
 

 

 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Põllumajandus– ja keskkonnainstituut 

 

 

 

 

 

 

Diana Salf 

 

 

VÄETAMISE MÕJU SUVIODRA TERASAAGILE NING 

ALLAKÜLVATUD PUNASE RISTIKU BIOMASSI SAAGILE  

 

THE INFLUENCE OF FERTILIZER ON THE GRAIN YIELD OF 

SUMMER BARLEY AND BIOMASS YIELD OF UNDERSOWN 

RED CLOVER  
 

 

Magistritöö 

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekava 

 

 

 

 

Juhendajad: dotsent Enn Lauringson, PhD 

Maarika Alaru, PhD 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2018



 

 

 

 

LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Magistri lühikokkuvõte 

Autor: Diana Salf Õppekava: Põllumajandussaaduste 

tootmine ja turustamine 

Pealkiri: Väetamise mõju suviodra terasaagile ning allakülvatud punase ristiku 

biomassisaagile 

Lk 52 Joonised: 17 Tabeleid: 9 Lisasid: 2 

Osakond: 

Uurimisvaldkond: 

Juhendaja: 

Kaitsmiskoht ja aasta: 

Taimekasvatuse ja bioloogia õppetool 

Taimekasvatus B390 

Enn Lauringson, PhD; Maarika Alaru, PhD 

Tartu, 2018 

Antud uurimustöö põhineb Eesti Maaülikooli Eerika katsepõllule 2008. aastal rajatud 

pikaajalisel põldkatsel. Käesolevas uurimustöös kasutatakse 2013–2017. aasta andmeid. 

Katse külvikorra rotatsioonis on talinisu, hernes, kartul, suvioder punase ristiku 

allakülviga ning ristik. Väetusvariantidest on kasutusel neli fooni: N0, N40, N80, N120.  

Töö eesmärgiks on selgitada erinevate mineraallämmastiku normide mõju suviodra kui 

kattevilja terasaagile ja selle kvaliteedile ning allakülvatud punase ristiku biomassisaagile. 

Lisaks leida optimaalne väetusnorm mõlema kultuuri võimalikult kõrgeks saagiks nende 

külviaastal ning mineraallämmastiku järelmõju ristiku biomassi suurusele. 

Töös kasutatud kirjanduspõhised andmed on võetud teadusajakirjadest, kogumikest, 

raamatutest ning erinevatest andmebaasidest. Analüüsitud ja statistiliselt töödeldud 

arvandmed on katsepõhised ja pärinevad uurimustöö raames sooritatud katsest. 

Mineraallämmastik mõjutas suviodra terasaaki positiivselt, kuid suuremad väetusnormid 

kvaliteeti negatiivselt.  Võrreldes N40 väetusfooniga, oli I aasta ristiku biomassisaak N80 

ja N120 korral madalam, kuid järgmisel aastal avaldus mineraallämmastiku positiivne 

mõju punase ristiku biomassisaagile. Lähtuvalt katse tulemustest ning tasuvusanalüüsist, 

on antud pikaajalise katse põhjal optimaalseim lämmastiku kogus suviodrale 80 kg/ha. 

Märksõnad: suvioder, punane ristik, väetamine, lämmastik 

  



 

 

  

 

ABSTRACT 
 

Estonian University of Life Sciences 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Master Thesis 

Author: Diana Salf Speciality: Production and Marketing of 

Agricultural Products 

Title: The influence of fertilizer influence on the grain yield of summer barley and biomass 

yield of undersown red clover  

Pages 52 Figures: 17 Tables: 9 Appendixes: 2 

Department: 

Field of research: 

Supervisors: 

Place and date: 

Chair of Crop Science and Plant Biology 

Field Crops B390 

Enn Lauringson, PhD; Maarika Alaru, PhD 

Tartu, 2018 

This master thesis is based on long-term field that was conducted in 2013 to 2017. The 

experiment was founded in 2008 as a five-field crop rotation with the following order of 
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SISSEJUHATUS 
 

Kultuuride saagikus, mulla toitainete sisaldus, suurenenud põllumajandustegevus ning selle 

keskkonnamõju on seotud väetiste kasutamisega. Vähenenud mulla viljakus ning kõrged 

mineraalväetiste hinnad on teinud liblikõielistest kultuuridest populaarsed alternatiivid 

haljasväetistena, mis parandavad mulla viljakust (Talgre jt 2012).  

Tulenevalt Euroopa Liidu direktiividest, ei tohi alates 2018. aastast kasutada ökoaladel (kesa, 

lühikese raieringiga madalmetsa alad, lämmastikku siduvate kultuuridega alad (Ökoalade 

olemasolu. MES nõuandeteenistus)) taimekaitsevahendeid, mis panevad Eesti tootjad tegema 

külvikorras väga palju muudatusi. Ökoalade nõue kehtib Eestis valdades, millel pole 

metsasuse erisust ning sellest lähtuvalt peavad nad kasvatama vähemalt 5%-l kogu 

kasutatavast maast liblikõielisi kultuure. Et tootmine oleks võimalikult kasumlik, kasutavad 

tootjad ökoaladeks külvikorras põldhernest ning põlduba. Uue seadusandluse järgi ei tohi neid 

põlde taimekaitsevahenditega pritsida, mis võib viia haiguste ja kahjurite leviku tõttu 

saagikuse madalale tasemele. Seetõttu on paljud põllumajandusettevõtete juhid otsustanud 

külvikorda taas viia teravili punase ristiku allakülviga. Selleks on aga vaja teada, mis on 

optimaalne väetusnorm teraviljale, et saada võimalikult suurt saaki nii teraviljalt kui ka ristiku 

biomassist.  

 

Uurimistöö eesmärgiks on selgitada erinevate mineraallämmastiku normide mõju 

1) Suviodra kui kattevilja terasaagile ja selle kvaliteedile;  

2) allakülvatud punase ristiku biomassisaagile. 

Selgitada lisaks 

3) optimaalne väetusnorm mõlema kultuuri võimalikult kõrgeks saagiks nende 

külviaastal; 

4) mineraallämmastiku järelmõju II kasvuaasta ristiku biomassi suurusele.  

 

Töö hüpoteesideks on:  

- suurendades mineraallämmastiku normi suureneb suviodra terasaak ning väheneb 

ristiku biomassisaak; 

- suurima suviodra terasaagi juures on ristiku biomassi saak väikseim. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1.  Suvioder ja selle põllumajanduslik tähtsus 

 

Odra (Hordeum vulgare L.)  kasvatamine on alguse saanud Väike-Aasiast ning vanimad 

odrajäänused on leitud Põhja-Iraagist. Odraviljeluse alguseks on peetud ajavahemikku 6 750 

–9 000 aastat e.m.a (Lepajõe 1986).Vanimad tõendid odrakasvatuse kohta Euroopas on 

pärinevad Šveitsist (Lepajõe 1986), Eestis on otra kasvatatud üle 4000 aasta (Suvioder. MES 

nõuandeteenistus).  

Maailmas kasvatatakse otra 50–80 miljonil hektaril, mistõttu on oder teraviljadest maailmas 

neljandal kohal, jäädes alla nisule (~200 miljonit ha), maisile (100–200 miljonit ha) ning 

riisile (120–150 miljonit ha). Võrreldes teiste teraviljadega on oder paremini kohanenud 

erinevate ilmastiku-ja mullastikutingimustega – suurem osa odrast on toodetud väljaspool 

neid piirkondi, kus mais ja riis väga hästi kasvavad. Üldjuhul laieneb odrakasvatus artktilisse 

ning subarktilisse kliimavöötmesse, kuid leidub ka liike subtroopilises piirkonnas (Zhou 

2010).  

Otra kasutatakse eelkõige loomasöödana. Seda nii veistele kui sigadele. Söödana on odral 

samaväärne toiteväärtus kui maisil – odral on kõrge süsivesikute, proteiini, kaltsiumi, fosfori 

ning väike B-vitamiini sisaldus. Lisaks kasutatakse otra ka toiduainetööstuses nii 

alkohoolsete jookide (õlu, vein) kui ka toiduainete valmistamiseks (Zhou 2010). Sarnaselt 

teistele riikidele, kasutatakse Eestis otra peamisel loomasöödana, kuid ka toidu 

valmistamisel (jahu, tangud). 

 

1.1.1. Suviodra bioloogilised iseärasused 

Võrreldes teiste teraviljadega, on odral üks lühemaid kõrsi – 4–8 sõlmevahega kõrre pikkus 

on kuni 80 cm. Lülilisele peateljele kinnituvad 3-õielised pähikud. Oder on isetolmlev, 

mistõttu ei avane õied õitsemise ajal. Avatud õitsemist võib esineda kõrge õhutemperatuuri, 

kiire loomise ning piisava mulla niiskuse korral. Õitsemine kestab 3–4 päeva (Suvioder. 

MES nõuandeteenistus). Lisaks on ta teistest ka mõnevõrra lühema kasvuajaga – varajased 

sordid võivad saada koristusküpseks juba 80 päevaga, hilisemad sordid 90–110 päevaga. 

Kasvuaasta ja sort mõjutavad oluliselt odra terade idanemist, mis on üheks aluseks odra 

saagikusele. Seemne idanemisenergia, idanevus ning eluvõime kujunevad välja terade 
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valmimise ajal. Viimaseid kahte soodustavad päikesepaisteline kuiv ilm ning mõõdukas 

õhutemperatuur. Idanevust ja idanemisenergiat mõjutavad ka taimehaigustesse nakatumine 

(Tamm 2007). 

Kultuurtaimena peab oder olema fütotsönoosis valitsev ning seetõttu ka võimalikult suure 

osatähtsusega. Moodustamaks kõrget terasaaki on vajalik võimalikult suur väljaarenenud 

terade arv (Edesi jt 2004). Odra üks peamisi saagikomponente on 1000 tera mass. Ühtlasi 

näitab see ka vilja täisväärtuslikkust ning kvaliteeti. Sellest sõltuvalt liigitatakse odrasordid 

järgnevalt: 37–40 g (väikeseteralised); 41–44 g (keskmiseteralised); üle 45 g (suureteralised) 

(Older 1999). Odra proteiinisisaldus on üldjuhul vahemikus 9–13%, kuid mõnel juhul võib 

see kõikuda 8–20% vahel. Proteiinisisaldus sõltub nii sordist kui ka kasvuaegsetest 

keskkonnatingimustest. Odra kasutamisel õlleodrana on tähtis madalam proteiinisisaldus, 

mida soodustab pikk küpsemisperiood, jahe öö, mõõdukad päevatemperatuurid, mõõdukas 

väetamine ning madal taimehaigustesse nakatumise tase. Kõrge temperatuur ning terade 

täitumise ajal olev põud takistavad tärklise sünteesi ja põhjustavad terade kõrgemat 

proteiinisisaldust (Tamm 2007).  

 

1.1.2. Suviodra kasvatamine Eestis 

Statistikaameti andmeil kasvatati 2017. aastal Eestis 665 000 hektaril põllukultuure, millest 

ligi poole – 330 700 hektarit moodustasid teraviljad. 204 900 hektaril kasvasid 

suviteraviljad. Kõige suurema osakaaluga, 98 300 hektarit oli suvioder, millele järgnes 67 

300 hektariga suvinisu ning 33 600 hektariga kaer. Seega on suvioder Eestis enim kasvatatud 

suviteravili (PM03: Põllukultuuride kasvupind. Eesti Statistikaamet).  

Suviodra saagikus võrreldes kõikide teraviljade ning suviteraviljade keskmise saagikusega 

on mõnevõrra kõrgem (vt. Joonis 1). 2017. aastal oli Eestis kõikide teraviljade keskmine 

saagikus 3 967 kg/ha, suviteraviljadel 3 557 kg/ha ning suviodral 4 099 kg/ha. Võrreldes 

viimase kümne aastaga on odra saagikus läbi teinud suure tõusu – suurim saak oli 2015. 

aastal (4 232 kg/ha), kuid enne seda on keskmine odra terasaak kõikunud 2 400 ning 3 600 

kg/ha vahel. (PM041: Põllukultuuride saagikus. Eesti Statistikaamet). Lähtuvalt 2016. aasta 

ilmastikuoludest langesid kõikide teraviljade saagid järsult ligi 1000 kg/ha võrra, kuid 

2017ndal aastal oli saagitase sarnane 2014. aasta hooajaga. 
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Joonis 1. Teravilja, suviteravilja ning suviodra keskmised saagikused Eestis aastatel 2007–

2017, PM041: Põllukultuuride saagikus. Eesti Statistikaamet 

 

1.2. Punane ristik ja selle põllumajanduslik tähtsus 

 

Punane ristik (Trifolium pratense L.) on püstiste või tõusvate 20–70 cm pikkuste vartega 

puhmikuline liblikõieline heintaim (Parol, Keres 2014), mis on on üks 250-st liblikõieliste 

perekonda kuuluvast liigist. Tänu kõrgele seemne idanemisenergiale, lihtsale kasvatamisele, 

kiirele kasvule ning mulla parandamise omadustele sai punasest ristikust väga tähtis 

kultuurtaim parasvöötmelises Euroopas, hiljem Ameerika Ühendriikides ja kogu maailmas. 

Punase ristiku päritolu seostatakse Kagu-Euroopa Vahemere-äärsete aladega (Taylor, 

Quenseberry 1996). Looduslikult on see edasi levinud kogu Euroopasse (va Arktiline ala), 

Põhja-Aafrikasse ja suurele osale Aasiast. Otsese inimtegevuse tagajärjel Kaug-Itta, 

Hiinasse, Jaapanisse, Austraaliasse, Uus-Meremaale ja Ameerikasse (Bender 2006). 

Punase ristiku sordid jagunevad järgmiselt: varajasteks ja hilisteks ning di- ja 

tetraploidseteks. Eestis kasvatatakse neid kõiki (Parol, Keres 2014). Tetraploidsed sordid 

annavad võrreldes diploidsete sortidega suurema haljasmassi saagi, mille väärtus on söödana 

parem, kuna tal on kõrgem proteiini- ja karotiinisisaldus. Võrreldes diploidsete sortidega on 

tetraploidne siduma paremini õhulämmastikku ning jätab seega mulda ka rohkem toitaineid 

(Bender 1996). Varajane punane ristik õitseb juuni keskpaigast kuni juuli esimese dekaadi 

lõpuni, hiline punane ristik juuni viimasest nädalast kuni juuli teise kümnendi lõpuni. 

Varajane ristik erineb hilisest esmajoones kiire kasvu poolest. Esimesel eluaastal moodustab 
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varajane ristik massiliselt varsi ja õisi, mistõttu võib ta heades kasvutingimustes anda 

esimesel aastal juba 10 t haljasmassi (Parol, Keres 2014).  

Igal aastal mineraliseerub mulla huumusvarust 1–3% ning selle intensiivsus sõltub 

külvikorrast – mida rohkem on mustkesa, teravilja ja rühvelkultuure, seda väiksemaks 

muutub mulla huumusvaru (Kanger jt 2002). Seega sõltub mulla huumusvaru ja viljakus 

erinevate haljasväetiste ning liblikõieliste kultuuride kasutamisest. Üheks nendest 

kultuuridest on punane ristik. Punane ristik on põllumajanduses majanduslikult tähtis 

kultuur, kuna ta on sümbioosis mügarbakteriga (Herridge jt 2008). Külvikorrad, mis 

sisaldavad liblikõielist haljasväetist on tähtsad orgaanilise aine allikad, et säilitada mulla 

viljakust, saagikust ning selle kvaliteeti. Sügavale ulatuvad juured transpordivad toitaineid 

ülemistesse mulla kihtidesse ning juurtel olevad mügarbakterid sünteesivad õhust 

lämmastikku (Tamm jt 2016). Seega punane ristik külvikorras on oluline mullaviljakuse 

suurendaja. Muld rikastub lämmastikuga ja muudab huumusbilanssi positiivsemaks 

(Lauringson jt 2015).   Talgre jt (2009a) on katsed on näidanud, et taimede koristuse ajal 

leidus biomassis kuni 5 tonni süsinikku ühe hektari kohta. Sellest juurtes oli odra 

puhaskülvis ca 20%, allakülvide puhul ca 30% ning liblikõieliste puhaskülvis ca 50%. Samas 

võib juurte osatähtsus olla veelgi suurem, kuna koristuse ajaks on suur osa neist 

mineraliseerunud. Kirjanduse andmetel on juurtest pärinev süsinik põhiline mulla 

huumusvaru taastaja (Allmaras 2004; Engels jt 2010) ning on leitud, et juurte süsiniku panus 

võib olla 1,5–3 korda suurem maapealsest biomassist (Johnson jt 2006) 

 

1.2.1. Punase ristiku bioloogilised iseärasused 

Põhja-Euroopas ning teistes külmema kliimaga aladel on kõige sagedamini kasvatatav 

haljasväetis nii mahe kui ka tavatootmises punane ristik (Nykänen jt 2008). Punasele 

ristikule on omane erakordne ökoloogiline plastilisus ja morfoloogiline muutlikkus, sh 

varieeruvad kõigi taimeosade mõõtmed, õite ja õisikute ning liitlehe lehekeste kuju, õite 

värvus jm. Lai ökoloogiline amplituud on peamine põhjus, miks liigi looduslik levik ja tema 

kultuurtaimena kasutamine on nii ulatuslik (Bender 2006). 

Punase ristiku iseloomulikuks tunnuseks on valge V-kujuline märgis lehel, mis taime 

närbudes kaob. Leht on karvane ning lehe alumine külg ei läigi (Parol, Keres 2014). Olles 

väha hea kohanemisvõimega, suudab punane ristik taluda katteviljadest (nii teravili kui ka 

karjamaasegu) tulenevat varjustust paremini kui teised liblikõielised. Samuti kasvab ta 

võrreldes lutserniga happelisematel, toitainevaesematel ning halvema veerežiimiga 

muldadel (Undersander jt 2014). Samuti on tema läbilöövus segus tugev (Parol, Keres 2014). 
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Võrreldes teiste liblikõieliste heintaimedega on ristiku maapealse biomassi saagikus kõige 

kõrgem (välja arvatud lutsern). Sööda kvaliteedilt on ta sarnane lutsernile, kuid tal on eelis 

taimiku vananemisel säilitada paremini ning kauem kvaliteeti (Undersander jt 2014). Punane 

ristik on hästi söödav ning kõrge toiteväärtusega. Saagi kvaliteet koristuse hilinemisel ei 

lange nii kiiresti kui teistel liblikõielistel heintaimedel. Ädalasaak sõltub suurel määral 

sademetest (Parol, Keres 2014). 

Ristiku sammasjuur hargneb mullapinna lähedal ja juureharud tungivad heades 

kasvutingimustes kuni 1,5 m sügavuseni (Parol, Keres 2014). Valdav enamus juurestikust 

on kuni 25 cm tüseduses künnikihis. Sügavale ulatuvad juured ei suuda taimi põuaperioodil 

täielikult varustada, mistõttu võivad kesksuvel punase ristiku lehed sageli veepuuduse tõttu 

närbuda. Peente juurte küljes asetsevad punasel ristikul juuremügarad (Bender 2006), mis 

tekivad juurtele 4–6 nädalat pärast külvi ning saavutavad maksimaalse aktiivsuse õitsemise 

ajal (Pommeresche, Hansen 2017). Õhulämmastikku seovad juuremügarad on 1–2 mm 

pikad, piklikmunajad, valged kuni roosad (Bender 2006). Elusad, aktiivselt lämmastikku 

siduvad mügarbakterid on seest roosakas-punaka värviga. Värvus tuleneb nendes sisalduvast 

proteiinist lehhaemoglobin. Surnud, mitte aktiivsed mügarbakterid on seest hallikas-

rohelised või pruunid (Pommeresche, Hansen 2017). On teada, et mügarbakterite abil 

seotakse vaid taime ja mügarbakterite jaoks vajalik lämmastiku kogus (Jennings 2013). 

Liblikõieliste lämmastiku sidumise võimet mõjutab nii liik, mullastik, klimaatilised 

tingimused ning viljavaheldus (Doltra jt 2011). Aastas suudab punane ristik siduda tavaliselt 

60–120 kg lämmastikku (Parol, Keres 2014). Eesti Maaülikoolis tehtud katsete põhjal viidi 

liblikõieliste kultuuride allakülviga põhuga mulda 60–200 kg N/ha (Lauringson jt 2011). 

Sellise lämmastiku koguse (60–370 kg/ha) sidumist aastas on välja toonud ka Pommeresche 

ja Hansen (2017). Katsetes on leitud, et Põhjamaade rohumaadel võib mitmeaastane ristik 

siduda rohkem kui 100 kg lämmastikku hektari kohta aastas (Carlsson 2005). Ehkki 

õhulämmastikku seotakse mügarbakterite abil, ei hoita seotud lämmastikku seal. 75–80% 

taimes olevast lämmastikust on noortes lehtes, vähem vartes, juurtes ning mügarates 

(Jennings 2013). 

 

1.2.2. Punase ristiku kasvatamine Eestis 

Eestis on punane ristik peamine liblikõieline heintaim, tema saagikus sõltub kasvuaasta 

tingimustest ning rakendatavast agrotehnikast (Bender 2015). Peamiselt kasvatatakse teda 

põldheinana, kuid seemne saamiseks ning loomasöödaks ka lühiealistel niitudel ja 
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karjamaadel (Bender 2006). Eestis on ristiku kasvupind aastate jooksul vähenenud väga 

tugevasti (vt Joonis 2). 1991. aastal oli see 221 tuhat hektarit, 1998. aastal 118 tuhat hektarit.  

 

 

Joonis 2. Põldherne, põldoa ning ristiku (vähemalt 80%) kasvupinnad Eestis aastatel 2002–

2017. PM03: Põllukultuuride kasvupind. Eesti Statistikaamet 

 

Aastatel 2001–2010 kõikus ristiku kasvupind 28 ning 51 tuhande hektari vahel. Alates 2011. 

aastast on ristiku kasvupind olnud suures languses, olles 2014. aastal juba 20 tuhande hektari 

juures. Kuigi 2015.–2017. aastate kohta andmed puuduvad, näitab trendijoon langust. Selle 

põhjus seisneb põldherne ja põldoa kasvupindade järsus suurenemises. Kui 2010. a. olid 

mõlemate kultuuride kasvupinnad 400 hektarit (põlduba) ning 6900 hektarit (põldhernes), 

siis 2017. a. olid nende kasvupinnad vastavalt 26 800 ha ning 38 700 ha. Punane ristik, 

põldhernes ning põlduba on liblikõielised, mille kasvatamise nõue tuleb Euroopa Liidu 

direktiividest (15% haritavast maast peab olema liblikõieliste kultuuridega kaetud; 5% maast 

peab olema ökoala, va metsasuse erisusega vallad). Seetõttu vahetati punane ristik, mis ei 

too taimekasvatusega tegelevale ettevõttele tulu, välja saagikate ning algusaastatel ka kõrge 

kokkuostuhinnaga põldoa ja põldherne vastu. Seeläbi said tootjad täita nii liblikõieliste 

kasvatamise nõuet kui ka igal aastal saada tulu. 2018. aastast ei tohi aga ökoaladel asuvaid 

liblikõielisi kultuure keemiliste vahenditega töödelda, mistõttu on suurenenud nõudlus 

ristiku osas. Lisaks on ristikut kasvatama hakatud ka tema hea mullaviljakuse parandamise 

omaduse pärast.  
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1.3.  Suviodra tera kvaliteeti ning saagikust mõjutavad tegurid 

1.3.1. Eelvili 

Kuna odra kasvuaeg on lühike ning juurestik suhtelistelt nõrga arenguga, on ta nõudlik nii 

mullaharimise kui ka eelviljade suhtes. Eelviljadest on odrale kõige sobilikumad 

rühvelkultuurid, kaunviljad ja taliteraviljad. Nende kultuuride järel on muld õhustatud, 

struktuurne ning parajal määral niiske ja toitaineterikas (Lepajõe 1986). Suviodrale on kõige 

sobivamad eelviljad söödajuurviljad, kartul, kaunviljad ning põldhein. Keskmiselt sobivad  

aga taliteravili, ristik, raps ning rüps. Vähesobivad lina, kaer, oder ja suvinisu (Rooma 2003).   

Botaaniliselt sarnaste omadustega liikide järjestikku kasvatamine võib põhjustada massilist 

taimehaiguste ja –kahjurite ning umbrohtude levikut, seega tuleb külvikorda planeerides 

meeles pidada, et järjestikku ei satuks kultuurid, millel esinevad samad taimehaigused ja –

kahjurid. Lisaks tuleks jälgida, et eelkultuuri juureeritised ja taimede laguproduktid ei omaks 

kahjulikku mõju järgnevale kultuurile (odrale). Väga oluline on, et külvikord sisaldaks 

liblikõielisi taimi (Edesi 2007), kuna see katkestab taimehaiguste ning kahjurite elutsükli.  

 

1.3.2. Mullastik ja agrotehnoloogia 

Odrale sobivad eelkõige huumusrikkad neutraalse reaktsiooniga (pH 6,0–7,5) saviliiv- ning 

kerged ja keskmised liivsavimullad. Mõned sordid (kuuerealised (varajased) ja osad 

kaherealised) taluvad ka happelisemat mulda. Odrale ei sobi põuakartlikud ja 

toitainetevaesed liivmullad, liigniisked soomullad ja soostunud mullad. Liigniisketel 

muldadel oder lamandub, nakatub seenhaigustesse ning annab kõluja tera ja väikese saagi 

(Tamm jt 2011). Lisaks liigniisketele mullastikutingimustele soodustavad lamandumist 

agrotehnilised võtted – rohke, ühekülgne ning ebaühtlaselt külvatud väetis, suur 

külvisenorm ning vale külvisügavus (Tamm 2007).  

Sõltuvalt eelviljast ja kasutatavast tehnoloogiast, on vaja põldu kas künda või kasutada 

minimeeritud harimist. Külvisügavus olenevalt lõimisest on 3–5 cm, külvisenorm 

soovitavalt 450–550 idanevat tera ruutmeetrile. Külvisenormi arvutamisel peaks arvesse 

võtma ka sordi eripära, eelkõige võrsumisvõimet ning seemne kvaliteeti (1000 tera mass, 

idanevus). Külvi järgselt võiks parema muld-seeme kontakti saamiseks teostada rullimist 

(juhul, kui külvikul puudub rull). See aitab taastada kapillaare, mis soodustavad kapillaarvee 

tõusu mulla sügavamatest kihtidest. Raskema lõimisega muldadel pole niiske mulla korral 

rullimine vajalik (Tamm jt 2011). 
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Seemneumbrohtude tõrjeks tuleb vilja külvijärgselt soovitavalt ning võimaluse korral kuni 

kaks korda äestada. Kevadel, kui teravili tärkab seitsme kuni kümne päevaga, on kõige 

efektiivsem enne seda tehtud äestamine. Külmal kevadel, kui nii teravilja kui ka umbrohtude 

tärkamine kestab kauem, ei ole otstarbekas teostada tärkamiseelset äestamist (Tamm jt 

2011). 

 

1.3.3. Väetamine 

Oder on toitainete suhtes nõudlik, kuna odra juurestik on vähemarenenud kui kaeral ning ta 

vajab soodsaid tingimusi toitainete kiireks omastamiseks. Toitaineid tarbib oder intensiivselt 

kasvuperioodi alguses, omastades tärkamisest loomiseni 85% toitainetest. Tähtsad on nii 

lämmastik, fosfor kui ka kaalium, vähem mikroelemendid (Tamm jt 2011). Lämmastik on 

oluline nii saagi kujundamisel (Pang, Letey 2000) kui ka tera proteiinisisalduse 

moodustamisel. Lämmastikväetiste efektiivsus odra väetamisel võib olenevalt väetamisest 

erineda kuni kolm korda (Makke, Roostalu 1994). Fosfor on oluline juurte varajases 

arengufaasis, kaalium tera täitumisfaasis (Bowden 2007). Oluline on toitainete õige 

vahekord – lämmastiku vähesus pidurdab kasvu, üleküllus soodustab liigset võrsumist, 

lopsakat kasvu ja lamandumist. Oder kasutab hästi ka orgaanilise väetise järelmõju, st 

eelmistele kultuuridele antud toitainete mõju (Tamm jt 2011). Seega, kui odrale eelnenud 

kultuurile on antud suured väetisekogused, siis tuleks jälgida odra väetusplaani.  

Oder on tundlik mulla happesuse suhtes, kuid seda sorditi erineval määral – kaherealised 

odrasordid reageerivad lupjamisele üsna suure saagilisaga (Lepajõe 1986). Selline saagilisa 

võib tuleneda sellest, et tugevalt happelistel (ka leeliselistel) muldadel on fosfori 

kättesaadavus mullas pärsitud, mistõttu lupjamine parandab selle kättesaadavust odrale 

(Seufert jt 2012). Lisaks fosforile parandab lubiväetiste kasutamine ka teiste toitainete 

kättesaadavust.  

 

1.3.4. Taimekaitse 

Oder on üsna vastuvõtlik nii haigustele kui ka kahjuritele. Levinumad haigused odral on 

võrk- ja pruunlaiksus, kuid esineda võivad ka jahukaste, triiptõbi, äärislaiksus, leherooste, 

odra kollane kääbusviirus ning lendnõgi. Haiguste vähendamiseks ning vältimiseks on 

soovitatav kasvatada haiguskindlamaid sorte, kasutada viljavaheldust, külvata oder 

optimaalsel ajal ning suurendada sügiskünni osatähtsust (Tamm jt 2011).  

Kahjuritest on odral enamlevinud lehetäid (pähikutel ja lehtedel), maakirbud, viljakuked, 

lehevaablased ning ripslased. Nende arvukust mõjutavad nii külvikord kui ka põldude, millel 
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kasvavad sarnased kultuurid, paigutus üksteise suhtes. Kahjurite tõrjeks ning vältimiseks on 

head kõrrekoorimine, sügiskünd ning varajane külv. Lisaks tuleb soodustada ka kasurite, 

röövtoiduliste putukate, levikut ning elupaikade säilimist (Tamm jt 2011). Lisaks on 

võimalik kasutada liimipüüniseid, püüniskultuure ning keemilist tõrjet, mis võib olla küll 

efektiivne, kuid vähendab ka kasurite populatsiooni. 

 

1.4. Punase ristiku biomassisaagikust mõjutavad tegurid 

1.4.1. Kattevili 

Ristiku põld nii seemneks kui ka söödaks rajatakse üldjuhul kattevilja aluse külvina. 

Kattevilja kasutamisel jääb seemnekasvatajatel ära saagitu aasta, noortele ristikutaimedele 

on üheaastaste umbrohtude surve väiksem ning kattevili kaitseb suve esimesel poolel ristikut 

ebasoodsate ilmastikuolude eest (Bender 2015). Punane ristik suurendab omakorda 

lämmastiku kättesaadavust põhikultuurile (Känkänen, Erikkson 2007). On leitud, et tehes 

suviodrale rohttaimede või liblikõieliste allakülvi, suurendab see taimede vastupanuvõimet 

ning parandab mulla orgaanilise aine olukorda (Rees jt 1999). Soovitatavad katteviljad 

põhjapoolsetes riikides on valdavalt varajasemad odrasordid, mille koristusaeg on 

suviteraviljadest varaseim. Sellisel juhul saab ristik pärast kattevilja koristust ning enne 

vegetatsiooniperioodi lõppu kosuda. Eestis on kõige varasema valmimisajaga kuuerealised 

odrasordid, kuid nende kasvatamist katteviljana segab halb seisukindlus – lamandunud 

kattevilja all ristikutaimed hävivad, taimikud jäävad tühikuliseks ning umbrohtuvad. 

Katteviljana oleksid paremad kahetahulised odrasordid, mis on küll pikema kasvuajaga, kuid 

lamandumine ohustab allakülvi vähem ning kahetahulise odra saak on üldjuhul suurem, tera 

jämedam, ja saak kvaliteetsem (Bender 2015). Tulenevalt kliima üldisest soojenemisest, on 

viimase 30 aasta jooksul on Eestis öökülmavaba periood pikenenud 17 päeva võrra (Sepp 

2015). Seoses sellega on aktuaalsemaks muutunud katteviljana kuuerealiste odrasortide 

asendamine kaherealistega (keskvalmivad) (Bender, Tamm 2017). 

Allakülvatud kultuuride kasutamisel on peamine mure põhikultuuri saagikus. Känkänen ja 

Eriksson (2007) on oma katsetes leidnud, et külvates igal aastal allakülvina mitte-liblikõielist 

kultuuri, vähendas see märgatavalt suviodra terasaaki. Samas liblikõieliste allakülv omas 

saagi vähenemisele väikest mõju. Katses selgus, et suur osa 17-st alla külvatud kultuurist 

vähendasid valguse, vee ning toitainete konkurentsi tõttu suviodra saagikust. Punane ja valge 

ristik ei konkureerinud põhikultuuriga väga tugevalt. Sama näitas ka Liu jt (2014) tehtud 

uuring, kus allakülvidel ei olnud olulist mõju suviodra saagikusele. Kanadas tehtud katsest 
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selgus, et nii punase ristiku kui ka timuti allakülv vähendas suviodra saaki 7% (Rees jt 1999). 

Tehes allakülvi varajasele või keskvarajasele odrale, võiks ristiku külvata kohe pärast odra 

külvi (samal päeval) risti odra külvireaga või vastupidi odra kasvusuunale. Hiljem tehtud 

allakülviga on oht, et ristiku seeme jääb põua kätte ning ei idane (Tamm jt 2011). 

Kombineeritud külvikutel on kulude kokkuhoidmiseks võimalus külvata ka allakülv koos 

katteviljaga.  

Loomaks allakülvatud ristikutaimedele soodsamad valgustingimused ning paremad 

mullaniiskuse olud soovitatakse USA-s kattevilja külvisenormi vähendada 25–50% 

(Undersander jt 2014). Eestis on see soovitus olnud varasemalt sarnane (20–40%) (Kotkas 

1969, Jaama 1986). Kui kattevilja külv on liiga hõre, kaasneb Eestis sellega  oht, et 

sademeterohke suvega võib punane ristik kasvada ülemäära lopsakaks, ulatuda katteviljast 

üle ning raskendada koristustöid (Bender 2015). Seda soodustab ka odra loomupärane lühike 

kõrs. Norras läbiviidud uurimustööde põhjal on jõutud järeldusele, et uute seisukindlamate 

teraviljasortide aretamisele ning kasutusele võtmisega ei ole kattevilja külvisenormi 

vähendamisel enam mõtet (Aamlid, Havstad 2011). Praeguses praktikas vähendatakse 

kattevilja külvisenormi juhul, kui tahetakse võtta samal aastal loomasöödaks sügisel ka 

niide, põllu kasutuseesmärgiks järgneval aastal on loomasööda tootmine või 

seemnekasvatus. Külvisenormi ei vähendata üldjuhul siis, kui ristikut kasutatakse 

liblikõieliste nõude täitmisel Keskkonnasõbraliku Majandamise toetuseks, järgneva aasta 

või külviaasta ökoala nõude täitmiseks või haljasväetise kasutamiseks.  

 

1.4.2. Mullastik ja agrotehnoloogia 

Kuigi punane ristik talub hästi happelisi ning toitainevaeseid muldi (Undersander jt 2014), 

mistõttu on ta ka Eestis laialdaselt levinud, eelistab ta siiski 6–7 pH happesusega mulda 

(Wyngaarden jt 2015). Katsed on näidanud, et sellistes kasvutingimustes võib punase ristiku 

lämmastiku sidumisvõime olla aastas kuni 400 kg/ha (Tamm jt 2010). 

Ristiku seemne külvisügavus peab olema võimalikult väike – 1–2 cm, külvisenorm 

katteviljata külvis 10–12 kg/ha, kuid ideaalsete tingimuste (tehnika, seemne kvaliteet, 

ilmastik) juures võib normi vähendada ka 7–8 kilogrammini hektari kohta (Tamm jt 2011). 

Allakülvide osas võiks olla külvisenorm veidi väiksem. Bender (2015) on oma katsetes 

leidnud, et kattevilja agrofooni variantidest osutus allakülvile soodsamaiks variant, kus odra 

ja lämmastiku fooni oli vähendatud kolmandiku võrra. Kõige hõredamalt oli ristikutaimi 

variandis, kus oder oli külvatud täiskülvisenormiga ning lämmastiku foon sarnane 

tavatootmise omale. Uus-Meremaal tehtud katsetes selgus, et põld, mille ristiku külvisenorm 
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oli 0,75 kg/ha (17 taime/m2) andis suurema saagi, kui 3,0 kg/ha külvisenormiga (67 

taime/m2) põld (Clifford, Anderson 1980).  

 

1.4.3. Väetamine 

Vältimaks kattevilja lamandumise ohtu, mis omakorda ohustab allakülvatud ristiku saaki, 

peab jälgima õigeid väetusnorme. Samas tuleb meeles pidada, et umbrohud ning ristik 

konkureerivad põhikultuuriga mullas oleva vaba lämmastiku osas (Deo jt 1993). Nassiri ja 

Elgerma (2002) on leidnud, et ristiku kasv on suures osas sõltuv mullas olevast vabast 

lämmastikust. Seetõttu võiks suurendada lämmastikunormi, teisalt on suurema 

lämmastikunormi juures on aga ristiku biomassi saak väiksem ning umbrohtude arvukus 

suurem. Tänu pindmises kihis olevale juurestikule kasutab punane ristik ka paremini seal 

olevat fosfori ning kaaliumi (Undersander jt 2014). 

 

1.4.4. Taimekaitse 

Kuna punane ristik on suure ning võimsa kasvuga, pole üldjuhul korraliku agrotehnika puhul 

taimekaitsevahendite kasutamine vajalik. Ka varasemad uuringud on näidanud, et 

liblikõieliste allakülv vähendab umbrohtumust (Deo jt 1993). Teisalt on leitud tehtud 

katsetes, et ristiku ja teiste liblikõieliste saagikust mõjutavad haigused, kahjurid ning põuast 

tulenev stress, mis vähendavad lämmastiku sidumise võimet. Seetõttu on saagikuse 

seisukohalt äärmiselt oluline terve taimik (Pandey jt 2017). Taimekaitsevahendeid 

kasutatakse allakülvatud punase ristiku põllul (seemnepõllu puhtuse vajadusel ja suure 

umbrohtumuse korral), kuna sorteerimisel pole võimalik väga paljusid umbrohuseemneid 

ristiku seemnest täielikult välja puhastada. 

 

1.5.  Ristiku biomassisaak haljasväetisena 

 

Mulla viljakus on mõjutatud mulla orgaanilise aine sisaldusest, mis omakorda sõltub 

mineralisatsiooni kompenseerimiseks mulda viidavast taimsest biomassist. Mulda viidud 

biomass suurendab mullas nii orgaanilise süsiniku kui ka lämmastiku sisaldust. Kuigi 

lämmastik on enim uuritud toitaine, on tähtsad ka fosfor ja kaalium (Talgre jt 2012). 

Uurimustes on leitud, et taime jäänused ning haljasväetised ei ole kaaliumi- ega 

fosforirikkad (Maiksteniene, Arlauskiene 2004), kuid nad parandavad mulla füüsikalisi 

omadusi ning stimuleerivad mikroobset tegevust. Samas on Askegaard ja Eriksen (2008) 
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leidnud, et pärast komposteerumist muutuvad haljasväetistes olevad orgaaniline fosfor ja 

kaalium järgnevatele kultuuridele kergesti omastatavaks.  

Liblikõielisi, sh ristikut, kasutatakse ka väga suurel määral mahetootmises, kuna nad seovad 

õhulämmastikku läbi bioloogilise fiksatsiooni. Seetõttu toetavad nad suurel määral 

mahepõllumajanduse toodangu mahtu. Lisaks mulla struktuuri parandamisele, elavdavad 

nad ka mulla bioloogilist aktiivsust, mis tõstab teraviljade toitainete omastamise efektiivsust 

(Watson jt 2002). Katsetes on leitud, et liblikõieliste kultuuride allakülviga viiakse koos 

põhuga mulda 60–200 kg lämmastikku, 10–24 kg fosforit, 80–170 kg kaaliumit ning 1,8–

3,4 magneesiumi süsinikku hektari kohta. Puhaskülvides on need näitajad mõnevõrra 

kõrgemad (Lauringson jt 2011). Talgre jt (2009b) on leidnud, et mulda viidav lämmastiku 

kogus võib olla 220–240 kg/ha ning teiste katsete tulemusena isegi 379 kg N/ha (Talgre jt 

2009b). Fosforil ja kaaliumil on see vastavalt kuni 24 ning 144 kg/ha (Talgre jt 2012). Mulda 

viidud lämmastiku mõju avaldub aastate jooksul. Esimesel aastal oli haljasväetise 

lämmastiku efektiivsus 11,8 kg teri kilogrammi lämmastiku kohta. Teisel ja kolmandal 

aastal oli esialgse lämmastiku efekt vastavalt 4,2 ja 2,0 kg lämmastiku kilogrammi kohta  

(Lauringson jt 2011). Selline mulda viidav toitainete kogus omab mõju ka saagile, kusjuures 

16–18% punase ristiku mõjust avaldub alles teisel aastal (Viil, Võsa 2005). Punase ristiku ja 

teiste haljasväetiste positiivset mõju on leidnud ka Talgre (2013) – punase ristiku allakülv 

tõstis järgneval aastal terasaaki 1,39 t/ha, teisel aastal 0,69 t/ha ning kolmandal aastal 0,22 

t/ha võrra. Lauringson jt (2011) on leidnud, et järelkultuurina kasvatatud talinisu saagikus 

ületas haljasväetiste variandil mineraalväetisega (norm 100 kg N/ha) saadud saagikuse.   

Külvates ristiku kattevilja alla ning harides selle haljasväetisena mulda kas sügisel või 

kevadel, võib ristikut käsitleda ka vahekultuurina, mis külvatakse kahe põhikultuuri vahel, 

et vältida toitainete leostumist. Vahekultuuridel on potentsiaal ühelt poolt vähendada mullast 

nii lämmastiku- kui ka fosforikadusid ning teisalt võime lühikese sügisega piirkondades 

talletada savikatel muldadel toitaineid, sh fosforit (Liu jt 2014). Liivakatel muldadel 

vähendavad liblikõielised vahekultuurid lämmastiku leostumist 20% (Dabney jt 2010). 

Rootsis tehtud katsetest selgus, et võrreldes teiste katses olnud kultuuridega, talletas punane 

ristik kõige paremini fosforit (Liu jt 2014). Lisaks leostumisele vähendavad vahekultuurid 

sügisest ja talvist erosiooni, muudavad külvikorra mitmekesisemaks ning talletavad 

järgnevate kultuuride jaoks lämmastikku (Känkänen jt 2001).  
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2. KATSE METOODIKA 

 
2.1. Katse üldiseloomustus 

 

Magistritöö katse on tehtud Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli 

katsepõllul Eerikal (58˚22’ N, 26˚40’ E) (vt Lisa 1). 2008. aastal on rajatud pikaajaline 

põldkatse võrdlemaks mahe- ja tavaviljelusviisi mõju külvikorras kasvavate erinevate 

kultuuride saagikusele ja saagi kvaliteedile. Antud töö põhineb tavaviljelusviisi katse 

andmetel. 

Viljelussüsteemis on kasutusel viieväljaline külvikorda, kus kultuuride järjestus on 

järgmine: talinisu (Triticum aestivum L.), hernes (Pisum sativum L.), kartul (Solanum 

tuberosum L.), oder ristiku allakülviga (Hordeum vulgare L. ja Trifolium pratense L.), ristik 

(Trifolium pratense L.) (vt Lisa 2). 2012. aastal lõppes I rotatsioon.   

Antud magistritöö põhineb odra ja alla külvatud punase ristiku andmetel vastavalt aastatel 

2013–2016 ning 2014–2017. Uurimisobjektideks on oder ristiku allakülviga ning sellele 

külvikorras järgnenud punane ristik. Katse on üles ehitatud neljas korduses süstemaatilise 

plokksüsteemina. Igas korduses on esindatud terviklik külvikord, mis jagunes seitsmeks 

väetusvariandiks (kolm maheviljeluse süsteemis ja neli traditsioonilises viljelussüsteemis). 

Kordused ja variandid on rajatud üksteise kõrvale ilma eraldusribata. Ühe katselapi pindala 

on 60 m2. 

 

2.1.1. Variantide iseloomustus 

Tavaviljelussüsteemis on lämmastikuallikaks külvikorras antud mineraalne lämmastikväetis 

ning kasvanud liblikõielised kultuurid. Katse oli neli väetusvarianti: 

1. Kontroll, kus (N0) mineraalseid väetisi ei kasutatud. Teised kolm katsevarianti 

erinesid üksteisest kasutatud mineraalse lämmastikväetise koguse poolest:  

2. Väetusnorm 40 kgN/ha (N40);  

3. Väetusnorm 80 kgN/ha (N80);  

4. Väetusnorm 120 kgN/ha (N120);  

Punast ristikut iseseisva kultuurina ei väetatud. 

 



20 

 

2.1.2. Mullastik 

Katsepõllu muld pruun näivleetunud muld (LP). WRB klassifikatsiooni järgi Stagnic Luvisol 

(WRB klassifikatsiooni järgi; Deckers jt 1998). Mulla lõimiseks on liivsavi ja huumuskihi 

tüsedus keskmiselt 30 cm (Reintam, Köster 2006). Rajamisaastal oli katsepõllu mulla 

süsinikusisaldus 1,55%, üldlämmastikusisaldus 0,14%, liikuva fosfori sisaldus 128,54 

mg/kg, liikuva kaaliumi sisaldus 134,01 mg/kg, magneesiumi sisaldus 154,83 mg/kg ning 

kaltsiumi sisaldus 1317,67 mg/kg.  

 

2.2. Teostatud agronoomilised tööd 

 

Kõikidel suviodra katsevariantidel on teostatud sügiskünd, sügavusega 20 cm. Aprillis, 

vastavalt aasta ilmastikule on katsevariandid libistatud ning seejärel kas freesitud või 

kultiveeritud. Oder koos ristiku allakülviga on teostatud üldjuhul mai alguses/esimeses 

pooles või aprilli lõpus. Odra külviks on kasutatud C2 sertifitseeritud ning puhitud seemet 

’Anni’, külvisenormiga 180 kg/ha (375 id.tera m2). Punase ristiku külviseemneks on ’Varte’, 

külvisenormiga, 8,6 kg/ha (280 id.seemet/m2). Pärast külvi on katsepõld rullitud. Vastavalt 

vajadusele on põllud ka äestatud. Umbrohutõrjeks katsepõllud äestati teravilja võrsumise 

faasis, kui ristikul oli 2–3 pärislehte.  

Odra kasvuaegne väetamine on toodud tabelis 1. Kõik odra katsevariandid (va N0) on saanud 

ka NPK kompleksväetist vastavalt tegevaines vastavalt 15-25-95 kg/ha. Lämmastikväetiseks 

oli NH4NO3 (AN 33,4), mis anti odrale kõrsumise alguses (BBCH 30) ning loomiseelses 

faasis, viljatupe avanemisel (BBCH 47).  

 

Tabel 1. Suviodra kasvuaegne väetamine 2013.–2016. aastal  

Katsevariant Antud väetis Väetamise aeg Lämmastiku kogus 

N0 - - - 

N40 

NPK 

AN 33,4 

AN 33,4 

Külv 

Külv 

BBCH 30 

15 kg/ha 

5 kg/ha 

20 kg/ha 

N80 

NPK 

AN 33,4 

AN 33,4 

Külv 

Külv 

BBCH 30 

15 kg/ha 

5 kg/ha 

60 kg/ha 

N120 

NPK 

AN 33,4 

AN 33,4 

AN 33,4 

Külv 

Külv 

BBCH 30 

BBCH 47 

15 kg/ha 

5 kg/ha 

60 kg/ha 

40 kg/ha 
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Lämmastiku kogus N40 ja N80 anti kahes jaos, vastavalt 15+5(AN 33,4 koos 

kompleksväetisega)+20, 15+5(AN 33,4 koos kompleksväetisega)+60. N120 katsevariandile 

anti lämmastik kolmes jaos – 20 (kompleksväetis+AN 33,4)+60+40.  

Taimekaitsetööd on tehtud igal aastal lähtuvalt vajadusest. Suvioder koristati 

teraviljakombainiga Sampo, mille töölaius on 2 meetrit. Punase ristiku katsevariantidel 

teostatud agronoomilised tööd on välja toodud tabelis 2. Punane ristik, mis teisel aastal 

kasvas põhikultuurina, niideti nuppumisfaasis (BBCH 65) kahel korral. Esimesel korral 

ristiku biomass niideti ning purustati, teisel korral pärast niidet künti taimik mulda.  

 

Tabel 2. Punase ristiku katsevariantidel teostatud agronoomilised tööd ja määramised 

2014.–2017. aastal 

Teostatud töö 2014 2015 2016 2017 

I biomassi proovide võtmine 11.06 12.06 15.06 15.06 

I niite purustamine 11.06 22.06 20.06 17.06 

II biomassi proovide võtmine 15.08 13.08 12.08 16.08 

II niite purustamine 15.08 14.08 15.08 18.08 

Kündmine 20.08 07.09 22.08 04.09 

 

2.3. Proovide võtmine ja analüüsimeetodid 

 

Suviodra vihud koos allakülvatud punase ristikuga on võetud vahetult enne koristamist 0,3 

m2 suuruselt alalt. Proovidest määrati suviodra saagistruktuuri elemendid (üld- ja 

produktiivvõrsete arv taimel ja pinnaühiku kohta, kõrre ja pea pikkus, terade arv ja mass 

peas) ning eraldi nii suviodra kui ka allakülvatud punase ristiku maapealse biomassi saagid 

kuivaines. Terade kuivainesisalduse mõõtmiseks määrati esialgu nende märgmass, seejärel 

kuivatati neid 48 tundi 105°C juures ning kaaluti uuesti. Punase ristiku biomassi proovid 

võeti vahetult enne I ja II niidet (vt Tabel 2) 1 m2 suurusel katselapilt.  

 

2.4. Ilmastikutingimused 

 

Efektiivse temperatuuriga periood (ööpäeva keskmine õhutemperatuur on üle 5 ºC) kestab 

Eestis keskmiselt 170–185 päeva. Öökülmadeta periood asukohast sõltuvalt 90–190 päeva. 

Asukohast sõltuvalt kestab aktiivne taimekasvuperiood (õhutemperatuur on üle 10 ºC) 120–

130 päeva, kusjuures on see pikem Lõuna-Eestis (Roostalu 2008). 
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Tabelist 3 selgub, et efektiivse temperatuuriga periood algab Eestis üldjuhul maikuuga, kuid 

on ka erandeid. 2014.–2016. aastal oli aprilli keskmine õhutemperatuur üle 5 ºC. Võrreldes 

1969–2017 keskmisega on see kõrgem. Ligi 50 aasta jooksul on aprilli keskmine 

õhutemperatuur olnud 4,8 ºC. Magistritöös uuritavatel aastatel on 2013. ja 2017. aastal olnud 

aprilli keskmine õhutemperatuur alla nelja kraadi. Ülejäänud aastatel on olnud see kõrgem, 

mis võib mõju avaldada ristiku biomassi saagile. Mais, kui külvatakse teravili, on kõigil 

aastatel olnud ööpäeva keskmine õhutemperatuur üle 10 ºC, kusjuures 2015 ja 2017 olid 

need vaid 0,2 ºC kõrgemad. Juunis, juulis ja augustis on keskmised õhutemperatuurid olnud 

pika-ajalisel vaatlusel vastavalt 15,4 ºC, 17,5 ºC ning 16,2 ºC. Aastate võrdluses on kõige 

soojem juuni olnud 2016. aastal, juuli 2014. aastal ning august 2015. aastal.  

 

Tabel 3. Keskmine temperatuur (°C) 2013.–2017. aastal võrrelduna aastate (1969–2017) 

keskmisega 

Keskmine temperatuur, ℃ 

Kuu 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 10,2 11,4 

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

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

August 16,9 16,8 17 16,1 16,8 16,2 

*Andmed pärinevad Eerika ilmajaamast 

 

Kui temperatuuride osas väga suuri kõikumisi ei olnud, siis sademete näol oli seda tunduvalt 

rohkem (vt Tabel 4). 1969.–2017. aasta keskmine sademete hulk aprillis oli 29 mm, 2013.–

2014. aasta sademete hulk oli sellest ligi kaks korda väiksem ning 2015.–2017. aastal 

peaaegu kaks korda suurem (51–51 mm). Kõige suurem eripära oli aga 2016. aasta mais, 

kus küll keskmine õhutemperatuur ei erinenud pikaajalisest keskmisest, kuid sademete hulk 

võrreldes pika-ajalise keskmisega (56 mm) oli 35 korda väiksem (1,6 mm). Sama aasta juuni 

sademete hulk oli aga 1,6 korda kõrgem, olles 125 mm. Ligilähedane sademete hulk juunis 

oli 2014. aastal, kui see oli 103 mm. Kõige vihmasem juulikuu oli 2016. aastal (82 mm) ning 

kõige sademetevaesem 2015. aastal (58 mm). Enim sademeid augustis oli 2014. aastal (113) 

ning 2017. aastal (106 mm). Selline sademete hulk augustis mõjutab oluliselt koristustöid 

ning toodangu kvaliteeti.  

1969–2017. aasta keskmiste sademete summa oli 589 mm. Uuritavate aastate lõikes on 

sellest kõrgem olnud vaid 2017. aasta, kus sademete hulk ületas 600 mm piiri, olles suur ka 

sügisperioodil. Kuigi 2016. aasta mai oli põuane ning sademetevaene, oli kõige väiksema 
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sademete hulgaga 2013. aasta (464 mm). Võrreldes aprill-august sademete summat, on 

madalaim kevad-suve perioodi sademete hulk olnud 2015. aastal (pikaajaline keskmine 74 

mm võrra väiksem). Kevad-suve perioodi keskmine sademete hulk on olnud 321 mm, millest 

kõrgemad on olnud 2014. ja 2017. aasta. Mõlema aasta sarnasus on suur juuni ja 

augustikuiste sademete hulk, mis on märkimisväärselt kõrgem pikaajalisest keskmises.   

 

Tabel 4.  Sademete summa (mm) 2013.–2016. aastal võrrelduna aastate (1969–2017) 

keskmisega 

Sademete summa, mm 

Kuu 2013 2014 2015 2016 2017 1969 – 2017 

Aprill 17 13 51 52 52 29 

Mai 61 84 60 1,6 16 56 

Juuni 52 103 36 125 94 78 

Juuli 63 71 58 82 61 70 

August 75 113 42 42 106 88 

Apr–Aug 

summa 268 384 247 302,6 329 321 

Aasta summa 464 540 474 541 631 589 

*Andmed pärinevad Eerika Ilmajaamast 

 

2.5. Andmetöötlus 

 

Antud uurimistöös kasutati statistiliselt oluliste erinevuste leidmiseks suviodra saagikust 

mõjutavate tegurite osas kirjeldavat statistikat. Keskmised näitajad on esitatud 

standardhälbega (±SD; joonistel vastavate joonekestega). Statistilise olulisuse tase määrati 

p<0,05, (HSD Tukey järgi) kui ei ole märgitud teisiti. Lisaks on kasutatud ka 

korrelatsioonanalüüsi ning mõjude arvutamiseks Anova kahefaktorilist dispersioonanalüüsi. 
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Odra terasaagi kujunemine 

3.1.1. Odra tera- ja biomassisaak 

Kahefaktoriline dispersioonanalüüs näitas, et suviodra terasaagile avaldasid usutavat mõju 

nii aasta ilmastik, väetusvariant kui ka nende koosmõju. Variandi mõju saagikusele oli 65%, 

aasta ilma mõju 12% ning nende koosmõju 13%. Kangor jt (2015) leidsid samuti kolme 

aastases katses, et terasaagi variatsiooni määras 44% ulatuses väetamine. Aasta mõju oli 

32%. Seega mõjutas suviodra terasaaki oluliselt väetamine. Väetamise efektiivsust 

mõjutavad oluliselt tegurid, nagu ilmastikutingimused, mulla happesus, vajalike 

toiteelementide olemasolu ja vahekord mullas, viljavaheldus, eelvili ning selle väetamine, 

mullaharimine ning väetamise aeg ja viis. Samas suured väetise kogused, eelkõige 

lämmastikväetiste kogused pikendavad suviteraviljade kasvuaega, vähendavad taimede 

haigus- ja seisukindlust ning suurendavad proteiinisaaki (Kangor jt 2007).  

Suviodra terasaak on 2013–2016. aasta keskmisena olnud kõrgeim väetusfooni N 80 korral 

(vt. Joonis 3), olles 4,21±0,16 t/ha. Mõnevõrra on see madalam olnud N120 ning N40 juures, 

vastavalt 4,06±0,15 t/ha ning 3,70±0,15 t/ha. Väetusfoonide N40, N80 ning N120 korral 

saagikus omavahel usutavalt ei erinenud. N0 terasaak erines ülejäänud kolmest foonist 

usutavalt – keskmine saak 2013–2016. aastal oli 2,25±0,14 t/ha.   

 

 

Joonis 3. Suviodra tera- ja biomassisaak 2013.–2016. aasta keskmisena. Tähed joonisel 

tähistavad usutavat erinevust Tukey HSD järgi. Joonekestega on tähistatud standardhälve. 
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Eelnevat tulemust toetas ka saagiindeks, mis erines väetusvariantide lõikes. Väikseim 

saagiindeks oli N0 korral (0,33) ning suurim N40 juures (0,38). N80 ja N120 korral olid 

saagiindeksid vastavalt 0,35 ning 0,34. Seega N40 kasutas toitaineid efektiivsemalt ning 

moodustas võrreldes teiste variantidega protsentuaalselt rohkem terasaaki. Suurendades 

antavat lämmastikukogust, suureneb üldjuhul saagikus, kuid allakülvatud ristikuga toitainete 

jagamine, võib kattevilja saagikust vähendada (Staniak jt 2014). Nickel jt (1990) eeldasid 

tehtud katsete põhjal, et allakülv põhjustab suuremat konkurentsi toitainete ja vee 

kättesaadavusele, mis mõjub terasaagile negatiivselt. Samas Põhja-Iirimaal tehtud katsetes 

ei leitud, et punase ristiku allakülv mõjutab odra terasaaki (Stewart jt 1980). Ristiku I aasta 

biomassisaagi ja odra terasaagi vahel oli küll negatiivne seos, kuid see polnud usutav. Seega 

ei mõjutanud ristiku biomassisaak odra terasaaki. Sama on leidnud oma katsetes ka Garand 

jt (2001) ning Känkänen ja Eriksson (2007).  

Sarnaselt terasaagile, olid suuremad odra biomassisaagid (terad ja põhk) väetusfoonidel N80 

ja N120 (7,84±0,33 t/ha ning 7,79±0,36 t/ha). Omavahelist usutavat erinevust ei olnud. N40 

korral oli suviodra biomassisaak veidi üle kuue tonni hektari kohta ning oli usutavalt erinev 

nii N80 ja N120-st kui ka N0-st, kus jäi biomassisaak 4,58±0,42 t/ha juurde. Jooniselt selgub, 

et väetamine omas otsest mõju suviodra terasaagile ning biomassisaagile. Kui terasaagis ei 

olnud N40, N80 ning N120 omavahel usutavalt erinevad ja olid sarnase saagitasemega 

jäädes vahemikku 3,70–4,21 t/ha, siis biomassisaagis olid vahed märgatavad. N40 korral oli 

saagitase kõrge ning biomassisaagikus madalam, N80 ja N120 oli küll saagitase kõrge, kuid 

biomassisaak ligi 1,5 tonni suurem, kui madalama väetusfooniga katsevariandis. N40 korral 

moodustas terasaak 60% biomassist, mis on 10% rohkem N0 variandist, ning 7–8% suurem 

N80 ja N120 katsevariandist. 

Terasaak sõltub õitsemise ajaks kujunenud biomassi suurusest – mida rohkem on lehepinda 

ja varsi, seda rohkem liigub toitaineid teradesse. Seda suurem on ka 1000 tera mass ning 

mahukaal. Juuli ja augusti ilmastikuoludest sõltub toitainete liikuvus taimes, mistõttu omab 

terasaagile mõju ka aasta ilmastik. Madalaim saagikus oli 2016. aastal, olles katsevariantide 

keskmisena 2,99 t/ha, mis on ligi ühe tonni võrra vähem saagikaimast aastast (vt. Tabel 5). 

Põhjus, miks N80 ning N120 katsevariandil oli biomassisaak suurem, tuleneb kas 

lämmastikväetise kogusest, mistõttu kasvatas taimik veidi rohkem biomassi või teiste 

toitainete puudujäägist, mis takistas produktiivvõrsete moodustumist ning terade täitumist. 

Lisaks võis suviodra terasaagi moodustamist takistada allakülvatud liblikõieline kultuur.  

Suviodra biomassisaagile oli aasta ilma mõju 17%, variandi mõju 50% ning nende koosmõju 

6%. Seega väetamine mõjutas enam põhusaaki, vähem terasaaki.  
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Joonisel 4 on välja toodud terasaagi ja odra biomassisaagi omavaheline seos. Suviodra 

terasaagi suurus on usutavalt, positiivselt mõjutatud odra maapealse biomassi suurust. 

Trendijoone abil on näha, et suurima odra biomassisaagi korral on terasaak olnud 4000–

4500 kg/ha Kui odra saagikus on kõrgem kui 4500 kg/ha, on biomassisaak hakanud 

vähenema. Seega väetamisnormi suurendamine mõjus terasaagikust suurendavalt, kuid 

veelgi enam mõjutas väetamine biomassi saaki sh põhusaaki. Odra biomassi suurenedes 

suureneb aga konkurents allakülvatud ristikule ja tema biomass võib väheneda. 

 

 

Joonis 4. Suviodra terasaagi ja biomassisaagi korrelatsioon 2013.–2016. aastal. **Usutav 

seos (p<0,01). 

 

Joonisel 5 on välja toodud suviodra kõrre pikkuse ning terasaagi omavaheline seos. Taimede 

kõrre pikkus on näitaja, mis peegeldab edaspidise maapealse biomassi suurust. Jooniselt 

selgub, et teravilja kõrre pikkus, nii nagu maapealse biomassi suuruski, omab usutavat mõju 

teravilja saagikusele. Viljandi Katsekeskuste andmetel on suvioder ’Anni’ viimase kümne 

aasta sordivõrdluse katsekohtade keskmisena kõrre pikkus olnud 72 cm, seejuures keskmine 

saagikus 6373 kg/ha (kõik sordivõrdluse katsekohad) (Viljandi katsekeskus).  

y = -5E-07x2 + 0,0047x - 2,7562
R² = 0,4328; R=0,66**
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Joonis 5. Kõrre pikkuse ja terasaagi korrelatsioon 2013.–2016. aastal. **Usutav seos 

(p<0,01). 

 

Antud katses on vastavad näitajad 48 cm ning 3542 kg/ha. Bender (2006) on oma uurimuses 

leidnud, et külvisenormi vähendamisega suurenes odra kõrre pikkus ning   lämmastikväetiste 

suurem annus muutis taimed kuni 10 cm kõrgemaks. Täis külvisenorm ja tavatootmises 

kasutusel olev lämmastikväetise norm mõjutasid kattevilja tihedust (700 võrset m2-l) ja 

kõrgust (71,6–74,6 cm), mis põhjustasid allakülvile raskemaid kasvutingimusi. 

 

3.1.2. Üld- ja produktiivvõrsete arv pinnaühiku kohta 

Väetamine ning kasvuaasta mõjutavad oluliselt teraviljade saagikust. Saagi kujunemisel on 

olulised tegurid ka produktiivvõrsete arv pinnaühiku kohta ning odra terade arv ja mass peas, 

mida mõjutavad väetamine ning kasvuaasta ilmastik. 

Joonisel 6 on välja toodud üld- ja produktiivvsõrsete arv pinnaühiku kohta sõltuvalt 

väetusvariandist. Mida suurem on väetusfoon, seda rohkem võrseid on ka pinnaühiku kohta. 

Nii üldvõrsete kui ka produktiivvõrsete arv ei ole väetusvariantide N0 ja N40 vahel usutavalt 

erinev. Üldvõrsete arv ruutmeetri kohta variandil N120 erineb usutavalt variantidest N0 ja 

N140. N80 ei ole usutavalt erinev ühestki variandist. Produktiivvõrsete arv pinnaühiku kohta 

on usutavalt erinev variantide N0 ja N80, N0 ja N120 ning N40 ja N120 vahel. Võrreldes 

N80 ning N120 väetusvariante, on näha, et suurenenud on nii produktiivvõrdete kui ka 

üldvõrsete hulk. Samas ei ole suurenenud suviodra biomassisaak –  võrsed on peenikesed, 

mistõttu on põhku vähe.  

y = -1E-06x2 + 0,0141x + 17,586
R² = 0,2544; R=0,50**
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Joonis 6. Suviodra üld- ja produktiivvõrsete arv 2013.–2016. aasta keskmisena. Tähed 

joonisel tähistavad usutavat erinevust Tukey HSD järgi. Joonekestega on tähistatud 

standardhälve. 

 

Enim on üld- ja produktiivvõrseid väetusfooni N120 juures, vastavalt 850±98 ning 712±71 

tk/m2. N80 korral on üldvõrseid 723±71 ning produktiivvõrseid 665±50 tk/m2. N40 juures 

on üldvõrseid 542±59 tk/m2. Võrreldes N40-ga oli N80-l produktiivvõrseid 37% ning N120-

l 47% rohkem. Erinevate väetusvariantide üld-ja produktiivvõrsete omavahelist suhet 

võrreldes selgus, et N0 korral oli see 0,91, N40 korral 0,90, N80 juures 0,92 ning N120 

korral aga 0,84. Suurem väetise kogus mõjus taimede arengule ja kasvule soodustavalt, 

mistõttu moodustus rohkem võrseid. Samas, suurendades väetise kogust, vähenes 

produktiivvõrsete osatähtsus (võrreldes N120 varianti teistega). Seega, väetamine mõjutas 

üld- ja produktiivvõrsete arvukust, kuid kõrgeima väetusnormi korral, kus üldvõrseid oli 

enim, kulus taimel üldvõrsete kasvatamiseks palju energiat. Liigne üldvõrsete osakaal võib 

mõjutada 1000 tera massi, terade arvu peas, mahukaalu ning ka saagikust.  See võib olla ka 

üheks põhjuseks, miks suviodra terasaak oli N120 korral madalam. Produktiivvõrsete 

moodustumisel oli statistiliselt usutav aasta mõju 44%, variandi mõju 30% ning nende 

koosmõju 13%. Sellele tuginedes võib väita, et aasta ning väetamine mõjutasid usutavalt 

produktiivvõrsete arvu pinnaühiku kohta.  

Joonisel 7 on välja toodud produktiivvõrsete arvukuse ning terasaagi omavaheline 

korrelatsioon. Terasaak ja produktiivvõrsete arv on omavahel usutavas positiivses seoses.  
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Joonis 7. Produktiivvõrsete ning terasaagi korrelatsioon 2013.–2016. aastal. **Usutav seos 

(p<0,01). 

 

Optimaalne külvisenorm ning toitainetega varustatus tagab taimiku võrsumise ning terade 

täituvuse. Külvates suure külvisenormiga, on taimik tihe, kuid väiksema toitainete ressursi 

ja ruumi tõttu ei pruugi taimed võrsuda või moodustada produktiivvõrseid. Üldvõrsete 

moodustamiseks kulub tal aga energiat, mistõttu saagi moodustumiseks jääb sellest puudu 

ning saagikus on madalam. Kui produktiivvõrseid on palju, ei suuda taim kõiki peas olevaid 

teri täita või täituvad need poolikult, terad jäävad kiduraks ja kergeks ning seetõttu väheneb 

ka saagikus. Jooniselt 7 selgub, et teatud punktist hakkab produktiivvõrsete arvukus 

vähenema, kuid saak on siiski kõrge. Selle põhjuseks on produktiiv- ja üldvõrsete 

omavahelise suhte stabiliseerumine. Antud katse kõrgeima saagikuse (ca 5000 kg/ha) korral 

on produktiivvõrseid olnud 400–600 tk/m2. Sama suurusjärk produktiivvõrseid on olnud ka 

kahetonnise saagi korral. Nende kahe näitaja vahe seisneb terade arvus peas, 1000 tera 

massis ning ka mahukaalus. 

Joonisel 8 on välja toodud odra taimede arvu ja produktiivvõrsete vaheline statistiliselt 

usutav korrelatsioon aastatel 2013–2016. Kuigi külvisenorm ühe ruutmeetri kohta oli 375 

idanevat tera, on tegelik taimede arv ühe pinnaühiku kohta tunduvalt väiksem. See on 

põhjustatud kas seemnete mitte tärkamisest, kahjuritest (hiired) või viimastel aastatel suuri 

kahjusid teinud lindudest.  
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Joonis 8. Produktiivvõrsete ning odra taimede arv tk/m2 korrelatsioon 2013.–2016. aastal. 

**Usutav seos (p<0,01). 

 

Trendijoon näitab, et suurendades taimede arvu ruutmeetri kohta, suureneb ka 

produktiivvõrsete arv. Samas võib tekkida olukord, kus suurendades külvisenormi, jääb 

produktiivvõrseid vähemaks, kuna taimedel ei ole ruumi ega toitained kasvamiseks ning nad 

hakkavad omavahel konkureerima.   

 

3.1.3. Odra terade arv ja mass peas 

Terasaaki mõjutavad otseselt ka peas olevate terade arv ning nende mass. Sarnaselt 

terasaagile, kus kõrgeim saagikus oli väetusvariandil N80 ning madalaim N0 juures, on sama 

tendents ka suviodra terade arvus peas (vt Joonis 9).  

 

Joonis 9. Suviodra terade arv peas 2013–2016. aasta keskmisena. Tähed joonisel tähistavad 

usutavat erinevust Tukey HSD järgi. Joonekestega on tähistatud standardhälve. 
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Kuigi väetusnormide vahel usutavat erinevust ei olnud, on jooniselt näha, et väikseim terade 

arv peas aastate keskmisena oli N0 juures ning suurim N80 korral, olles vastavalt 17,2±0,5 

ning 19,3±0,8 tera pea kohta. N120 väetusnormil oli see näitaja 18,9±0,7, mis 0,4 tera võrra 

vähem, kui N80-l. Andes rohkem toitaineid, kasvatab taimik üldvõrsete näol biomassi, kuid 

mitte teri pea kohta. Samas kahefaktoriline dispersioonanalüüs näitas, et väetusvariant 

mõjutab usutavalt terade arvu peas (8%), kuid kõige suurema mõjuga oli aasta ilm (67%). 

Väikseima terade arvuga oli 2016. aasta (14,94 tera/peas) ning suurima 2014. aasta (20,68 

tera/peas) (vt. Tabel 5). 

Joonisel 10 on välja toodud suviodra terade mass peas. Sarnaselt terasaagile ning terade 

arvule peas oli ka terade mass peas väikseim N0 (0,78±0,04 g) ning suurim N80 (0,89±0,06 

g) variandil. N120 väetusnormiga oli terade mass peas 0,82±0,06 g, mis on 0,07 g madalam 

N80 variandist. Väetusvariantide vahel statistiliselt usutavat erinevust ei olnud. Suviodra 

terade massile peas avaldas väetamine 3%, aasta ilmaolud mõju 75% ning nende koosmõju 

oli 7%. Kuigi väetamine mõjutas usutavalt terade massi peas, oli see võrreldes aasta mõjuga 

väike. Madalaim terade mass peas oli sarnaselt terade arvule peas 2016. aastal, kus see oli 

0,52 g, olles üle 50% väiksem 2013.–2015. aasta keskmistest. Odra terade arv ja mass peas 

on terasaagi kujunemisel olulised saagistruktuuri elemendid. Taim võib kasvatada 

produktiivvõrseid, kuid kui ta ei jõua teri kasvatada ja täita, jääb terade arv ning mass 

väikseks. See mõjutab aga oluliselt suviodra saagikust ning kvaliteeti.  

 

Joonis 10. Suviodra terade mass peas 2013.–2016. aasta keskmisena. Tähed joonisel 

tähistavad usutavat erinevust Tukey HSD järgi. Joonekestega on tähistatud standardhälve. 
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3.2.  Odra saagi kvaliteet 

Suviodra saagi kvaliteedi määravad 1000 tera mass ning mahukaal. Kuigi valdav osa 

toodetud odrast läheb söödatootmisesse, on ka selles valdkonnas kvaliteetse sööda 

tegemiseks oluline tooraine kvaliteet. Teraviljade kvaliteeti mõjutab lisaks toitainetele ja 

nende kättesaadavusele ka suurel määral kasvuaegne ning eelkõige koristuseelne ilmastik. 

Lisaks mõjutab odra kvaliteeti ka külvisenorm ning lämmastikväetise kogus. Bender (2006) 

on leidnud, et külvisenormist enam ja usutavalt mõjutas odra terasaaki kasutatud 

lämmastikväetise kogus. Kolmandiku võrra madalam lämmastikunorm vähendas saaki 

14,8–28,1%. Katsevariandi külvisenorm oli 500 idanevat tera pinnaühiku kohta. Odra 

külvisenormi vähendamisega kaasnes mõningane mahumassi ja 1000 tera massi 

suurenemine.  

 

3.2.1. Odra 1000 tera mass ja mahukaal 

1000 tera mass sõltub suurel määral nii tera täitumisel valitsenud ilmastikuoludest, teravilja 

lamandumisest, agrotehnikast kuid ka kasvatatavast sordist (Kangor jt 2007). Samas on 

leitud, et odra 1000 tera mass on sordiomane tunnus (Makke, Roostalu 1994). Joonisel 11 

on välja toodud suviodra 1000 tera mass 2013.–2016. aasta keskmisena. Tulemused ei ole 

omavahel usutavalt erinevad. Suurim tuhande tera mass on aastate keskmisena olnud 

väetusnormi N40 korral – 44,2±1,47 g, väikseim N120 juures – 41,3±1,98 g. Suuremate 

lämmastikväetise normide juures, mis on antud taimedele nende võrsumisfaasi lõpus ja 

kõrsumisfaasi alguses, suureneb sageli terade arv peas ja sellega kaasneb ka 1000 tera massi 

vähenemine (Peltonen 1992). Kahefaktorilise dispersioonanalüüsi järgi, mõjutab odra 

tuhande tera massi väga palju aasta (80%) ning sellega kaasnev ilmastik. 2016. aastal oli 

antud katses väikseim 1000 tera mass, väetusvariantide keskmisena 33,4 g, mis on 15 g 

vähem kui 2013. aastal, mil see oli suurim (vt. Tabel 5). Ilmastikutingimuste suurt mõju 

1000 tera massile on täheldanud ka Kangor jt (2010). Sarnase seose leidsid oma katsetes, 

kus ilmastiku mõju oli väetamise mõjust kaks korda suurem, Makke ja Roostalu (1994). 

Teisalt leiti samas katses, et 1000 tera mass olenes eelkõige sordist (mõju 32%) ning 

kasvuperioodi ilmastiku otsemõju moodustas variatsioonist 25%. Eesti Maaülikoolis tehtud 

suviodra ja ristiku allakülvi katsetes selgus, et odra väetamine lämmastikunormiga 50 kg/ha 

suurendas peaaegu võrdselt nii tera kui ka põhusaaki, vastavalt 51% ning 53%. Väetamise 

mõjul vähenes odra mahukaal, kuid suurenes 1000 tera mass (Lauringson jt 2011). 
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Joonis 11. Suviodra 1000 tera mass 2013.–2016. aasta keskmisena. Tähed joonisel 

tähistavad usutavat erinevust Tukey HSD järgi. Joonekestega on tähistatud standardhälve. 

 

Põhjus, miks 1000 tera mass on väiksem suurematel väetusnormidel, võib seisneda 

produktiivvõrsete arvus. Joonisel 12 on välja toodud produktiivvõrsete arvu ja 1000 tera 

massi omavaheline seos. Väetisekoguse suurenedes 1000 tera mass esialgu tõuseb ning 

ühtlasi suureneb ka mõnevõrra produktiivvõrsete arv. Seda sellisel määral, et taim jõuab päid 

toitainetega varustada ning teri täita. Väetise koguse suurenedes tõuseb oluliselt 

produktiivvõrsete arvukus, kuid toitaineid terade suurema massi moodustamiseks jääb 

väheseks. Seega terade mass suuremate väetiste normide juures erineb väiksemate normide 

terade massist. 1000 tera mass ja suviodra terasaak on omavahel positiivses korrelatsioonis.  

 

 

Joonis 12. Suviodra 1000 tera massi ja produktiivvõrsete korrelatsioon 2013.–2016. aasta 

keskmisena. **Usutav seos (p<0,01). 
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Suviteraviljade mahumass sõltub sordist, liigist, kasvutingimustest ning 

agrotehnoloogilistest võtetest. Mahukaal vähendab oluliselt lamandumise ning põuaste 

kasvutingimuste korral (Kangor jt 2007). Suviodra mahukaalu tulemused on joonisel 13. 

Sarnaselt 1000 tera massile on ka mahukaal suurim N40 (655±8,21 g/l) ning väikseim N120 

(638±9,03 g/l) korral. Samuti ei ole variandid omavahel statistiliselt usutavad. Kuigi oder 

ostetakse kokku valdavalt söödaviljana ning toodangu kvaliteedile pole nii suuri nõudeid, 

on siiski Tartu Milli kodulehe andmetel odra kokkuostul minimaalne mahukaal 620 g/l.  

 

Joonis 13. Suviodra mahumass 2013.–2016. aasta keskmisena. Tähed joonisel tähistavad 

usutavat erinevust Tukey HSD järgi. Joonekestega on tähistatud standardhälve. 

 

Kahefaktorilise dispersioonanalüüsi järgi oli väetamise mõju mahukaalule 4%, kuid aasta 

mõju 79%, seega mõjutas saagi kvaliteeti oluliselt kasvuaasta temperatuur ning sademete 

hulk. Sarnaselt 1000 tera massile, oli ka mahukaal väikseim 2016. aastal, olles 602,8 g, mis 

on ligi 80 g vähem katse tulemuste suurimast keskmisest mahukaalust (vt Tabel 5). Kuigi 

1000 tera mass ja mahukaal ei ole omavahel usutavas seoses, on usutav positiivne seos 

mahukaalu ning terasaagi vahel. Kuht jt (2015) katse põhjal ilmnes korrelatiivne seos 

terasaagi ja 1000 tera massi, kuid mitte terasaagi ning mahukaalu vahel.  

Suviodra produktiivvõrsete arv ruutmeetri kohta ning mahukaal on omavahel tugevas seoses 

(vt Joonis 14). Mida suurem on produktiivvõrsete arv, seda rohkem on vaja taimel teriseid 

täita. Selleks kulub aga energiat ning toitaineid, mis jaotuvad peas olevate terade vahel 

ühtlaselt ning liiga suure produktiivvõrsete arvu juures jääb mahukaal seetõttu väikseks. 

Optimaalne produktiivvõrsete arv võimalikult suure mahukaalu jaoks antud katses on kuni 

ca 650 võrset pinnaühiku kohta.  
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Joonis 14. Suviodra mahukaalu ja produktiivvõrsete korrelatsioon 2013.–2016. aasta 

keskmisena. **Usutav seos (p<0,01). 

 

Tabel 5. Suviodra terade arv ja mass peas, 1000 tera mass, mahukaal ning saagikus 

katsevariantide keskmisena aastate lõikes.  
 

Terade arv 

peas, tk 

Terade 

mass peas, g 

1000 tera 

mass, g 

Mahukaal, g/l Saagikus, 

t/ha 

2013 19,5 b* 0,98 a 48,44 a 687 a 3,62 b 

2014 20,7 a 0,95 b 41,33 b 651 b 3,65 b 

2015 19,1 b 0,93 b 47,01 a 647 b 3,90 a 

2016 14,9 c 0,52 c 33,41 c 603 c 2,99 c 

*erinevad tähed tulbas tähistavad usutavat erinevust 

 

3.3.  Punase ristiku biomassisaak 

Punase ristiku biomassisaaki mõjutasid oluliselt aasta ilmastik (19%), väetusvariant (34%) 

ning nende kahe faktori koosmõju (26%). Sarnane tendents ilmnes ka Alaru jt (2017) katses. 

Lisaks mõjutavad seda ka ristiku kasv ning selle kiirus (sõltub sordist), kattevilja mass, 

ristiku lämmasiktoitumine ning mügarbakterite elutegevus. Kattevili põhjustab veepuudust 

ning sellest tulenevalt stressi ja varjutab allakülvatud kultuurid (Klebesadel, Smith, 1960). 

Samas on Singer jt (2006) nisu ja punase ristiku allakülvi katsetes leidnud, et võrreldes 

ristiku puhaskülviga on punase ristiku tihedus viis korda suurem ning biomassisaak ligi 2 

korda kõrgem nendes kohtades, kus ristik oli teravilja allakülvina. Allakülvatud kultuur oli 

paremini arenenud põllu nendes kohtades, kus teravili oli kõrgem või tihedam, sest kattevili 

aitas hoida temperatuuri madalamal ning vähendada kuumastressi.  

 

y = -6E-05x2 + 0,0014x + 666,86
R² = 0,2824; R=0,53**
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3.3.1. Allakülvatud ristiku biomassisaak 

Joonisel 15 on välja toodud allakülvatud punase ristiku I aasta biomassisaak 2013.–2016. 

aasta keskmisena. Ristiku biomassisaagi proovid koguti koos odra biomassisaagiga vahetult 

enne kattevilja koristamist. Selgub, et I aastal on kõige suurem ristiku biomassisaak 

väetusvariandi N40 juures (1,19±0,26 t/ha) ning väikseim N120 korral (0,20±0,06 t/ha). 

Alaru jt (2017) katses oli I aasta ristiku biomass suurim N0 juures ja väikseim samuti N120 

korral.  

 

Joonis 15. Allakülvatud punase ristiku I aasta KA biomassisaak t/ha 2013.–2016. aasta 

keskmisena. Tähed joonisel tähistavad usutavat erinevust Tukey HSD järgi. Joonekestega 

on tähistatud standardhälve. 

 

Prantsusmaal läbi viidud katsed, kus taliviljale külvati märtsi keskpaigas alla punane ristik, 

näitasid, et kevadine lämmastikväetiste kasutamine vähendas teravilja koristuse ajaks ristiku 

biomassi saaki ligi 0,5 t/ha (Vrignon-Brenas jt 2015). Sarnast tendentsi on ka suvivilja puhul 

näha antud uurimustöös. Kui väetusfooniga N0 oli ristiku biomassisaak 0,95 t/ha, siis väetise 

andmisel vähenes ristiku biomassisaak väetusfooni N80 juures 0,43 t/ha-le ning N120 korral 

juba 0,20 t/ha-le. Singer jt (2006) leidsid oma katsetes, et kõrge lämmastikukogus vähendas 

punase ristiku tihedust 31%. Eestis on tehtud allakülvi katseid suvinisu ’Mooniga’ 

(varavalmiv), mille kasvuaeg oli katses olnud suvioder ’Maali’st 11 päeva võrra pikem. 

Teraviljade koristamise järel olid suvinisu alla külvatud punase ristiku taimed kasvult ja 

arengult nõrgemad kui suviodra katses. Seega, kui on hiline koristusaeg, jääb ädal 

nõrgemaks, mis võib mõjutada järgmise aasta saaki (Bender, Tamm 2017). Kasutades 

suuremaid lämmastikukoguseid, pikeneb taimede kasvuperiood, mis lükkab aga koristust 

edasi. Seetõttu võib see mõjutada punase ristiku ädalat. Antud uurimustöö katses võis olla 
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punase ristiku I aasta biomassi madala saagikuse põhjuseks just kattevilja biomass, mis 

konkureeris ristikuga valguse, niiskuse ning toitainete osas.  

Kontrollitud keskkonnas tehtud katsed on näidanud, et lämmastik vähendab ristiku juurtel 

olevate mügarbakterite hulka ning taime lämmastiku sidumisvõimet, mis on omavahelises 

seoses ristiku bio- ja juurte massiga (Hellsten, Huss-Danell 2001; Carlsson 2005). Voisin jt 

(2002) leidsid, et suur mineraallämmastiku kogus takistas sümbiootilist lämmastiku sidumist 

ning mügarbakterite hulka. Lämmastiku sidumisvõime on aga korrelatiivses seoses ristiku 

kuivaine massiga (Carlsson, Huss-Danell 2003). Andes liblikõielistele taimedele 

lämmastikväetist rohkem kui 15–20 kg N/ha, vähendab taim mügarbakterite hulka (võib 

nende elutegevuse koguni ka täielikult lõpetada), kuna taimel on lihtsam (ja vähem 

energiakulukam) omastada lämmastikku mullast kui seda siduda õhust. Lindemann (1990) 

leidis oma töös, et lämmastiku puuduse korral mullas, ei suuda punane ristik enam nii palju 

mügarbaktereid moodustada, mistõttu taime kasv pidurdub. See võib olla ka üks põhjustest 

(lisaks kattevilja massile), miks punase ristiku biomassisaak esimesel aastal suurte 

väetusnormide juures oli väike. Mügarbakterite elutegevust vähendab suurel määral taimede 

stress. Sademete hulka ning temperatuuri ei saa tootjad mõjutada, kuid seevastu saavad nad 

taimikut aidata toitainete stressi puhul. Eelkõige on mügarbakterite elutegevuseks vajalik 

fosfor, kaltsium, tsink, raud, molübdeen ning koobalt (Lindemann 1990). 

Punase ristiku kui põhikultuuri biomassi I niite kuivaine (KA) saak 2014.–2017. aastal on 

tabelis 5 ning teise niite KA saak tabelis 6. Tabelitest on näha, et väetusvariantide vahel 

aastate lõikes usutavaid erinevusi ei olnud. Esimese niite KA saak (vt. Tabel 6) on kahel 

aastal (2014 ja 2017) suurim olnud väetusvariandi N120 korral, 2015. aastal N40 ning 2016. 

aastal N80 korral. 

  

Tabel 6. Punase ristiku biomaasi I niite KA saak 2014.–2017. aastal, t/ha 
  2014 2015 2016 2017 

N0 3,68±0,32a 4,38±0,49a 4,71±0,25a 5,52±0,52a 

N40 3,97±0,36a 5,17±0,33a 4,94±0,15a 5,29±0,31a 

N80 4,68±0,61a 4,83±0,24a 5,29±0,40a 6,24±0,62a 

N120 5,23±0,86a 5,03±0,28a 4,34±0,44a 6,66±0,37a 

*Tähed tabelis tähistavad usutavat erinevust Tukey HSD järgi  

± tähistab tabelis standardhälvet. 
 

Esimese niite korral on punase ristiku biomassi KA saagi erinevused aastate lõikes erinevate 

väetusvariantide vahel suuremad kui teisel niitel. Nii I kui II niite korral ei ole aga usutavaid 
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erinevusi aastate lõikes erinevate väetusvariantide vahel. Esimese niite korral ei ole aastate 

lõikes kindlat tendentsi väetist saanud variantide vahel. 

Kui punase ristiku I aasta biomassisaak oli väikseim väetusvariandi N80 korral ning II aasta 

I niite juures biomassisaak varieerus erinevate väetusfoonide vahel, siis II aasta II niite korral 

oli biomassisaak kõrgeim N80 variandi juures (vt. Tabel 7). See tuleneb sellest, et ristikul 

on väga hea taastumisvõime, taimik on hästi arenenud (tugev juurekava) ning see tagas hea 

biomassisaagi I niitel ning potentsiaali II niiteks. Punase ristiku teise niite biomassi KA saak 

on läbi aastate kõrgeim olnud väetusvariandi N80 korral, olles väikseim 2014. aastal (5,59 

t/ha) ning suurim 2016. aastal (7,96 t/ha). Korrelatsioonianalüüsist selgus, et esimese ja teise 

niite KA saagid olid omavahel positiivses seoses. Geherman jt (2005) leidsid külvisenormi 

ja saagiaasta katsetest samuti, et ristikul on hea taastumisvõime. Kui külvisenorm oli väike 

või taimiku areng külviaastal tagasihoidlik ning ilmastikutingimused ristiku arenguks 

soodsad, kujunes saagiaastaks korralik taimik. Sarnane tulemus oli ka antud uurimustöös, 

kus külviaastal oli ristiku biomass madalam N80 korral ning teisel aastal sama väetusfooni 

juures kõrgeim. Punase ristiku head taastumisvõimet näitab ka Eesti Maaülikoolis 

korraldatud katse. Väga põuase suve tõttu odrale alla külvatud punase ristiku taimik 

moodustas oktoobri alguseks  väga väikese ädala. Kuna hilisem sügis- ja kevadperiood oli 

taimikule soodne, oli piisavalt niiskust, siis järgmisel aastal moodustus hea punase ristiku 

biomaasi saak – 9,9 t/ha kuivaines (Lauringson jt 2011). 

 

Tabel 7. Punase ristiku biomassi II niite KA saak 2014.–2017. aastal, t/ha 
  2014 2015 2016 2017 

N0 5,07±0,70a 5,45±0,32a 6,87±0,60a 4,74±0,58a 

N40 5,44±0,66a 6,02±0,66a 7,53±0,09a 7,01±0,53a 

N80 5,59±0,78a 7,11±0,93a 7,96±0,43a 7,45±0,96a 

N120 5,12±0,42a 5,75±1,13a 7,25±0,28a 6,19±1,01a 

*Tähed tabelis tähistavad usutavat erinevust Tukey HSD järgi  

*± tähistab tabelis standardhälvet. 
 

Uurimustöö punase ristiku I ja II niite biomassi KA saak 2014.–2017. aasta keskmisena on 

välja toodud joonistel 16 ja 17. Kõige suurem oli see esimese niite korral väetusvariandi 

N120 juures ning teise niite korral väetusvariandi N80 juures, vastavalt 7,03 ja 5,32 t/ha. 

Väikseim oli see väetusvariandi N0 korral. I niite kuivaine saagid jäid vahemikku 4,57–5,32 

t/ha ning need ei ole omavahel usutavalt erinevad. II niite ajaks oli ristiku ädal suurenenud 

ning see mõjutas ka kuivaine saagikust. See jäi vahemikku 5,53–7,03 t/ha. Usutavalt on 

erinenud vaid N80 N0-st. 
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Joonis 16. Punase ristiku I ja II niite biomassi KA saak 2014.–2017. aasta keskmisena. 

Tähed joonisel tähistavad usutavat erinevust Tukey HSD järgi. Joonekestega on tähistatud 

standardhälve. 

 

Tabelis 8 on punase ristiku I ja II niite biomassi KA saak kokku 2014.–2017. aastal. Antud 

tabelist selgub, et võrreldes erinevaid aastaid, oli kahe niite biomassi KA saak kõige parem 

2017ndal aastal. Läbi aastate on parimaid tulemusi ristiku KA saagikuses andnud 

väetusvariant N80 (va 2014).  

 

Tabel 8. Punase ristiku biomassi I ja II niite KA saak kokku 2014.–2017. aastal, t/ha 
  2014 2015 2016 2017 

N0 8,75±0,80a 9,82±0,60a 11,58±0,67a 10,26±1,06a 

N40 9,41±0,78a 11,19±0,45a 12,47±0,23a 12,28±0,73a 

N80 10,27±1,04a 11,94±1,10a 13,25±0,75a 13,69±1,37a 

N120 10,34±0,66a 10,78±1,27a 11,59±0,58a 12,85±1,25a 

*Tähed tabelis tähistavad usutavat erinevust Tukey HSD järgi 

*± tähistab tabelis standardhälvet. 
 

Teise aasta punase ristiku sisseküntav maapealne mass Eesti Maaülikooli juures tehtud 

katsetes oli 9,9 t/ha, juured 3,7 t/ha (Lauringson jt 2011). Joonisel 17 on välja toodud punase 

ristiku I ja II niite biomassi KA saagid kokku 2014.–2017. aastate keskmisena. Kõige 

väiksem on see väetusvariandi N0 juures (10,10±0,44 t/ha) ning suurim N80 korral 

(12,29±0,6). Väetusvariantide N0 ning N80 kuivaine saagikused on omavahel ka usutavalt 

erinevad. Rootsis tehtud katsed näitasid, ristiku biomassisaak vähenes lämmastiku normi 

suurendamisega. Keskmiselt oli punase ristiku biomass teravilja koristuse ajal suurem kui 
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valge ristiku oma, kusjuures biomassid olid suuremad väiksemate lämmastikunormide 

juures (Bergkvist jt 2010). Sellist tendentsi oli näha ka antud uurimustöö katsetes, kus ristiku 

biomassisaak vähenes lämmastiku normi suurendamisega. Seda vaid juhul, kui 

lämmastikufoon oli suurem kui 80 kg/ha. N40 korral oli ristiku biomassi KA saak 

11,34±0,41 t/ha, N80 korral 12,29±0,6 t/ha ning N120 korral 11,39±0,51 t/ha. Kui 

suurendada lämmastiku normi veelgi, väheneb suure tõenäosusega ristiku biomassisaak.  

 

Joonis 17. Punase ristiku I ja II niite biomassi KA saak 2014.–2017. aasta keskmisena 

kokku. Tähed joonisel tähistavad usutavat erinevust Tukey HSD järgi. Joonekestega on 

tähistatud standardhälve. 

 

Eestis on tehtud katsed võrdlemaks erinevate heintaimede kultuuride lämmastiku sidumise 

võimest. Leiti, et punase ristiku  kuivaine kogus ühe hooaja kohta oli 7,98 t/ha, millest 

moodustasid juured 3,7 t/ha ning varred ja lehed 4,28 t/ha, seejuures oli lämmastiku sisaldus 

neis vastavalt 19 g/kg ning 21,1 g/kg. Seega viidi üheaastase ristiku biomassiga mulda 161 

kg lämmastikku (Bender, Tamm, 2014). Eesti Maaülikooli katsetes viidi punase ristiku 

puhaskülviga esimesel aastal (külviaastal) sügisese künniga mulda viie katseaasta 

keskmisena 165 kg/ha lämmastikku. Teisel kasvuaastal viidi punase ristiku künniga mulda 

260 kg/ha lämmastikku ja 5,95 t/ha süsinikku. (Lauringson jt 2011). Selles  töös 

analüüsitavas katses võis olla mulda viidud lämmastiku kogus 150–185 kg/ha (maapealne ja 

juurte mass kokku). Kuna antud katses juurte massi ei kaalutud, on N koguse tulemus saadud 

arvutuslikult, lähtudes Eesti Maaülikooli varasematest katsetest. Väikseim lämmastiku hulk 

on N0 ja N120-l. Põhjus, miks N0 korral on see väikseim, peitub ehk mulla viljakuses. N120 

korral aga I aasta väiksest biomassisaagist. Seda võis põhjustada taimede tugevam 
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omavaheline konkurents ning ebasoodsad tingimused mügarbakterite elutegevusele, mis 

pärssis punase ristiku biomassi saaki. 

 

3.4. Majanduslik tasuvus 

 

Leidmaks, milline väetusfoon andis majanduslikult kõige parema tulemuse, on tehtud 

vastavad kalkulatsioonid vastavalt väetusnormidele tabelis 9. Lämmastiku hind on arvutatud 

Scandagra Eesti AS aprilli väetiste hinnakirja järgi, kus AN 34,5 maksis 245 €/t. Saagikused 

on antud katsete keskmised tulemused (vt. Joonis 3 (suvioder) ning Joonis 17 (punane 

ristik)). Vilja müügihinnaks on arvestatud 150 €/t, ristiku biomassi hinnaks 60 €/t. Kuigi 

suviodra terasaak ning punase ristiku biomassisaak väetusfoonide N40 ja N80 korral 

usutavalt ei erinenud, on rahalises vääringus erinevus olemas. Vilja müügist saadud tulu oli 

N80 juures 76,5 €/ha ning ristiku biomassi müügi tulu 57,0 €/ha suurem. Arvestades 

väetisele tehtud kulusid, oli tulu N80-l 123,1 €/ha suurem. Võrreldes N0-ga on N80 tulu 

43% ning N-40-ga 10% kõrgem. N120-l on saadav tulu 86,5 €/ha (6,4%) väiksem, kui N80-

l. Seega, lähtuvalt antud tabelist, võib väita, et majanduslikult on kasumlikum väetusfoon 

N80, kuna saadav tulu on suurem nii N40 kui ka N120 katsevariandist.  

 

Tabel 9. Majanduslik tasuvus lähtuvalt väetise kulust ning saagikusest 
 

Väetusfoon N0 N40 N80 N120 

N kogus, kg/ha 0 40 80 120 

Lämmastiku hind, €/kg 0,25 0,25 0,25 0,25 

Väetise kulu, €/ha 0,0 10,0 20,0 30,0 

Saadud saak, t/ha 2,25 3,70 4,21 4,06 

Vilja müügist saadud tulu, €/ha 337,5 555,0 631,5 609,0 

Ristiku biomass kokku, t/ha 10,10 11,34 12,29 11,39 

Ristiku biomassi müügi tulu, €/ha 606,0 680,4 737,4 683,4 

Saadud tulu kokku, €/ha 943,5 1235,4 1368,9 1292,4 

Saagi tulu ja väetise kulu vahe, €/ha 943,5 1225,4 1348,9 1262,4 
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KOKKUVÕTE 
 

Antud magistritöö eesmärgiks oli selgitada erinevate mineraallämmastiku normide mõju 

suviodra terasaagile, selle kvaliteedile ja allakülvatud punase ristiku biomassisaagile ning 

leida optimaalne väetusnorm mõlema kultuuri võimalikult suureks saagiks nende külviaastal 

ja selgitada mineraallämmastiku järelmõju ristiku biomassi suurusele.  

Töö sissejuhatuses püstitati kaks hüpoteesi. I hüpotees, mis väitis, et suurendades 

mineraallämmastiku normi suureneb suviodra terasaak ning väheneb ristiku biomassisaak 

leidis osaliselt kinnitust. Võrreldes N0-ga suurenes suviodra terasaak N40 ja N80 

variantidel, olles vastavalt 3,70 ja 4,21 t/ha. N120 korral terasaak vähenes 0,15 tonni võrra 

hektari kohta (võrreldes N80-ga). Punase ristiku I aasta biomassisaak lämmastikunormi 

suurenedes vähenes, olles kuivaines N40 korral 1,19 t/ha, N80 juures 0,43 t/ha ning N120 

korral juba 0,23 t/ha väiksem. II hüpotees, kus väideti, et suurima suviodra terasaagi juures 

on ristiku biomassisaak väikseim, ei leidnud kinnitust. Suurim odra terasaak oli väetusfoonil 

N80, väikseim punase ristiku biomassisaak I aastal N120 variandil ning II aastal N0 variandi 

korral.  

Mineraallämmastiku normid omasid suviodra kui kattevilja terasaagile positiivset mõju 

suurendades terasaaki võrreldes N0-ga keskmiselt 77%. Suurim terasaak oli väetusvariandi 

N80 korral, kuid ei erinenud usutavalt N40 ning N120-st. Terasaagi moodustumisel oli 

oluline roll üld- ja produktiivvõrsetel, mill suhe N80 korral oli 0,92 ning N120 korral 0,84. 

See mõjutas oluliselt ka terasaagi moodustumist.  

Lisaks võrsetele mõjutas terasaaki oluliselt ka kõrre pikkus, terade arv ja terade mass peas. 

Mineraallämmastiku normid mõjutasid suviodra kvaliteeti, st 1000 tera massi ja mahukaalu. 

Suuremate lämmastiku normide mõjul suurenes terade arv peas 9,6%, mistõttu 1000 tera 

mass vähenes 4,6%. 1000 tera mass, mahukaal, terade arv ja mass peas olid suurel määral 

mõjutatud aasta ilmastikust.  

Väetamine omas mõju ka allakülvatud punasele ristikule. I aastal oli suurim punase ristiku 

biomassisaak N40 korral ning langes 2,8 korda N80 ja N120 juures. Seega pärssis 

mineraallämmastik ristiku elutegevust, mistõttu oli taimik külviaastal ka väiksem. Teiseks 

aastaks punane ristik taastus ning andis suurima biomassisaagi väetusvariandi N80 korral, 

kusjuures väikseim biomass II aastal oli N0 juures. Selline muutus I ja II aasta 
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biomassisaagis näitab ristiku head taastumisvõimet ning mineraallämmastiku negatiivse 

järelmõju puudumist punasele ristikule.  

Võrreldes N40 ning N80 katsevarianti on vilja müügist saadud tulu N80 juures 76,5 €/ha 

ning ristiku biomassi müügi tulu 57,0 €/ha kõrgem. Arvestades väetisele tehtud kulusid, oli 

tulu N80-l 123,1 €/ha suurem N40 variandist. N120-l on saadav tulu 86,5 €/ha (6,4%) 

väiksem, kui N80-l. 

Saamaks mõlemalt kultuurilt külviaastal võimalikult suurt saaki, on optimaalne väetusnorm 

40 kg N/ha. Sellisel juhul on suviodra terasaak ning punase ristiku biomassisaak esimesel 

aastal võimalikult suur. Lähtuvalt suviodra terasaagist, punase ristiku I ja II aasta 

biomassisaagist, väetamise järelmõjust ning majandusanalüüsist saab väita, et antud katses 

on optimaalseim väetusnorm ristiku allakülviga suviodrale 80 kg/ha.  

Saagikust hektari kohta on võimalik parandada, vaadates üle toitainete bilansi, võttes 

kasutusele mikroelemente sisaldavaid väetisi (sh leheväetised), teostama efektiivset 

haiguste-, umbrohu- ja kahjuritõrjet, soodustama võrsumist ning kaitsma taime lamandumise 

eest. 
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Lisa 1. Katsepõllu asukoht 

 

 

 

Lisa 2. Katsepõllu skeem 

 

R Or K H Tn R Or K H Tn R Or K H Tn R Or K H Tn 
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Tn – talinisu; H – hernes; K – kartul; Or – oder ristiku allkülviga; R – ristik 
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