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Seoses rahvaarvu pideva tõusuga on väga palju suurenenud taimsete õlide kasutamine ja 

tootmine. Taimsed õlid on vajalikud, et vähendada kasvuhooneefekti ohtu, et vähendada 

fossiilsete kütuste tootmist, kuna need pole jätkusuutlikud. 

Töö eesmärgiks oli tutvuda erinevate ristõieliste õlikultuuride omapäradega ning nende 

kasvatamisega Eesti tingimustes: sealhulgas nende kasvatamistingimustega, külvamisega 

ja väetamisega. 

Töö tulemusena vastas autor küsimusele „Mis on kõige potentsiaalikam ristõieline 

õlikultuur Eesti tingimustes?“ 
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Bakalaureusetöö koosneb kahest osast. Esimene osa sisaldab eelnimetatud ristõieliste 

kultuuride kirjeldusi ja Eestis kasvatatavate õlikultuuride agrotehnikat. Sealhulgas uuriti 

ristõieliste õlikultuuride kasvunõudeid, külvamise eripära, väetamist ja levinud olulisi 

kahjustajaid.  

Uurimustöö teine osa on praktiline, kus planeeriti ja rajati põldkatse, teostati kasvuaegsed 

hooldustööd (väetamised, taimekaitse) ja pärast saagi valmimist koristati saak 

katsekombainiga. Vahetult enne katse koristamist võeti vihuproovid kõikidelt 

katselappidelt, millest saadi andmed iga taime biomassi, juurte ja maapealse osa massi, 

taime keskmise pikkuse, tuhande seemne massi ja saagikuse kohta.  

Töö hüpoteesiks oli, et kõige saagikam ristõieline õlikultuur Eestis kasvatamiseks, on 

suviraps, kuna suvirapsi on kasvatatud Eestis pikka aega ning on tuntuim ristõieline 

õlikultuur  ning alternatiivset ristõielist kultuuri, mis oleks sama saagikas, kahjuks ei ole. 

Töö tulemusena hüpotees paika ei pidanud. Kõige potenstiaalikamaks osutus valge sinep. 

Kõige vähem potentsiaalikamad olid suviraps ja suvirüps hiilamardikate ja maakirpude 

kahjustuse tõttu. Väetamise mõju oli näha iga kultuuri puhul. 

Märksõnad: suviraps, suvirüps, õlirõigas, õlituder, valge sinep 
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Due to the constant increase in population, the use and production of vegetable oils has 

increased greatly. Vegetable oils are needed to reduce the risk of the greenhouse effect, 

to reduce the production of fossil fuels because they are unsustainable. 

The aim of the work was to get acquainted with the peculiarities of different cruciferous 

oilseeds and their cultivation in Estonian conditions: including their cultivation 

conditions, sowing and fertilization. 

The aim of the work was to study the various           

cruciferous oilseed crops and their cultivation in Estonian conditions:  

including their growing conditions, sowing and fertilisation. As a result of the  

work, the author answered the question “What is the most potential cruciferous oil 

culture in Estonian conditions?“  

Bachelor work consists of two parts. The first part contains descriptions of the                 

abovementioned cruciferous oliseed crops and agrotechniques for oil crops grown in 

Estonia. Including the growing requirements for cruciferous oilseed crops, the  

specific nature of sowing, fertilisation and major damage to common areas were  

examined. 

The second part of the research is practical, where a field test was planned and set up,

during growth maintenance (fertilizers, plant protection) was carried out, and after 

the harvest was completed, the harvest was harvested with a test combine. 

Immediately prior to the harvesting of the test, samples were taken from every part of 

the field trial, which provided data on the biomass, roots and terrestrial weight 

of each plant, the average length of the plant, the weight and yield of a thousand seed. 

The hypothesis of the work was that the most productive cruciferous oilseed for 

cultivation in Estonia is summer oilseed rape, as summer oilseed rape has been grown 

in Estonia for a long time and is the best known cruciferous oilseed and there is no 

alternative cruciferous culture. 

As a result of the work, the hypothesis was not correct. White mustard turned out to be 

the most potential. Spring oilseed rape and spring turnip rape were the least potential 

due to damage by beetles and fleas. The effect of fertilization was seen for each crop. 
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SISSEJUHATUS 

 

Töö eesmärgiks oli tutvuda erinevate ristõieliste õlikultuuride omapäradega ning nende 

kasvatamisega Eesti tingimustes: sealhulgas nende kasvatamistingimustega, külvamisega ja 

väetamisega ning selle mõjudega. Käesoleva bakalaureusetöö teema sai valitud, kuna see 

teema on väga aktuaalne. Seoses rahvaarvu pideva tõusuga on väga palju suurenenud 

taimsete õlide kasutamine ja tootmine. Taimsete õlide kasutamine biokütusena vähendab 

kasvuhooneefekti ning seega ka kliimasoojenemist, kuna õlikultuuride kasvatamisega 

kõrvaldatakse atmosfäärist pea samapalju süsihappegaasi, kui põlemisel hiljem sinna tekib. 

Töö tulemusena vastatakse küsimusele: “Milline on kõige potentsiaalikam kultuur Eesti 

tingimustes kasvatamiseks?” Peaküsimuse vastamiseks uuritakse, et milline on üldine 

ristõieliste õlikultuuride saagikus Eestis. Sealhulgas tutvub bakalaureusetöö autor 

potentsiaallikemate ristõieliste õlikultuuride (suviraps, suvirüps, õlituder, valge sinep, 

õlirõigas) kasvatamisnõuetega Eesti tingimustes. 

Töö hüpoteesiks on, et kõige saagikam ristõieline õlikultuur Eestis kasvatamiseks, on 

suviraps, kuna suvirapsi on kasvatatud Eestis pikka aega ning on tuntuim ristõieline 

õlikultuur  ning alternatiivset ristõielist kultuuri, mis oleks sama saagikas, kahjuks ei ole. 

Bakalaureusetöö koosneb kahest osast. Esimene osa sisaldab eelnimetatud ristõieliste 

kultuuride kirjeldusi ja Eestis kasvatatavate õlikultuuride agrotehnikat. Sealhulgas uuriti 

ristõieliste õlikultuuride kasvunõudeid, külvamise eripära, väetamist ja levinud olulisi 

kahjustajaid.  

Uurimustöö teine osa on praktiline, kus planeeriti ja rajati põldkatse, teostati kasvuaegsed 

hooldustööd (väetamised, taimekaitse) ja pärast saagi valmimist koristati saak 

katsekombainiga. Vahetult enne katse koristamist võeti vihuproovid kõikidelt katselappidelt, 

millest saadi andmed iga taime biomassi, juurte ja maapealse osa massi, taime keskmise 

pikkuse, tuhande seemne massi ja saagikuse kohta.  

Väga suur tänu selle töö valmimisel läheb juhendajatele Eve-Runno-Paursonile, Peeter 

Läänistele ja ka Viacheslav Eremeev`le, kes tegi andmete statistilise analüüsi. 
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1.KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Ristõieliste õlikultuuride ajalugu 

 

Aastatel 1975-2007 on rapsi tootmine maailmas kuuekordistunud. 19-ndal sajandil kasvatati 

rapsi määrdeaine saamiseks aurumasinatele. Tänu kõrgele glükosinolaatide sisaldusele oli 

saadav rapsiõli mõruda maitsega ning seda kasutati vähe loomasöödana ning inimeste 

toiduks. Sordiaretuse tulemusena on glükosinolaatide sisaldust rapsis suudetud vähendada 

ning selle maitse on muutunud vastuvõetavamaks. Rapsil metsikut esivanemat leitud ei ole, 

kuid arvatakse et raps on tekkinud rüpsi ja kapsa spontaansest ristlusest. Selliseid taimi leiti 

13. sajandil Vahemeremaadelt. Arvatakse, et raps on rüpsi (Brassica campestris) ja 

lehtkapsa (Brassica oleracea) amfidiploidne hübriid (Kaarli, 2004). Suvirüpsi metsikuks 

esivanemaks peetakse põldkapsarohtu. 

Õlituder pärineb Kagu-Euroopa ja Edela-Aasia piirkonnast, kus esines enamasti lina 

umbrohuna. Kultuurtaimena on ta tuntud 4000 aastat. Antiik- ja keskaja Euroopas levis ta 

õlitaimena, mida külvati nii puhaskülvis kui ka segus teiste kultuuridega (kaunviljad). 

Õlitudra kasvatuspiirkond ulatub Lõuna-Euroopast kuni Kesk-Aasiani. Üks suuremaid 

kasvatajaid oli NSVL, kus 1950. aastal oli linatudra kasvupind 300 000 hektarit.  

Valge sinepi looduslik levila ulatub Vahemere maadest Ees-Aasia ja Ida-Indiani. 

Roomlastega koos jõudis taim üle Alpide ja Kesk-Euroopa kloostriaedadesse, kust levis 

loodusesse. Eestis kasvab pärismaisena hajusalt prahipaikadel, sadamates, teede ääres ja 

põldudel. Eelistab kuiva päikesepaistelist kohta ja kasvab eriti hästi lubja- ning 

huumusrikastel savi- ja liivmuldadel (Maheseemned, 2020). 
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1.2 Õlikultuuride tähtsus 

 

Õlikultuurid on taimed, mille viljad või seemned sisaldavad palju taimeõlisid ning seetõttu 

kasutatakse õli valmistamiseks. Kuna maailma rahvaarv kasvab iga sekundiga ja majandus 

areneb pidevalt, on suurenenud taimeõli tootmine toiduks ja tehniliseks vajaduseks. 

Taimeõli tootmine on ökonoomsem võrreldes loomsete rasvadega. Praegu on oluline 

asendada kütteks ja määrdeaineks kasutatav fossiilne maaõli taimeõliga, kuna fossiilne 

maaõli pole jätkusuutlik. Taimeõli tootmisega vähendame me atmosfäärist süsihappegaasi, 

mis tekib põletamisega, seega väheneb kliimasoojenemise oht kasvuhooneefekti näol. Ühel 

hektaril õlitaimede kasvatamisega on võimalik saada kaks kuni neli korda rohkem 

rasvaineid, kui samal alal kasvatatavad taimed väärindada veiste kaudu piimarasvaks 

(Kaarli, 2004).  

Õlikultuuridest saadakse erinevaid tooteid. Kuumpressitud õli on 95–105 (120) °C juures 

mehaaniliselt pressitud õli. Saadud õli nimetatakse toorõliks (rafineerimata õliks), mis sobib 

toiduks ja loomasöödaks. Kindlasti tuleb silmas pidada, et temperatuur ei tõuseks pressimisel 

üle 120 °C, sest temperatuuril üle 120 °C proteiin laguneb ja rapsikoogi väärtus väheneb. 

Kuumutamisel üle 80 °C hävivad salmonelloosi tekitajad. Külmpressitud õli on 40–50 °C 

juures mehaaniliselt pressitud õli. Mõnel juhul võidakse purustatud massi pressida mitu 

korda. Kvaliteetse toiduõli puhul kasutatakse esimese pressimise saadust. Rafineeritud õli 

on keemiliselt leelisega või füüsikaliselt töödeldud toorõli, millel on eemaldatud vabad 

rasvhapped, letsitiin, klorofüll, karoteen, niiskus ja muud orgaanilised ühendid (Laikoja et 

al., 2019). Rapsi ja rüpsi pressimisjääk on õlikook, mis sobib väärtuslikuks loomasöödaks.  

 

 

1.3 Ristõieliste õlikultuuride kirjeldus 

 

1.3.1. Suviraps 

 

Raps (Brassica napus) kuulub kapsasrohu (Brassica) perekonda. Nii väliselt kui geneetiliselt 

on rapsil palju ühist kaalikaga, siis seda nimetatakse ka õlikaalikaks (Brassica napus 

oleifera). Leheroseti kasvufaasis sarnaneb noor rapsitaim väliselt kaalikataimega, kus lehed 

on sinakasrohelised ja siledad. Õitsemisel jäävad rapsi avatud õied alati avanemata 
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õiepungadest allapoole. Kõdrad paiknevad rapsil peaaegu horisontaalselt ning seemned on 

mustad kuni tumepruunid. Raps on aeglasema arenguga kui rüps, seetõttu ka pikema 

kasvuajaga ning suurema seemnega, mis võimaldab ka suuremat saaki kui rüpsil. Rapsil ja 

rüpsil on ka talivormid, mis erinevad bioloogiliselt suvivormidest nagu tali- ja 

suviteraviljade vormid (Kaarli, 2004). 

 

 

1.3.2. Suvirüps 

 

Rüps (Brassica campestris) kuulub kapsasrohu (Brassica) perekonda. Rüpsil on palju ühist 

naeriga (Brassica rapa oleifera) nii geneetiliselt kui väliselt. Rüpsi metsikuks esivanemaks 

peetakse põldkapsasrohtu (Brassica campestris), mis kohati kasvab ka Eestis. Leheroseti 

perioodil on rüpsi lehed kollakasrohelised ja karvakeste tõttu veidi karedad nagu naeril. 

Rüpsi varre keskmises osas ja kõrgemal paiknevad lehed on teravaservalised. Rüpsi 

õitsemisel on õied avanemata õiepungadest samal tasemel või neist kõrgemal. Kõdrad 

paiknevad peaaegu horisontaalse varre küljes, mis on viltu suunaga ülespoole, ning seemned 

on pruunid kuni punakaspruunid. Rüps on kiirema arengu tõttu lühema kasvuajaga, peenema 

seemnega ja seetõttu ka madalama saagiga, kui raps (Kaarli, 2004). 

 

 

1.3.3 Õlituder 

 

Õlituder (Camelina sativa) on ristõieline kiire tärkamisega õlitaim, mis on sobilik 

mahekasvatamiseks. On nii talve kui ka suve sorte. Peamiste ristõieliste kahjurputukate 

suhtes vastupidav kultuur, ei haigestu nii kergesti. Õlituder on toitainete suhtes vähenõudlik 

ja surub hästi alla umbrohte. Tudral esineb vähem haiguseid ja kahjureid kui rapsil. Hästi 

kohanev erinevates mullastiku ja ilmastiku tingimustes, hea varisemis- ja 

lamandumiskindlusega (Crowley & Fröhlich, 1998). Kasvatatakse tugikultuurina. Sobib 

kasvatamiseks väheviljakatel ning kergema lõimisega muldadel. Ta idaneb 1-2 kraadi juures, 

ei karda isegi 12 miinuskraadi, on lühikese kasvuajaga, umbes 70-90 päeva (Olderseeds, 

2020). 
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1.3.4 Valge sinep 

 

Valge sinep (Sinapis alba) on heleroheka värvusega. Taime kõrgus 17-85 cm, kuid võib 

kasvada veidi üle meetri kõrguseks. Lehed sulgjalt lõhestunud. Valge sinep õitseb juunist 

sügiseni. Õied on kollased, koondunud kobarõisikutesse. Valge sinep on hea meetaim, kuna 

õied on väga nektariinirikkad. Viljaks kõdrad, mis on tihedalt karvased. Viljanokk mõõkjas, 

poolmetega tugevalt ühinenud. Kõdrad asetsevad varre suhtes peaaegu horisontaalselt. 

Kõdrad on tugevad ning väga ei värise. Kõdras on maksimaalselt kümme kuulikujulist 

kollakasvalget seemet. 1000 seemne mass on 6-8 grammi. Seeme sisaldab limarakke, 

niisutamisel tekib lima. Mõjutab soodsalt bakterite ja seente elutegevust mullas. Kobedas 

mullas külg- ja sammasjuurte areng on hea, tihedas mullas juurte areng tagasihoidlik (Ilumäe 

et al., 2007b) 

 

 

1.3.5 Õlirõigas 

 

Õlirõigas (Raphanus sativus)–  kiire kasvuga õlitaim, mida kasvatatakse vahekultuurina, et 

parandada mulla kvaliteeti. Taim tihedalt karvane, lehed tugevad, vars hargnev. Kasvab 80 

– 150cm pikaks. Õied on valgest kuni lillakani. Pole külmakindel taim – kannatab kuni 6 

miinuskraadi. Ristõieliste seas tugevaimate sammasjuurtega, peente külgjuurte areng ainult 

kobedas mullas hea – muidu hea külgjuurte moodustamine ka sügavaimates kihtides. Taim 

on väga kohanemisvõimeline, ei ole väga tundlik hilise külma vastu, keskmise niiskuse 

vajadusega (DSV United Kingdom, 2020). Õlirõigas moodustab kasvuperioodil suure valge 

juure, mis võib moodustada kuni 39 % kogu taime biomassist. Seega on õlirõigas hea 

toiteainete sidumisvõimega kultuur ning mõjub hästi mullastruktuurile (Talgre, 2013). 

  



 

 

13 

 

1.4 Ristõieliste õlikultuuride agrotehnika 

 

1.4.1 Kasvatus nõuded 

 

Suviraps ja suvirüps sobivad kõige paremini keskmisele liivsavi- ja saviliivmullale, mille ph 

on üle 5,5. Suvirapsile on kohased kõik soodsa niiskusrežiimiga mullad peale turvasmulla, 

ning raps ei talu põuda ega liigniiskust. Turvasmuldadel võib rapsi kasvatada haljassöödaks, 

kuid mitte seemneks, kuna seal valmib seeme hilja ja ebaühtlaselt ning lamandumine toimub 

varakult. Kasvukoha valikul tuleb silmas pidada mulla head kultuur seisundit.  

Suviraps ja suvirüps vajavad mullaharimise suhtes väga hästi ettevalmistatud mulda. Muld 

peab olema mitmeaastastest umbrohtudest võimalikult puhas. Nõuetele vastava 

mullaharimise aluseks on korralik sügiskünd (Kaarli, 2004). Rüpsile on kõige sobivamad 

soodsa niiskusrežiimiga, sügavamad toitainete- ja huumusrikkad mullad, mille pH on 6-7 

piires. Rüpsile ei sobi põuakartlikud mullad ja turvasmullad. Näiteks talirüpsi kasvatamiseks 

tuleks valida tasasemad, nõrga kallakuga põllud, kuhu ei kogune vesi (PIKK, 2020a).  

Eelkultuuri valikul on vaja silmas pidada seda, et eelmisest ristõielise kasvatamisest oleks 

vähemalt 4 aastat möödunud. See on oluline, kuna mulla kaudu liiguvad raskesti tõrjutavate 

haiguste nagu valgemädaniku (Sclerotinia sclerotiorum) ja ristõieliste-kuivlaiksuse 

(Alternaria brassicae) leviku tõkestamiseks. Ühiseid haiguseid kandvate kultuuride nagu 

herne, lina, kartuli ja rapsi vahele soovitatakse jätta üks aasta, kuna hernel ja rapsil on ühiseks 

haiguseks valgemädanik, linal ja rapsil on kuivlaiksus ning kartulil ja rapsil tõusmepõletik 

(Kaarli, 2004). 

Õlitudral on ristõielise kultuurina kasvunõuded samad, mis rapsi puhul. Õlitudra eeliseks on 

see, et seda sobib kasvatada külvikorra väliselt. Õlitudrale on kõige sobivamad vähe viljakad 

kergema lõimisega, suhteliselt kuivemad mullad (PIKK, 2020b).  
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1.4.2. Külvamine 

 

Suvirapsi ja -rüpsi tuleks külvata varajaste teraviljadega ühel ajal, kohe kui mulla küpsus 

seda võimaldab. Liiga varase külvi korral võib ebasoodsate tingimuste tõttu tärkamine 

viibida ning seetõttu võivad umbrohud kasvada rapsist ette ning võib kasvada ka 

soovimatuid ristõielisi, mida pole võimalik välja tõrjuda. Suvirapsi ja -rüpsi seemned 

hakkavad idanema alles +5 kraadi juures, kuid alles 10 – 15 kraadi juures kulgeb idanemine 

hoogsalt. Soovitav on lasta pärast esimest mullaharimist umbrohud kasvama ja külvieelse 

mullaharimisega need hävitada. Soovitatav on külvata kitsa reavahega, 10 – 15 cm 

reavahega. Kitsa reavahega külvatud suviraps ja suvirüps suudavad umbrohtumust paremini 

alla suruda kui laiema reavahega külvil. Ühtlasemalt jaotatud taimestiku puhul valmib seeme 

ühtlasemalt ja isegi mõni päev kiiremini. Seeme külvatakse 2-3 cm sügavusele, kergemate 

muldade puhul isegi 4 cm sügavusele. Liiga madalale külvatud seeme võib jääda kuiva kätte 

ja kui seeme on külvatud liiga sügavale tärkavad taimed hilja ning kulutavad tärkamiseks 

palju energiat ja jäävad nõrgaks (Kaarli, 2004). 

 

Õlitudra seeme on väike, mistõttu tuleb see külvata suhteliselt madalale. Kuivema mulla 

puhul on soovitav enne külvi põld rullida, et tagada madalamat külvi ja tihendada külvialust 

pinda niiskuse üles tõusmiseks (PIKK, 2020b). Külviaeg on suhteliselt varajane 

(suviteraviljadega samal ajal või pärast neid). Seeme idaneb +1-+2 °C juures ja noorte 

taimede vastupidavus öökülmadele on hea, sest taluvad maksimaalselt kuni -10 kraadi 

(Noormets et al., 2007). Külvisenormiks on 400 idanevat seemet ühele ruutmeetrile (4 kg 

ha-1). Kuna seeme on väike, tuleb külvata suhteliselt pinnalähedale. Kuivema mulla puhul 

on soovitav enne külvi rullida, et tagada madalamat külvi ja tihendada külvialust pinda 

niiskuse üles tõusmiseks (PIKK, 2020b). 

 

 

1.4.3 Väetamine 

 

Ristõielised vajavad rikkalikult fosfor- ja kaaliumväetist. Fosfor - ja kaaliumväetised antakse 

reeglina külvieelse mullaharimise alla. Lämmastikuga väetamisel tuleb arvestada mulla 

huumusesisalduse, liblikõieliste eelvilja ja orgaanilise väetise järelmõjuga.  

Peale põhiväetiste vajavad ristõielised veel boori, väävlit, magneesiumi, mangaani, 

molübdeeni ja seleeni. Boori ei või anda üle 2 kg ha-1, kuna selle jäägid mullas võivad 
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kahjustada teravilja. Boorväetist on vaja tingimata anda värskelt lubjatud mullale, kuna 

lupjamine pärsib B omastamist. 

Optimaalse väetamise norm lämmastikuga on suvirüpsil ja suvirapsil 100kg/ha. Fosfori ja 

kaaliumi optimaalne norm on vastavalt  30kg ja 60kg hektarile. Väävli lisamiseks 

soovitatakse optimaalseks 1:5 kuni 1:10 väävli ja lämmastiku suhet. Õlitudra optimaalse 

väetamise normiks on 50-60 kg lämmastikku, 25kg fosforit ja 75kg kaaliumi. Valge sinepi 

optimaalne väetise norm on sama nagu suvirapsil.  (Kaarli, 2004).  

Taimede makro- ja mikroelementide vajadust saab rahuldada, kasutades vastavaid makro- ja 

mikroelemente sisaldavaid väetisi. Lisaks eeltoodule võib kasvukeskkonna mõjudest 

tingitud stressi paremaks talumiseks kasutada taimedel biostimulaatoreid, mis aitavad 

parandada toitainete omastamist ja taimede arengut. Väetiste kasutamisel tuleb jälgida 

veeseadusest ja Keskkonnaministri määrusest nr 45 „Väetise kasutamise ja hoidmise nõuded 

põhja- ja pinnavee kaitseks ning põllumajandustootmisest pärineva saastatuse vältimiseks ja 

piiramiseks“ tulenevaid nõudeid.  

Rapsi ei ole mõistlik kasvatada väheviljakatel muldadel, mis vajavad väga palju väetamist. 

Raps on eriti tundlik boori- ja väävlipuudusele, aga ka väga tundlik fosforivaegusele. Rüpsi 

väetamise vajadused on sarnased rapsile, mistõttu ei sobi väheviljakad mullad ka sellele 

kultuurile. Õlituder ei ole fosfori ja kaaliumi suhtes nõudlik muldadel, kus ei esine nende 

toitainete puudust (Noormets et al., 2007).  

 

 

1.4.4 Toiteelementide (fosfori, boori, kaaliumi, lämmastiku, väävli) mõju ristõielistele 

õlikultuuridele 

 

Fosfor mängib olulist rolli energia laialikandumisel taimes. Varases kasvufaasis kiirendab 

fosfor juurestiku arengut, ja mis parandab ka teiste toitainete omastamist. See on ka oluline 

nukleotiidide, nukleiinhapete ning fosfolipiidide koostisosa, aitab säilitada raku struktuuri 

ning kiirendab juurte kasvu, varast õitsemist ning seega ka küpsemist. Happelised, 

leeliselised ja rasked savimullad hoiavad fosforit kinni ning muudavad selle taimedele 

raskesti omastatavaks. Fosfor on mullas väga väheliikuv element ning kultuur saab seda 

kätte vaid siis, kui see asub juurtele piisavalt lähedal (Yara, 2020a). 

Booril on võtmeroll rakuseinte biosünteesis, süsivesikute ja valkude ainevahetuses ning 

rakkude jagunemises ja pikenemises, samuti on see seotud juurte ning võrsumissõlmede 
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arenguga. Boori on vaja õietolmu vitaalsuse tagamiseks ning õietoru kasvuks, et tagada 

korralik seemnete moodustumine kõdras. Boor on ainuke toiteelement, mille defitsiidi korral 

taime füsioloogilised protsessis hoopis kiirenevad, mitte ei aeglustu, mis võib viia 

ebanormaalse rakkude kasvuni. Booril on ka tähtis roll taimede looduslikes 

kaitsemehhanismides seenhaiguste levimise ning nendesse nakatumise vastu. Taimed 

vajavad boori looduslike seentevastaste ühendite moodustamiseks ning viimaste 

transportimiseks nakatunud taime osadesse (Yara, 2020b). 

Lämmastik on taime kasvu ning lopsaka rohelise lehestiku kasvatamise seisukohast kriitilise 

tähtsusega toiteelement, mida näiteks raps vajab palju. Optimaalse lehestiku saavutamiseks 

ning maksimaalseks päikesevalguse ärakasutamiseks on lämmastik väga tähtis, lisaks aitab 

see suurendada saagikust. Taimede varajase kasvu ajal, rosetifaasis, mõjutab 

lämmastikväetamine taimede võimet talletada lämmastikku juurestiku ülemisse ossa ning 

lehtedesse. Hilisema kasvu ajal võtab taim vajalik lämmastiku just sealt. Lämmastikul on 

tähtis osa taimede vastupanuvõime suurendamisel erinevate haiguste suhtes. Kõrgete 

lämmastiku normidega väetamine suurendab haigustesse nakatumist, optimaalne 

lämmastiku kogus aga hoopis tõstab taimede haiguskindlust.  Lämmastikupuuduses taimed 

on kidurad, vanemad lehed muutuvad kahvatuks või kollakaks, sest lämmastik on taimes 

väga liikuv. Varred on peenemad, võrsumine on palju kehvem ning üleüldine pilt lehestikust  

on põllul hõredam. Ka õitsemine on kehvem, õitsemis- ja valmimisperiood tavapärasest 

lühem, kõtru moodustub vähem ja seemned kõtrades on väikesed – seetõttu on 

lämmastikupuuduse mõju saagikusele suur (Yara, 2020c). 

Kaalium tugevdab taimede rakuseinu, suurendab lehemassi ja lehtede klorofüllisisaldust, 

mistõttu lehed püsivad kauem rohelised ja fotosüntees ning taimede kasv on paremad. Kuna 

kaalium tugevdab rakuseinu, võib selle puudus olla taimede varase lamandumise põhjuseks. 

Kaaliumil on oluline osa taimede haiguskindluses, olles siin tõenäoliselt üks suurima mõjuga 

toitaineid. Kaalium reguleerib erinevate ensüümide aktiivsust ning on seega seotud peaaegu 

kõikide raku funktsioonidega, mis mõjutavad nakatumist taimehaigustesse. Kaaliumi 

puudus vähendab tselluloosi tootmist, mistõttu jäävad raku seinad õhukeseks ning suhkrute 

sisaldus rakkude vahelises ruumis on suurem. See soodustab omakorda nakatumist 

seenhaigustesse ja seeneeoste idanemist (Yara, 2020d). 

Väävel on valkude koostisosaks, ning seega mängib väävel rapsi taimes olulist rolli ning 

selle puudus pidurdab valkude sünteesi. Kuna proteiinid asuvad kloroplastis, muutuvad 
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väävlipuuduses taimede lehed heledaks. Väävli mõju väljendub mitte ainult proteiinide 

hulgas, vaid tänu aminohapete (tsüsteiinid ja metioniin) sünteesile ka nende kvaliteedis. 

Nimetatud aminohapped on ka koensüümide ning glükosinolaatide eelühenditeks. Viimased 

on olulised, sest suurendavad rapsi vastupanuvõimet haigustele ja parasiitidele, kuid nende 

liiga suur sisaldus muudab rapsikoogi ühe maoga loomadele söödakõlbmatuks. Kuna nii 

väävlil kui lämmastikul on rapsi proteiinide tootmisele märkimisväärne mõju, on nende kahe 

toitaine andmisel ka vastastikune toime taimes, näiteks rapsi puhul. Kõrged 

lämmastikunormid võivad põhjustada väävlipuudust, kui viimast piisavas koguses juurde ei 

anta ning vastupidi – õiges koguses väävliga väetamine parandab lämmastiku omastamist 

(Yara, 2020e).  

 

 

1.4.4 Ristõieliste õlikultuuride kahjustajad ja tõrje 

 

Ristõielised õlikultuurid nagu raps ja rüps on olnud alates 1990. aastate keskpaigast Eestis 

olulisteks „rahakultuurideks“ – nende kasvupinnad laienesid hüppeliselt ja see kulmineerus 

2010. aastal 100 000 hektariga (ESA, 2019). Kahjuks kaasnesid sellega külvikorra reeglite 

eiramised, nende kultuuride kasvatamise intervall lühenes 1–2 aastale, paljudel juhtudel 

toimus monokultuuris kasvatamine (Runno-Paurson et al., 2020). See on tinginud olukorra, 

kus on tekkinud tõsised probleemid ristõieliste kahjuritega (Metspalu et al., 2015a) ja 

haigustega (Ilumäe et al., 2009; Järvan, 2016), mistõttu kaasnevad rapsi kasvatamisega 

suured kulutused taimekaitsevahenditele.  

Olulisemad haigused, mis ristõielisi õlikultuure kahjustavad, on näiteks kuivlaiksus 

(Alternaria brassicae), valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum) ja nuuter (Plasmodiophora 

brassicae) (Petraitiene, 2006), mis põhjustavad kõtrade moondumist ja seemnete 

hädaküpsust. Peenike seeme ei sisalda kvaliteetset õli, suured on ka sorteerimiskaod. 

Eelmisest ristõielise kultuuri kasvatamisest peab olema möödunud vähemalt 4 aastat, kuna 

mulla kaudu levivad mitmed raskesti tõrjutavad ja mullas kaua säilivad haigused, nagu 

valgemädanik,, nuuter, ristõieliste mustmädanik (Leptosphaeria maculans), ristõieliste 

ebajahukaste (Hyaloperonospora brassicae), vertitsilloos ja ristõieliste-kuivlaiksus (Ilumäe, 

2013).  
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Ristõieliste kultuuride ajaline ja ruumiline isolatsioon on vajalik patogeenide leviku 

tõkestamiseks (Ilumäe, 2013), sest tihti keemilised preparaadid lihtsalt enam ei toimi 

(Brandes, Heimbach, 2018). Ühiseid haiguseid kandvate kultuuride nagu herne, lina, kartuli 

ja rapsi vahele soovitatakse jätta üks aasta, kuna hernel ja rapsil on ühiseks haiguseks 

valgemädanik, linal ja rapsil on kuivlaiksus ning kartulil ja rapsil tõusmepõletik (Ilumäe, 

2013).  

Valgemädaniku esinemist soodustab ka liiga kõrge või ühekülgne lämmastikväetisega 

väetamine ning klimaatilised olud nagu kõrge õhutemperatuur ja niiskus (Ilumäe et al., 

2009). Sklerootsiumid säilivad eluvõimelisena 5-10 aastat. Põuasel õitsemiseelsel ajal, ka 

haigustekitajate olemasolu kõrge fooni korral, ei tarvitse valgemädanikku üldse esineda. 

Valgemädaniku poolt tekitatud saagikadu on tingitud nii kõtrade iseeneslikust avanemisest 

(Kaarli, 2004) kui ka 1000 tera massi väiksemaks jäämisest.  

Nakatunud taimedel 30% kõtradest kas avaneb iseeneslikult või ei moodustu neis 

koristuskõlbulikku seemet (Krüger, 1983). Valgemädaniku mõju suvirapsile Saku katses 

2007-2008 tuli ilmsiks, et 29% valgemädaniku nakatumise puhul ulatub saagikadu 459 

kg/ha; 18–19% nakatumise korral 219–280 kg/ha (Ilumäe et al., 2007a). 

Uuringud on näidanud, et ka ristõieliste ebajahukaste kahjustab Eestis mitmeid ristõielisi 

kultuure küllalt oluliselt. Seega ei saa väita, et selle haiguse puhul on tegemist ristõieliste 

kultuuride sekundaarse ehk ebaolulise kahjustajaga (Runno-Paurson et al., 2020). 

Patogeenile soodsates oludes olid oluliselt rohkem kahjustunud suvirapsi ja musta 

kapsasrohu lehestik. Eriti oluline on see teave suvirapsi, kui meie ühe peamise õlikultuuri 

puhul. Mõõdukalt oli kahjustunud sarepta kapsasrohu lehestik. Samas valge sinepi, rukola 

ja õlirõika lehestike haigestumus oli äärmiselt madal (0,6–1,6 %) (Runno-Paurson et al., 

2020).  

Kahjurputukad (kõdra-peitkärsakas, kõdrasääsk) hävitavad kõdras seemnealgmed, 

põhjustades saagi vähenemist ning saagi kvaliteedi alanemist, seetõttu tuleks taimikut 

töödelda enne õitsemise algust süsteemse insektitsiidiga. Tärkavaid taimi ohustab maakirp 

(Metspalu et al., 2015). Et maakirbud põldu puhtaks ei sööks, tuleb tabada õige hetk 

külvamiseks. Kui taimed tärkavad ruttu ja arenevad kiiresti, jõuab taim kasvatada pärislehti 

kiiremini, kui maakirbud neid ära süüa.  
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Põld tuleb hoida võimalikult umbrohupuhas, sest koristuse käigus rüpsi- või rapsiseemnete 

hulka sattunud umbrohuseemned eritavad seemnemassi töötlemise käigus õlisse ebasobivaid 

aroome, maitseid ning vahasid.  

Umbrohtude hävitamiseks võib suvirapsi äestada kerge äkkega taimede 4. pärislehe faasis. 

Tuleb arvestada, et raps külvatakse 2–3 cm sügavusele. Hiilamardika tõrjeks tuleks luua 

põllule soodsad tingimused röövtoiduliste putukate nagu ämblikud, jooksiklased ning 

parasitoidide esinemiseks rajada põllud loodusliku rohumaa lähedusse.  

Et tõkestada taimehaiguste ja -kahjurite levikut, tuleb vältida ristõieliste õlikultuuride suvi- 

ja talivormide lähestikku (vahemaa alla 200 m) asetsevatel põldudel kasvatamist (Ardel et 

al., 2017).  

Õlitutra ei ohusta maakirbud, hiilamardikad kahjustavad vähesel määral. Taime ohustavad 

samad haigused mis rapsigi. Suuremat kahju võivad tekitada valgemädanik, vertitsilloos ja 

nuuter. Haigusi on võimalik vältida ökoloogilises külvikorras pika rotatsiooniga. Vähesel 

määral võib õlituder nakatuda ristõieliste ebajahukastesse, hahkhallitusse (Botrytis cinerea) 

ning ristõieliste kuivlaiksusesse (Noormets et al., 2007).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Põldkatse kirjeldus 

 

Ristõieliste õlikultuuride katse rajati 2019. aastal Eesti Maaülikooli Rõhu katsejaama Eerika 

põllule. Katses kasvatati viit erinevate ristõielist kultuuri: suviraps ’Kaldera’, suvirüps 

’Cordelia’, õlituder ’Ligena’, õlirõigas ’Bille’ ja valge sinep ’Branco’. Kõik kultuurid külvati 

katses 22. aprillil 2019. Katse eelviljaks oli suvioder. Suviraps, suvirüps ja õlituder külvati 

külvisenormiga 8 kg ha-1, valge sinep külvati külvisenormiga 20 kg ha-1 ja õlirõigas 25 kg 

ha-1. Katsevariantideks olid väetamata kontrollvariant ja optimaalse väetusega (N100) 

katsevarinat. Väetamiseks kasutati granuleeritud mineraalväetist NPK 17-4,6-10. Väetist 

anti kahes jaos, 23. mail normiga N50 ja 13. juunil N50. Katselapi suurus oli 10 m2 ja 

katsevariandid olid kolmes korduses. Taimekaitsevahenditest kasutati 23. mail insektitsiidi 

Proteus OD kulunormiga 0,75 l ha-1 kõikidel kultuuridel ja variantidel ja 13. juunil 

insektitsiidi Cyperkill 250 EC kulunormiga 0,15 l ha-1 suvirapsil ja suvirüpsil kuna 

hiilamardikate arvukus oli väga kõrge. 

Katseala mullaliigiks oli näivleetunud Stagnic Luvisol WRB 2002 klassifikatsiooni järgi 

(Deckers jt, 2002), mullalõimis oli kerge liivsavi ja kündmisega läbisegatud pindmise 

huumuskihi paksus 27−30 cm (Reintam ja Köster, 2006). Mullaproovid koguti kevadel mai 

alguses vahetult enne õlikultuuride külvamist 20 cm sügavuselt. Kuivad proovid sõeluti läbi 

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

orgaaniline süsinik (C org) määrati Tjurini meetodil (Soil Survey Laboratory Staff, 1996). 

Mulla üldlämmastiku sisaldus (üld N) määrati Kjeldahli meetodil (Procedures for Soil 

Analysis, 2005). Taimedele omastatavad toiteelemendid (P, K, Ca ja Mg) määrati AL-

meetodil (Egnér jt, 1960). Katse alguses iseloomustasid mulla huumushorisonti järgmised 

näitajad: pHKCl 5,8; Corg 1,40%; Nüld 0,10%; taimedele omastatavad toiteelemendid P 158 

mg kg-1; K 104 mg kg-1; Ca 1201 mg kg-1 ja Mg 92 mg kg-1.  

Põldkatses kasvatatud suvirapsi sort ’Kaldera’ on keskvarajase valmivusega, suure 

saagipotentsiaaliga ja hea seisukindlusega. Seemnete S toorrasva sisaldus on väga kõrge, 

mis võib ulatuda kuni 49 %-ni (Patrael, 2013). Sort ’Kaldera’ on ka stabiilse saagiga, kõrge 

külmakindlusega ning kõrge haiguskindlusega peamistele haigustele. Sellele sordile sobivad 

nii kerge kui ka raske lõimisega mullad. Suvirüps koristati katses 26. augustil, õlituder ja 
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valge sinep 28. augustil, suviraps ja õlirõigas 10. septembril. Vihuproovide analüüs teostati 

2020. aasta alguses, kus suvirapsil, suvirüpsil, õlirõikal, õlitudral, valgel sinepil mõõdeti 

biomassi, juurte massi, maapealse osa massi, taime keskmist pikkust, tuhande seemne massi 

ja saagikust. 

 

 

2.2 Katseaasta meteoroloogilised tingimused 

 

Katse aasta meteoroloogilised andmed on kogutud Eesti Maaülikooli Rõhu katsejaama 

Eerika ilmajaamast. Joonisel 1 on välja toodud 2019. aasta sademete hulk ja õhutemperatuur 

dekaadide lõikes aprilli II dekaadist kuni septembri I dekaadi lõpuni ning võrreldud paljude 

aastate keskmiste sademete hulgaga ja õhutemperatuuriga samal perioodil. Enne külvi oli 11 

päeva olnud sademeteta ning peale külvi tuli sademeid alles 10 päeva hiljem. Mai I dekaad 

oli jahe kuna keskmine temperatuur oli 6,9 oC, mis on paljude aastate keskmisest 2,7 oC 

madalam. Mai II dekaadist kuni juuni III dekaadini oli keskmine õhutemperatuur paljude 

aastate keskmisest kõrgem 1,0 – 4,7 oC (joonis 1). Juulikuu I ja II dekaad ning augusti I 

dekaad olid 2019. aastal veidi jahedam võrreldes paljude aastate keskmise 

õhutemperatuuriga. Juuli III dekaad ja periood augusti II dekaadist kuni septembri I 

dekaadini kujunes oluliselt soojemaks võrreldes paljude aastate keskmisega (joonis 1).  
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Joonis 1. Keskmine õhutemperatuur (ºC) ja sademete hulk (mm) dekaadide lõikes Eerikal 

2019 a. vegetatsiooniperioodi vältel võrrelduna paljude aastate 1969–2019 keskmisega. 

 

Sademeid oli 2019. aasta kasvuperioodi üsna ebaühtlaselt ja kasvuaastat iseloomustas pigem 

kuivemapoolsed ilmaolud võrreldes paljude aastate (1969-2019) keskmisega (joonis 1). 

Maikuu sademete hulk 2019. aastal ei erinenud paljude aastate keskmisest (joonis 1). 

Oluliselt vähem oli sademeid juuni I ja II dekaadil, terve juulikuu jooksul ja ka augusti I ja 

III dekaadil ning septembri I dekaadil võrreldes paljude aastate keskmisega (joonis 1). 

Sellised ilmastikutingimused olid pigem soodsad ristõieliste kultuuride kasvuks, kuid 

oluliste kahjurite nagu maakirpude ja hiilamardikate soodsa paljunemisega sellele järgnenud 

kahjutuse tõttu jäid suvirapsi ja suvirüpsi saagikused võrreldes teiste katses olnud 

kultuuridega oluliselt madalamaks. Teistel kultuuridel kahjustuse määr jäi madalamaks.  

 

 

2.3 Statistiline andmeanalüüs 

 

Kogutud andmete statistiline analüüs teostati programmiga Statistica 13 (Quest Software 

Inc), kasutades dispersioonanalüüsi. Väetamise mõju suvirapsi, suvirüpsi, õlirõika, õlitudra 

ja valge sinepi saagikusele, biomassile, juurte massile, maapealse osa massile, taime 

keskmisele pikkusele ja 1000 seemne massile leiti ühefaktorilise ANOVA abil. Variantide 

vaheliseks võrdluseks kasutati Tukey HSD post-hoc testi (p = 0,05).  
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2. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

Väetatud variandid andsid kõikidel katses olnud õlikultuuridel oluliselt suurema biomassi 

võrreldes väetamata kontrollvariantidega (joonis 2). Usutavalt suurim biomass oli suvirüpsi 

(1266 g m-2), õlirõika (1244 g m-2) ja valge sinepi (1066 g m-2) väetatud katsevariantide 

taimedel, kuid omavahel oluliselt ei erinenud (joonis 2). Väetatud variantidest jäid oluliselt 

väiksema biomassiga suviraps (756 g m-2) ja õlituder (611 g m-2). Kõige väiksema biomassi 

moodustas katses õlitudra väetamata kontroll variant (289 g m-2), mis oli 3 korda väiksem 

kui väetamata õlirõika variandil (joonis 2). Seega väetamine mõjutas oluliselt biomassi 

kõigil katses olnud õlikultuuridel, kuid enim suurendas väetamine biomassi suvirüpsil 

(57,6%) ja õlitudral (53%) ja kõige vähem suvirapsil (25%).  

 

 

Joonis 2. Väetamise mõju erinvate ristõieliste kultuuride biomassile (g m-2) 2019. aastal. 

Erinevad tähed samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 

0,05). Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 

 

Väetatud katsevariantidel moodustus oluliselt suurem maapealse osa mass kui väetamata 

kontroll variantidel (joonis 3). Kõige suurema maapealse osa massiga olid väetatud õlirõigas 

(1198 g m-2), suvirüps (1196 g m-2), ja valge sinep (972 g m-2), kuid omavahel statistiliselt 

oluliselt ei erinenud (joonis 3). Oluliselt väiksema biomassi väetatud variantidest 

moodustasid suviraps (642 g m-2) ja õlituder (584 g m-2). Kõige väiksema maapealse osa 
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massiga oli väetamata õlitudra katse variant (273 g m-2), mis oli oluliselt väiksem õlirõika 

(840 g m-2) ja valge sinepi (664 g m-2) kontroll variantidest, kuid erinenud oluliselt suvirüpsi 

ja suvirapsi väetamata variantidest (joonis 3).  

 

 

Joonis 3. Väetamise mõju erinvate ristõieliste kultuuride maapealse osa massile (g m-2) 

2019. aastal. Erinevad tähed samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher 

LSD test, p < 0,05). Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 

 

Kõige suurema juurte massiga kultuur oli suviraps, kus nii väetatud kui väetamata variandi 

tulemused ületasid oluliselt teisi katses olnud õlikultuure (joonis 4). Samas oli suvirapsi 

väetatud variandil juurte mass (114,0 g m-2) oluliselt kõrgem suvirapsi väetamata kontroll 

variandist (74,0 g m-2) (joonis 4). Vaid kahel kultuuril, õlitudral ja õlirõikal ei mõjutanud 

väetamine juurte massi (joonis 4). Kõige väiksem juurte mass oli väetamata õlitudra 

variandis (16,1 g m-2), mis on 4,6 korda väiksem kui suvirapsi kontroll variandil.  
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Joonis 4.Väetamise mõju erinvate ristõieliste kultuuride juurte massile (g m-2) 2019. aastal. 

Erinevad tähed samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 

0,05). Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 

 

Väetamine mõjutas keskmist pikkust vaid suvirapsil, kus väetatud katsevariandi taimed (95 

cm) olid oluliselt kõrgemad võrreldes väetamata kontroll variandiga (78,4 cm) (joonis 5). 

Samas teistel õlikultuuridel väetamine oluliselt ei mõjutanud taimede keskmist pikkust 

(joonis 5). Taimede keskmine pikkus oli kõrgem suvirapsil, suvirüpsil ja õlirõikal, ja oluliselt 

madalamad olid taimed õlitudral ja valge sinepil nii kontroll kui väetatud variandis (joonis 

5).  

 

Katsest selgus, et väetamisel oli usutav mõju 1000 seemne massile vaid õlirõikal, kuid teistel 

katses olnud ristõielistele õlikultuuride usutav mõju 1000 seemne massile puudus (joonis 6). 

Oluliselt suurima 1000 seemne massiga olid õlirõika (joonis 7) ja valge sinepi mõlemad 

katsevariandid (joonis 6). Kõige väiksema 1000 seemne mass oli õlitudra kontroll variandil 

(1,72 g) ja väetatud variandil (1,84 g) ning suvirapsi kontroll variandil (2,41 g) ja väetatud 

variandil (2,85 g).  
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Joonis 5. Väetamise mõju erinvate ristõieliste kultuuride taime keskmisele pikkusele (cm) 

2019. aastal. Erinevad tähed samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher 

LSD test, p < 0,05). Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 

 

 

Joonis 6. Väetamise mõju erinvate ristõieliste kultuuride 1000 seemne massile (g) 2019. 

aastal. Erinevad tähed samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, 

p < 0,05). Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 
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Joonis 7. Suurim 1000 seemne mass moodustus õlirõikal (foto E. Runno-Paurson). 

 

Väetamisel oli usutav mõju kõigi katses olnud õlikultuuride saagikusele (joonis 8). Katses 

moodustas kõige suurema saagi valge sinepi väetatud variant (1,98 t ha-1), mis on oluliselt 

kõrgem teistest katses olnud variantidest (joonis 8). Väetatud variantidest olid kõrgema 

saagiga ka õlituder (1,48 t ha-1) ja õlirõigas (1,2 t ha-1). Ka väetamata kontrollvariantidest 

moodustas kõrgeim saagi valge sinep (1,07 t ha-1) ja madalaima saagi suvirüps (0,20 t ha-1).  

 

Seega töö algul püstitatud hüpotees, et suviraps on kõige potentsiaalikam kultuur, kuna seda 

kultuuri on kaua aretatud ja kasvatatud, ei pidanud paika. Miks? Katses jäid väga madalaks 

suvirüpsi ja suvirapsi saagikused, millel on otsene seos tugeva maakirpude ja hiilamardikate 

kahjustusega. Vaatamata kahele tõrjekorrale insektitsiididega, oli tegemist äärmiselt tugeva 

kahjurite kahjustusega. Samas teistel katses olnud õlikultuuridel sellist kahjurite kahjustust 

ei täheldatud, mistõttu jäi ka saagikus oluliselt kõrgemaks. Hiilamardikad ja maakirbud 

võivad tekitada ristõielistel õlikultuuridel olulise kahjustuse ja saagi languse (Metspalu et 

al., 2015a). Eestis läbi viidud katsetes on leitud, et erinevaid maakirpude liike esineb oluliselt 

vähem õlitudral võrreldes teiste õlikultuuridega (Metspalu et al., 2015b). 
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Joonis 8. Väetamise mõju erinvate ristõieliste kultuuride saagikusele (t ha-1) 2019. aastal. 

Erinevad tähed samas tulbas tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Fisher LSD test, p < 

0,05). Vertikaaljooned joonisel näitavad standardviga. 
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KOKKUVÕTE 

 

Töö eesmärgiks oli tutvuda erinevate ristõieliste õlikultuuride omapäradega ning nende 

kasvatamisega Eesti tingimustes: sealhulgas nende kasvatamistingimustega, külvamisega ja 

väetamisega.  

Käesoleva bakalaureusetöö teema sai valitud, kuna see teema on väga aktuaalne. Seoses 

rahvaarvu pideva tõusuga on väga oluline asendada fossiilne maaõli taimsete õlidega. 

Taimne õli on tähtis, kuna tänu sellele väheneb kasuhooneefekti oht, taimsetest õlidest 

toodetakse peale määrdeaine ka kütust ning rapsi ja rüpsi pressijääkidest õlikookidest 

saadakse väärtuslikku loomasööta. 

Bakalaureusetöö koosneb kahest osast. Esimene osa sisaldab eelnimetatud ristõieliste 

kultuuride kirjeldusi ja Eestis kasvatatavate õlikultuuride agrotehnikat. Sealhulgas uuriti 

ristõieliste õlikultuuride kasvunõudeid, külvamise eripära, väetamist ja levinud olulisi 

kahjustajaid.  

Uurimustöö teine osa on praktiline, kus planeeriti ja rajati põldkatse, teostati kasvuaegsed 

hooldustööd (väetamised, taimekaitse) ja pärast saagi valmimist koristati saak 

katsekombainiga. Vahetult enne katse koristamist võeti vihuproovid kõikidelt katselappidelt, 

millest saadi andmed iga taime biomassi, juurte ja maapealse osa massi, taime keskmise 

pikkuse, tuhande seemne massi ja saagikuse kohta.  

Töö tulemusena püüti vastata küsimusele: “Milline on kõige potentsiaalikam kultuur Eesti 

tingimustes kasvatamiseks?” Peaküsimuse vastamiseks uuriti, milline on üldine ristõieliste 

õlikultuuride saagikus Eestis. Sealhulgas tutvub bakalaureusetöö autor potentsiaallikemate 

ristõieliste õlikultuuride (suviraps, suvirüps, õlituder, valge sinep, õlirõigas) 

kasvatamisnõuetega Eesti tingimustes. 

Töö hüpoteesiks oli, et kõige saagikam ristõieline õlikultuur Eestis kasvatamiseks, on 

suviraps, kuna suvirapsi on kasvatatud Eestis pikka aega ning on tuntuim ristõieline 

õlikultuur  ning alternatiivset ristõielist kultuuri, mis oleks sama saagikas, kahjuks ei ole. 
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Töö tulemusena hüpotees paika ei pidanud. Kõige potenstiaalikamaks osutus valge sinep. 

Kõige vähem potentsiaalikamad olid suviraps ja suvirüps hiilamardikate ja maakirpude 

kahjustuse tõttu. Väetamise mõju oli näha iga kultuuri puhul. 
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SUMMARY 

 

The aim of the work was to familiarise themselves with the peculiarities of the various          

cross-cutting oil crops and their cultivation in Estonian conditions: including their                       

growing         conditions, sowing and fertilisation. 

The topic of this bachelor's thesis was chosen because of the actuality of this subject. Due to 

the endless increasing of population, it is very important to replace fossil oils with vegetable 

oils. Vegetable oil is important because it reduces the risk of a greenhouse effect, vegetable 

oils are used not only as a lubricant but also as a fuel, and from rapeseed and canola oilseeds 

to produce valuable animal feed. 

The bachelor's work consists of two parts. The first part contains the descriptions of the 

aforementioned cruciferous crops and the agrotechnics of oilseeds crops in Estonia, included 

the growth requirements - the specifics of sowing, fertilization and common important pests 

of cruciferous oilseeds. 

The second part of the research is practical, where a field experiment was planned and set 

up, maintenance work (fertilization, plant protection) was performed during the growing 

season, and after the harvest was completed, the crop was harvested with a test harvester. 

Immediately before harvesting the experiment, rain samples were taken from every test 

plots, which provided data on the biomass, roots and aboveground weight, average plant 

length, thousand seed weight and yield of each plant. 

As a result of the work, author tried to answer the question: "What is the most potential 

culture for growing in Estonian conditions?" To answer the main question, the general yield 

of cruciferous oilseeds in Estonia was studied. Among other things, the author of the 

bachelor's thesis gets acquainted with the requirements of growing potentially cross-

flowered oilseeds (summer rape, summer ripe, oilseed rape, white mustard, oil radish) in 

Estonian conditions. 

The hypothesis of the work was that the most productive cruciferous oilseed for cultivation 

in Estonia is summer oilseed rape, as summer oilseed rape has been grown in Estonia for a 

long time and is the best known cruciferous oilseed crop and there is no alternative 

crossflower culture. 
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As a result of the work, the hypothesis was not correct. White mustard turned out to be the 

most potential. Summer rape and summer ripe were the least potential due to damage by 

beetles and fleas. The effect of fertilization was seen for each crop. 
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