta õhust 

lämmastikku ning rikastab sellega põllumulda. Kuna maheviljeluses mineraalväetisi 

kasutada ei saa, siis tuleb lämmastik mulda viia liblikõieliste kultuuridega või siis 

orgaanilise väetisega. Hernes sobib hästi mahekülvikorda kuna ta ei vaja kasvamiseks 

suurtes kogustes lämmastikku.  

 

 

1.7.1 Mahepõllumajanduse mõju mulla viljakusele 

 

Lisaks looduslike väetiste kasutamisele ergutatakse mitmesuguste võtete abil mullas aset 

leidvaid protsesse. Vahekultuuridena kasvatatakse taimi, mis suudavad õhust lämmastikku 

siduda. Liblikõielised heintaimed ja kaunviljad suudavad siduda 200–300 kg lämmastikku 

hektari kohta. Taimedele vajalikud toitained tagatakse orgaanilise väetisega ning 

haljasväetistaimedega nagu näiteks ristik, õliraps, sinep jt. Õigete mullaharimisvõtetega 

soodustatakse mulla mikroorganismide aktiivsust ning taimekasvatusel ei kasutata 

sünteetilisi mineraalväetisi ega ka pestitsiide (Grantina jt. 2011).  
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1.8 Tavapõllumajandus 

 

Tavapõllumajandus on tavapärane põllumajanduspraktika. Kasutatakse erinevaid 

sünteetilisi taimekaitsevahendeid ja väetisi ning tavaloomakasvatuses kasvatatakse 

intensiivselt suurkarju. Tavaviljelussüsteemile on omane kõrge mehhaniseerimistase ja 

madal tööjõukulu. Tavapõllumajanduses toodetud tooted on odavamad, kuna saavutatakse 

suuremad saagikused (Grantina jt. 2011).   

Alates 20. sajandi teisest poolest on põllumajanduses saagid suurenenud tänu edasi 

arenenud taime sortidele, taimekaitsevahendite ja mineraalsete väetiste kasutamisele. Küll 

aga intensiivistunud maakasutus on toonud esile mulla orgaanika vähenemise ning on 

ennustatud, et see trend jätkub, kuna põllumuldi kurnatakse aina rohkem (Schrama jt. 

2018). Iga ettevõtte huvides on toota suuremaid saake, et olla edukas, areneda ning hoida 

oma positsiooni turul. Just seetõttu on tavapõllumajandus enim levinud viljelusviisiks. 

Tootja seisukohast on tavaviljelus ökonoomsem, kuid mitte looduse jaoks (Brožova, 

Beranova 2017).  

 

 

1.8.1 Tavapõllumajanduse mõju mulla viljakusele 

 

Mineraalväetiste liigse kasutamise tulemusel võib muld muutuda happeliseks. Mullastiku 

happelisust tõstavad samuti happevihmad. Happesuse vähendamiseks tuleb põllumuldi 

lubjata. Kui mulda ei lisata orgaanilisi väetisi siis väheneb mulla orgaanilise aine sisaldus. 

Orgaaniline aine, mis tekib taimsete ja loomsete jääkide kõdunemisel, tagab kasvavatele 

taimedele toitaineid ja parandab samas mulle koostist. Mulla orgaanilise aine sisalduse 

suurendamiseks tuleb kasutada orgaanilisi väetisi ja kasvatada liblikõielisi heintaimi 

(Grantina jt. 2011).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Katse iseloomustus 

 

2008. aastal rajati Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonna 

katsepõllule Eerikal (58˚22’ N, 26˚40’ E) pikaajaline põldkatse mahe- ja traditsioonilise 

viljelusviisi võrdluseks. Katsepõllu muld oli Stagnic Luvisol (WRB klassifikatsiooni järgi; 

Deckers et al., 1998). Mulla lõimis oli liivsavi ja huumuskihi tüsedus keskmiselt 30 cm 

(Reintam ja Köster, 2006; Tein et al., 2010). Katsepõllu mulla süsinikusisaldus oli 

rajamisaastal 1.55%, üldlämmastiku sisaldus 0.14%, liikuva fosfori sisaldus 128.54 mg/kg, 

liikuva kaaliumi sisaldus 134.01 mg/kg, magneesiumi sisaldus 154.83 mg/kg, kaltsiumi 

sisaldus 1317.67 mg/kg ja mulla pHKCl 5.8.  

Mõlemas viljelussüsteemis kasutati viieväljalist külvikorda, kus kultuuride järjestus oli 

järgmine:  

1) Talinisu (Triticum aestivum L.) 

2) Hernes (Pisum sativum L.) 

3) Kartul (Solanum tuberosum L.) 

4) Oder ristiku allakülviga (Hordeum vulgare L. ja Trifolium pratense L.) 

5) Ristik (Trifolium pratense L.) 

Antud bakalaureuse töö käsitleb aastaid 2013–2017 e külvikorra teist rotatsiooni. 

Katse oli üles ehitatud süstemaatilise plokksüsteemina neljas korduses. Igas korduses oli 

esindatud terviklik külvikord, mis jagunes 7 väetisvariandiks (maheviljeluse süsteemis 

kolm ja traditsioonilises viljelussüsteemis neli väetusvarianti). Variandid ja kordused olid 

üksteise kõrval ilma eraldusvaheta. Katselapi pindala oli 60 m2. Mahe- ja 

tavaviljelussüsteem olid eraldatud 18 m laiuse rohuribaga vältimaks mahesüsteemi 

saastumist pestitsiidide ja mineraalväetistega.  

I Maheviljelussüsteem koosnes kolmest väetusvariandist: 

1) Org 0 – Väetamata süsteem. Sügis-talvisel perioodil vahekultuuri ei kasvatatud. 

 2) Org I – Väetamata süsteem. Sügis-talvisel perioodil oli katselapp vahekultuuri all. 
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 3) Org II – Eelkultuur ehk siis talinisu sai sõnnikut 10t/ha ning ühtlasi sügis-talvisel 

perioodil oli katselapp vahekultuuri all.  

II Tavaviljelussüsteem koosnes neljast väetusvariandist: 

1) N0P0K0 –  väetamata süsteem, ühtlasi teostati ka taimekaitsetöid (joonistel 

märgitud N0).  

2) N20P25K95 (1) – tavaviljeluse esimene süsteem, millele anti kompleksväetisena 

YaraMila Cropcare 3:11:24 500kg/ha ning lisa väetist AN 34,4 15kg/ha. Teostati 

ka taimekaitsetöid. Eelviljale anti lämmastikku 50kg/ha (joonistel märgitud 

N50jm). 

3) N20P25K95 (2) – tavaviljeluse teine süsteem. Lämmastikku sai 20kg/ha, fosfori 

25kg/ha ja kaaliumi 95kg/ha. Teostati taimekaitsetöid. Eelvili sai 100kg/ha 

lämmastikku (joonistel märgitud N100jm). 

4) N20P25K95 (3) – tavaviljeluse kolmas süsteem. Hernes sai kasvuaegselt 

lämmastikku 20kg/ha, fosfori 25kg/ha ja kaaliumi 95kg/ha. Teostati 

taimekaitsetöid. Eelviljale anti 150kg/ha lämmastikku (joonistel märgitud N150jm). 

 

 

2.2 Viljelusviiside agrotehnika 

 

2.2.1 Tavaviljelusviisi agrotehnika  

 

Esimeseks agronoomiliseks tööks hernepõllul oli aprilli viimasel dekaadil sügiskünni 

libistamine. Libistamise eesmärgiks on künniviilude tasandamine ning lõhkuda mulla 

pinnale avanevad mulla kapillaarid, mille kaudu aurustub mullas olev niiskus. Kuna hernes 

vajab kasvamiseks niisket keskkonda, siis on libistamine vajalik. Künni tasandamine aitab 

vältida mullaniiskuse kadu (Older 2011).  Peale libistamist toimus mulla freesimine. 

Freesimisega purustatakse suuremad pangad ning muudetakse muld sõmeramaks. Ennem 

külvi on väga tähtis, et mulla pind oleks tasane. Maa ebakorrapärane harimine vähendab 

kuivaine sisaldust taimes (Šimon, Škrdleta, 1983). 
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 Peale freesimist toimus herne külv, kusjuures külvi aeg uuritud aastatel oli vahemikus 

22.04–12.05 ja külvisenorm oli 100 idanevat seemet m2 kohta. Sordiks oli aastatel 2014–

2015 „Tudor“, alates aastast 2016 valiti „Starter“. Paar nädalat peale külvi (hernes oli 

tärganud, 1 lehepaar) toimus pealtväetamine. Koos põhiväetisega N15P25K95 anti ka 

ammooniumnitraati - AN 34.4. Põhiväetise N15P25K95 kulunorm oli 500 kg/ha ning 

lisaväetise AN 34,4 väetisnorm oli 15 kg/ha.  

Kasvuaegseks hoolduseks tehti umbrohutõrjet herbitsiidiga MCPA 750 kulunormiga 0,8 

l/ha. MCPA 750 on herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks teravilja, 

lina, herne ja põldheinte seemne põldudel. Herne pritsimisel preparaadiga võib põhjustada 

kõverdumist, mis möödub paari päeva jooksul (BalticAgro AS, 2018).  

Herne koristusaeg jäi uuritud katseaastatel perioodi 03.08–28.08 terviklikult. Peale 

koristust toimus umbrohtude hävitamine glüfosaadiga ehk taimede üldhävitava 

toimeainega preparaadiga. Glüfosaadiks valiti RoundUp Flex, mille kulunormiks oli 3,0 

l/ha. Peale umbrohtude hävitamist teostati sügiskünd oktoobri lõpus–novembri alguses.  

 

 

2.2.2 Maheviljelusviisi agrotehnika 

 

Mahekatse esimeseks agrotehniliseks tööks oli mulla freesimine, et tagada tasane 

külvipind. Mida tasasem põllu pind, seda ühtlasem on taimede tärkamine (Muld… 2015). 

Herne külv mahesüsteemis toimus samaaegselt tavasüsteemi variantidega ja 

külvisenormiks oli samuti 100 idanevat seemet m2 kohta. Aastatel 2013–2015 äestati herne 

mahevariante kaks korda 3–4 nädalat pärast külvi, et hävitada umbrohte. Alates aastast 

2016 tehti külvid freeskülvikuga, mistõttu kasvuaegset äestamist enam ei tehtud (selleks, et 

vähendada mulla tallamist). Kuna maheviljeluses erinevaid preparaate kasutada ei saa, siis 

tuleb tegeleda peamiselt profülaktilise umbrohutõrjega. Herne mahevariandid koristati 

samaaegselt tavasüsteemi variantidega. Paar nädalat pärast herne koristust külvati 

vahekultuur. Rüpsi ja keerispea seguna vastavalt 7 kg/ha ja 6 kg/ha. Oktoobri lõpus–

novembri alguses tehti sügiskünd, mille käigus viidi mulda ka vahekultuur.  
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2.3 Proovide võtmine 

 

Ennem herne koristust võeti kõikidelt katselappidelt vihuproovid. Vihud võeti 0,3 m2 

suuruselt alalt koos juurtega. Kokku  28 proovi igal aastal. Kõik vihud kaaluti eraldi, et 

teada saada iga vihu mass. Peale vihu kaalumist eemaldati umbrohi ning leiti umbrohu 

osakaal vihus. Pärast seda kaaluti vihud koos kaunadega ja hiljem ilma kaunadeta. Peale 

seda määrati taimede ning kaunade arv vihus. Kui vihu- ja kaunade mass oli teada, määrati 

ära terade arv vihus ning nende mass. Pärast terade eemaldamist kaunadest, kaaluti ära ka 

tühjad kaunad. Lisaks loeti eraldi ära veel haiged ning ebatavalised terad vihus. Nende 

proovide abil arvutati herne maapealne biomass ning põhu mass. Hernes koristati 

kombainiga, mille heedri laius oli 2 m, seega herne terasaak hektari kohta arvestati 20 m2 

pinnalt saadud koguse järgi. 

 

 

2.4 Keemilised analüüsid 

 

Keemilised analüüsid taimede proovidest tehti EMÜ mulla- ja agrokeemia osakonna 

keemialaboris. Ahjus kuivatatud taime proovide üldlämmastiku (Nüld), üldsüsiniku (Cüld) 

sisaldus määrati kuivtuhastamise meetodil varioMAX CNS elementanalüsaatoriga 

(ELEMENTAR, Germany) (Methods of….1986). Terade proteiinisisaldus ja proteiinisaak 

arvutati järgmiste valemite järgi: 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖𝑠𝑎𝑙𝑑𝑢𝑠% = 𝑁% 𝑥 6,25; 

 

 

2.5 Ilmastiku tingimused 

 

Herne idanemiseks on vajalik temperatuur alates +5 °C. See oleneb väga palju ka sortidest. 

Piisava temperatuuri korral tärkab hernes 6–16 päeva jooksul. Soodsaim temperatuur 
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taimede kasvuks on +10…+20 °C. Tõusmed taluvad ka lühiajalisi öökülmasid -5…-6 °C 

(Raudseping jt., 2000). 

Temperatuur on väga tähtis faktor taime kasvuks. Allpool tabelis on välja toodud 

keskmised temperatuurid herne vegetatsiooni perioodil. 

 

Tabel 1. Keskmine temperatuur (°C)  2013–2017 võrrelduna aastate (1969–2017) 

keskmisega.  

Kuu Keskmine temperatuur, °C* 

 2013 2014 2015 2016 2017 1969-2017 

Aprill 3,5 6,5 5,4 6,1 3,4 4,8 

Mai 14,8 11,9 10,2 14,0 10,2 11,4 

Juuni 18,2 13,4 14,2 21 14,0 15,4 

Juuli 17,8 19,3 15,7 17,8 15,9 17,5 

August 13,6 16,8 17,0 16,1 16,8 16,2 

Aprill- 

August 

13,6 13,6 12,5 15,0 12,1 13,1 

*Allikas: Eerika ilmajaama andmed 

Korrelatsioonanalüüs näitas, et meie katses oli herne terasaagi seisukohalt oluline maikuu 

keskmine temperatuur. Pikaajalisest keskmisest 2,6 ja 3,2 °C kõrgemad maikuu 

temperatuurid vastavalt aastatel 2016 ja 2013 soodustasid herne kasvu ja terasaagi 

formeerumist. 

Hernes vajab idanemiseks palju niiskust – 150% seemnete kaalust (Raudseping jt., 2000). 

Allolevas tabelis (tabel 2.) on välja toodud katseaastate herne vegetatsiooniperioodi 

sademete summa (mm). Herne kasvu seisukohalt oli oluline juulikuu sademete kogus, mis 

aastatel 2015 ja 2017 oli pikaajalisest keskmisest  madalam, nendel aastatel toimus koristus 

augustikuu kolmandal dekaadil ja saagikus vähenes usutaval määral. 
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Tabel 2. Sademete summa (mm) 2013–2017 võrrelduna aastate  (1969–2017) keskmisega.  

Kuu Sademete summa, mm* 

 2013 2014 2015 2016 2017 1969-2017 

Aprill 17 14 51 52 52 29 

Mai 51 84 60 2 16 56 

Juuni 52 104 36 125 94 78 

Juuli 63 71 58 82 61 70 

August 75 113 42 42 106 88 

Aprill- 

August 

258 386 247 303 329 321 

*Allikas: Eerika ilmajaama andmed 

 

 

2.6 Andmetöötlus 

 

Hindamaks viljelusviisi ja katse aasta mõju erinevate väetusvariantide kuivaine saagile ja 

kvaliteedile kasutati korrelatsioonanalüüsi, faktoriaalset dispersioonanalüüsi (ANOVA) ja 

kahe-faktorilist ANOVA-t. Kirjeldavat analüüsi kasutati homogeensete gruppide 

statistiliselt oluliste erinevuste leidmiseks viljelusviisi, katseaasta ja keskmiste kuivaine 

saakide vahel. Keskmised on esitatud koos/ilma standardveata (±SE). Statistilise olulisuse 

tase määrati p < 0,05, kui ei ole märgitud teisiti. 
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED 

 

Antud peatükis on käsitletud neid saagistruktuuri elemente, mis usutaval määral mõjutasid 

meie katses herne terasaaki aastatel 2013–2017. 

 

 

3.1 Herne terasaak 

 

Herne saagikus on sõltuvuses paljudest teguritest nagu ilmastiku tingimused, põllu 

mullastik, toiteainete sisaldus mullas ning ka herne sordist. Väga suurt rolli omab 

saagikusele ka viljelussüsteem. Tavaviljeluses antakse toiteaineid mineraalsete väetiste 

kaudu, maheviljeluses aga orgaaniliste väetiste kujul. Maheviljeluses omab väga suurt 

tähtsust ka külvikord ning selles sisalduvad liblikõielised kultuurid. Saagikus sõltub 

paljuski ka kahjuritest ning umbrohtumisest. Tavaviljeluses saame kasutada vajalikke 

preparaate võitlemaks taimekahjustajate vastu, kuid maheviljeluses tuleb kasutada pigem 

profülaktilisi võtteid võitlemaks taimekahjustajate vastu.  Mõlemal viljelusviisil on erinev 

mõju taime saagikuse kujunemisele.  

Dispersioonanalüüsi järgi mõjutas herne saaki 14% ulatuses aasta ilmastik ja 22% ulatuses 

väetisvariant. Joonisel 1 on ära toodud katses saavutatud herne keskmine saagikus 

erinevate viljelusviiside puhul.  Selgesti võib eristada saagikuse vahet erineva 

viljelussüsteemi vahel. Mahesüsteemi kõigi kolme variandi saagikused jäid statistilises 

mõttes samale tasemele. Kõrgeima saagikuse 1,63 t/ha andis mahekatses Org 0 variant, kus 

ei antud orgaanilist väetist. Saagikuselt teisel kohal oli Org I variant, kus sügis-talvisel 

perioodil kasvatati ka vahekultuuri (rukki ja rüpsi segu). Selle variandi saagikuseks 

kujunes 1,56 t/ha. Kõige väiksema saagikusega 1,50 t/ha oli Org II variant, mis sai 

varasemalt 10 t/ha põllule sõnnikut ning kasvatati ka vahekultuuri. Kõigi eelduste kohaselt 

oleks võinud mahesüsteemis anda suurima saagi Org II variant, kus lisaks vahekultuurile 

anti eelnenud aastal talinisule pealtväetisena ka 10 t/ha juurde sõnnikut. Tulemustest 

selgus, et sellisel kujul väetatuna sõnnikul positiivset järelmõju herne saagile ei olnud, kuid 

katses oli antud variant kõige suurema umbrohtumisega ning sellega võib põhjendada 

madalamat saagikust (Corre-Hellou, Crozat 2005).  Tavaviljelussüsteemi keskmine 
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saagikus oli 2,1 t/ha. Mahevariantide saagikus oli 24–35% väiksem kui tavaviljeluse 

variantidel. Ka tavaviljelussüsteemi väetatud variantidel herne saagid ei erinenud üksteisest 

usutaval määral, küll aga andis kõige väiksema saagi N0 variant 1,53 t/ha, mida mineraalse 

lämmastikväetisega ei väetatud. Meie katse tavaviljeluse väetatud variandid said 

mineraalset lämmastikku 20 kg N/ha 2–3 nädalat pärast külvi. Kirjanduse andmetel on 

hernel selleks ajaks alanud juurte mügarbakterite kujunemine (Lindeman, Glover, 1996). 

Väikest kogust mineraalset lämmastikväetist liblikõielistele nimetatakse nn „starter 

väetiseks“, mis soodustab mügarbakterite moodustumist ja suurendab hiljem ka herne 

terasaaki (Soussana jt. 2002; Robertson jt. 2002; Liu jt. 2011). See on ilmselt ka põhjus, 

miks tavaviljeluse väetatud variantide saak on maheviljeluse variantide saakidest usutavalt 

suurem.  

 

 

 

Joonis 1. Väetisvariandi mõju herne terasaagile aastate 2013–2017 keskmisena.  

Org 0 – maheviljeluse kontrollvariant; Org I – maheviljeluse variant talviste vahekultuuridega; Org II – 

maheviljeluse variant talviste vahekultuuride ja sõnnikuga; N0 – tavaviljeluse kontrollvariant; N50jm, 

N100jm ja N150jm – tavaviljeluse variandid, kus eelvilja väetati vastavalt 50, 100 ja 150 kg N/ha. 

*Jooned tulpadel tähistavad ±SE; **erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

 

Ilmastiku poolest soodsamateks aastateks olid meie katses aastad 2013, 2014 ja 2016. 
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(R=0,26 ja 0,35; p<0,01 ja 0,01, vastavalt).  Maikuu temperatuurid nimetatud aastatel olid 

kas soojemad või sarnane pikaajalise keskmise vastava näitajaga. See soodustas herne 

mügarbakterite moodustumist (Liu jt. 2011). Väiksemad saagid aastatel 2015 ja 2017 olid 

põhjustatud eelkõige juulikuu madalamatest temperatuuridest võrreldes pikaajalise 

keskmisega ja 2017.a. ka augustikuu suuremast sademete kogusest (R=0,20), mille tõttu 

2017.a. herne koristus nihkus augustikuu lõppu ja koristuskaod olid suured. Katse 

keskmine saagikus oli 2017. aastal 1,53 t/ha, mis oli teiste aastate lõikes kõige madalam 

(joonis 2).  

Eesti Maaeluministeeriumi andmetel oli Eestis kaunviljade kogusaak 2017. aastal 75,3 tuh 

t, mis on võrreldes 2016. aastaga 31% väiksem. Kaunviljade keskmiseks saagikuseks 

kujunes 1149 kg/ha, mis on võrreldes eelnenud aastaga 42% väiksem. Põldherne saak 

sõltub palju koristusaegsest ilmastikust, mis 2017. aastal oli väga vihmane 

(Põllumajandussektori…, 2018).  

 

 

Joonis 2. Herne keskmine saagikus aastatel 2013–2017 Eerika katsepõllu lappidel.    

*Jooned tulpadel tähistavad ±SE; **erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 
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3.2 Saaki mõjutavad struktuurielemendid 

 

Taimede arv pinnaühiku kohta. Herne saagi seisukohalt on oluline saagistruktuuri element 

taimede arv pinnaühiku kohta. Dispersioonanalüüsist selgus, et meie katses mõjutas herne 

taimede arvu pinnaühikul aasta ilmastik 48% ulatuses ja väetisvariant 7% ulatuses. Samas 

kirjeldava analüüsi järgi usutavat mõju nii mahe- kui ka tavaviljeluse variantidel taimede 

arvule pinnaühikul ei  olnud. Taimede arv maheviljeluse variantidel jäi vahemikku 78–81 

tk/m2 ja tavaviljeluse variantidel 87–97 tk/m2, kuid suurte erinevuste tõttu korduste vahel 

usutavat erinevust väetisvariantide vahel ei olnud. Joonisel 3 on välja toodud ilmastiku 

mõju herne taimede arvukusele pinnaühiku kohta aastatel 2013–2017. 2013. ja 2017. aastal 

oli taimi tk/m2 võrreldes teiste aastatega 31–50% vähem. Selle põhjenduseks võib tuua, et 

2013. a. toimus herne külv suhteliselt hilja (9. mail) ja hilisem äestamine umbrohtude 

tõrjena ei olnud efektiivne.  2017.a. oli maikuu sademete kogus pikaajalise keskmisega 

võrreldes väiksem ja see mõjutas külvatud herneseemnete idanevust ja taimede arvukust 

pinnaühiku kohta. 2017. aastal toimus herne külv 03.05 ning peale seda oli sademete kogus 

kuu esimese kahe dekaadi jooksul vaid 2,4mm, kuid hernes vajab idanemiseks niiskemat 

keskkonda (Kaarli 1998; Pimratch jt. 2008). 

 

Joonis 3. Ilmastiku mõju herne taimede arvukusele pinnaühiku kohta  (allpool sademete 

tabel, jälgida maikuu sademete kogust – herne idanevust mõjutas). 

*Jooned tulpadel tähistavad ±SE; **erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 
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Kaunade arv pinnaühiku kohta. Teiseks herne saaki usutaval määral mõjutavaks 

saagistruktuuri elemendiks oli kaunade arv pinnaühikul. Dispersioonanalüüsi järgi mõjutas 

kaunade arvu pinnaühikul aasta ilmastik 27% ulatuses ja väetisvariant 7% ulatuses. 

Usutavalt olid väiksema kaunade arvukusega maheviljeluse variandid  Org I ja Org II 

tavaviljeluse variandist N100jm, kõik ülejäänud variandid üksteisest usutaval määral ei 

erinenud (joonis 4). Kaunade arv pinnaühikul sõltub eelkõige taimede arvust pinnaühikul. 

Kuna taimede arv erinevatel kordustel oli väga muutuv, siis oli ka kaunade arv pinnaühiku 

kohta väga muutuv ja seetõttu variantide vahel statistiliselt usutav erinevus valdavalt 

puudus. Kaunade arv maheviljeluse variantidel jäi vahemikku 263–275 tk/m2, 

tavaviljeluses sama näitaja oli 339–372 tk/m2. 

Teiseks põhjuseks, miks tavaviljeluse variantidel oli kaunade arv pinnaühikul suurem kui 

maheviljeluse variantidel, võib olla see, et tavaviljeluse väetatud variandid said 

mügarbakterite moodustumist soodustavat nn „starter lämmastikväetist“ väikses koguses 

(Lindemann, Glover 1996). Tavaviljeluse kontrollvariandi suhteliselt suurem kaunade arv 

pinnaühiku kohta näitab, et ka umbrohu tõrje oli efektiivne. Mineraalväetistest eralduvad 

toitained kiiremini, kuna nad on juba sellisel kujul, et taim saab neid omastada. 

Orgaanilised väetised peavad aga enne mineraliseeruma ja saavutama vastava kuju, et taim 

neid omastada saaks, see võtab kauem aega (Seaman  2014).  

 

 

Joonis 4.  Väetisvariandi mõju kaunade arvule pinnaühikul aastate 2013-2017 keskmisena 
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Org 0 – maheviljeluse kontrollvariant; Org I – maheviljeluse variant talviste vahekultuuridega; Org II – 

maheviljeluse variant talviste vahekultuuride ja sõnnikuga; N0 – tavaviljeluse kontrollvariant; N50jm, 

N100jm ja N150jm – tavaviljeluse variandid, kus eelvilja väetati vastavalt 50, 100 ja 150 kg N/ha. 

*Jooned tulpadel tähistavad ±SE; **erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

Usutavamal määral mõjutas aga kaunade arvu pinnaühikul aasta ilmastik (joonis 5). Nagu 

taimede arv pinnaühikul oli aastatel 2013 ja 2017 usutavalt väiksem, nii ka kaunade arv oli 

nendel aastatel usutavalt väiksem. Eelpool on juba mainitud, et 2017.a. maikuu sademete 

kogus võrreldes keskmisega oli tunduvalt madalam, siis taimede arvukus pinnaühiku kohta 

oli ka väiksem ja see mõjutas omakorda kaunade arvu. Põldherne saagikuse üheks 

määrajaks on sademete hulk ja vee kättesaadavus pinnasest, eriti õitsemise ning kaunade ja 

seemnete moodustamise ajal (Nielsen  2001). 

 

Joonis 5. Ilmastiku mõju kaunade arvule pinnaühiku kohta väetisvariantide keskmisena 

*Jooned tulpadel tähistavad ±SE; **erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

 

Seos herne terasaagi ja kaunade arvu vahel nii taime kui ka pinnaühiku kohta. 

Dispersioonanalüüsist selgus, et meie katses kaunade arv taime kohta ei olnud usutavalt 

mõjutatud ei aasta ilmastiku ega ka väetisvariandi poolt. Samas korrelatsioonanalüüs 

näitas, et mida rohkem oli kaunu taime kohta, seda suurem oli herne terasaak (joonis 6 ja 

7). Käsitletud katseaastate keskmisena oli herne taimedel erinevatel variantidel 3,4–4,0 
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arengufaasis on hernes väga tundlik niiskuse puudumisele ning ühtlasi ka liiga kõrge 

temperatuuri tõttu võib katkeda õite moodustumine (Kaarli 1998).  

 

 

Joonis 6. Herne terasaagi seos kaunade arvu suhtes taime kohta 

 

 

Joonis 7.  Herne terasaagi seos kaunade arvu suhtes pinnaühiku kohta 

Herne terasaak on positiivses korrelatsioonis taimede arvu suhtes nii taime kui ka 

pinnaühiku kohta. 
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Herne 1000 tera mass. 1000 tera mass on kvaliteedi näitaja, milles peegeldub erinevate 

faktorite koosmõju, mis kokkuvõttes on taimedele kas soodsad või ebasoodsad 

kasvutingimused (Mohammadi jt, 2012).  Meie katses uuritud perioodil herne 1000 tera 

mass ei olnud usutaval määral mõjutatud väetisvariandist, küll aga oli usutavalt mõjutatud 

aasta ilmastikust. Mida paremini on taimele toiteained kättesaadavad ning mida paremini ta 

neid omastab, seda suurem on 1000 tera mass, ehk seda suuremad terad tal arenevad. Nagu 

jooniselt 8 võib välja lugeda, siis 2017. aastal oli antud perioodi kõige madalam 1000 tera 

mass (212g). Aastatel 2016 ja 2017 usutavalt väiksemad 1000 tera massi näitajad võisid 

olla tingitud tunduvalt väiksemast sademete kogusest maikuus (tabel 2), mille tagajärjel 

herne maapealne biomass oli eelnevate aastatega võrreldes 7–13% väiksem (ilmselt ka 

mügarbakterite osa) ja teradesse liikuvate toitainete hulk samuti väiksem. 

 

Joonis 8.  Herne 1000 tera mass katseaastatel väetisvariantide keskmisena 

*Jooned tulpadel tähistavad ±SE; **erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

 

Joonisel 9 on toodud herne 1000 tera massi ja terasaagi vaheline seos, mis antud katses oli 

positiivses korrelatsioonis (R=0,27; p<0,01).  1000 tera massi suurus on mõjutatud 

mitmetest teguritest, eelkõige sademete kogusest vegetatsiooni perioodil ja toitainete 

kättesaadavusest (Mohammadi jt, 2012)   
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Joonis 9. Seos herne 1000 tera massi ja terasaagi vahel 

 

Umbrohtumus. Meie katses oli herne terasaagi suurusele väga suur mõju ka umbrohtumisel 

(R= -0,30; p<0,01). Umbrohtumist mõjutas nii katseaasta ilmastik kui ka väetisvariant 

(dispersioonanalüüsi järgi vastavalt 58% ja 9% ulatuses).  

Umbrohtude mass pinnaühikul oli maheviljeluse variantidel 176–234 g/m2 ja sama näitaja 

tavaviljeluse variantidel 103–164 g/m2. Tänu herbitsiidide kasutamisele oli tavaviljeluses 

umbrohtumine väiksem, kuid suure erinevuse tõttu korduste vahel statistiliselt usutavat  

erinevust variantide ja viljelusviiside vahel ei olnud. Suuremat mõju omas umbrohtumisele 

aasta ilmastik (joonis 10). Ilmastiku tõttu halvem herneterade idanevus ja sellest tingitud 

väiksem hernetaimede arv pinnaühiku kohta põhjustas 2017.a. suurema umbrohtumise ja 

väiksema herne saagi. Kuna maikuu sademete kogus oli pikaajalisest keskmisest madalam, 

siis herneterade idanevus oli pärsitud ning umbrohud said kiirelt arenema hakata.  
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Joonis 10. Aasta ilmastiku mõju herne taimiku umbrohtumisele 

*Jooned tulpadel tähistavad ±SE; **erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 

 

Herne taimiku umbrohtumise ja herne terasaagi vahel on negatiivne korrelatsioon. 

Jooniselt 11 võib selgesti välja lugeda, et mida suurem oli umbrohtumus, seda väiksemaid 

saagikusi saadi. Suurem umbrohtumine oli maheviljelussüsteemi variantidel, kuna 

mehaanilise umbrohutõrje kaudu pole võimalik nii tõhusalt umbrohtudega võidelda kui on 

seda tavaviljelussüsteemis. Umbrohud muudavad herne taimedel lämmastiku omastamise 

mullast raskemaks ning seetõttu väheneb ka herne terasaak. Tõsiseks probleemiks on see 

just maheviljelussüsteemides, kuna seal  ei saa kasutada umbrohtudega võitlemiseks 

herbitsiide (Corre-Hellou, Crozat 2005).  
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Joonis 11.  Seos herne terasaagi ja taimiku umbrohtumise vahel 

 

Herneterade proteiinisisaldus. Hernes on toitainete rohke, eelkõige proteiini- ja 

energiarikas toit ja sööt. Hernes on hästi seeduv sööt mäletsejatele, kuid võrreldes teiste 

söötadega on tema süsivesikute ja proteiini seedumise kiirus madalam (Anderson, Lardi 

2005). 

 

 

Joonis 12.  Ilmastiku mõju herneterade proteiinisisaldusele 

*Jooned tulpadel tähistavad ±SE; **erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust 
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Meie katse maheviljeluse variantide proteiinisisaldus herne terades oli 0,9–1,22% võrra 

väiksem, samas statistiliselt usutav erinevus puudus. Küll oli aga usutav erinevus aastate 

lõikes (dispersioonanalüüsi järgi 34% ulatuses).  Üldiselt oli meie katses herne 

proteiinisisaldus suhteliselt madal, sest kõrgeks loetakse proteiinisisaldust 22–24% 

(www.scandagra.ee). Ilmselt suhteliselt madala proteiinisisalduse tõttu suurenes herne 

proteiinisisaldus veel ka herne terasaagi suurenedes tavaviljeluse väetatud variantides 

(joonis 13). 

Herne terasaagi ja terade proteiinisisalduse vahel oli tugev positiivne seos (=0,46; 

p<0,001).  

 

Joonis 13. Seos terade proteiinisisalduse ja herne terasaagi vahel 

 

 

3.3 Herne kasvatamise tasuvusanalüüs 

 

Paljud tootjad on viimastel aastatel läinud üle tavaviljelusest maheviljeluse peale. Seda just 

eelkõige seetõttu, et mahevilja ja tavaviljeluses kasvatatud vilja kokkuostuhindade vahe on 

suur. Mahetootjad saavad ka toetusi rohkem. Kuid teise külje pealt maheviljeluse 

saagikused on märgatavalt väiksemad, kui tavaviljeluses saadavad saagid. Iga tootja tahab 

olla jätkusuutlik, ehk toota kasumit ning lõppkokkuvõttes on määravaks faktoriks see, kui 

palju saadakse ühelt hektarilt kasumit või kahjumit.  

http://www.scandagra.ee/
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3.3.1 Kulud 

 

Raha, mis ettevõte peab hüviste tootmise ja müümisega seoses välja maksma, on ettevõtte 

kulu (Rand, 2002).  

2017. aastal oli sertifitseeritud herneseemne hind keskmiselt 470 €/t, sõltub pakkujast ning 

ka sellest, kas toodang viiakse ise sadamasse, või müüakse otse põllult 

(www.scandagra.ee). Meie katses oli seemne külvisenormiks 250 kg/ha. Org I ja Org II 

variantidele lisandus herneseemne hinnale juurde ka vahekultuuride seemne hinnad (tabel 

3). Vahekultuurina kasvatati rukki, rüpsi ja tatra segu, mille seemnete hinnad kujunesid 

vastavalt 0,54 €/kg, 5,4 €/kg ja 1,02 €/kg.  Masintööde hinnad erinevad varianditi kuna Org 

I ja Org II variandis külvati ka vahekultuur ning Org II variant sai varasemalt ka künni alla 

sõnnikut. Kõik allpool tabelites väljendatavad kulutused sisaldavad endas käibemaksu.  

Masintööde hindade arvutamiseks on kasutatud Eesti Taimekasvatuse Instituudi andmeid 

(www.etki.ee).  

Tabel 3. Kulud maheviljelussüsteemis, €/ha 

Kulu liik, €/ha Org 0 Org I Org II 

Seemne kulu 117,5 282,8 282,8 

Masintööd 202,28 229,68 361,13 

Otsekulud kokku 319,78 512,48 643,93 

Tootmise üldkulu, 10% 

otsekuludest 31,978 51,248 64,393 

KOKKU 351,758 563,728 708,323 

 

Tehtud kulutused tavaviljelussüsteemis on toodud välja allolevas tabelis (tabel 4). 

Tavaviljeluses moodustavad suurema osa kuludes väetamiskulud ning juurde lisandub ka 

taimekaitse. Tavaviljeluses vahekultuure ei kasvatatud, seega seemne kuludeks jäi ainult 

sertifitseeritud herneseemne hind. Masintööd hõlmasid endas libistamist, freesimist, külvi, 

koristust ning kündi. Taimekaitse peale kulus 65,2 €/ha, mis kulus pritsimise ning 

preparaatide peale. Väetamise kulud puudusid kontrollvariandis, kuna sellele 

mineraalväetisi ei antud. Väetiste ja taimekaitse hinnad pärinevad Scandagra AS-lt.  

 

 

 

http://www.etki.ee/
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Tabel 4. Kulud tavaviljelussüsteemis, €/ha 

Kulu liik, €(ha N 0 N 50jm N 100jm N 150jm 

Seemne kulu 117,5 117,5 117,5 117,5 

Masintööde kulu 198,98 198,98 198,98 198,98 

Taimekaitse kulu 65,2 65,2 65,2 65,2 

Väetamise kulu  0 410,5 410,5 410,5 

Otsekulud kokku 381,68 792,18 792,18 792,18 

Tootmise üldkulu, 10% 

otsekuludest 38,168 79,218 79,218 79,218 

KOKKU 419,848 871,398 871,398 871,398 

 

 

3.3.2 Tulud 

 

Raha, mis ettevõttele hüviste müügist laekub on tulu (Rand, 2002). Tulud näitavad kui 

palju teenitakse ettevõtte toodangu müügist. Ettevõtte kogutulusid mõjutavad ka toetused, 

mida on võimalik põllukultuuride kasvatamisega taotleda. Maheviljeluses saab taotleda 

ühtset pindalatoetust ning mahepõllumajandusliku tootmise toetust. Tavaviljeluses on 

võimalik taotleda ühtse pindala- ja keskkonnasõbraliku majandamise toetuseid. Tabelis 5. 

on välja toodud erinevate viljelussüsteemide tulud. Toiduherne müügihinnaks mahedana 

oli 2017. aastal 345 €/t ning tavaviljelussüsteemis kasvatatud toiduherne hind 180 €/t. 

Suurima tulu andis mahesüsteemis Org 0 kontrollvariant, mille saagikuseks oli 1,63 t/ha, 

ühtlasi tehti ka selles variandis kõige vähem kulutusi hektarile. Tavaviljelussüsteemis 

andsid suurima tulu N 50jm ja N 150jm variandid.  

 

Tabel 5. Viljelusviiside tulud (€/ha) erinevatel katsesüsteemidel  

Tulu liik ühik Org 0 Org I Org II N 0 

N 

50jm 

N 

100jm 

N 

150jm 

Herne müügihind eur/t 345 345 345 180 180 180 180 

Kaubanduslik 

saak t/ha 1,63 1,55 1,5 1,53 2,3 2,14 2,3 

Tulu toetusteta eur/ha 562,35 534,8 517,5 275,4 414 385,2 414 

ÜPT eur/ha 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71 

KSM eur/ha 0 0 0 50 50 50 50 

MAH eur/ha 119,2 119,2 119,2 0 0 0 0 

Toetused kokku eur/ha 202,91 202,9 202,91 133,71 133,71 133,71 133,71 

Tulu toetustega eur/ha 765,26 737,7 720,41 409,10 547,71 518,91 547,71 
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Maheviljelussüsteemis saadi toetusi kokku 202,91 €/ha. Ühtse pindala toetuse suurus oli 

2017. aastal 83,71 €/ha ning mahepõllumajandusliku tootmise toetus 119,2 €/ha. 

Tavaviljelussüsteemi toetused olid kokku 133,71 €/ha. Ühtse pindala toetuse suurus oli 

sama, mis maheviljeluses, kuid keskkonnasõbraliku majandamise toetus 50 €/ha. Toetuste 

suurused on pärit Põllumajanduse registrite ja Informatsiooni ameti koduleheküljelt.  

 

 

3.3.3 Kasum 

 

Iga ettevõtte eesmärgiks on olla jätkusuutlik, ehk toota kasumit. Kasum on ettevõtte tulude 

ja kulude vahe. Tulude suurenedes ei pruugi alati ettevõtte kasum suureneda, kuna selleks, 

et tulusid suurendada, tehakse ka rohkem kulutusi. Põllumajanduses sõltub kasum suuresti 

ilmastikust. Kui on taimede kasvuks soodne aasta, on ka kasumid suuremad ning vastupidi.  

Joonisel 14. on välja toodud viljelusviiside kasum/kahjum varianditi, €/ha. Tulude sisse on 

arvestatud ka toetused.  

 

Joonis 14. Viljelussüsteemide kasum/kahjum €/ha varianditi, koos toetustega 
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2017. aasta ei olnud herne kasvatamiseks soodne aasta. Nagu joonisel lugeda võib, siis 

kasumit teenisid vaid mahesüsteemi variandid. Suurima kasumi andis Org 0 variant, mille 

sisendite kulutused olid kõige väiksemad, ühtlasi andis see variant ka suurima saagikuse. 

Antud variandi kasum oli 413,5 €/ha. Kõik tavaviljeluse variandid olid kahjumis. Selle 

põhjuseks on madalad saagikused ning kõrged sisendite hinnad. Kõige suuremas kahjumis 

oli N 100jm katsevariant, milleks kujunes -352,5 €/ha. Kahjumit põhjustas ka madal herne 

kokkuostuhind, milleks oli 180 €/t. Suuremad tootjad omavad suuri viljasalvesid, kus 

ladustatakse saaki seni, kuni kokkuostuhinnad tõusevad nende jaoks piisavalt kõrgele 

tasemele ning siis müüakse vastava hinnaga saak maha.  
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4. KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli vaadelda erinevate viljelusviiside mõju herne 

saagistruktuurielementidele ning seeläbi ka nende mõju saagikusele. Ühtlasi koostati lisaks 

ka herne kasvatamise tasuvusanalüüs.  

Töös sai esitatud kolm hüpoteesi: 

 1) Tavaviljelussüsteemis kasvatatud põldhernes annab kõrgema ning kvaliteetsema saagi. 

2) Herne saagikus on otseselt sõltuvuses maapealse biomassi suurusest pinnaühiku kohta. 

3) Viljelusviis mõjutab herne kui liblikõielise kultuuri taimede arvu m2 . 

I hüpotees leidis kinnitust – suurem herne terasaak oli tavasüsteemi variantidel parema 

lämmastikulise toitumise tõttu. 

Ka II hüpotees oli tõene – taimede arv pinnaühikul ja maapealne biomass oli määrava 

tähtsusega saagi struktuurielement. 

III hüpotees – taimede arv pinnaühikul oli mõjutatud viljelusviisist. 

Uuritud katsefaktoritest mõjutas nii herne saagistruktuuri elementide kujunemist kui ka 

saaki  eelkõige katseaasta ilmastik (dispersioonanalüüsi järgi 14–48% ulatuses), kusjuures 

erinevate viljelusviiside väetisvariantide mõju ulatus 7–22% või oli statistiliselt ebausutav. 

Herne saak katseaastate keskmisena oli mahevariantidel 24–35% väiksem kui tavaviljeluse 

variantidel. Oluliseks põhjuseks oli ilmselt 20 kg mineraalset lämmastikväetist 

kasvuperioodi algul, mis soodustas mügarbakterite moodustumist ja suurendas hiljem ka 

herne terasaaki.  

Saagistruktuuri elementidest mõjutas herne terasaaki perioodil 2013–2017 e külvikorra 

teise rotatsiooni jooksul usutaval määral taimede ja kaunade arv pinnaühikul ning 

umbrohtumine. Taimede ja kaunade arv pinnaühikul oli maheviljeluse variantidel võrreldes 

tavaviljeluse variantidega 6–18% ja 19–27% vastavalt väiksem, kuid korduste suure 

erinevuse tõttu viljelusviisil nendele näitajatele statistiliselt usutavat mõju ei olnud. Usutav 

mõju oli katseaasta ilmastikul, kusjuures kõige ebasoodsam oli aasta 2017, kui maikuu 

väga väikse sademete koguse tõttu tärganud taimede arv oli eelmiste aastatega võrreldes 

31–50% väiksem. Ilmastiku tõttu halvem herneterade idanevus ja sellest tingitud väiksem 
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hernetaimede arv pinnaühiku kohta põhjustas 2017.a. suurema umbrohtumise ja väiksema 

herne saagi. Herne taimiku umbrohtumise ja herne terasaagi vahel oli negatiivne 

korrelatsioon (R= -0,30; p<0,01). 

Herne kvaliteedi osas 1000 tera mass ja terade proteiinisisaldus oli usutaval määral 

mõjutatud ainult katseaasta ilmastikust. Korrelatsioonanalüüsi järgi oli kõige määravam 

juunikuu sademete kogus ja temperatuur. Suhteliselt madala terade proteiinisisalduse tõttu 

oli terasaagi ja proteiinisisalduse vahel positiivne korrelatiivne seos (R=0,46; p<0,001). 

Üldiselt oli meie katses herne proteiinisisaldus suhteliselt madal, jäädes viljelusviiside 

väetisvariantide keskmisena 17,4–20,5% vahele.  

Herne kasvatamise tasuvusanalüüsist selgus, et 2017. aastal olid kasumis vaid 

mahesüsteemis kasvatatud katsevariandid. Tavaviljeluse variantide kahjumi põhjuseks olid 

kõrged sisendite hinnad ning madalad kokkuostuhinnad. Ühtlasi on ka mahetootjatel 

toetused mõnevõrra suuremad.  
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SUMMARY 

 

The aim of this study was to compare the effect of different cultivation practices on pea 

yield formation and thus also on yield size. Also, the cost-benefit analysis of pea growing 

was made. 

Three hypotheses were set in this study:  

1) Growing field peas according to traditional cultivation practices results in higher yield 

with better quality.  

2) Pea yield size depends directly on the amount of surface biomass per area unit.  

3) Cultivation method influences the number of pea plants per square metre, as peas are 

leguminous plants. 

The first hypothesis was confirmed – variants of traditional systems had greater grain yield 

because of better nitrogenous nutrition. 

The second hypothesis was also true – the number of plants per area unit and surface 

biomass had crucial influence on pea yield formation. 

The third hypothesis – the number of plants per area unit was influenced by the cultivation 

practice. 

From among the trial factors studied, both the development of elements of pea yield 

formation and size were first and foremost influenced by weather conditions of the pilot 

year (14–48% according to dispersion analysis) whereas the influence of different nitrogen 

fertilization methods amounted to 7–22% or was statistically improbable. During the pilot 

years, the average pea yield of variants of organic cultivation was 24–35% lesser than the 

yield of variants of traditional cultivation. A significant reason must be the 20 kg of 

mineral nitrogen fertiliser in the beginning of the growing period that favoured the 

formation of nitrogen-fixing bacteria, thus increasing the grain yield later on. 

As to the elements of pea yield formation, the grain yield during 2013–2017 (i.e. the 

second replicate of the full rotation) was influenced to statistically probable extent  by the 

number of plants and pods per area unit, as well as weediness. The number of plants and 

pods per area unit was consequently 6–18% and 19–27% lesser in case of variants of 
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organic cultivation, as compared to variants of traditional cultivation, but due to the great 

differences in replicates, the cultivation had no statistically significant effect on these 

indicators. The weather conditions of the pilot year did have a statistically significant 

effect, the year 2017 being the least favourable – because of the low rainfall in the month 

of May, the number of sprouting plants was 31–50% smaller than in previous years. 

Unfavourable weather conditions caused worse germination capacity of pea grains which 

in turn resulted in smaller number of pea plants per area unit, causing greater weediness 

and smaller yield size in 2017. There was negative correlation (R= -0.30; p<0.01) between 

weediness of pea sward and grain yield of pea. 

As to quality of peas, the total weight of 1,000 kernels and the protein content of the 

kernels were significantly influenced only by the weather conditions of the pilot year. 

According to correlation analysis, the rainfall and temperature in June were the most 

significant. Due to the relatively low protein content of the kernels there was positive 

correlation between grain yield and protein content (R=0.46; p<0.001). In general, the 

protein content of peas was relatively low in our trial, remaining between 17.4–20.5% as 

the average of the fertiliser variants of the cultivation practices.  

The cost-benefit analysis of pea growing showed that in 2017 only the test variants grown 

according to the organic system were profitable. The reasons of the unprofitability of 

variants grown according to traditional cultivation practices were the high prices of inputs 

and low buying-in prices. In addition, farming support for organic producers was a bit 

higher. 
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