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Tänapäeval on suur roll keskkonnasõbralikul ja jätkusuutlikul põllumajandusel. Orgaaniliste 

väetiste kasutamine põllumajanduses on olulisel kohal mullaviljakuse hoidjana. Orgaaniliste 

maheväetiste hulka võiks kuuluda ka putukasõnnik ja järvesete. Putukasõnnik on Eestis 

vähelevinud orgaaniline väetis, milles sisalduvad looduslikud toiteelemendid on loomulikult 

omastatavad taimele. Putukasõnnikut saadakse putukate kasvatamise kõrvalsaadusena, 

samas kui putukakasvatuse põhieesmärgiks võib olla hoopis toidujäätmete väärindamine 

valgu- ja lipiidirikkaks loomseks biomassiks. Putukate tootmine on kogu Euroopas arenev 

sektor, mis on muutunud uuendtoidu määruse alusel üheks olulisemaks väärtuslikuks 

täiendavaks valkude allikaks inimestele kui ka loomakasvatus- ja vesiviljelustootjatele. Töö 

eesmärk oli selgitada välja putukasõnniku mõju tatra saagikuse kujunemisele, seda nii 

puistena manustades kui ka graanulitena antuna. Kaasneva eesmärgina sooviti välja töötada 

sobiv järvesettelisand putukasõnnikust graanulite valmistamiseks. Uurimiseesmärkide 

testimiseks valmistati sette-putukasõnniku graanulid, mida anti 35 ja 65 kg N ha kohta. 

Randomiseeritud põldkatse, variantide neljas korduses, viidi läbi Kuusiku katsekeskuses ja 

katsekultuuriks oli tatar (Fagopyrum esculentum).  

Kahe erineva järvesette kombinatsioonis töötati välja paraja savikusega settesegu, mille 

kasutamine sideainena  võimaldas edukalt valmistada putukasõnnikugraanuleid. Põldkatse 

tulemused näitasid, et putukasõnnikuga  väetamise mõju avaldus taimekasvu indikaatoritele 

erinevalt, kuid mõju saagi kujunemisele polnud statistiliselt usutav. Putukasõnnikuga 

väetamise mõju võis jääda tagasihoidlikuks tulenevalt katseaasta ilmastikuoludest, kuna 

sademete vähesuse  tõttu kasvuperioodi esimeses pooles oli tõenäoliselt pärsitud sõnnikus 
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sisalduva orgaanilise aine lagunemine. Väetusvariantide mõju täielikuks hindamiseks 

otsustati viia 2022. a suvel samal katsealal läbi põldkatse järelkultuuriga (talinisu).  

Märksõnad: kuni viis märksõna: putukasõnnik, järvesete, graanulid, puiste, põldkatse , tatar, 

Fagopyrym esculentum 
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Environmental friendly and sustainable agriculture plays a major role today. The use of 

organic fertilizers in agriculture has an important role to maintain soil fertility. The insect 

manure or frass and lake sediment could also be defined as organic fertilizers. Insect manure 

is a rare organic fertilizer in Estonia, the natural nutrients contained in it are naturally 

assimilated to plants. The insect manure is a collateral product of insect farming as the main 

purpose of insect farming may be to convert food waste into protein- and lipid-rich animal 

biomass. Based on novel foods regulation, the insect farming is a developing sector across 

Europe and it has become one of the most important additional sources of protein for humans 

as well as for livestock production and aquaculture producers.  

The aim of the study was to identify the impact of insect manure (frass) to the yield of 

buckwheat when applied as bulk frass or, alternatively,  as sediment-frass granules. Frass 

was applied at 35 and 65 kg N per ha. In a randomized field experiment at the Kuusiku 

Experimental Center, each fertilization variant (application of bulk frass, frass granules, 

mineral fertilizer or unfertilized control) was represented by four test areas. Buckwheat 

(Fagopyrum esculentum) was chosen as the test culture. The results from field experiment 

revealed that insect manure had variable impact on different plant growth parameters, but 

low precipitation and high temperatures resulted in lack of statistically significant differences 

of  the yield formation between fertilization variants.  The decomposition of frass organic 

material was presumably suppressed during the first half of the experiment period due to very 

dry  weather conditions. To test the aftereffect of the applied fertilizers, a successive 
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experiment is established on the field experiment area in summer 2022 using winter wheat 

as a test crop. 

The concurrent aim of the study was to test lake sediment as a binding material for granule 

preparation. Mixture of two types of lake sediment approved to have an appropriate clay 

content and was found to be a suitable binding material for preparation of frass granules.  

 

Keywords: bugmanure, frass, field experiment, buckwheat, Fagopyrum esculentum 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeval on suur roll keskkonnasõbralikul ja jätkusuutlikul põllumajandusel. Orgaaniliste 

väetiste kasutamine põllumajanduses on olulisel kohal mullaviljakuse hoidjana. 

Tavapäraselt kasutatakse orgaaniliste väetistena sõnnikut ja komposti, kusjuures mõlemal 

neist on erinevaid lähtematerjale ja valistamise viise. Orgaaniliste maheväetiste hulka võiks 

kuuluda ka putukasõnnik ja järvesete. Putukasõnnik on Eestis vähelevinud orgaaniline 

väetis, milles sisalduvad looduslikud toiteelemendid on loomulikult omastatavad taimele. 

Putukasõnnikut saadakse putukate kasvatamise kõrvalsaadusena, samas kui 

putukakasvatuse põhieesmärgiks võib olla hoopis toidujäätmete väärindamine valgu- ja 

lipiidirikkaks loomseks biomassiks. Putukate tootmine on kogu Euroopas arenev sektor, mis 

on muutunud uuendtoidu määruse alusel üheks olulisemaks väärtuslikuks täiendavaks 

valkude allikaks inimestele kui ka loomakasvatus- ja vesiviljelustootjatele. Võrreldes 

traditsiooniliste valguallikatega on söödavate putukate tootmisel kõrge maasakasutuse 

efektiivsus ning neid saab kasvatada aastaringselt (FAO, 2021).  

Tatar on üheks olulisemaks alternatiivseks põllukultuuriks ja väärtuslik tooraine 

funktsionaalse toidu tootmiseks, kuna tatar sisaldab palju asendamatuid aminohappeid, 

rasvhappeid ja vitamiine, mis on heaks mineraalide allikaks (Arendt, Zannini, 2013).  

Aastatega on Eestis suurenenud huvi hariliku tatra kasvatamise vastu-, nii tava- kui ka 

mahepõllumajanduses. Tatar on kiirekasvuline ja vähenõudlik tatraliste sugukonda kuuluv 

taimeperekond. Põllumajandus- ja Toiduameti andmetel kasvatati tatart enam 

mahepõllumajanduslikes ettevõtetes, kokku 5927 hektaril, mis näitab seda, et peamiselt 

kasvatab tatart mahetootja. Tatar on hea umbrohutõrjuja, mis tähendab seda, et mullal ei 

kulu ressurssi umbrohtude jaoks ning ei ole vaja kasutada kemikaale nende tõrjumiseks, see 

on hea võimalus kasvatada tatart mahedalt. Tatar on temperatuuri suhtes tundlik, seega 

külvatakse Eestis hilja, siis kui öökülmad on möödunud mai lõpus või juuni alguses. 

Inimeste huvi, teadlikkus ja vajadus mitmekesise ja tervisliku toitumise osas aina suureneb, 

sest tatar ei sisalda gluteeni ning on suurepärane vili asendamatute aminohapete ja 

mikroelementide sisalduse poolest. Oma omaduste poolest on tatar väga hea vili linnades ja 

suurtes tööstusrajoonides või halbades keskkonnatingimustes elavatele inimestele. Tatart on 

nimetatud organismi puhastava toimega viljaks, mis blokeerib kantserogeenide toimet 

rakkudes. Käesoleval ajal on tatar hinnatud põllukultuur, kuna ta on hea vahekultuur, 

hinnatud meetaim mesilastele ja toiduallikas inimestele.  
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Põllumajanduse ja kalanduse valdkondliku arengukava 2030.aasta koostamise üheks teaduse 

ja arenduse innovatsiooni lahendusteks on biomassi kasutusalade laiendamine, järvesette 

kasutamine põllumajanduses väetisena. 
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EESMÄRGID JA HÜPOTEESID 

 

Uurimistöö eesmärgiks on: 

 

1. Selgitada välja putukasõnniku mõju tatra saagikuse kujunemisele 

2. Selgitada välja, kas on võimalik järvesetet kui sideainet kasutada putukasõnniku 

graanulite valmistamiseks 

 

 

Töö hüpoteesideks on: 

1. Putukasõnnikuga väetamine tõstab tatra saagikust.   

2. Optimaalse savi- ja niiskussisaldusega järvesete sobib sideaineks 

putukasõnnikugraanulite valmistamisel. 

 

 

TÄNUSÕNAD 

Avaldan suurt tänu oma juhendajatele Merrit Shanskiyle ja Anu Kisandile suunamise eest 

magistritöö koostamisel. Tänuavaldused suuniste eest statistilise andmetöötluse teostamisel 

nooremteadur Jordi Escuer Gatiusele. Tänan Kuusiku katsekeskuse juhatajat ja toredat meeskonda. 

Eriline tänu perekonnale ja sõpradele, kes toetasid igati töö koostamisel. 

Uurimistöö on valminud Eesti Maaülikooli Arengufondi projektide PM180259PKKH “Järvesettest 

kõrge lisandväärtusega toodete väljatöötamine” ja PM210011PKKH “Bioressursside väärindamine 

ja tootearendus” toel.  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/096b24c2-5ff0-4efc-ba0a-d70f56326c5b
https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/096b24c2-5ff0-4efc-ba0a-d70f56326c5b
https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/ff7f332a-72b9-4671-9217-7251fc0f0408
https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/ff7f332a-72b9-4671-9217-7251fc0f0408
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. JÄRVESETE KUI PÕLLUMAJANDUSLIK RESSURSS 

 

Järveks nimetatakse seisva veega täitunud suurt maismaanõgu, millel puudub vahetu 

ühendus merega. Järvenõo kujunemise järgi jagunevad järved teksoonilisteks, 

glatsiaalseteks, lammi-, karsti-, soo- ja tehisjärvedeks. Ökosüsteemi tähenduses koosnevad 

järved veest, selles leiduvatest ainetest ja ühenditest, elustikust, veekogu põhjast ning 

kallastest, mis moodustavad kokku isetoimiva süsteemi (Laarmaa et al. 2019).  

Sapropeel ehk mageveejärvede põhja ladestunud muda on anaeroobsetes tingimustes 

moodustunud sültjas aine, mis koosneb nii orgaanilisest ainest kui ka mineraalsetest 

ühenditest. Järvemuda sisaldab palju taimetoiteelemente ning erinevaid orgaanilisi ühendeid 

näiteks tselluloos, kasvustimulaatorid, huumushapped, soolad ja erinevad suhkrud (Sepp, 

2019). Järvemuda füüsikalis- keemilised omadused olenevad ökosüsteemi toiduvõrgustiku 

koostisainetest füto- ja zooplanktonist, mikroelementidest ja mineraalide sisaldusest. 

Olenevalt settimiskeskkonnast kuuluvad mudad kahte erinevasse põhirühma, milleks on 

sapropeel ehk mageveejärvede muda ning soolaste veekogude mudad ehk meremudad 

(Knõsh, 2004). 

Järvemuda leidub enamikes Eesti järvedes, samuti kinnikasvanud vanades järvenõgudes. 

Muda on värvilt rohekashall või must ning viskoossuselt meenutab keefirilaadset sültjat 

massi. Sobivate omadustega järvemuda võib kasutada näiteks ravimudana või 

põllumajanduslikul otstarbel (Knõsh, 2004). 

Paljud veekogud on märkimisväärselt aastate jooksul kinni kasvanud ning tõenäoliselt 

järvede kadumise põhjuseks on eutrofeerumine biogeensete fosfori- ja lämmastikuühendite 

tõttu. Lisaks võib järvede kinnikasvamist kiirendada järve veetaseme langetamine (Otsmaa, 

2017). Järvede tervendamisel on oluline järvesetete uurimine, kus uuritakse 

reostuskoormuse, vee- ja ainevahetust (Ott, 2008).  Madalate ja väiksema pindalaga järvede 

puhul võib järve seisundi parandamisel otstarbekaks osutuda järvesetete eemaldamine.  

Kuna järvesetted sisaldavad sageli arvestataval määral taimetoitaineid, võiks eemaldatavaid 

setteid hinnata nende sobivuse suhtes põllumajanduslikuks väetiseks. Antud magistritöös 

keskendutakse eelkõige järvesette sobivusele sideainena orgaanilise väetise graanulite 
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valmistamisel. Varasemate uuringute alusel valiti välja Köstrejärvest ja Võrtsjärvest 

pärinevad setted. 
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1.1.1 Köstrejärve sete 

Sopiliste kõrgete kallastega Köstrejärv asub Lüllemäe külje all Karula piirkonnas (joonis 1). 

Tegemist on väikese valgalaga ja allikarikka lähtjärvega, kust voolab vesi kraavide ja 

Mäkiste oja (ka Sundi ehk Metsaoja) kaudu Aheru järve. Köstrejärv on 10,4 hektari suurune 

ning hästi soojenev, rohekaskollase värvusega mis on põhjamudani läbipaistev (2,3m), järv 

on madal ning keskmine sügavus on 4,4 meetrit. Vesi on aluselise reaktsiooniga (pH 8,2) ja 

sisaldab keskmisel hulgal mineraalaineid kui ka orgaanilisi aineid, järvepõhjas on paks kiht 

musta muda, mida katab taimevaip (Mäemets, 1977).  

Köstrejärv on raugastumas, mis on täitunud muda ja taimestikuga, järvepinnal õitseb 

vesiroose. Köstrejärve siusundi dünaamikat seostatakse Lüllemäe asula heitvete juhtimisega 

järve ning on tehtud tervendamise eeluuringuid, järv kuulub Euroopa Liidu 

interkalibreerimise registrisse ning järve seisund on olnud kesine (Ott, 2010). Järv on üsna 

planktonivaene, rohkem esineb zooplanktonit ning esineb rohkesti erinevat liiki taime 

(ujulehtedega taimed, näiteks vesiroosid, vesikupud ja vesikarikas, mändvetikaid järve 

põhjas). Järve noorendamise ettepanek (järvepõhjast mudamassi eemaldamine) on aktuaalne 

olnud juba üle 40 aasta, mis aitaks vähendada järve järk-järgulist eutrofeerumist (Mäemets, 

1977). 
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Joonis 1. Köstrejärv 2006. aastal, vaade Tornimäe tornist (Foto: H.Timm,  pärineb 

vee.kogud.emu.ee kodulehelt). 2006. aastal viidi Eesti Maaülikoolis poolt läbi uurimus 

"Köstrijärve setete analüüsi läbiviimine ning järveseisundi parandamise tegevuskava 

väljatöötamine". Muu hulgas tuvastati, et selles järves on setetes kõrge fosforisisaldus. 

Magistritöö raames kasutati Köstrejärve setet just seetõttu, et graanulimaterjali koostises 

oleks valdavalt selline sete, mis lisaks putukasõnnikule sidusust, kuid ka üldiselt oma 

omaduste (sh toitainete sisaldus) poolest oleks sobilik taimekasvatuses.  

 

1.1.2 Võrtsjärve sete 

 

Võrtsjärv on Eesti suurim sisejärv, mis asub Eesti lõunaosas. Võrtsjärve  pindala on umbes 

270 km2, pikkus umbes 35 kilomeetrit ja laius põhjaosas 15 kilomeetrit. Suurimaks 

sügavuseks on mõõdetud 6,0 meetrit ning keskmine sügavus jääb 2,8 meetrit (Loodusveeb, 

2022). Võrtsjärv on läbivoolujärv, mille vesi vahetub ühe aasta jooksul. Järve vee omaduste 

kujunemisel on vee äravoolualal oluline mõju, sest 3380 km2 suurune valgala ületab järve 

veeala 11,5 korda (Sepp, 2019). Võrtsjärve suubub mitmeid suuremaid ja väiskemaid 
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sissevoolusid. Suurimateks sissevooludeks on jõed: Väike Emajõgi, Tarvastu, Tänassilma, 

Õhne ja Rõngu; seitse oja, Pikasilla, Annioja, Soe, Väluste, Meleski, Nigula ja Pühaste ning 

lisaks üheksa peakraavi, milleks on Kivilõppe, Riuma, Ridaküla, Oiu, Leie, Konguta, 

Tamme, Lüüsi ja Ahtmiku. Nende kaudu voolavad veed läbi Emajõe Peipsi järve (Sepp, 

2019). Järv asub Sakala ja Otepää kõrgustiku vahelises nõos ning enamik suuremaid 

sissevoolusid saavad alguse just sealt, mille liustiku sulamisvee tekkelised setted on 

rikastanud järvevett rauaühendite ja karbonaatidega (Raukas et al. 2003).  

Vee kvaliteet ja elustik järves sõltub suuresti veetasemest. Madalas Võrtsjärves, kus 

veetaseme muutumise amplituud ületab järve keskmist sügavust, põhjustades ligi 

kolmekordset veemahu ja kuni 2,4 kordset keskmise sügavuse muutumist, on selle mõju 

järve ökosüsteemile suur (BioClim… 2015). Kui veetase on madal, mõjutab tuulest tingitud 

lainetus põhjasetteid, kus rohkem fosforit vabaneb setetest vette ja muutub autotroofidele 

kättesaadavaks (joonis 2).  

Võrtsjärve põhjasetete koostis sõltub järvepõhja piirkonnast (Raukas, 2003). Kui järve 

põhjaosas erosioonialal võib leida liivast järvepõhja, kust lainetus peenemad setteosakesed 

ära kannab, siis järve kesk- ning lõunaosas ning läänekalda lähedal või leida suuremaid 

järvemuda akumuleerumise piirkondi. Selles uurimistöös kasutati setet, mis oli kogutud 

järve järve lõunapoolse kolmandiku piirilt, Võrtsjärve suurima saare Tondisaare lähedalt, 

kus leidub ühtlase konsistentsiga rohekaspruuni kolloidse tekstuuriga järvemuda (joonis 2). 

Võrtsjärve muda on suhteliselt suure savisisaldusega, mis raskendab selle kasutamist 

taimekasvatuses, eelkõige nõukatsetes, kuna läbikuivanud sete paakub ega märgu uuesti ka 

kastmisel (Sepp, 2019). Samuti võib Võrtsjärve muda kasutamisel taimede kasvumullas olla 

raskendatud fosfori omastamine taime poolt, kuna kõrge rauasisalduse tõttu on sete 

võimeline aeroobsetes tingimustes fosfori tahkesse vormi siduma (Sepp, 2019). Selles 

uurimuses sooviti Võrtsjärve setet väikeses osakaalus kasutada just sette savikuse tõttu, et 

lisada kohevale  putukasõnniku materjalile juurde kleepuvust ja plastilisust graanulimassi 

vormimiseks, samuti anda optimaalset tugevust kuivanud graanulile. 

 

 



 

16 

 

 

 

Joonis 2. Järvesette kogumine Võrtsjärvest 

Tondisaare lähedalt Willner-tüüpi 

settepuuriga (foto A.Kisand) 
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1.2  PUTUKASÕNNIK JA SELLE VÄÄRINDAMINE 

 

Pidevalt kasvava elanikkonna jaoks on vaja jätkusuutlikke lahendusi põllumajandussaaduste 

tootmiseks, vähendamaks põllumajanduse negatiivset keskkonnamõju (Houben et al. 2020). 

Viimaste aastate jooksul on aktuaalseks teemaks olnud söödavate putukate kasvatamine ning 

tarbimine ja seda on uurinud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) (Feng, 

2018). Putukakasvatus on saavutanud teaduslikku tähelepanu, sest putukaid peetakse 

loomasööda ja inimtoidu alternatiivseks ja jätkusuutlikuks toitaineallikaks (Rumbos et al. 

2020).   

Üheks sobivaks putukaliigiks tööstuslikus kasutamises ja kaubanduslikus tootmises on 

harilik jahumardikas (Tenebrio molitor L), kelle vastne, nn kollane jahuuss, on kuni 25 mm 

pikkune. On teada, et jahuussid on suure potentsiaaliga aina suureneva toidunõudluse 

katmisel, kuna nende kasvatamine on  kulutõhusam ja energiasäästlikum kui traditsiooniline 

loomakasvatus ja vesiviljelus. Jahuussi kasutatakse taimse biomassi muutmiseks valkudeks 

(Grau et al. 2017).  

Kuna nõudlus toitumise seisukohalt oluliste valkude ja lihatoodete järele peaks 2050. aastaks 

tõusma rohkem kui 75%, tuleb mõelda läbi kestlikud ja jätkusuutlikud alternatiivid 

tavapärastele valguallikatele, s.h. kariloomadele (Houben et al. 2020). Näiteks kulub 

putukate kasvatamiseks vähem vett ja nende kasvuhoonegaaside heitkogused tööstuses on 

hinnanguliselt madalamad kui liha tootmisel traditsioonilisel loomapidamisel (Blakstad, 

2021). Putukaid on võimalik kasvatada erinevates kohtades, tuua söödaallikale lähemale ー

näiteks toidujäätmete käitlemise hoone juurde või kalakasvanduse lähedusse ー vähendades 

transpordikulu (Specht et al. 2019). Putukate valguallikana kasutamise edendamine on 

suures osas ajendatud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) tööst, mis uurib 

putukate kasvatamise olulisust tulevase toiduallikana ja selle mitmekülgsust. Lisaks sellele, 

et putukate tootmine on alternatiivne valguallikas, annab see ise ka jäätmevoogu, mis 

koosneb kestadest ja putukate väljaheidetest, mida on võimalik kasutada põllukultuuride 

väetamiseks (Houben et al. 2020). 

Putukate tootmine oleks osa lahendusest üleminekul vastupidavamatele ja 

jätkusuutlikumatele toidu tootmisüsteemidele. Esiteks Euroopa Liidu tasandil tuleks 

putukate tootmine lisada riiklikesse strateegiatesse, mille eesmärk oleks edendada kohapeal 
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valgutootmist. Teiseks ringmajanduse põhimõtteid järgides aitaks putukakasvatus kaasa 

maapiirkondade edendamise, ühendades põllumajandus- ja toiduainete tarneahelaid (Hubert, 

2020). Jahuussidel on hea seedesüsteem, mis võimaldab lagundada ka toorligniini (nt 

nisuõled, riisiõled) kuni 41 - 49% ulatuses. Jahuussid toodavad oma biomassist ligikaudu 2 

- 3 korda putukasõnniku massi. Putukasõnnikut kui putukakasvatuse kõrvalsaadust oleks 

majanduslikult otstarbekas kasutada  põllumajanduses orgaanilise väetisena (He et al. 2021). 

Putukate tootmistegevus pakuks uudseid võimalusi nii põllupidajatele kui ka 

loomakasvatajatele, sest tootmistegevus suureneks ja muutuks mitmekülgsemaks, lisaks 

täieneksid sissetulekuallikad (Hubert, 2020).  

Putukate kasvatamiseks kasutatakse konteinereid, mis peavad olema valmistatud ohututest 

keemilistest materjalidest. Putukate tootmisel on oluline hoida neid suletud anumates ning 

andma neile võimaluse kaevumiseks (Insects ..., 2018). 

Liha tarbimise vähendamine on kasulik keskkonnale, tervisele ja majandusele, seetõttu on 

oluline leida alternatiive tootmises, see on ka üks põhjuseid, miks putukad on saanud 

teaduslikult tähelepanu (Feng, 2018). Mõeldakse aina enam, kuidas tulevikku toiduga 

kindlustada ja kaitsta põllumaad, selleks on vaja üleminekut jätkusuutlikule 

loomakasvatusele ja põllumajandusele. Putukakasvatust peetakse alternatiiviks 

loomakasvatusele, sest loomade pidamine nõuab rohkem põllumaa ressursse, puhta vee ja 

söötade poolest. Jahuussi vastsed on üheks alternatiiviks tavapärase toiduvalgu 

prognoositava puuduse lahendamiseks. Suure valgu-, lipiidi-, vitamiinisisalduse ja 

mineraalainete sisalduse tõttu peetakse jahuusse traditsiooniliste loomsete valguallikate 

asendajaks (Gkinali et al. 2022).  

Huvi tööstusliku putukakasvatuse vastu on viimastel aastatel kasvanud, sest otsitakse 

keemiliste taimekaitsevahendite kahjuliku keskkonnamõju minimaliseerimiseks 

alternatiivseid orgaanilisi väetisi (Przemieniecki et al. 2021). Tööstuslikus putukate 

tootmises on üheks kõrvalsaaduseks putukasõnnik, mis on madala niiskusesisaldusega ja 

sõmerja tekstuuriga, mida on võimalik kasutada orgaanilise väetisena nii põllumajanduses 

kui ka vesiviljelustööstuses (Blakstad, 2021).  

Jahuusside vastsetele on iseloomulik kõrge toiteväärtus ja biomassi kiire kasv. 

Põllumajanduse intensiivistamine suurendab mineraalväetiste ja keemiliste 

taimekaitsevahendite kasutamist, mille liigsus võib avaldada kahjulikke keskkonnamõjusid. 
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Siinkohal tuleks mõelda orgaaniliste väetiste kasutamisele, mis võib suurendada saaki ja 

vähendada taimede haigestumist, avaldamata kahjulikku mõju looduskeskkonnale. Lisaks 

võib orgaaniline putukasõnnik suurendada taimede vastupidavust stressile. (Przemieniecki 

et al. 2021). Peamiseks tegevusvaldkonnaks on putukate jätkusuutlike, roheliste ja 

looduslike toidukomponentide, sööda kui ka vastsete arendamine ja tootmine (Bugimine 

OÜ, 2022; lisa 4)). 

Eestis tegutsev ettevõte nimega Bugimine OÜ juhindub oma tegevuses motost „Toidame 

tulevikku“, mis osutab tänapäeva ühiskonna järjest kasvavale tarbijate nõudmisele 

jätkusuutliku tootmise ja kvaliteetse proteiini osas, nii kala- ja linnukasvatuses, 

loomapidamises kui ka inimeste toiduga varustamises (Bugimine OÜ). Nimi tuleb sõnast 

‘’bug mining’’ ehk tõlkes putukate kaevandamine, väga sarnaselt kõlab eestikeelse 

sõnaga‘’pugimine’’ ehk ‘’isuga söömist’’. Bugimine on putukapõhised söödakomponendid, 

mis on kasutusel mitmetes elutähtsates toiduaineahelates, peamiselt vesiviljelussektoris ja 

põllumajanduses. Söödakomponendid pakuvad toitainerikkaid valke ja aminohappeid 

sisaldavaid kõrge kontsentratsiooniga sööta (Bugimine OÜ, 2022).  

Putukasõnnikut võib nimetada sõnaga „frass“, mis tähendab inglise keeles „putukate 

väljaheide“ või „peened pulbritaolised jäätmed, mis on tekkinud putukate elutegevuse 

jäägina“. Põllumajandus- ja Toiduameti teavikus „Putukate juhend. 2021“ kirjeldatakse 

putukakasvatuse loomseid kõrvalsaaduseid järgmiselt: „Putukate pidamisel tekkivat jääki 

(sõnnik ja selles sisalduvad muud materjalid nagu surnud putukad, munad, seedimata 

substraadid jne) saab kasutada orgaaniliste väetiste või mullaparandajate tootmiseks, 

komposteerimiseks, biogaasi tootmiseks.“ 

Tuleviku toiduga kindlustatuse seisukohast on oluline maa (sh. mulla) jätkusuutlik 

kasutamine. Loomakasvatussektori võtmesõnadeks on kestlikkus ja terved loomad sh. 

kvaliteetne sööt. 2030. aastaks strateegia „Talust toidulauale“ kohaselt nähakse ette 50 % 

ulatuses väetiste kasutamise vähendamist baastaseme saavutamist juba kaheksa aasta pärast 

(2030.a.) (Talust taldrikule, 2020). Ka on rõhutatud, et tänaste tootmisviiside juures ei ole 

ükski põllumajandussüsteem võimeline täitma kõiki kestlikkuse kolme samba (majandus, 

ühiskond ja keskkond) eesmärke (Kärner, 2020). Seega on järgmiste aastate jooksul väga 

oluline mõelda läbi alternatiivsete väetiste allikad ning nende jõudmine uuesti põllule 

toidukultuuride väetamiseks (Kärner, 2020). 
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Jahuusside sõnnik võiks leida potentsiaalset kasutamist väetisena. Putukasõnnik on 100% 

looduslik väetis, mis on toitaineterikas ja millest taimed omastavad kergesti toiteelemente 

(Bugimine OÜ, 2020).  
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1.3  TATAR JA SELLE KASVATAMINE (AGROTEHNOLOOGIA) 

 

Tatar (Fagopyrum esculentum Möench) kuulub tatraliste (Polygonaceae) sugukonda ja 

tatarde (Fagopyrum) perekonda, mis sisaldab 21 erinevat tartaliiki. Tatra perekonda 

kuuluvad nii rabarber kui ka hapuoblikas (Campbell, 1997). Umbes 4000 aastat tagasi 

muudeti tatar põllukultuuriks Himaalaja mäestikus ning tänaseni on tatar leidnud igakülgset 

kasutamist paljudes riikides. Enim kasvatatud liigid on harilik tatar (Fagopyrum esculentum) 

ja tatar (Fagopyrum tataricum), mida kasvatatakse kõikidel mandritel tänu kõrgele 

ökoloogilisele kohanemisvõimele ja vähese toiteväärtusega tingimuste talumisel (Zhang et 

al. 2021). Euroopas hakati tatart kasvatama 15. sajandil ning Eestisse jõudis tatar 18. sajandil 

teadaolevalt Siberist (Mes… 2022). 

Tatar on toidukultuurina ja ka majanduslikus mõttes tähtsamaid põllukultuure vähestes 

riikides nagu Venemaa, Hiina, Ukraina, Poola ja Jaapan. Toiteväärtus on tatral kõrge, näiteks 

valgusisaldus 15 - 17%, mis on peaaegu sama kui kanamunal, 18 aminohapet, mis on 

asendamatu aminohappe lüsiini poolest, mida riisis ja nisus napib (Boglaienko, 2013).  

 

1.3.1 Agrotehnika 

 

Enne tatra külvi peab maa olema õigeaegselt ja hästi ettevalmistatud. Kasvupinnase 

ettevalmistamine algab sügisel, kui tehakse kõrrekoorimist, sügavusega 10 cm või rohkem, 

see tagab niiskuse säilimise mullas ja aitab ära hoida umbrohtude levikut põllul. Kevadel 

alustatakse tasanduskultiveerimisega koos äketega, et püsiks mulla kohevus ja väheneks 

veekadu mullas. Seejärel teostatakse viimane harimine enne tatra külvamist kultivaatoriga 

5-6 cm sügavuselt (Mihkelsoo, 2012).  

Tatra kasvatamisel tuleks silmas pidada külviaega, sest tatar on külmaõrn taim, seega 

külvatakse seda Eestis mai lõpus või juuni alguses, kui öökülmade oht on möödas. Tatar 

vajab head kobestatud mulda ning kasvatamiseks sobivad hästi soojenevad kergema 

lõimisega mullad, soodne mulla temperatuur külvamiseks on alates 8°C. Kultuur talub 

happelist mulda ning võib seal edukalt kasvada (Annuk, 2018). Tatra kasvatamiseks sobivad 

nii saviliiv- ja liivsavimuld kui ka turvasmuld (Pent, 2017).  

Tavapärane külvisügavus on 5 - 6 cm, sest hilise külviaja tõttu võib mulla pindmine kiht olla 

kuivanud. Raskema ja märjema mulla puhul võib külvata 4-5 cm sügavusele ja kuiva mulla 
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puhul lausa 7-8 cm sügavusele. Tuleks jälgida kindlat külvisügavust, sest madal 

külvisügavus võib mõjutada tärkamist ja areng võib taimel olla ebaühtlane, mistõttu võib 

see mõjutada ka saagikust (Pent, 2016). Tatart võib külvata tavalises reavahes kui ka laiema 

reavahega,  laiema reavahe puhul on tatrataimed head konkurendid umbrohule (Hore, Rathi. 

2002).  

Tatra seemned idanevad soojas mullas juba 3 - 5 päeva pärast peale külvi ning 8-10 päeva 

pärast on näha kahe lehega tõusmeid. Õitsemine algab 20 - 28 päeva pärast peale tärkamist, 

edasi hakkavad õitsema ka tekkinud kõrvalvõsud. Tolmendatud õitest hakkab moodustama 

täissuuruses vili (terad) ning vilja küpsemiseks kulub aega veel kuni 2 nädalat (Mihkelsoo, 

2012). Tatar on niiskusenõudlik kultuur, eriti õitsemise ja viljade valmimise ajal. Vett vajab 

tatar kogu kasvuperioodi ajal, sest üheaegselt toimub taimel vegetatiivkasv, õitsemine ja 

viljade moodustamine (Mes… 2022). Mulla niiskustase on oluline, sest see tagab taimede 

kasvu ja saagikuse. Kui niiskust on vähe, on tatar tundlik kõrgete temperatuuride ja tuulte 

suhtes, see võib kiiresti viia õite närbumiseni. Tatra viljad on helekollased, kolmetahulised 

ja teravate äärtega pähklid, mis on kaetud tumepruunide (kastanipruuni) kestadega. Õied on 

valkjasroosad kobarad, mis on peamiselt mesilastele ja kimalastele heaks meetaimeks 

(Campbell, 1997).  

Põllumajandusameti 2020. aasta tegevuskava aruande kohaselt on tatra kasvupind 

suurenenud, sest kultuuri on hakatud kasutama vahekultuurina. Tatra kasvupind 2017. aastal 

oli 5278 hektarit ning 2021. aastal oli tatra kasvupind 5961 hektarit (Tabel 1). 

Põllumajandusameti andmetel kasvatati tatart mahepõllumajanduslikes ettevõtetes 

2021.aastal kokku 5415,92 hektarit, mis näitab seda, et peamiselt kasvatavad Eestis tatart 

mahetootjad. 

Tabel 1. Tatra kasvupind Eestis 2016 - 2021. aastal 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

*Tatra kasvupind 

kogu Eesti, ha 

3085 5278 2909 1652 3293 5961 

**Maheviljelus 

kogu Eesti, ha 

2383,41 3812,49 2262,31 1172,11 2760,67 5415,92 

*Statistikaamet, 2022 (http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx) 

**Põllumajandus- ja toiduamet, 2022 (https://pta.agri.ee/) 

  

http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx
https://pta.agri.ee/
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1.3.2 Tatra väetamine  

 

Tatart peetakse üheks tähtsamaks ja toitvamaks põllukultuuriks, millel on hea 

kohanemisõime ebasoodsate kasvutingimustega ja lühike kasvuaeg (Li & Zhang, 2010). 

Näiteks hõivab tatar Himaalaja mäestiku haritavast maast umbes 70% ning kultuuri peetakse 

üheks tähtsamaks ja toitvamaks viljaks, mida suvekuudel kasvatada (Sharma, 2005).  

Tatar on vähenõudlik kultuur, kuid väetamisvajadus sõltub siiski mullastikust. Näiteks ei 

talu taim suurt kogust lämmastikväetist ning selle ebasobiv kasutamine võib põhjustada 

umbrohu teket, soodustada liigset vegetatiivset kasvu, võib põhjustada lamandumist ja 

vähendada seemnete teket, mis omakorda mõjutab tatra saaki (Björkman, 2009, Robinson, 

1980). Tavaliselt vajab tatar lämmastikväetist liivasel mullal kasvades või siis, kui teda 

kasvatatakse mõne muu kui liblikõielise kultuuti järel. Tatar talub hästi mulla happesust ning 

võib edukalt kasvada mullas, mille pH on vahemikus 5 - 7,5, kuid piisav pH vajadus on 5,4 

- 6 (Tamm et al. 2016, Björkman, 2009). Hästi sobib kultuuri kasvatada põllumaal, mis on 

pikka aega olnud rohumaa (Tamm et al. 2016).  

Lämmastik on taimekasvatuses üks olulisemaid toiteelemente, kuna see mõjutab taime üldist 

kasvu, mõjutades lehtede arengut ja fotosünteesi efektiivsust, selle puudus pärsib 

põllukultuuride kasvu ja fotosünteesi ning on seetõttu saagi ja kvaliteedi languse peamiseks 

põhjuseks. Lämmastikuga väetamine vähendab lämmastiku vabanemist lehtedest pärast 

õitsemist, aeglustab lehtede vananemist, säilitab kõrgema fotosünteesi kiiruse ja annab 

süsivesikuid tatrateradele (Fang et al. 2018). 

 

1.3.4 Koristamine 

 

Tatra suure lehemassi tõttu võib koristus olla suhteliselt problemaatiline ning taime 

kasvamine ei lõppe enne sügiskülmasid. Vilja on lihtsam koristada pärast esimesi 

öökülmasid, siis on taimed muutnud kuivemaks ja lehemass on vähenenud. Õigest 

koristusajast annab märku taime tumenev värvus (Tamm et al. 2016). Saak tuleks enne suuri 

sügisvihmasid ära koristada, sest muidu põld läheb pehmeks (Mihkelsoo, 2012). Valmimise 

ühtlikus sõltub ka sordist, kuid koristamisega võiks alustada siis, kui ⅔ saagist on valminud 

(Tamm et al. 2016). Kui saagikoristus hilineb, võivad seemned tuule tõttu laiali lenduda ja 

maha kukkuda (Hore & Rathi 2002). 
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Koristamine toimub tavaliselt tatra seemned peavad olema hästi kuivatatud, sest valminud 

seemned mis on saanud niiskust võivad hakata uuesti idanema, sest seemnetel on elujõulised 

omadused kasvamiseks (Hore & Rathi 2002). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Uurimuse käigus viidi läbi tatra kasvukatse Kuusiku katsekeskuses  2021. a. Uuritava 

väetisena kasutati putukasõnnikut (Bugimine OÜ) puistena või graanulitena, viimaste 

valmistamiseks kasutati sideainena järvesetet. Võrdlusväetisena kasutati mineraalväetist. 

Järgnevalt kirjeldatakse lähemalt nii kasutatud väetisi, graanulite valmistamist, katsepõlde, 

katseplaani, agrotehnilisi võtteid ning katseandmestiku kogumise ja statistilise 

andmetöötluse metoodikat. 

 

2.1 Katses kasutatud väetised 

 

Katses kasutati 100% orgaanilist väetist ’’Bugimine’’ (Joonis 3), tegemist on 

putukasõnnikuga, mis on saadud putukate kasvatamise käigus kõrvalsaadusena: orgaanilised 

jäägid töödeldakse putukate poolt ümber keskkonnasõbralikuks väetiseks (Tabel 2). 

Orgaaniline putukasõnnik sobib mahepõllumajandusse taimede saagikuse tõstmiseks ja 

vastupidavuse tagamiseks, sest vastsete toiduallikad on kontrollitud. Putukasõnnik sisaldab 

kitiini, mis parandab mulla seisundit ja tagab kasulike mullaorganismide arvukuse. Kitiini 

lagundamine toimub omavahelisel toimel, kus osalevad mullas bakterid, mikroorganismid, 

seened ja taimed. Lagundamise tulemusel tekib mulda bioaktiivseid aineid, suhkruid ja 

aminohappeid, mida taim saab koheselt omastada. Orgaaniline väetis on peene struktuuriga, 

mida on hea kasutada kõikides taime kasvufaasides (Bugimine OÜ).  

 

Joonis 3. Bugimine OÜ putukasõnnik (2022). (https://bugimine.com/et/toode/fertilizer/).  

https://bugimine.com/et/toode/fertilizer/


 

26 

 

Tabel 2. Putukasõnniku keemiline koostis (Bugimine OÜ andmetel). 

Koostis Putukasõnnik 

Orgaaniliste ainete hulk (%, 

kuivkaalust) 

93 

Üldlämmastik (Nüld) (%, KA) 3 

Üldfosfor (Püld) ( %, KA) 1 

Üldkaalium (Küld) ( %, KA) 1 

Üldkaltsium (Caüld) (%, KA) 0,4 

Üldmagneesium (Mgüld) (%, KA)  0,5 

Üldväävel (Süld) (%, KA) 0,22 

pH 5,3-5,8 

 

Antud väetist kasutati väetamiseks nii puistena kui ka granuleeritud kujul. Graanulite 

tegemiseks segati putukasõnnik kokku järvesettega. Järvesetet kasutati kleepainena. 

Putukasõnnikule lisati graanulimaterjali valmistamiseks segu kahe järve settest; segu 

sisaldas 43,7060 kg Lüllemäe Köstrejärve setet, mis oli kogutud 23.09.2020,  ja 6,6472 kg 

Võrtsjärve setet.  

Võrdluseks kasutati katses YaraMila NPK(S) 18-11-13(7) mineraalväetist, mis on 

kompleksne NPKS-väetis mikroelementidega teravilja ja näiteks rapsi kasvatamiseks. 

Tegemist on suure lämmastikusisaldusega väetisega, mis sobib hästi kevadiseks 

kasutamiseks.  

 

 

2.2 Väetisegraanulite valmistamine 

 

Väetisegraanulite materjal segati kokku Bugimine OÜ putukasõnnikust ning järvesettest. 

Järvesetet lisati graanulitesse sideaineks (joonis 4. A, B).  Graanulid valmistati eesmärgiga 



 

27 

 

aeglustada toitainete vabanemist putukasõnnikust, et tagada taimele võimalikult ühtlane 

toitainetega varustatus kasvuperioodil.  

Eelkatsetes valmistati putukasõnnikugraanuleid, lisades erinevas osakaalus kas Võrtsjärve 

setet või Köstrejärve setet (väikejärv Lõuna-Eestis Karula piirkonnas). Eelkatsetes hinnati 

seda, millises üldkoguses peaks putukasõnnikule järvesetet lisama, et materjal poleks 

graanulite moodustamiseks liiga vedel ega liiga kuiv. Homogeniseeritud järvemuda, mis 

koguti pindmisest 20-30 cm sügavusest settekihist ja sisaldas proovivõtu eripära tõttu ka 

settelasundi  kohal asetsenud kuni 3 cm paksust veekihti,  oli ise väga vedel, sellest üle 90 

% moodustas vesi. Võib tuua sellise võrdluse, et viskoossuselt oli homogeniseeritud 

järvesete keefirilaadse konsistentsiga, värvilt aga rohekashall või must.  

Eelkatsest saadud kuivatatud graanulitega viidi läbi ka graanulite lagunemise katse, 

hindamaks, milline peaks olema savikama sette (Võrtsjärve sete) osakaal settesegus, et 

settegraanulid märgudes laguneksid mõõduka kiirusega, tagamaks putukasõnnikus 

sisalduvate toitainete aeglast vabanemist. Ainult Võrtsjärve settelisandiga 

putukasõnnikugraanulid olid üsna kõvad ning lagunesid vees aeglaselt, kuna Võrtsjärve sete 

oli üsna savikas. Savikas sete muutub kuivades kõvaks ega märgu hiljem kergesti. Seevastu 

ainult Köstrejärve settelisandiga graanulid lagunesid vees väga kergesti, mis viitas 

võimalusele, et selline graanul laguneb ka mullas liiga kiiresti ning võib sademete mõjul 

kiiremini mullast välja uhutud saada. Optimaalse setete segu puhul oli graanul võimeline 

märguma ning lagunes vees mõõduka kiirusega.  

Eelkatsete põhjal otsustasime putukasõnniku graanulitesse sideaineks lisada segu kahest 

järvesettest: Võrtsjärve settest ja Köstrejärve settest. Graanulimaterjali jaoks segati seega 

kokku 49 kilogrammi järvesetteid (märgkaal), mis koosnes 13,4% ulatuses Võrtsjärve settest 

ja 86,6% ulatuses Köstrejärve settest. Settesegu tegemiseks vajati 16 kg putukasõnnikut, 

kokku tekkis graanulimaterjali 65 kilogrammi. Edasi toimus komponentide 

homogeniseerimine, kus kasutasime nii käsitsi segamist (joonis 5) kui ka parema tulemuse 

saavutamiseks segutrelli (joonis 6). Tulemuseks saadi paraja konsistentsiga segu, mida läbi 

sõelaaukude ja hakklihamasina graanuliteks pressiti (joonis 7). Järgmine etapp oli graanulite 

kuivatamine: graanulid laotati õhukese kihina küpsetuspaberile ja kuivatati 

kondensatsioonkuivatis 45 ℃ juures 48 tundi (joonis 8,9).  
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Peale kuivatamist jäi alles 18,65 kg ehk 28,6% algsest märja graanuli kaalust, sest kuivamise 

käigus aurustus järvesettes sisaldunud vesi (71,4% märjast graanulimaterjalist). Kuivas 

graanulis oli putukasõnnikut 85,8%, ülejäänu moodustas sideaine ehk järvesette kuivkaal 

(14,2%). Kui graanulid kuivatatud, toimus vastavalt katselappidele nende kaalumine ning 

kottidesse panemine.  

 

  

A ja B.  

Joonis 4. A. Järvesetete kokkusegamine.  

B. putukasõnniku lisamine (autori fotod) 

Joonis 5. Järvesette ja putukasõnniku segu 

käsitsi homogeniseerimine graanulimaterjali 

valmistamiseks. 
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Joonis 6. Järvesette ja putukasõnniku segu 

homogeniseerimine segutrelliga 

graanulimaterjali valmistamiseks (foto A. 

Kisand) 

Joonis 7. Graanulite valmistamine niiskest 

järvesette-putukasõnniku massist (Foto A.)  

 

 

 

Joonis 8. Sette ja putukasõnniku graanulite 

kuivatamine kondensatsioonkuivatis (autori 

foto). 

Joonis 9. Kuivanud järvesette-putukasõnniku 

graanulid (foto A. Kisand) 
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2.3  Põldkatse asukoht 

Kuusiku katsekeskus asub Rapla maakonnas (joonis 10; lisa 2). 

 

Joonis 10. Põllumajanduskeskuse ja Kuusiku katsekeskuse asukohad (Kuusiku 

põllumajanduskeskuse kodulehe foto). (https://pmk.agri.ee/et/katsekeskused/Kuusiku-

pollumajanduspark) 

 

 

2.4  Katsepõllu iseloomustus (mullastik) 

 

Planeeritud katsekohas on leostunud (Ko) ja rähksed (K) mullad. Katsepõllu mullastiku 

lõimis on valdavalt v૦ 1ls30-75/r2ls, huumushorisondi tüsedus (A) kuni 25 cm.  Katsepõllul 

kasvatati eelneva kultuurina hernest, mis jättis mulda 25 t lämmastikku hektari kohta, sellest 

tulenevalt sai arvutatud ka putukasõnniku puistenormid ning putukasõnniku- ja 

järvesettegraanulite kogused.  

https://pmk.agri.ee/et/katsekeskused/Kuusiku-pollumajanduspark
https://pmk.agri.ee/et/katsekeskused/Kuusiku-pollumajanduspark
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2.5  Katseplaan 

 

Tatra põldkatses kasutati kahte erinevat lämmastikunormi: kõrgem norm 90 kg N/ha ja 

madalam norm 60 kg N/ha. Kuna katsepõllul oli eelneva kultuurina kasvatatud hernest, mis 

jättis mulda ette juba 25 kg N/ha, siis putukasõnnikut lisati järgneva arvestusega: madala 

normi puhul 35 kg N/ha, kõrgema normi puhul 65 kg N/ha. Putukasõnnikut lisati vastavates 

kogustes kas puistena või graanulitena.  

Graanulikoguste arvutamisel võeti eelduseks, et kuigi järvesete ise sisaldab mõningal määral 

taime toitaineid, on vastavad kogused oluliselt väiksemad kui graanulites kasutatavas 

putukasõnnikus. Seetõttu tehti väetisnormi arvutused nii puiste kui graanulite puhul vaid 

putukasõnniku põhjal, täpsemalt selle lämmastikusisalduse alusel. Graanulite kaaluliste 

koguste arvutamisel võeti arvesse putukasõnniku osakaalu graanuli kaalust. Madalama N-

normiga katselappidele (ühe katselapi suurus 10 m2) pandi 1,46 kg graanuleid, kõrgema N-

normiga katselappidele 2,71 kg graanuleid (joonis 11). Kuna igat katsevarianti oli neljas 

korduses, kulus madalama N-normiga katselappidele kokku 5,83 kg graanuleid, kõrgema N-

normiga katselappidele 10,82 kg.  

Katsealal olid kontroll-katselapid, millele väetist ei lisatud,  ning võrdluseks ka katselapid, 

millele lisati mineraalväetist. Katse planeeriti randomiseeritult neljas korduses, kokku oli 

katses 24 katselappi (joonis 12, 13).  

Variandid: 

K – kontroll 

NPK(S) – mineraalväetisega, 60 kg N/ha  

G35 –  graanul, 35 kg N/ha 

GR65 – graanul, 65 kg N/ha 

P35 – puiste vaglasõnnik, 35 kg N/ha 

Pu65 – puiste vaglasõnnik, 65 kg N/ha 
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mets 1 2 3 4 

 GR65_1 K1 Pu65_3 P35_4 

 P35_1 NPK(S)_2 NPK(S)_3 GR65_4 

tee G35_1 GR65_2 K2 Pu65_4 

 Pu65_1 NPK(S)_1 GR65_3 G35_4 

 P35_2 G35_2 P35_3 K4 

 K3 Pu65_2 NPK(S)_4 G35_3 

park     

Joonis 11. Katseskeem, randomiseeritud kordustega. 

 

 

 

Joonis 12. Põldkatse üldvaade Kuusikul (autori foto) 
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Joonis 13. Põldkatse 21. juunil 2021, vaade tee poolt (foto A. Kisand). 

 

 

2.6 Agrotehnika 

 

Katsepõllul kasvatati eelmisel aastal hernest, mis sügisel künti sisse. Kevadel alustati 

põllutöödega, kus vahetult enne külvi kultiveeriti küntud põld kultivaatoriga 5-6 cm 

sügavuselt. Tatra külvamise päeval, 31. mail,- valmistati ette katselapid ning külvati 

seemned katsekülvikuga Zürn. Tatra kasvuajal toimus ridade vahelt käsitsi kõplamine. Saak 

koristati 16. septembril katsekombainiga Haldrup, seejärel kuivatati tatraseemned ja sõeluti 

käsitsi. 

 

2.7 Proovide kogumine ja analüüsimeetodid 

 

Kasvuajal hinnati visuaalselt kultuuri kasvu ja jälgiti kõikide katsevariantide erinevusi. 

Mullaproovid võeti enne külvi 31. mail 2021. aastal ning pärast saagikoristust eraldi igalt 

katselapilt (17.09). Analüüsiti mulla toiteelementide sisaldust N - lämmastik, P - fosfor , K 

- kaalium, Ca - kaltsium, Mg - magneesium, pHKCl. Pärast mullaproovide kogumist proovid 
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kuivatati ja sõeluti läbi 2 mm avaga sõela. Muldadest määrati liikuvad fosfor, kaalium, 

kaltsium ja magneesium Mehlich-3 meetodil (Mechlich-3 extraction protocol 2016). 

Orgaaniline süsinik ja üldlämmastik määrati kuivpõletusmeetodil elementanalüsaatoril 

varioMAX CNS (Dumas meetod) ning mulla pH määrati 1M KCl lahusest (1:2,5) pH-

meetriga.  

Taimse varise proovid kuivatati esimalt kondensatsioonkuivatis 45-50 ⁰C juures, seejärel 

proovid jahvatati Retch GM 200 veskiga peeneks ja neist määrati N, P, K, Ca ja Mg sisaldus. 

Selleks proov esmalt tuhastati väävelhappega (OAC, 1990), seejärel määrati P, K, Ca ja Mg 

sisaldus aatomemissioon spektromeetriga (MP-AES 4100, Agilent, Santa Clara, CA, USA) 

ning üldlämmastik ja orgaaniline süsinik määrati sarnaselt mullaproovidele.  

Esimene taimekasvu hindamine toimus 21. juunil ning tatra õitsemise hindamine toimus 30. 

juunil. Saak koristati katsekombainiga Haldrup 15.09.2021,- igalt katselapilt eraldi. Hiljem 

toimus  kuivatamine,- kuivatis riidekottides. Kuivatatud tatraseemned puhastati 

käsisõeltega. Kuivatatud saagist määrati korduste keskmisena 1000 seemne mass ja 

mahukaal. Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli laboris. 1000 massi määramiseks 

kasutati Contador seemne loendurit puhastatud seemnete loendamiseks. Seadmel 

kasutatakse erinevaid konteinereid vastavalt seemnete suurusele. Mahumass leiti PERTEN 

AM 5200-A abil, kus süsteemi tööpõhimõtteks on lähisinfrapunase kiirguse hajumise 

analüüs ehk meetodi abil on võimalik kiiresti töödelda ka väikesemahulisi proovi koguseid.  

 

 

2.8  Lehtede SPAD näit ja kasvu hindamine hindepallides 

 

Lehtede SPAD näitu mõõdeti vegetatsiooniperioodil 21. juunil, 2021. aastal. Selle 

mõõtmiseks kasutati klorofüllimõõtjat SPAD-502 (tootja Konica Minolta, INC), mis annab 

numbrilise näidu vastavalt lehtede klorofülli sisaldusele ning seeläbi viitab kaudselt 

toitainete omastamisele. Klorofüllimõõtja mõõdab valguse neeldumist lainepikkuste 

vahemikus 650-750 nm. Lämmastik ja magneesium on olulised elemendid klorofülli 

moodustamisel. Klorofüllisisalduse tõlgendamisel kasutatakse korrelatsiooni SPAD näidu 

ning lämmastiku ja magneesiumi sisaldusega lehtedes, et selgitada taimede 

toiteelementidega varustatust. Näitude määramiseks kasutati iga katsevariandi taimedelt 

terveid ja haigustunnusteta lehti võrse ülemisest osast. Määramine viidi läbi iga katselapi 

puhul viiel lehel,  igal lehel tehti neli kordusmõõtmist. Leiti korduste aritmeetiline keskmine. 
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2.9 Katseperioodi ilmastik 

 

Ilmastikuandmed pärinevad nii Keskkonnaagentuurilt kui ka Kuusiku 

meteoroloogiajaamast, mis asub katsepõllust 2 km kaugusel. 2021.-a keskmine temperatuur 

tatra aktiivse kasvu ajal (juuni - august) oli kõrgem (18,3˚C)  võrrelduna 2005.-2020.a 

keskmise temperatuuriga (16,8 ˚C). Keskmine sademete hulk 2021.a tatra aktiivse 

kasvuperioodi jooksul (juuni - august) oli väiksem (25,9mm) kui eelneva 16 aasta keskmine 

sademete hulk samal perioodil (79,8mm). Sademetevaene aeg oli tatra kasvufaasi alguses, 

kus sademeid oli keskmiselt 12,6 mm. Keskmiseks temperatuuriks oli 18,7˚C. Kõige kõrgem 

keskmine temperatuur oli juulis (20,6˚C) I dekaadil (Tabel 3.) 

 

Tabel 3.  Keskmine õhutemperatuur (˚C) ja sademete keskmine (mm) Kuusikul 2021. aastal 

mai - september. Allikas: Kuusiku meteoroloogiajaam. (http://www.ilmateenistus.ee/).  

Kuu Dekaa
d 

2021.a 
Keskmine 
temp. (˚C) 

Max.
temp 
(˚C) 

Min.
temp 
(˚C) 

2021.a 
Sademe
d mm. 

2005 - 2020.a 
sademete 

summa, mm 

2005 - 2020.a 
keskmine 

temp 
˚C 

 I.dek 6,13 22,3 -2 30,1  
42,6 

 

Mai II.dek 14,17 26,6 3,2 15,8 11,11 ˚C 

 III.dek 10,327 17 0 19,1  

 I.dek 16,56 25,4 4,7 19,9  
71,0 

 

Juuni II.dek 17,8 30,3 5,4 8,8 14,9 ˚C 

 III.dek 21,77 32,1 11,8 9,6  

 I.dek 22,22 31,9 11,1 21,1  
67,3 

 

Juuli II.dek 21,42 32,3 8,7 5,6 17,5 ˚C 

 III.dek 18,527 31 6,6 36,9  

 I.dek 16,24 22,7 4 34,9  
101,0 

 

August II.dek 16,4 24,2 9,4 58,1 16,2 ˚C 

 III.dek 13,909 22,6 7,8 38,4  

 I.dek 12,45 20,4 1,1 4,4  
66,0 

 

September II.dek 10,14 23,3 0,3 14,5 12 ˚C 

 III.dek 7,93 14,8 -1,1 13,4  

 

 

http://www.ilmateenistus.ee/
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2.10 Statistiline andmetöötlus 

 

Väetuskatse variantide vahelist väetiste mõju usutavust hinnati 95%-lisel olulisusnivool 

ühefaktorilise dispersioonanalüüsiga (ANOVA, Fisher LSD post-hoc test). Arvutati 

piirdiferentsid LSD (Least Significant Difference). Parameetrite vaheliste korrelatsioonide 

leidmiseks teostati Spearmani astakkorrelatsioonanalüüs. Andmete töötlemiseks kasutati 

statistikaprogrammi Rstudio 1.3.1093 (R Core Team, 2019). 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1  Taimekasvu üldine hinnang 

 

Taimede kasvu hindamisel 21. juunil 2021.a olid osad variandid kasvatanud lopsakama 

taimiku (joonis 14). Variandid, milles kasutasime mineraalväetist ja putukasõnniku puistena 

laotatuna kasvasid taimed lopsakamalt ja said hindamise käigus kõrgemad hindepallid. 

Mineraalväetise ja töötlemata putukasõnnik mõjutasid taimede kasvu esimese kasvamise 

tsükli ajal positiivselt, kuigi taimede kasvu eelis ei kajastanud enam saagi andmetes.  

Hindepallide statistiliselt usutav erinevus ilmnes siiski vaid kontrollvariandi ja 

mineraalväetise lisandiga variandi  ning kontrollvariandi ja putukasõnniku kõrgema normiga 

puistevariandi vahel. Kuigi ka teised väetusvariandid andsid kõrgema keskmise hinde kui 

kontrollvariandi puhul, ei olnud see erinevus statistiliselt oluline.  

Muuhulgas on tatar tuntud kui hea vahekultuurina ning võimeline omastama taimedele 

raskesti omastatavat mullafosforit ning muutma needjärgnevatele kultuuridele 

kättesaadavamaks (Talgre, 2018). 

 

 

Joonis 14. Taimekasvu üldine hinnang hindepallides (21.06.2021).  (ANOVA, Fisher LSD 

test) (a, b, c … – statistiliselt oluline erinevus, p<0,05).  
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Hindepallid: 1 pall – taimede kasv on tagasihoidlik, taimed on kasvus kängus, lehed 

helerohelised. 5 palli – taimed on lopsakad, lehtede värvus on katsekultuurile omaselt 

roheline, taimed on arenenud normaalselt. 

 

Teisel taimede kasvu hindamisel (24.07.2021.a) olid kõik peale kontrollvariandi kasvatanud 

lopsakama taimiku (joonis 15). Variandid, milles kasutati suuremas koguses putukasõnnikut 

puistena laotatult (Pu65) ja kõrgema normiga graanulvarianti (Gr65), kasvasid taimed 

lopsakamalt ja said hindamise käigus kõrgemad hindepallid. Taimedel olid rohelised lehed 

ja tugevad varred, ei esinenud väljavenimist. Kontrollvariandi puhul oli märgata lehtede 

kollasust ning taimevarte tagasihoidliku kasvu. Hindepallide statistiliselt usutav erinevus 

ilmnes kontrollvariandi ja putukasõnniku kõrgema normiga puistevariandi vahel ning 

kontrollvariandi ja kõrgema normiga graanulvariandi vahel. Lisaks andsid teised 

väetusvariandid kõrgema keskmise hinde kui kontrollvariandi puhul. Mineraalväetis puhul 

oli märgata ebaühtlases kõrguses taimi (Lisa 3 joonis 2).  

 

 

Joonis 15. Taimekasvu üldine hinnang hindepallides (24.07.2021). (ANOVA, Fisher LSD 

test) (a, b, c … – statistiliselt oluline erinevus, p<0,05).  

Hindepallid: 1 pall – taimede kasv on tagasihoidlik, taimed on kasvus kängus, lehed 

helerohelised. 5 palli – taimed on lopsakad, lehtede värvus on katsekultuurile omaselt 

roheline, taimed on arenenud normaalselt.  
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Võrreldes esimese taimede hindamise vaatlusega on kõrgema normiga puistevariandi (Pu65) 

tulemus jäänud samaks ning võib järeldada, et kasv on taimedel olnud stabiilne ning 34 

päevase hindamisvahega on taimed endiselt tugevad ja rohelised. Mineraalväetise puhul on 

hindepallid langenud 4,6 pallilt 4,1 peale, millest võib järeldada, et taimed kasvasid 

ebaühtlaselt ja esimese vaatluse ajal olid taimed kiiremini kasvuga kui teised katsevariandid. 

 

3.2 Klorofüllisisaldus 

 

Samal perioodil (21.juunil 2021.a) viidi läbi lehtede klorofüllisisalduse mõõtmine, mis on 

indikatsiooniks taimede lämmastiktoitumisele; SPAD näitajad varieerusid vahemikus 41 – 

43 ühikut ning katsevariantide vahel usutavat erinevust ei esinenud (joonis 16). Klorofülli 

tuntakse kui üldsist fotosünteesi aktiivsuse ja valgusenergia muundamise efektiivsuse ja 

energiaülekande näitajat (Witkowicz et al. 2021). Ebasoodne kasvukeskkond näiteks kõrge 

temperatuur (kuumus) võivad stressist põhjustatud kahjustused vähendada rohelise taime 

üldist fotosünteesivõimet, fotosüntees aitab kaasa taime kasvule ja arengule (Ashraf, 2013). 

Võrreldes Witkowicz et al. (2021) katsega, kus külvieelselt leotati seemneid (PGP -

taimekasvu soodustavate ainete) vesilahuses (merevetikad Ecklonia maxima) leiti klorofülli 

sisaldus (SPAD väärtus) taimede lehtedes 2017. aastal oluliselt kõrgemana 42,3, kui aastatel 

2016 ja 2018, kus SPAD väärtused jäid (41,7 ja 41,6). Kuusiku põldkatse tulemusel saadud 

SPAD näidud olid kirjanduses mainituga võrreldes sarnased: klorofülli sisaldus varieerus 

vahemikus 40,9 - 43,2 SPAD ühikut, kuid statistilist usutavat erinevust katsevariantide vahel 

ei esinenud.  
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Joonis 16. Tatra lehtede SPAD näitaja erinevate väetusrežiimide korral. Vertikaaljooned 

tulpadel näitavad keskmist standardhälvet. (ANOVA, Fisher LSD test) (a, b, c … – 

statistiliselt oluline erinevus, p<0,05). 

 

Kuna tatar on vähenõudlik kultuur ja väga hea toiteelementide kasutaja, siis võib teha 

järelduse, et üldjoontes olid loodud kultuurile kasvamiseks soodsad tingimused. Soe ilmastik 

soodustas tatra kasvamist, toiteelemente oli piisavalt ja tatra lehed olid rohelised kuni 

koristamiseni. Ainuke taimekasvu limiteeriv faktor võis olla sademete vähesus (Tabel 3.) 

 

3.3 Taimede õitsemise hindamine 

 

Tatra esimesi õiekobaraid oli märgata juba 23.juunil (Lisa 3.). Tatar on õitsemisefaasis mitu 

nädalat, andes nektarit ja meelitades ligi olulisi tolmeldajaid, vajab risttolmlemiseks 

putukaid ja tuult (Boglaienko, 2013). Üks tatravars, kuhu moodustuvad õisikud võib kanda 

500 - 1500 õit, kuid saagikus võib olla kõigest 100 tatratera (Yuxi et al. …). Õitsemise 

hindamist tehti kolmel korral 30.juuni, 24.juuli ja 31.august (joonis 17). 
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Joonis 17. Õitsemise hindamine vaatluste kaupa.  

 

Taimede õitsemise hindamine hindepallides 

Taimede õitsemist hinnati 3 korral, 30. juuni, 24.juuli ja 31.august. Õitsemise hindamine 

toimus hindepallides 1 - 5 palli. 1 - õied puuduvad või on minimaalsel määral; 2 - kasin, õisi 

vähe, õied on suletud; 3 - keskpärane, õienupud nähtavad, õied avanemas, kuid enamasti 

suletud; 4 - arvukalt õisi, võivad olla veidi suletud, tekib juurde; 5 - suurepärane, õisi palju, 

õisi juurde tekkimas, ühtlase kasvuga.   
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Esimesel vaatlusel (30.juuni) hindepallide statistiline usutav erinevus ilmnes 

kontrollvariandi ja putukasõnniku kõrgema normiga puistevariandi vahel (joonis 18).  

 

Joonis 18.  Tatra õitsemise esimene hindamine (30.juuni 2022.a) erinevate väetusrežiimide 

korral. (ANOVA, Fisher LSD test) (a, b, c … – statistiliselt oluline erinevus, p<0,05).  

 

Teisel vaatluspäeval (24.juuli) katsevariantide vahel statistiliselt usutavat hindepallide 

erinevust ei ilmnenud (joonis 19). Kolmandal vaatlusel esines statistiliselt usutav erinevus 

kontrollvariandi ja kolme väetusvariandi vahel (Pu65, G35 ja Gr65) (joonis 20). Õitsemise 

hindepallide kõikide vaatluskordade keskmine väärtus moodustas putukasõnniku kõrgema 

normiga puistevariandi puhul kõige enam õiekobaraid (keskmiseks tulemuseks 4,3 

hindepalli), järgnesid väiksema ja suurema normiga putukasõnnikugraanulite 

väetusvariandid (4,2 ja 4,0 hindepalli). Siiski polnud need erinevused katsevariantide vahel 

statistiliselt olulised.  Tatra tootlikus on suuresti seotud õisikute ja õite arvuga ühel taimel 

ning olulisteks tolmukandjateks peetakse mesilasi, kelle tegevuse tulemusel saadakse tatra 

täisterad ehk saak (Grażyna & Jan, 2004).  
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Joonis 19.  Tatra õitsemise teine hindamine (30.juuni 2022.a) erinevate väetusrežiimide 

korral. (ANOVA, Fisher LSD test) (a, b, c … – statistiliselt oluline erinevus, p<0,05).  

 

 

Joonis 20. Tatra õitsemise kolmas hindamine (31.august 2022.a) erinevate väetusrežiimide 

korral. (ANOVA, Fisher SD test) (a, b, c … – statistiliselt oluline erinevus, p<0,05).  
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3.4 Saak ja selle kvaliteet  

 

3.4.1 1000 seemne mass 

 

Seemnete massidele olid kontrollvariandist, mille puhul väetist ei lisatud,  usutavalt  

erinevad väetusvariandid P35, G35 ja Gr65 (joonis 21). Bavec, (2007) andmetel on 1000 

seemne normaalne mass vahemikus 18 - 32 grammi.  Ka olid 2021.a. ilmastikutingimused 

tatra kasvuks ebasoodsad: sademete hulk oli tavapärasest väiksem ning õhutemperatuurid 

kõrgemad (sealhulgas ka öised temperatuurid). Ebasoodsad ilmastikutingimused võisid 

saagikusele avaldada olulisemat mõju kui väetusrežiimid.  

 

 

Joonis 21. Tatra 1000 seemne mass (gr) erinevate väetusrežiimide korral. (ANOVA, Fisher 

LSD test) (a, b … – statistiliselt oluline erinevus, p<0,05).  
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3.4.2 Mahumass 

 

Mahumass on teraviljade turustamisel oluline kvaliteedinäitaja (joonis 22) Antud põldkatse 

tulemusena küll usutavaid seoseid variantide vahel ei esinenud, küll aga olid näitajad 

kõrgemad nendest, mida raporteeriti erinevate ettevõtete kodulehtedel. Bavec (2007) 

andmetel varieerub hektoliitri mass vahemikus 54 kg/ hl kuni üle 62 kg/ hl. Katses määratud 

mahumassid jäid vahemikku 63,5- 64,4 kg/hl, mis on mõnevõrra kõrgem tulemus võrreldes 

kirjanduses mainituga (joonis 22). Pent, (2017) katsetulemustest selgub, et määratud 

mahumassid jäid vahemikku 612,3 - 615,5 g/l, mis jäävad alla katses saadud tulemustele, 

kus tatra mahumass varieeruvad vahemikus 635 - 644 g/l.  

 

Joonis 22. Tatra mahumass (kg/hl) erinevate väetusrežiimide korral. (ANOVA, Fisher LSD 

test) (a, b, c … – statistiliselt oluline erinevus, p<0,05) 
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3.4.3 Tatra saagikus 

 

Saagi usutavat erinevust katsevariantide vahel statistiline statistiline andmetöötlus ei 

kinnitanud.  Kuigi statistilist usutavust variantide vahel ei ilmnenud, saame väita tendentsi 

ilmnemist, et kõige saagikamad olid mineraalväetisega katselapid, kus kokku saadi 

1353g/10m². Kuigi mineraalväetis ja granuleerimata putukasõnnik mõjutasid taimede kasvu 

esimese kasvamise tsükli ajal positiivselt, ei kajastunud taimede kasvueelis enam saagi 

andmetes (joonis 23). 

 

 

Joonis 23. Tatra katselappide saagikused (g/10 m-2) erinevate väetusrežiimide korral. 

(ANOVA, Fisher LSD test) (a, b, c … – statistiliselt oluline erinevus, p<0,05) 

 

Pent, (2017) andmetel kuivatatud ja sorteeritud teramassi saagikuse andmetel segus, et Must 

Pärl maksimum väetisenormiga 60kg/ha väetatud katselapp andis parema saagikuse 793,3 

kg/ha ning kontrolli puhul jäi hektari saagiks 737,3 kg/ha. Võrreldes  Kuusiku põldkatse 

saagikusele, jäävad katse saagid kõigis variantides võrrelduga oluliselt kõrgemaks. 

Statistikaameti andmetel oli tatra keskmine saagikus Eestis 2021. aastal 673 kg/ha (Eesti 

Statistikaamet). Kuusiku põldkatses oli kõigis katsevariantides saak suurem kui 1000 g/10m² 
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(mis vastab väärtusele 1000 kg/ha). Seega oli saak üldiselt kõrgem kui Eesti keskmine 

tatrasaak 2021. aastal. Tatra ligikaudne saagikus jääb vahemikku 800 - 1000 kg/ ha, kuid 

soodsates tingimustes võib saagikus ulatuda kuni 2200 kg/ha (Bavec & Bavec, 2007). Tatra 

saak võib olla väiksem ebasoodsates tingimustes: kui tatart kasvatatakse kuumal või ka liiga 

külmal perioodil või ebasobivas pinnases, siis võib saak olla vaid kuni 500 kg/ha, lisaks 

mõjutavad tatra saaki tolmeldajad (Bavec & Bavec, 2007). Kuusiku katse näitel võib 

saagikus olla tingitud suurest varieeruvusest variantide siseselt, mida võib mõjutada mulla 

ebaühtlane keemiline koostis, lisaks mõjutasid ebasoodsad ilmastikutingimused. Võib 

oletada, et madal saagikus võib olla tingitud väetise keemilisest koostisest, sest taimede 

hindamisel selgus, et tendentsina oli väetatud taimedel kasvueelis, mis ei avaldanud 

saagikuses.  

 

Joonis 24. Tatra keskmine saagikus erinevate väetusrežiimide korral.  Vearibad tulpadel 

näitavad standardhälvet. (ANOVA, Fisher LSD test) (a, b, c … – statistiliselt oluline 

erinevus, p<0,05).  
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4. KATSEPARAMEETRIRE VAHELISED SEOSED 

 

Katseparameetrite vaheliste statistiliste seoste tuvastamiseks läbi viidud Spearmani 

astakkorrelatsiooni analüüs ei tuvastanud statistiliselt olulisi seoseid tatra saagi ja teiste 

uuritud parameetrite vahel (Lisa 5). Küll aga esines 2. vaatluskorra taimekasvu hindepallide 

puhul statistiliselt oluline positiivne korrelatsioon katse lõpus mullaproovidest määratud 

süsinikusisaldusega (ρ=0,658; p<0,001), lämmastikusisaldusega (ρ=0,576; p=0,003) ning 

Mehlich 3 meetodil analüüsitud P sisaldusega (ρ=0,689; p<0,001). Selle tulemusega sobivalt 

oli ka nimetatud mullakeemia parameetrite paarikaupa võrdlemisel nende vahel statistiliselt 

oluline positiivne korrelatsioon (Lisa 5, Lisa 6). Samas esines statistiliselt oluline negatiivne 

korrelatsioon mulla magneesiumisisalduse (määratud Mehlich 3 meetodil) ning  nii  

nimetatud mullakeemia parameetrite kui ka 2. vaatluskorra taimekasvu hindepallide vahel. 

Saadud korrelatsioonide tõlgendamist ja vastavate põhjuslike seoste leidmist raskendab see, 

et ei taimekasvu hindepallide ega ka enamuse mullakeemia parameetrite puhul ei olnud 

võimalik tuvastada statistiliselt olulisi erinevusi erinevate katsevariantide vahel.  

Katsevariantide vaheliste erinevuste puudumine saagis võis põhjustatud olla ka sellest, et 

putukasõnnik ei jõudnudki katse jooksul oluliselt laguneda. Veel katse koristamisele 

järgnenud päeval, 17. septembril, mil koguti mullaproove, võis mullas märgata lagunemata 

settegraanuleid. Laboratoorsetes eelkatsetes küll leiti, et settegraanulid vees lagunesid, kuid 

arvestades 2021. aasta sademetevaest suve, puudus tõenäoliselt vajalik niiskus graanulite 

lagunemiseks. Võib oletada, et ka puistevariandi korral võis putukasõnniku lagunemine 

mullas olla pärsitud, sest pikka aega kuivana püsinud mulla pinnakihtides ei ole elutegevust 

toetavaid tingimusi ka mikroobidele, kes viivad läbi orgaanilise aine lagunemist ja 

mineraalsete toiteainete vabastamist mulda. Kuivuse tõttu graanulite mittelahustumist mulla 

pinnakihis toetab ka see, et ka mineraalväetise graanulite lisamine ei andud saagile usutavat 

positiivset efekti. Tatrataim sai tõenäoliselt oma toitained ja vee pigem sügavamast 

mullakihist, milleni lisatud väetiste mõju ei ulatunud, vähemalt mitte katseperioodi esimesel 

poolel. Katseperioodi teine pool oli niiske ja tatar õitses veel septembriski hoogsalt, mis 

viitas toitainete heale kättesaadavusele. Erinevus väetamata kontrollkatsega avaldus ka 

augustikuus õitsemise hindepallides.  
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KOKKUVÕTE 

 

Putukate tootmine peaks lähiaastatel järsult kasvama, kuna kasvab vajadus leida 

alternatiivseid valguallikaid. Arvestades nn nulljäätmete konteksti ja vajadust panustada 

ringmajandusse, on vaja ära kasutada putukate kõiki komponente, samuti nende 

ainevahetusjääke. 

Uurimistöö eesmärgiks oli selgitada putukasõnniku mõju tatra saagikuse kujunemisele 

võrdluses väetamata ja mineraalväetisega väetatud taimedega. Samuti selgitati, kuidas 

mõjutab tatra saagi kujunemist puistena kasutatud putukasõnnik ja putukasõnniku-järvesette 

graanulid. Üheks eesmärgiks oli selgitada välja, kas on võimalik järvesetet kui sideainet 

kasutada putukasõnniku graanulite valmistamiseks.  

Käesoleva töö hüpoteesideks olid, et putukasõnnikuga väetamine tõstab tatra saagikust ning 

optimaalse savi- ja niiskussisaldusega järvesete sobib sideaineks putukasõnnikugraanulite 

valmistamisel.  

Tulemustest selgus, et putukasõnniku väetiste mõju avaldus taimekasvu parameetritele 

erinevalt, kuid üldiselt sademetevaese ja kuuma ilmaga ei olnud seosed saagi kujunemisele 

usutavad. Kahe erineva järvesette kombinatsioonis koostati paraja savikusega settesegu, 

mille kasutamine sideainena  võimaldas edukalt valmistada putukasõnnikugraanuleid.  

Katseaasta ilmastikuolude tõttu võis putukasõnnikuga väetamise mõju jääda 

tagasihoidlikuks, kuna sademete vähesuse  tõttu kasvuperioodi esimeses pooles oli 

tõenäoliselt pärsitud sõnnikus sisalduva orgaanilise aine lagunemine ning tatra saagi 

moodustumine hilines. Väetusvariantide mõju täielikuks hindamiseks otsustati viia 2022. 

aasta suvel samal katsealal läbi põldkatse järelkultuuriga (talinisu).  
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Lisa 2. Kuusiku katsekeskuse iseloomustus 

 

Kuusiku põllumajanduspargis tegeletakse jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku 

põllumajandusega ning tutvustatakse eirnevaid agrotehnoloogilisi lahendusi (joonis 1). 

Katsekeskuse tegevuse põhieesmärgiks on maaelu ja põllumajanduse ajaloo ning tänapäeva 

põllumajanduse keskkonnameetmete, samuti põllumajandusteaduste ja – hariduse 

tutvustamine ning populariseerimine. 

  

Joonis 1. Foto on võetud pmk.agri.ee kodulehelt: 

https://pmk.agri.ee/et/katsekeskused/Kuusiku-pollumajanduspark 

 

Kuusiku põllumajanduspargi suurus on 5 hektarit, GPS koordinaadid: 58.97999, 24.71069, 

katsekeskuse kasutuses on kokku 226 hektarit maad, mis kuulub riigile, haritav maa on 224 

hektarit. Kuusikul on võimalik tutvuda erinevate põllukultuuride kollektsioonidega, 

köögivilja- ja dekoratiivkultuuride aedadega, viljapuu- ja marjaaeda kui ka erinevaid 

näidiskatseid, nagu antud tatra kasvatamine vaglasõnniku ja järvesette graanulitega. Sinna 

on rajatud erinevaid püsieksponaat põllupiire ja maaomandi kuuluvust piiritlevaid 

maastikuelemente näiteks kivi- ja lattaedasid, loodusliku mitmekesisuse tagamiseks ja 

maastikupildi ja elukeskkonna rikastamiseks loodud põõsasriba. Lisaks näeb pargis 

näidiseid Eesti muldadest ja lubjapõletusahju. Katsekeskus pakub põllumajanduse 

https://pmk.agri.ee/et/katsekeskused/Kuusiku-pollumajanduspark
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valdkonnas teadmisi, võimalust korraldada üritusi põllumajandusega seotud teemadel. 

Lisaks viia läbi erinevaid katseid maaelu arengukava temaatikate kohta keskkonna nimel 

(näiteks mahekasvatamine, keskkonnasõbralik põllumajandus). 
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Lisa 3. Pildimaterjal katsetaimedest 

 

 

Joonis 1. Tatralehed Kuusiku katsepõllul 23. juunil 2021. a (autori foto). Foto on tehtud kaks 

päeva pärast lehtede SPAD näitude  mõõtmist (21.juunil 2021).  

 

 

Joonis 2. Ebaühtlase kasvuga tatrataimed mineraalväetise katselapil 24.juulil (autori foto). 
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Lisa 4. Pildimaterjal Bugimine OÜ putukasvatusest  

 

 

Joonis 1. Jahumardika vastsed. Foto autori Kristi Zilenski loal (Bugimine OÜ 

putukakasvanduse arendaja)  

 

 

Joonis 2. Jahumardika erinevad arengujärgud. Joonis 3. Putukasõnnik. Foto autori Kristi 

Zilenski loal (Bugimine OÜ putukakasvanduse arendaja).  
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Lisa 5. Korrelatsioonimaatriks. 

 

Joonis 1. Korrelatsioonimaatriks katseparameetrite vahel Spearmani astakkorrelatsiooni 

alusel. Tärnidega on tähistatud statistiliselt olulised korrelatsioonid: *** p<0,001;  

**p<0,01; p<0,05.  Seoste suunale ja tugevusele viitab värvusskaala.  

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

Lisa 6. Mulla agrokeemilised näitajad. 

 

Tabel 1. Katsevariantide mulla agrokeemilised näitajad 0-25 cm kihis pärast katse lõpetamist 

(proovid kogutud 17.09). 

 

Katsevariant pHKCl Cüld, 

% 

Nüld, % Mehlich 3- meetodil määratud sisaldus, mg 

100g 

P K Ca Mg 

Kontroll 5,4±0,2 1,7±0,1 0,15±0,0 13,4±1,1 10,6±1,0 169,8±9,3 5,2±1,6 

NPK(S) 5,2±0,1 1,6±0,0 0,15±0,0 13,1±0,7 11,3±0,9 151,4±10,7 4,9±0,8 

P35 5,4±0,2 1,7±0,1 0,15±0,0 12,7±1,1 11,3±1,3 151,4±8,0 6,3±1,8 

Pu65 5,4±0,2 1,7±0,0 0,16±0,0 13,6±1,7 12,2±1,6 179,6±10,7 6,4±2,3 

G35 5,4±0,2 1,7±0,1 0,15±0,0 13,5±1,0 11,7±1,4 176,3±14,1 6,3±2,3 

Gr65 5,4±0,2 1,7±0,1 0,15±0,0 13,0±0,9 10,9±0,8 174,5±14,6 5,9±1,1 

 

 

 


