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SISSEJUHATUS 
 

Kartul (Solanum tuberosum L.) on väga tähtis toidukultuur Eestis. Inimtoiduna on kartulil 

“teise leiva” tähtsus. Suure tärklisesisalduse tõttu on ta mitmekülgsete kulinaarsete 

omadustega, sisaldades rohkesti toitaineid, vitamiine ja mineraalaineid (Viilberg 1966). 

Stabiilse, majanduslikult tasuva kartulisaagi saamisel on üheks põhikomponendiks terve, 

bioloogiliselt aktiivne ja suure saagipotentsiaaliga seeme, mis vastavalt kasutusotstarbele ka 

mahapanekuks ette valmistatakse. Seemne kvaliteedist sõltub kartuli põldtärkamine, pealsete 

moodustumine ning põllupinna kattumise kiirus (Kuill, 2002a).  

Kartulikasvatus on maailmas tõusvas trendis, kuna nõudlus kartuli järgi kasvab. Kartul on 

maailmas neljandal kohal inimeste toidukultuurina (Vleeshouwers et al., 1998) Hiina on alates 

1993. Aastast suurim kartulitootja maailmas. 2007. Aastal oli Hiina kogutoodang 22% 

maailmatoodangust (Wang, Zhang, 2010). Aastatel 2007-2017 suurenes kartuli kogutoodang 

maailmas 11,4%, mis näitab, et nõudlus kartulile suureneb pidevalt (FAO, 2019). Eestis on 

kartuli kasvupind vähenenud 52,4 % viimase kümne aasta jooksul. 2017. Aastal oli kasvupind 

eestis alla 5400 hektari. Kartuli kogusaak on vähenenud 47,6%, mis näitab et kartulikasvatuse 

saagikus on vähesel määral tõusnud. (ESA, 2019).  

Nõudlus orgaanilisele toidule on tõusnud. Tarbijate eelistused mahetoodete järgi on kaasa 

aidanud mahepõllumajanduse levikule (Pavek, 2011). 2018. Aastal oli 

mahepõllumajanduslikku maad 210033 ha, mis moodustas 21% kogu Eesti 

põllumajandusmaast (Mikk, 2019). Erinevad uuringud on tõestanud, et tavaviljeluses on 

kõrgemad kartuli saagid, kui maheviljeluses (Černý, 2010). Seepärast on vaja uurida erinevate 

viljelusviiside mõju saagikusele ning majanduslikule tasuvusele.  

Peamine uurimustöö hüpotees: Tavaviljelusviisis on kartuli kaubanduslik saagikus suurem 

ning seetõttu on müügist saadav kasum suurem. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida kartuli kaubandusliku saagi erinevusi tava- ja 

maheviljelussüsteemides ning välja selgitada, milline viljelusviis on tasuvaim. 

Siinkohal soovin tänada Eesti Maaülikooli ning käesoleva töö juhendajat Vyacheslav 

Eremeevi (PhD), kes oli abiks töö juhendamisel ja koostamisel. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

 

 

Kartul on kasvutingimuste suhtes väga kohanemisvõimeline ja teda peetakse kultuuriks, mida 

saab kasvatada peaaegu igasugustes kliima- ja mullastikutingimustes. Kartulil nagu igal 

kultuuril, on fülogeneetiliselt kujunenud kindlad nõudmised ökoloogiliste tingimustes suhtes 

(Jõudu, 2002).  

Kasvutingimustest mõjutavad veel vegetatsiooniperioodi pikkus, mullatüüp, ilmastik ning 

mullalõimis. Ilmastikutingimustest mõjutavad saaki kõige enam õhutemperatuur ja sademed 

(Zarzyńska, Pietraszko, 2015). 

 

 

1.1.1 Mullastik 

 

Kartulikasvatuseks sobivad hästi parasniisked saviliivmullad ning kerged ja keskmised 

liivsavimullad. Kartul eelistab kobedat, õhurikast  ja orgaanilist mulda, mille pH on 5,0-6,0. 

Seetõttu ei sobi raske lõimisega gleistunud ja gleimullad, paepealsed ja tugevasti rähksed 

mullad, põuakartlikud, turvastunud ning turvasmullad (Mahepõllumajanduslik kartulikasvatus 

2010) 

Kartuli piisava veevajaduse rahuldaks aktiivsel kasvuperioodil umbes 300mm sademeid, mis 

liivsavidel on 300-320mm ja saviliivmuldadel 300-320 mm (Tartlan 2005).  

Kartulisortide parematest mullastikutingimustest raskemasse lõimisesse viimine võib tekitada 

stressi, kuna juurte areng saab pärsitud, mis omakorda võib esile kutsuda saagi- või 

kvaliteedilanguse (Van der Zaag, 1992).  

  

1.1 Kasvutingimused 
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1.1.2 Temperatuur 

 

Soojuse suhtes on kartuli nõuded mõõdukad. Varajased sordid vajavad oma arengutsükli 

läbimiseks aktiivsete temperatuuride (üle 10 ºC) summana 1000-1200 ºC, keskvalmivad sordid 

1200-1500 ºC, hilised sordid 1500-1900 ºC (Jõudu, 2002). 

Kartul eelistab kasvada piirkondades, mille temperatuur jääb vahemikku 5 kuni 21 ºC. 

Kõrgemate temperatuuride juures väheneb oluliselt kuivaine translokatsioon mugulatesse ning 

madalamate temperatuuride puhul tekib oht külmumisele. Üle 25 ºC temperatuuri juures on 

taimede kasv häiritud, mugulate kasv on pärsitud ning areng on aeglane. Optimaalseks 

idanemistemperatuuriks on 7 kuni 8 ºC (Tein et al., 2014).  

Kartulitaim on  tundlik negatiivse temperatuuri suhtes. Pealseid kahjustab juba 1-1,5 

külmakraadi ja sõltuvalt külma kestusest võivad need täielikult hävida. Kõrgemate 

temperatuuride juures väheneb oluliselt kuivaine translokatsioon mugulatesse. (Jõudu, 2002) 

 

 

1.1.3 Valgus 

 

Kartulit peetakse valguslembeseks taimeks. Kartul on valgusnõudlik taim, mistõttu sobib ta 

hästi kasvatamiseks piirkondadesse, mille päeva pikkus on vähemalt 13-17 tundi. 

Sobilikumaks peetakse 16 tunni pikkust valgusperioodi. Piisava valguse puudumisel venivad 

taimed valgust otsides välja. Kui valgusperiood on liiga pikk (üle 17 h), siis jäävad mugulad 

alaarenenuks (Tein et al., 2014). 
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1.1.4 Niiskus 

 

Kartuli veetarve kasvuperioodi mahapanekust tärkamiseni on küllaltki väike, sest idanemine 

toimub mugulas oleva vee arvelt. Kasvuperioodi alguses moodustuvad noored tõusmed koos 

emamugulaga ühtse terviku ja isegi pikemaaegne põud ei mõjuta taime turgorit. Juurestiku 

väljaarenemisega saab taim põhilise vajaliku veekoguse mullast, siiski jääb emamugul 

tagavara veeallikaks. Lehepinna moodustumise ja kasvu tõttu suureneb veetarve. Õiepungade 

faasis suureneb taime veevajadus tunduvalt, sest pealsete kasv on intensiivne ja algab 

mugulate moodustumine. Maksimaalne veetarve on õitsemise algusest kuni pealsete kasvu 

lõppemiseni. Kriitiliseks perioodiks peetakse õitsemise algust, veepuudus sel perioodil võib 

vähendada saagikust kaks korda (Jõudu, 2002). 

Pikad kuiva- või väheste sademetega periood takistavad kartulitaime normaalset kasvu. Põua 

perioodil õigeaegne niisutamine vähendab kvaliteedivigu ning suurendab saagikust. (Tartlan, 

2005). 

 

 

 

 

1.2.1 Maheviljelus 

 

Maheviljelus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja 

taastuvatel ressurssidel. Tähtis roll on elustikurohkel ja küllaldase orgaanilise aine varuga 

mullal ning sobival külvikorral. Väetamine põhineb orgaanilistel väetistel ning sünteetilisi 

taimekaitsevahendeid ei kasutata. (Mahepõllumajandus 2010) 

Mahetootmise peamisteks eesmärkides on bioloogilise mullaelustiku, loodusliku 

mullaviljakuse ja mitmekesisuse tagamine. (Edesi, Järvan, 2009). Maheviljeluses on 

saagikused madalamad kui tavaviljeluses. (Schrama et al., 2018)  

1.2 Agrotehnoloogia 
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Taimekahjustajate ja umbrohtude tõrjeks tuleks maheviljeluses kasutada sobivaid kartulisorte, 

vastavat külvikorda ja sobivaid agrotehnilisi võtteid (Palts ja Vetemaa, 2012).  

 

 

1.2.2 Tavaviljelus 

 

Tavaviljeluse põhieesmärgiks on saada võimalikult suurt saaki. Selleks kasutatakse 

intensiivsorte, rohkem mineraalväetisi, erinevaid keemilisi taimekaitsevahendeid. Vähem 

kasutatakse orgaanilisi väetisi. Toodang sisaldab toksilisi aineid ning need võivad põhjustada 

inimestel ja loomadel erinevaid terviseprobleeme (Vipper, 2008).  

Tavaviljeluses on tähtis kasutada optimaalses koguses väetisi  ning taimekaitsevahendeid. 

Üleväetamise tagajärjel võib põhjustada keskkonna saastumist ning taimede nakatumist 

erinevate toksiliste ainetega (Errebhi et al., 1998) Tuleks vältida samade preparaatide 

kasutamist pikemaajaliselt, kuna on oht resistentsuse tekkimiseks taimehaigustel, umbrohtudel 

ning putukatel (Vleeshouwers et al., 2008).  

  

 

1.2.3 Külvikord 

 

Külvikord tähendab kindlate kultuuride järjestikust paiknemist samal põllul. Külvikorra 

planeerimisel  tuleb arvestada, et mulda tuleks anda sama palju  taimetoitaineid, kui neid 

saagiga eemaldatakse. Kartul on  hea eelkultuur, eriti teraviljadele, sest intensiivse  

mullaharimise tõttu laguneb mullas aktiivselt orgaaniline aine ja koos sellega vabanevad 

erinevad taimetoitained (Mahekartulikasvatus 2010).  

Kartul ei ole sobilik kasvatamiseks  monokultuurina. Umbrohu, haiguste ja kahjurite leviku 

piiramiseks ei soovitata kartulit kasvatada samal kasvukohal enne 3-5 aastat. Head eelviljad on 

rohkesti orgaanilist ainet mulda jätvad kultuurid, mille juurte mass on suur ja juured ulatuvad 

sageli sügavamatesse mullakihtidesse (põldhein, ristik, lutsern) (Kuill, 2002b). 
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Tuleb arvestada, et orgaanilise aine rikkas mullas on soodsamad tingimused nakatumiseks 

harilikku või mustkärna. Ristiku kasvatamisel võib ohustada traatuss. Risk on väiksem, kui 

ristikut ei kasvatata üle 1 aasta. Raskematel muldadel tagab  parema saagikuse kaunvilja või 

ristiku allakülviga teravilja järel. Heaks eelviljaks on keerispea, mis läheb 30 päeva jooksul 

õitsema peale külvi, vähendab traatussikahjustusi ning hoiab põllumaa umbrohupuhtana 

(Mahekartulikasvatus 2018) 

 

 

1.2.4 Taimekaitse 

 

Igas elupaigas, sealhulgas põldudel ja aedades, on aineringes taimedega seotud paljud 

organismid – seened, bakterid, lestad, putukad. Osa neist võib arvukalt esinedes põhjustada 

saagikadu, mistõttu neid nimetataksegi taimekahjustajateks – haigusteks ja kahjuriteks 

(Vetemaa jt., 2008). 

Kõige rohkem haigustest mõjutavad kartuli saaki ja selle kvaliteeti kartuli-lehemädanik, 

tõusmepõletik, mustkärn ja harilik kärn ning kahjuritest naksurlase vastne,  traatuss ja 

kartulimardikas (Beukema and Van Der Zaag, 1990).  

Agrotehniline tõrje tähendab kõiki agrotehnilisi võtteid, mis muudavad kartulitaime arenguks 

tingimused soodsamaks, haigustekitajatele aga ebasoodsamaks, suurendades taimede 

vastupidavust haigustele või otseselt hävitavad haigustekitajad. Külvikorra õige järjestus on  

oluline haigustekitajate leviku piiramiseks ja nakkusmaterjali vähendamiseks mullas. Õige 

väetamisega on võimalik suurendada kartuli vastupanuvõimet taimehaigustele. 

Tasakaalustatud väetamisel arenevad taimed kiiremini ning läbivad lühema aja jooksul 

haigustele vastuvõtlikuma ajajärgu. Kaasajal pannakse suuremat rõhku keemilisele tõrjele. 

(Lõiveke, 2002) 

Mahe– ja tavaviljeluses tuleks kasutada haiguskindlamaid sorte (Tsahkna and Tähtjärv, 2007). 

Lehemädaniku leviku pidurdamisele aitab kaasa kartuli eelindandamine.(Eremeev et al., 2007) 

ei leita viidet. Vahekultuuride kasutamine külvikorras vähendab umbrohtumust(Eremeev, 

Talgre 2012).  
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1.2.5 Väetamine 

 

Väetamine on tähtis faktor kartulitootmise tehnoloogias, et saavutada optimaalne saagikus ja 

mugulate kvaliteet. Kartul on taim, millel on kõrge toitainete vajaduse nõudlus, et moodustada 

rohket vegetatiivset massi ja suuremat mugulate saagikust. Kartuli põhilisteks 

toiteelementideks on lämmastik, fosfor, kaalium ning magneesium. (Fit and Hangan, 2010) 

Lämmastik on kartulikasvatuses kõige tähtsamaks toiteelemendiks, andes suuremat saagikust, 

soodustab vegetatiivset kasvu ning suurendab mugulate kvaliteeti. (Baniuniene and Zekaite. 

2008). Kartuli lämmastikuvajadus varieerub 70kg kuni 330kg ning kõige suurema saagikuse 

tagav  kogus on 147-201kg ha-1 (Fontes et al., 2010). Uuringud on näidanud, et andes 63kg, 

140kg ning 186kg lämmastikku erinevatele põldudele on saadud kartuli saagikus üle 30t ha-1 

(Ierna et al., 2011). 

Lisaks lämmastikule on tähtsaks toiteelemendiks fosfor,  suurendades mugulate suurust ning 

seeläbi saagikust ja haiguskindlust. Fosforväetisi kasutades suureneb tärklisesisaldus 

mugulates (Freeman et al., 1998). 

Kaaliumväetised suurendavad kartulitaimede haigus– ja põuakindlust ning suurendavad 

mugulate tärklisesisaldust, tugevneb koor, paraneb säilivus, väheneb toore ja keedetud kartuli 

tumenemine (Kuldkepp, Roostalu, 2002). 

Kvaliteetse ning suure saagi saamiseks peab taimele tagama optimaalse toitainetega 

varustatuse. Suuremaid saake saab suure tõenäosusega kasutades mineraalväetiseid, orgaanilisi 

väetisi kasutades võib jääda saak kesisemaks (Eremeev and Tein,  2011; Tein, 2015). 
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2 METOODIKA 
 

 

 

Uurimustöö põldkatse on tehtud Eesti Maaülikooli Põllumajanduse- ja keskkonnainstituudi 

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

Mitmeväljalise külvikorra katsesüsteem rajati 2008. aastal, et uurida mahe- ja  

tavaviljelusviiside mõju 5-le erinevale põllukultuurile. Kultuuride järjestus on: oder (Hordeum 

vulgare L.) punase ristiku allakülviga, punane ristik (Trifolium pratense L.), talinisu (Triticum 

aestivum L.), hernes (Pisum sativum L.), kartul (Solanum tuberosum L.). Käesolevas töös on 

kasutatud 2018. aastal kogutud katseandmeid (Eremeev et al., 2019). 

 

Katses uuriti tavaviljeluse (4 erinevat) - ja maheviljeluse (3 erinevat) mõju kartulikasvatusele, 

katse oli neljas korduses. 

Tavaviljeluse variandid olid järgmised: 

Tava 0 - ei kasutatud väetiseid, kuid teostati keemilist tõrjet ja oli osa külvikorrast 

Tava I - sai kasvuperioodi peale kokku 50 kg N ha-1, tehti keemilist tõrjet ja oli osa 

külvikorrast; 

Tava II - sai  kasvuperioodi peale kokku 100 kg N ha-1, tehti keemilist tõrjet ja oli osa 

külvikorrast; 

Tava III - sai kasvuperioodi peale kokku 150 kg N ha-1, lisaks  teostati keemilist tõrjet ja oli 

osa külvikorrast. 

Maheviljelusviisid : 

Mahe 0 - ei kasutatud  orgaanilist väetist ega vahekultuuri, taimekaitset ei tehtud, oli osa 

külvikorrast; 

MaheⅠ- ei väetatud ega tehtud taimekaitset, kasutati vahekultuuri (enne kartuli talirüps ja 

keerispea), oli osa külvikorrast; 

MaheⅡ- kasutati vahekultuuri (enne kartuli talirüps ja keerispea), anti komposteerunud 

veisesõnnikut normiga 20 t ha-1, taimekaitset ei tehtud, oli osa külvikorrast.  

2.1 Katse kirjeldus 
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Kartulikasvatuse seisukohalt on suur osakaal saagi kujunemisel temperatuuril ja sademetel. 

Joonis 1 on välja toodud aasta 2018 ja aastate 1969-2018 nelja kuu keskmised temperatuurid 

ja sademed, jaotatuna dekaadideks. 2018 mai esimesel dekaadil oli sademete hulk 6,9mm ja 

1969-2018 aastate keskmine 12,0mm. Mai II dekaadil oli sademete hulk 0,9 mm ja III dekaad 

oli sademete hulk 0mm. Temperatuur oli 2018 maikuus kõrgem võrreldes 1969-2018 aastate 

keskmisega. 2018 juuni esimeses dekaadis on sademete hulk madal, kõigest 8,4mm. 2018 

juulikuu kõigis 3 dekaadis on olnud sademete määr madal varieerudes 0,2-10,7mm, augusti 

esimeses dekaadis on samuti olnud väga madal sademete hulk, kõigest 2,3mm.  

Tabelist võime järeldada, et temperatuur on olnud kõrgem 2018. aastal võrreldes 1969-2018 

aastate keskmisena. 2018. sademete hulk on olnud kesine võrreldes 1969-2018 aastate 

keskmisena.  
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Joonis 1. Sademete ja temperatuuride keskmised näidud aastal 2018 ja aastatel 1969-2018. 

 

2.2 Ilmastik 
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Katseala mullaliigiks oli näivleetunud muld Stagnic Luvisol WRB 2002 klassifikatsiooni järgi 

(Deckers et al., 2002), mulla lõimiseks oli kerge liivsavi ja pindmise huumuskihi paksus 

20−30 cm (Reintam and Köster, 2006). Näivleetunud mullad on üle keskmise viljakad. Mulla 

ülakihi lõimiseks on valdavalt saviliiv või kerge liivsavi, seetõttu on neid muldi kerge harida 

ja sobivad hästi rühvelkultuuridele.  Miinuseks on ajutiselt tekkiv ülavesi, mis segab 

mullaharimist ja saagikoristust, aeglane mullapinna tahenemine ja soojenemine kevadel ning 

vähene kaltsiumi- ja huumusesisaldus (Penu, 2006). 

Mulla proovid võeti kevadel enne kevadtööde algust. Õhukuivad proovid sõeluti läbi 2 mm 

avadega sõela. Mulla pH määrati 1M KCl lahuses (vahekord (1:2.5), mulla orgaaniline süsinik 

(Corg) määrati Tjurini meetodiga (Soil Survey Laboratory Staff, 1996). Mulla üldlämmastiku 

sisaldus Nüld määrati Kjeldahli meetodil (Procedures for Soil Analysis, 2005). Taimedele 

omastatavad toiteelemendid (P, K, Ca ja Mg) määrati AL-meetodil (Egnér et al., 1960). Katse 

alguses 2018.a. iseloomustasid mulla huumushorisonti järgmised näitajad: pHKCI 5,71, P 99,16 

mg kg-1, K 169,62 mg kg-1, Mg 169,05 mg kg-1 ja Ca 1446,61 mg kg-1(Eremeev et al., 2019). 

 

 

 

 

2018. aasta põllutöödega alustati juba eelneva aasta sügisel, kui pritsiti tavavilielus katselappe 

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

sügiskünd 06.11.2017. 31.08.2018 toimus maheviljeluses vahekultuuri külv, milleks oli rüps 7 

kg ning keerispea 6kg segu.  Kevadised tööd algasid mahepõllul 29.04.2018, kui anti 20 t ha-1 

komposteerunud veisesõnnikut. 04.05.2018 toimus kõikide mahealade kündmine. 07.05.2018 

toimus mahe –ja tavaviljeluses freesimine. 15.05.2018 oli vagude ajamine ning järgmine päev 

oli kartuli panek. Sordiks osutus „Teele”. Peale külvamist said Tava I, Tava II, Tava III väetist 

Cropcare PK 8-11-23, väetisenormiga 500kg ha-1. Variandid said esimese väetamisega 40kg 

2.3 Katse koha mullastik 

2.4 Tehtud tööd katsepõllul 
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ha lämmastikku, fosforit 25kg ha ning kaaliumi 95kg ha. Kasvuaegselt anti Tava I-le juurde 

10kg ha lämmastikku, tava II sai 60kg ha ühe korraga ning tava III 60kg ha ja 50kg ha 

Yarabela Axan 27 + 4S lämmastikuvajaduse rahuldamiseks. Mahe -ja tavaviljeluses tehti 

kokku 2 äestamist 30.05.2018 ja 14.06.2018 ning 3 muldamist 12.06.2018, 20.06.2018 ning 

29.06.2018. Tavaviljeluses tehti kahel korral lehemädaniku tõrje. Esimene tõrje toimus 

11.07.2018 Orvego 0,8l ha-1 ning teine Ridomil Gold 2,5kg ha-1. Tavaviljeluses toimus 

kartulikoristus 04.10.2018 ning maheviljeluses 11.09.2018 

 

 

 

 

Kartuli vegetatsioon perioodi ajal viidi läbi 1 kasvudünaamika, , kus võeti viiel erineval ajal 

proove (09.07.2018, 23.07.2018, 06.08.2018, 21.08.2018 ja 03.09.2018). Kõikidelt 

katselappidelt võeti 4 järjestikust taime koos maa-aluste ning maapealsete taimeosadega. 

Mugulad sorditi läbimõõdu järgi, et välja arvutada kaubanduslikud mugulad. Kaubanduslikud 

mugulad olid läbimõõduga 35mm ja suuremad. Kõik taimeosad (mugulad, lehed, juured, 

varred) kaaluti eraldi. Tärklise sisalduse määramisel kasutati Parovi kaalu (Viileberg 1976).  

  

 

 

 

Andmed töödeldi andmetöötlusprogrammiga Statistica 13 (Tukey HSD test) (Statsoft, 2005). 

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

 

 

 

2.5 Kartulitaime ja mugula analüüsid 

2.6 Andmetöötlus 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

 

Joonisel 2 on välja toodud 2018. Aasta katse erinevate viljelusviiside saagikused. Tulba peal 

on välja toodud korduste keskmine saak. Kõige suurem saak oli 32,5 t ha-1 tavaviljeluse 

variandi korral, kus väetati kõige suurema lämmastiku normiga (150 kg N ha-1).   
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Joonis 2. Kartuli saak t ha-1 erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel tähistavad 

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

tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

Maheviljeluses saadi suurimaks saagikuseks Mahe II variandis 27,7 t ha-1. Varasem katse on 

samuti näidanud, et orgaanilise sõnniku kasutamine suurendab saagikust (Goffart et al.,  

2008). Mahe 0 ja Mahe I erinevus oli väga väike, 0,7t ha-1. Vahekultuurid rikastavad mulla 

viljakust, aitavad mulla alumistest horisontidest paremini toitaineid kätte saada (Fageria jt 

3.1 Kartuli kogusaak ja kaubandusliku mugula osakaal kogusaagist, 

erinevatel viljelusviisidel 
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2005).Tavaviljeluses olid Tava I ja Tava III variandis saagikused statistiliselt sarnased. Tava 0 

ei kasutatud väetisi, kuid tehti keemilist umbrohutõrjet, sellest on tingitud madalam saagikus. 
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F6, 21 = 8,744; p < 0,001

 

Joonis 3. Kaubanduslik saak t ha-1, erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel tähistavad 

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

tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

Joonisel 3 on välja toodud kaubanduslike saakide erinevused. Jooniselt on näha, et statistiliselt 

on saadud suurem saak mineraalse lämmastikuga väetatud variantidest. Suurim keskmine saak 

saadi Tava III variandis, milleks oli 31,7 t ha-1. Maheviljeluses kõige väiksem saak oli Mahe 0 

variandis 16,4 t ha-1. Parim saak maheviljeluses oli Mahe II, kus kasutati vahekultuuri ning 

sõnnikut. Mahe II variandis on sõnniku kasutamine saagikust suurendanud 47,46% võrreldes 

Mahe I variandiga, seega sõnniku kasutamine on olnud kartulikasvatuses otstarbekas. 
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Joonis 4. Kaubandusliku mugula protsent kogusaagist erinevatel viljelusviisidel. Vearibad 

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

märgitud erinevate tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

Kaubanduslikeks mugulateks loeti kartuleid, mille läbimõõt on alates 35mm, alla 35mm 

mugulaid ei realiseerita müügitoodanguks. Jooniselt 4 on näha, et tavaviljeluses tulid kõikides 

variantides kaubanduslike mugulate osakaal üle 90% . Mahe II variant on statistiliselt sarnane 

Tava 0 ja Tava I variandiga. Tava II ja Tava III variant on statistiliselt sarnased Kõige 

väiksema kaubanduslike mugulate osakaaluga 84,4% on Mahe 0 variant . 

 

 

 

 

Tärklis on kartuli tähtsaim süsivesik, mille sisaldus mugulates on 0-29,4% (Solovjeva 2004). 

Mugulate tärklisesisaldus on sordile omane tunnus (van Eijk, Hak, 1995; Jõudu, 1995; 

Tsahkna, Tähtjärv, 2007). Tärklise intensiivseks moodustamiseks on vaja mitte ainult sooje, 

aga ka mõõdukalt niiskeid ilmu. Agrotehniliste võtete kõrval on oluline roll tärklise 

3.2 Tärklisesisaldus mugulas  
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moodustumisele mugulates vegetatsiooniperioodi ilmastikul (Eremeev et al., 2001). 

Tärklisesisaldus oleneb 21% vegetatsiooniperioodi temperatuuride summast, 18% sademete 

summast, 15% päikesepaiste tundidest ja 7% merepinna kõrgusest (Tartlan, 2005). 

Kartulimugulates sisalduv tärklis on väga väärtuslike dieetiliste, energeetiliste ja 

tehnoloogiliste omadustega. Seetõttu on kartul kõrgväärtuslik toiduaine ja tärklisetööstuse 

oluline tooraine (Lääniste, 2000). 
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Joonis 5. Tärklisesisalduse protsent mugulas erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel 

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

erinevate tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

Jooniselt 5 näeme, et maheviljeluses on statistiliselt sarnased kõik Mahe variandid, 

varieerudes 17,2-17,4%. Vahekultuuri ning sõnniku kasutamine ei ole mõju avaldanud 

tärklisesisaldusele, kuigi varasemad katsed on näidanud, et orgaaniline väetis suurendab 

tärklise ning kuivaine sisaldust mugulates (Makaraviciute 2003)  Tavaviljeluses on kahanenud 

tärklisesisaldus lämmastikunormide suurenedes. Tava I ja Tava II variandid on statistiliselt 

sarnased. Kõige väiksema tärklisesisaldusega on Tava III variant 14,7%. Mineraalväetisi 
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kasutades kahaneb tärklise sisaldus mugulates( Westermann et al., 1994). Suurimat tärklise 

saaki andis Tava I variant, kuid statistiliselt sarnased on Mahe II, Tava I ja Tava III variant. 
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Joonis 6. Tärklise saak, t/ha-1 kogusaagist erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel 

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

erinevate tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

Suurim tärklise saak t ha-1 on tingitud kogusaagist, kuigi Mahe II variandis oli mugulate 

tärklisesisaldus 1,8% oli Tava I variandis saagikus 3,3 t ha-1 suurem (joonis 6). 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

Nitraat ei ole inimorganismile kahjulik aine, kuid temast organismis tekkivad ühendid nagu 

nitritid, lämmastikoksiid ja N-nitrosoühendid, omavad organismile negatiivset mõju.( Cencič, 

Hmelak 2013; Rahman, Zaim 2015). Kartuli keskmine nitraatide sisaldus on  50-1000 mg kg-1 

kohta (Elias, 2012). 

Kõige parema tulemuse andis Tava 0 variant, milles nitraatide sisaldus oli 23,7 mg kg-1. 

Statistiliselt sarnased olid Mahe 0, Mahe I, Mahe II ning Tava I variant, varieerudes 78,3-95,3 

mg kg-1 (joonis 7). Kõige suurema nitraatide sisaldusega on tavaviljeluse Tava III variant 

232,6 mg kg-1. Kõikide viljelusviisidega jäi nitraatide sisaldus lubatud normi. Varasemad 

katsed on näidanud, et kõige suurema lämmastikunormiga väetades on nitraatide sisaldus 

kõige kõrgem (Ojasoo 2017). 

 

0.0

100.0

200.0

300.0

Mahe 0 Mahe I Mahe II Tava 0 Tava I Tava II Tava III

Viljelusviis

N
it
ra

at
id

e 
si

sa
ld

u
s,

 m
g
 k

g
  -1

232,6b

130,7ab

95,3a

23,7a

78,3a78,4a
99,8a

F6, 21 = 6,939; p < 0,001

 

Joonis 7. Nitraatide sisaldus mg kg-1 erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel tähistavad 

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

tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

3.3 Nitraatide sisaldus mugulates 
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Tulemustest võime järeldada, et vahekultuuri ning sõnniku kasutamine ei ole mõjutanud 

nitraatide sisaldust. Lämmastikväetiste kasutamine suurendab nitraatide sisaldust (Augustin et 

al., 1977).  

 

 

 

 

Kartuli tootmiskulude leidmiseks arvutatakse kõikide tööoperatsioonide maksumust alates 

mullaharimisest kuni toodangu realiseerimiseni. Lisades tööde maksumusele seemnekartuli, 

taimekaitsevahendite ja väetiste maksumuse ning majandamise üldkulud (Siim, 2006). 

Tavaviljelusviisis olid kõige suuremad kulutused Tava III variandis, mis on tingitud suuremast 

väetamise kogusest. Väetist anti kolmel erineval korral. Tava I ja Tava II kulude erinevus on 

47,18€, mis on tingitud mineraalväetise koguse suurenemisest. Kõige väiksem kulu oli Tava 0 

variandis, kus ei kasutatud väetisi. (Tabel 2) 

Maheviljeluses suurimad tehtavad kulutused oli Mahe II variandis. Materjalidele tehtavaid 

kulutusi suurendasid vahekultuuride kasvatamine ning  orgaanilise sõnniku kasutamine. Kõige 

madalamad kulud olid Mahe 0 variandis, kus ei kasvatatud vahekultuure ega kasutatud 

orgaanilist sõnnikut. Seetõttu kulutused jäid madalamaks. (Tabel 3) 

 

 

 

 

 

 

3.4 Kulud 
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Tabel 2. Tavaviljelusviisi kogukulud 2018. katseaastal 

Tavaviljelusviis 

 Hind Tava 0 Tava I Tava II Tava III 

MUUTUVKULUD  

Seeme  

„Teele” 672€/t 2,7 2,7 2,7 2,7 

Eelindandamine 280€/t 2,7 2,7 2,7 2,7 

Taimekaitsevahendid  

Raundup Flex 8,5€/l 3 3 3 3 

Ridomil Gold 19,3€/kg 2,5 2,5 2,5 2,5 

Orvego 32,4€/l 0,8 0,8 0,8 0,8 

Väetised  

Cropcare P8-11-23 662€/t 0 0,5 0,5 0,5 

YaraBela AXAN N27S4 255€/t 0 

 

0,037 0,222 0,407 

Muutuvkuludkokku  €/ha  2670,07 3010,50

5 

3057,68 3104,85 

PÜSIKULUD  

Äestamine 22,5€/ha 2 2 2 2 

Freesimine 55€/ha 1 1 1 1 

Muldamine 62,3€/ha 3 3 3 3 

Kündmine 55€/ha 1 1 1 1 

Pritsimine 40€/ha 3 3 3 3 

Koristus ja sorteerimine 1185,2€/ha 1 1 1 1 

Mineraalväetiste külvamine 50€/ha 0 2 2 3 

Kartulipanek 216,9€/ha 1 1 1 1 

Püsikulud kokku  1864 1964 1964 2014 

KULUD KOKKU €/ha 4534,07 4974,5 5021,68 5118,85 
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Tabel 3. Maheviljelusviisi kogukulud 2018. katseaastal 

Maheviljelusviis 

 Hind Mahe 0 Mahe I Mahe II 

MUUTUVKULUD 

Seeme 

„Teele” 672€/t 2,7 2,7 2,7 

Eelindandamine 280€/t 2,7 2,7 2,7 

Vahekultuur rüps 4€/kg 0 7 6 

Vahekultuur keerispea 3,5€/kg 0 7 6 

Väetised  

Sõnnik 25€/t 0 0 20 

Muutuvkuludkokku  €/ha  2570,4 2619,4 3119,4 

PÜSIKULUD 

Äestamine 22,5€/ha 2 2 2 

Freesimine 55€/ha 1 1 1 

Muldamine 62,3€/ha 3 3 3 

Kündmine 55€/ha 1 1 1 

Koristus ja sorteerimine 1185,2€/ha 1 1 1 

Vahekultuuri külv 70€/ha 0 1 1 

Kartulipanek 216,9€/ha 1 1 1 

Laotamine 50€/ha 0 0 1 

Sõnniku transport 100€ 0 0 1 

Püsikulud kokku  1744 1814 1964 

KULUD KOKKU €/ha 4314,4 4433,4 5083,4 
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Joonis 8. Tootmisomahind €/kg kogusaagist erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel 

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

erinevate tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

Tootmisomahind näitab kulutuste suurust eurodes ühele toodanguühikule. Jooniselt 8 on näha, 

et kõige madalam omahind on  Tava I ja Tava III variandis, mis põhineb kõrgel 

kaubanduslikul saagikusel. Maheviljeluses on kõige madalam omahind Mahe II variandis, mis 

on samuti tingitud suuremast kaubanduslikust saagikusest. Mahe 0, Mahe I ja Tava I variandis 

on tootmisomahind sarnane, mis on tingitud sarnastest saagikustest ning kulutustest. 

 

 

 

 

 

3.5 Tootmisomahind 
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Müügitulu on arvutatud 2018. aasta kaubanduslikust saagist. Mahekartul maksab rohkem, 

kuna seal pole kasutatud taimekaitsevahendeid ega mingeid kemikaale. Nõudlus 

mahetoodetele kasvab. Hinnad pärinevad erinevate ettevõtjatega konsulteerides. Mahekartuli 

müügihinnaks on 0,61€/kg ning tavakartuli hinnaks 0,30€/kg. Kõikide viljelusviiside puhul on 

arvestatud ühtne pindalatoetus (ÜPT), milleks on 90,83€/ha. Maheviljelusviisis on lisaks 

mahepõllumajandusega jätkamise toetus, mille toetusmäär on 210€/ha. Toetuste määrad ning 

toetuste liigid on võetud PRIA 2018 taimekasvatuse toetuste alt. 

 

 

Joonis 9. Müügitulu toetusteta, €/ha kogusaagist erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel 

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

erinevate tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

 

 

 

3.6 Müügitulu 
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Jooniselt 10 on näha, et kõik viljelusviisid suudavad majanduslikult kasumit teenida. 

Majanduslikult kõige tasuvam oli Mahe II variant,  kasumiks toetusteta 10766€/ha. Kõige 

vähem tulu tõi Tava 0 variant, mis on tingitud madalast saagikusest. Tava I, Tava II ja Tava III 

variant.  

 

 

Joonis 10. Kasum toetustega erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel tähistavad 

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

tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

Tavaviljelusviisis oli kõige suurem kasum Tava III variandis, milleks oli 4468€ ha-1 

 

3.7 Kasum 



29 

 

 

Joonis 11. Kasum toetusteta, €/ha erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel tähistavad 

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

tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

Jooniselt 11 on näha, et kõige enam kasumit on võimalik teenida Mahe II variandiga. See on 

tingitud septembrikuu kõrgemast müügihinnast. Tavaviljeluses kõige enam kasumit teeniti 

Tava III variandis, kuna saagikus oli kõige kõrgem. Jooniselt 11 näeme, et Tava II pole 

kasumlik, kuna Tava I variandis on väiksema mineraalväetise normiga on saadud suurem 

kaubanduslik saagikus. 

 

Kulurentaablus iseloomustab tehtud kulutuste efektiivsust, näidates, kui palju kasumit saadi 

toodangu müümisel iga kulutatud euro kohta. Kõige suurem kulurentaablus oli 

Maheviljelussüsteemis Mahe II 209,7%. See tähendab, et iga kulutatud euro kohta teeniti 

2,097€ kasumit, toetustega koos teeniti 2,156€ kasumit.  
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Joonis 12. Kulurentaablus toetusteta, % erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel 

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

erinevate tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

Maheviljelussüsteemidest kõige madalam kulurentaablus oli 132,2%, mis tähendab, et iga 

kulutatud euro kohta teeniti 1,322€ kasumit. Toetustega koos saadi kasumit 1,392€.  
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Joonis 13. Kulurentaablus toetustega, % erinevatel viljelusviisidel. Vearibad joonisel 

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

erinevate tähtedega (ANOVA, Turkey HSD test). 

 

Tavaviljelussüsteemidest oli kõige suurema kasumlikkusega Tava III variant, teenides 0,875€ 

kasumit iga kulutatud euro kohta. Tavaviljelusviisis on Tava I, Tava II, Tava III variandid on 

statistiliselt sarnased. Kõige väiksema kulurentaablusega on tava 0 variant, teenides kasumit 

0,424€ iga kulutatud euro kohta.  
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KOKKUVÕTE 
 

Uurimustöö eesmärgiks oli uurida kartuli kaubandusliku saagi erinevusi tava- ja 

maheviljelussüsteemides ning välja selgitada, milline viljelusviis on tasuvaim. 

Antud katse viidi läbi Eesti Maaülikooli Põllumajanduse- ja keskkonnainstituudi Rõhu 

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

Katses oli 4 erinevat tavaviljeluse varianti  ja 3 maheviljeluse varianti.  katse oli neljas 

korduses. Tavaviljeluse variandid erinesid üksteisest lämmastikukoguste poolest: 

Tava 0 (N0P0K0); Tava I (N50P25K95); Tava II (N100P25K95); Tava III (N150P25K95). 

 

Maheviljeluse variandid olid Mahe 0 – ei kasutatud vahekultuure, Mahe I – kus kasvatati 

lisaks vahekultuure, Mahe II – kasutati vahekultuure ning lisaks anti kartulile kevadel 

orgaanilist sõnnikut normiga 20 t ha-1. 

 

Uurimustööst selgus, et suurima saagi andis tavaviljeluse Tava III variant (32,5 t ha-1), kus 

kasutati suurimat lämmastiku kogust antud katses. Suurima kaubandusliku saagi andis samuti 

Tavaviljeluse Tava III variant 31,7 t ha-1. 

 

Suurim tärklisesisaldus mugulates oli maheviljeluse  variandis Mahe II 17,4%. Suurim 

tärklise saak oli tavaviljeluse Tava I variandis 4,9 t ha-1, mis on tingitud kõrgemast 

saagikusest ning kõrgemast tärklisesisaldusest mugulates võrreldes Tava II ja Tava III 

tavaviljeluse variantidega.  

 

Kõige väiksem nitraatide sisaldus oli tavaviljeluse Tava 0 variandis 23,7 mg kg-1. Kõige 

suurem nitraatide sisaldus oli tavaviljeluse Tava III variandis 232,6 mg kg-1. 

 

Kõige suuremad kulutused kartulikasvatuses olid tavaviljeluse Tava III variandis 5118,85 € 

ha-1. Antud variandis kasutati kõige suuremas koguses mineraalset lämmastikväetist. Kõige 

väiksemad kulutused oli maheviljeluse Mahe 0 variandis, kuna ei kasutatud vahekultuure ning 

ei tehtud keemilist tõrjet ega kasutatud mineraalseid väetisi. Maheviljeluses olid kõige 

suuremad kulutused Mahe II variandis 5083,4€ ha-1, mis on tingitud vahekultuuri, orgaanilise 
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sõnniku ning masintööde lisandumisega kaasnevatest kuludest.  Suurimat kasumit teeniti 

maheviljeluse Mahe II variandis 10766€ ha-1. 

 

Tulemustest võib järeldada, et andes kartulile suuremas koguses lämmastikku, suureneb ka 

saagikus. Maheviljeluses kasutades vahekultuure ja orgaanilist sõnnikut suureneb saagikus. 

Suurim tärklisesisaldus maheviljeluse variantides lubab järeldada, et lämmastikväetiste 

kasutamine vähendab tärklisesisaldust mugulates.  

 

Uurimustöös püstitatud hüpotees, et tavaviljelusviisis on kartuli  saagikus suurem sai 

kinnitust, kuid majanduslik tasuvus oli suurem maheviljelusviisi rakendades. Majanduslik 

tasuvus oli parem, kuna mahekartuli müügihind oli kõrgem.  
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SUMMARY  

 
The aim of the research  was to study potato yield diffrences in conventional and organic farming 

systems and to find out, which is economically most profitable.  

The study was held in 2018 at Estonian University of Life Sciences at the Erika test field of Rõhu  test 

station, where potato was one of the 5 crop rotation experiement. Experiement had 4 diffrent 

conventional farming variants and 3 diffrent variants of organic farming. 

The variants of conventional farming differed  in amount of nitrogen content: Tava 0 (N0P0K0); Tava I 

(N50P25K95); Tava II (N100P25K95); Tava III (N150P25K95).Organic farming variants were: Mahe 0- no 

winter cover crop were used, Mahe I – included winter cover crops, Mahe II - included winter cover 

crops and potato was fertilized with organic manure 20 t ha-1 in the spring.   

The study showed that the highest yield value was given by conventional farming variant Tava III 

(32,5 t ha-1), where the highest amount of nitrogen was used in this experiement. The largest 

commercial yield was also given by conventional farming variant Tava III (31,7 t ha-1) 

The highest starch content in tubers was in variant Mahe II (17.4%). The highest yield of starch was in 

conventional farming  variant Tava I (4,9 t ha-1) due to higher yields and higher starch content in tubers 

compared to conventional cultivation variants of Tava II and Tava III. 

The lowest nitrate content was in the conventional farming variant  Tava 23,7 (mg kg-1). The highest 

nitrate content was in conventional farming  variant Tava III (232,6 mg kg-1) 

 

The highest expenses for growing potatos were made in Tava III (5118,85€ ha-1). The largest amount 

of mineral nitrogen fertilizer was used in this system. The lowest expenses for growing potatoes were 

made in variant mahe 0, because no winter cover crop was used and no chemical control or mineral 

fertilizers were used. The biggest expenditure in organic farming was in Mahe II (5083.4 € ha-1), which 

is due to the costs  of winter cover crop, organic manure and machinery.  Biggest profit was made in 

organic farming variant Mahe II 11067€ ha-1 

The results suggest that increasing the amount of nitrogen to the potato also increases the yield. In 

organic farming, using winter cover crops and organic manure increases yields. 

The highest starch content in organic farming variants suggests that the use of nitrogen fertilizers 

reduces starch content in tubers.  
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The results of thesis confirmed the hypothesis that conventional farming has higher yield of 

potatoes, but economic profitability was higher when implementing organic farming. 

Economical profitability was better as the selling price of organic potatoes were higher. 
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