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Antud uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada, viljelusviisi ja orgaaniliste ning 

mineraalsete lämmastikväetiste mõju talinisu kvaliteedile ja saagikusele. Püstitatud 

hüpoteesid olid: 1) viljelusviis mõjutab olulisel määral talinisu saagikust ja kvaliteeti;     

2) tavasüsteemis kasvanud talinisu on tänu mineraalsele lämmastikule küll suurema 

proteiini- ja gluteenisisaldusega, kuid mahesüsteemis kasvanud talinisu teised 

kvaliteedinäitajad on paremad. Tulemused on saadud 2008. a Eerikale rajatud Eesti 

Maaülikooli pikaajaliselt põldkatselt katseaastate 2014–2015 andmete põhjal.  

Mahetootmine ja mahetoodete tarbimine on järjest suurenenud ning suure tõenäosusega 

kasvab ka tulevikus. Sellest tulenevalt tõuseb ka nisu kui ühe kõige tähtsama 

põllumajanduses viljeldava kultuuri kasvupindala. Samas on kõige olulisem aspekt 

mahetoidu juures siiski selle tervislikkus. Seetõttu on ka antud uurimustöö keskendunud 

nisu kvaliteedinäitajate erinevuse hindamisele tava- ja maheviljelussüsteemis. 

Uurimustöö tulemuste põhjal sai kinnitust hüpoteesis toodud väide, et mineraalset 

lämmastikku saanud tavasüsteemi variantidel saadakse usutavalt  kõrgem terasaak ning 

proteiini- ja gluteenisisaldus. Tavasüsteemi mineraalset lämmastikku saanud variantidel 

jäid terasaagid katseaastate keskmisena vahemikku 5548–5872 kg/ha, kui mahesüsteemis 

olid väärtused vahemikus 3919–4286 kg/ha. Proteiinisisaldus oli kahe viljelusviisi 

võrdluses kõrgem tavaviljeluses nii 2014. kui ka 2015. katseaastal vastavalt 9% ja 7%. 

Uurimustöö hüpotees, et mahesüsteemis kasvanud talinisu teised kvaliteedinäitajad on 

paremad, ei olnud antud katse tulemuste põhjal tõene. Kuigi esines kõrgemaid väärtusi 



 

nii mahe- kui tavasüsteemis, siis kahe viljelusviisi variantide vahel puudusid usutavad 

erinevused nii gluteeniindeksi, langemisarvu kui ka pätsi ruumala ja eriruumala 

väärtustel. Kiudainete sisaldus oli võrreldes tavasüsteemi enam mineraalset lämmastikku 

saanud variantidega mahesüsteemis usutavalt kõrgem. Sellest tulenevalt võib 

mahetoodangut pidada kiudainete sisalduse poolest paremaks. 

Märksõnad: mahe- ja tavaviljelus, terasaak, proteiinisisaldus, kiudained, gluteenisisaldus, 

gluteeniindeks. 
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Organic farming has continually increased. The aim of this thesis was to evaluate the 

quality of conventionally and organically grown winter wheat. Based on the results, the 

hypotheses that using conventional growing techniques gives higher grain yield, protein 

and gluten content was confirmed. Winter wheat grain yields in conventional variants 

fertilized with mineral nitrogen varied between 5548–5872 kg/ha and in organic farming 

3919–4286 kg/ha. The protein content of grains in conventional farming was 9% and 7% 

higher in 2014–2015, respectively. The second hypotheses that using organic farming 

practices will result in better quality of other parameters was not confirmed. There were 
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SISSEJUHATUS 

 

Viimaste aastatega on inimeste tarbimisharjumused muutunud teadlikumaks toidu 

tervislikkuse ja ohutuse osas ning lisaks peetakse olulisemaks ka inimtegevuse 

keskkonnamõjusid (Mäder jt 2007: 1826). Sellest tulenevalt on maheviljelus kogunud 

järjest enam populaarsust, mida näitab ka mahepõllumaa pindala tõus 1999. aasta 11 

miljoni hektari pealt 2013. aastaks 43,1 miljoni hektarini maailmas. Lisaks on üheks 

suurimaks mahetootmise piirkonnaks Euroopa Liit, kus oli mahepõllumaa pindala 2013. 

aasta lõpu seisuga 10,2 miljonit hektarit. Euroopa Liidus moodustas sel ajal kogu 

põllumaast mahemajanduslik tootmine 5,7% (Research Institute of… 2015: 26). Sellest 

võibki järeldada, et mahetootmine ja mahetoiduainete tarbimine kogub järjest enam 

populaarsust. 

Mahetootmine esindab tervislikku toitumist selle tõttu, et seal ei kasutata sünteetilisi 

väetiseid ega taimekaitsevahendeid. Keemilise taimekaitse ja mineraalsete väetiste 

puudumine mahetootmises võib kaasa tuua aga toidu madalad kvaliteedinäitajad, mis 

vajaks edasist uurimist. Nisu kasvupindala moodustab kogu mahepõllumaast Euroopa 

Liidus keskmiselt 18% ja on seega üks olulisemaid kultuure mahepõllumajanduses (Mäder 

jt 2007: 1826). Oluline on välja tuua ka nisu olulisus meie toidulaual. Enamasti toodetakse 

nisust jahu, mida kasutatakse laialdaselt erinevate toiduainete koostises. Selle tõttu on 

kvaliteedinäitajad eriti tähtsad. Erinevad kvaliteedinäitajad võib jagada kahte kategooriasse, 

millest esimese moodustavad terade keemiline koostis, proteiinisisaldus, aminohapped 

ning kvaliteeti halvendavad ühendid näiteks mükotoksiinid. Teise kategooria 

kvaliteedinäitajad iseloomustavad terade jahvatamisel saadud jahu küpsetusomadusi ning 

on otseselt seotud terade proteiini ja tärklise sisalduse ja kvaliteediga (Mäder jt 2007: 

1826–1827).  

Kindlalt võib väita, et mahetootmine ja mahetoodete tarbimine suureneb ka tulevikus. 

Sellest tulenevalt tõuseb ka nisu kui ühe kõige tähtsama põllumajanduses viljeldava 

kultuuri kasvupindala. Kuid kõige olulisem aspekt mahetoidu juures on siiski selle 

tervislikkus võrrelduna tavatootmises kasvatatud toodanguga. Seetõttu on ka antud 
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uurimustöö keskendunud nisu kvaliteedinäitajate erinevuse hindamisele kahe erineva 

viljelusviisi tingimustes, milleks on tavaviljelus ja maheviljelus. 

 

Uurimustöö hüpoteesid:  

 Viljelusviis mõjutab olulisel määral talinisu saagikust ja kvaliteedinäitajaid. 

 Tavasüsteemis kasvanud talinisu on tänu mineraalsele lämmastikule küll suurema 

proteiini- ja gluteenisisaldusega, kuid mahesüsteemis kasvanud talinisu teised 

kvaliteedinäitajad on paremad.  

 

Eesmärk: Välja selgitada, millisel määral mõjutavad viljelusviis ning orgaanilised ja 

mineraalsed lämmastikväetised talinisu kvaliteeti ja saagikust. 

 

TÄNUAVALDUSED 

Tänan kõiki, kes olid abiks käesoleva magistritöö koostamisel. Eelkõige tänan oma 

juhendajat teadur Maarika Alarut. Suureks abiks olid ka teised Eesti Maaülikooli töötajaid, 

kes käisid katsepõllul töödel abis ning aitasid ka laboratooriumis andmete kogumisega. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Nisu tähtsus 
 

Nisu võib nimetada väga universaalseks kultuuriks, mida kasvatatakse peaaegu igas 

maailma piirkonnas. Viljelemiseks sobivad põllumaad alates polaarjoonest kuni 

ekvaatorini, kuigi optimaalsed tingimused on laiuskraadidel 30°–60° N ning 27°–40° S. 

Kasvatamiseks sobivad ka piirkonnad, kus kõrgus merepinnast on küllaltki väike, aga ka 

mägised piirkonnad nagu Mehhikos, kus kõrgus merepinnast võib ulatuda kuni 2 500 

meetrini (Nuttonson 1955: 36). Nisu on jaotatud kahte suurde rühma: heksaploidne harilik 

(saia) ehk pehme nisu ja tetraploidne durum ehk kõva nisu. Maailmas moodustab toodetud 

nisust 95% pehme nisu, mida kasutatakse enim saia tootmiseks. Lisaks esineb nisul nii tali- 

kui ka suvinisu vorm, mis moodustavad kogu maailmas kasvatatavast nisu pindalast 

vastavalt 65% ja 35% (Braun jt 2010: 118–120).  

Võrreldes kõiki põllukultuure, toodeti Euroopa Liidu riikides 2014. aasta andmete põhjal 

kõige rohkem just nisu (üle 157 miljoni tonni), sellele järgnesid suhkrupeet, mais ja oder 

(joonis 1). Võttes arvesse kogutoodangu näitajat on nisu Euroopa Liidus kõige tähtsam 

põllumajanduslik kultuur ning maailmas suhkruroo, maisi ja riisi järel neljandal kohal. 

Toodangu järgi on suurimad nisu kasvatajad Hiina, India, Venemaa, Ameerika Ühendriigid 

ja Prantsusmaa, kes toodavad kogu maailma nisust ca 51%. Kasvupinna järgi on nisu 

samuti esikohal: 2013. aastal kasvatati nisu ülemaailmselt ca 220 miljonil hektaril, millele 

järgnesid mais (ca 185 miljonit ha) ja riis (ca 165 miljonit ha) (FAOSTAT… 2016). 
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Joonis 1. Kõige enam kasvatatud kultuurid Euroopa Liidus 2014 aastal (FAOSTAT… 2016) 

 

Viimase 20 aasta (1994–2014) andmed näitavad, et Euroopa Liidus on nisu kasvupind iga 

aastaga tõusnud 0,08%, samuti ka kogutoodangu näitajad 0,94% ja saagikus 0,86%. 

Maailmas kokku on samad näitajad vastavalt 0,03%, 1,29%, 1,26% (FAOSTAT… 2016). 

Selle põhjal võib väita, et kuigi kasvupinna tõus on Euroopa Liidus küllaltki stabiilne ning 

maailma tasemega võrdne, siis kogutoodangu ja saagikusnäitajate poolest on iga-aastane 

kasv ligi kaks korda väiksem. Väiksema kasvu põhjuseks võib olla Euroopa Liidu riikide 

hea põllumajanduse tase, kus saagikuse tõstmine ei ole enam majanduslikult mõttekas. Kui 

Euroopa Liidus oli nisu keskmine saagikus 2014. aastal 5887,3 kg, siis samal ajal oli Aasia 

keskmine nisu saagikus 3094,5 kg (FAOSTAT… 2016). Väikese saagikusega piirkondades 

on uute agrotehnoloogiliste võtetega võimalik saagikusi märgatavalt suurendada ja sellest 

on tingitud ka tootlikkusnäitajate kiirem tõus. 

Erinevalt teistest teraviljadest omab nisu ainulaadset kleepvalgu koostist, mille abil on 

võimalik valmistada erinevaid pastatooteid, nuudleid ja kergitatud küpsetisi, millest kõige 

levinum on sai. Lisaks kasutatakse nisu teri ja sellest tulenevaid saadusi – linnaseid, jahu ja 

tärklist lisaainetena erinevates toodetes ja ka õlletööstuses. Nisu sisaldab ka 

inimorganismile vajalikke aminohappeid, vitamiine, mineraalaineid ja kasulikke 

fütotoitained ning samuti ka organismi korrapärase toimimise jaoks vajalikke kiudaineid, 

mida leidub kõige rohkem just täisteratoodetes (Arendt, Zannini 2013: 27). Ülemaailmselt 

moodustavad nisust saadavad kalorid inimese toidus 19% ning proteiin 20%. 

(FAOSTAT… 2016). Kuna nisu on inimese toidulaual niivõrd tähtis, siis tuleb uurida ka 

selle kvaliteedinäitajaid, et need vastaksid normidele ja kõik sisalduvad ained oleksid 

tervisele kasulikud. 
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1.2. Talinisu saagistruktuurielemendid ja kvaliteedinäitajad  
 

Talinisu kvaliteet sõltub paljudest erinevatest faktoritest: nii kasvatatavast sordist, 

agrotehnikast (külviaeg ja -sügavus, väetamine, külvikord jpm), mulla omadustest, 

ilmastikutingimustest kui ka vilja koristusjärgsest töötlemisest ja säilitamisest. 

Optimaalsed kasvutingimused ning korrektne koristusjärgne töötlemine ning ladustamine 

tagavadki vilja hea kvaliteedi (Laikoja jt 2013: 9).  

Nisu kvaliteedinäitajate rühmitamiseks on välja toodud mitmeid erinevaid võimalusi. 

Kõige üldisemalt võib need jagada terade keemiliseks koostiseks ning teradest saadava 

jahu küpsetusomadusteks (Mäder jt 2007: 1833). Kuna nisu kasvatatakse enamasti 

erinevate küpsetiste ja teiste sarnaste toodete valmistamiseks, siis oleks kõige sobivam 

kasutada kvaliteedinäitajate rühmitamist vastavalt sellele, kuidas jõuab nisu põllult 

valmistootesse. Penson’i (2010) rühmituse järgi moodustavad esimese grupi peamised 

kvaliteedinäitajad, mida uuritakse jahvatamisele eelnevalt. Nende alla kuuluvad terade 

proteiinisisaldus, 1000 tera mass, mahumass ja niiskusesisaldus, mis olid määratud ka 

antud katses. Teise rühma moodustavad jahu kvaliteedinäitajad. Kolmanda rühma 

moodustavad nisujahust valmistatud taigna omadused nagu selle tugevus, elastsus, venivus 

ja veeimavusvõime. Antud katses uuriti lähemalt erinevate kiudainete (neutraalkiud, 

happekiud, hemitselluloos) sisaldusi nisus, mis mõjutavad eelnevalt nimetatud omadusi 

(Wang jt 2002: 233). Neljanda rühma moodustavad valmis toote näitajad, milleks on 

saiapätsi maht, värvus, tihedus ja koorik (Penson 2010).  

 

 

Talinisu terasaak 

Talinisu terasaak on väga palju mõjutatud agrotehnilistest võtetest ja väetusplaanist – kas 

kultuuri kasvatatakse tava- või mahetootmises. Kuna võrreldes tavatootmisega ei kasutata 

mahetootmises mineraalseid lämmastikväetiseid ning üldine põllumajandussisendite maht 

on väiksem, saadakse mahesüsteemis enamasti väiksem terasaak. Samas ei ole täheldatud 

märgatavaid erinevusi terade proteiini või aminohapete sisalduse osas ning tihti on 

erinevate katsete tulemused vasturääkivad (Mäder jt 2007: 1826). Ebakõlad võivad olla 

põhjustatud erinevatest keskkonnatingimustest, kasutatud sortidest ja väetusvariantidest. 

Lisaks võivad möödarääkivaid tulemusi tekitada ka kasutatud orgaaniliste väetise 
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erinevused (haljasväetis- ja vahekultuurid; kas kasutatud on sea või veise sõnnikut) 

(Campiglia jt 2015: 43).  

Kuigi mahe- ja tavasüsteemis on lämmastiku allikad erinevad, siis tavalisest pikem 

põuaperiood kõrsumisfaasis põhjustab enamasti saagikuste languse mõlema viljelusviisi 

puhul (Campiglia jt 2015: 43). Samas on talinisu juurestik võrreldes suvinisuga jõulisem 

ning tänu sellele peaks ta toitaineid paremini kätte saama. Sellest hoolimata on talinisu 

saagikused siiski suuresti mõjutatud ilmastikust ning eriti talvitumistingimustest (Tamm jt 

2011: 15). 

 

 

1000 tera mass 

Tuhande tera massi väljendatakse grammides ning selle abil saab hinnata 1000 loetud tera 

massi, mis iseloomustab õhukuivade ja kahjustamata terade suurust ja tihedust (Gwirtz jt 

2006: 34). Tera suurust mõjutavad mitmed erinevad tegurid nagu muldkeskkond ning 

agrotehnilistest võtetest külviaeg ja kvaliteet ning lisaks ka väetiste kasutamine ja veega 

varustatus. Seega on terade areng ja tera suurus mõjutatud terve taime arengu ajal (Protic jt 

2007: 39). Kindlasti on ka ilmastikul väga suur mõju 1000 tera massile, mis väljendub 

selles, et katsetulemused eri viljelusviiside vahel on aastati erinevad. Põhilised 

ilmastikumõjud on sademete ja temperatuuride varieerumine, mis mõjutab ka haiguste ning 

kahjurite levikut (Tamm jt 2013: 61). Feledyn-Szewczyk jt (2014: 217) leidsid, et 

seenhaiguste levik vähendab oluliselt 1000 tera massi ning seetõttu on mahesüsteemis 

kasvanud nisu terade näitajad ilmastikust rohkem mõjutatud. Nisu edasisel töötlemisel 

mõjutab 1000 tera mass kõige enam jahvatamiskvaliteeti (Protic jt 2007: 39). 

 

 

Proteiin talinisu terades 

Terade proteiinisisaldus on põhiline näitaja, mille abil saab analüüsida nisu kvaliteeti. 

Proteiinisisaldust mõjutab kõige enam viljelusviis ning sellele järgneb sordi valik ja 

kasvukeskkond (Zhao jt 2007: 895). Võrreldes tavatootmises kasvatatud talinisuga on 

maheteraviljas üldiselt väiksem kogus proteiini, kuid samas suurem hulk sekundaarseid 

metaboliite, mis ei mõjuta kasvu ega arengut, kuid pakuvad kaitset herbivooride ja 
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patogeenide vastu (Rembiałkowska 2007: 2759). Proteiinisisalduse suurendamine on 

võimalik tänu õigele agrotehnikale, eriti lämmastikväetiste kasutamisele (Rozbicki jt 2015: 

126). Pikaajalise väetuskatse tulemusel leidsid Lin jt (2015: 55), et nii orgaanilise kui ka 

mineraalse väetisega tõuseb märgatavalt nisu terades sisalduva proteiini hulk. Sellest võib 

järeldada, et talinisu terades sisalduva proteiini kogust on võimalik väetamisega otseselt 

mõjutada. Lisaks leidsid nad, et mineraalne väetis parandab terade proteiinisisaldust 

paremini kui orgaaniline väetis. 

 

 

Toortuha sisaldus talinisu terades 

Toortuhk, mis jääb talinisu teradest järele peale proovi tuhastamist, on anorgaaniline 

materjal (Gwirtz jt 2006: 34), mis pärineb suuremalt jaolt kliidest ehk terade kestadest 

(Kihlberg jt 2004: 79). Toortuha kogust väljendatakse enamasti protsentuaalselt algsest 

proovi massist. Selle sisaldus mõjutab nii jahu kui ka jahust toodetava toote värvust. (The 

Nebraska Wheat… 2016: 11). Mida suurem on toortuha sisaldus talinisu terades, seda 

suurem on ka kliide ja sõkalde osakaal (Kihlberg jt 2004: 79). Sellest võib järeldada, et 

mida suurem on kliide ja sõkalde osakaal terades, seda parem peab olema puhastus- ja 

jahvatuskvaliteet, et jahu värvus oleks sobiv.  

 

 

Kiudainete sisaldus talinisu terades 

Toorkiud jääb teradest järele peale järjestikust lagundamist kõrgel temperatuuril 1,25% 

väävelhappe ning 1,25% naatriumhüdroksiidi lahuses. Kuid toorkiu kogus ei näita 

tegelikku kiudainete kogust, mis jääb inimorganismis seedimata (Baker 1977: 361). 

Loomakasvatuses kasutatakse tänapäeval enamasti neutraalkiu ja happekiu mõistet, 

millega hinnatakse söödaratsiooni söödavust, energia sisaldust ning seeduvate toitainete 

hulka. Kui varem kasutati sellist kiudainete jagamist seeduvuse alusel vaid mäletsejaliste 

loomade puhul, siis nüüd on hakatud kasutama seda ka mittemäletsejaliste loomade ja ka 

inimese seisukohalt (Möller 2016). 

Kiudainete fraktsioonide jagamine eri klassidesse toimub vastavalt taimerakkude kestade 

erinevale koostisele ning sellest tulenevalt ka lagunemisele. Halvemini seeduvad 
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hemitselluloos, tselluloos ja ligniin ning hästi seeduvateks on süsivesikud. Nimetatud kaks 

gruppi saab üksteistest eraldada jäljendades seedimisega sarnaseid keskkonnatingimusi: 

neutraalne ning happeline keskkond (Möller 2016). Neutraalkiu sisaldus terades väljendab 

tselluloosi, ligniini ja hemitselluloosi sisaldust ning happekiud tselluloosi ja ligniini 

sisaldust. (Medeiros, Wildman 2013: 100). Seetõttu saab ka neutraalkiu ja happekiu vahena 

leida arvustuslikult hemitselluloosi koguse. Suurem kogus hemitselluloosi on täheldatud 

kõvanisus ning väiksem pehmenisus. Samuti on ka neutraalkiu sisaldus kõige suurem 

kõvanisus, kuid happekiu sisaldus on suurem pehmenisus (Žiliz jt 2011: 386). Lisaks 

mõjutab kiudainete sisaldus otseselt ka nisuterade jahvatusomadusi, sest kõige enam on 

kiudaineid kliide ja sõkalde koostises. Jahusaak määratakse jahvatamisel vastavalt jahu 

väljatulekule peale kõrvalproduktide (kliide ja sõkalde) eemaldamist (The Nebraska 

Wheat… 2016: 11). 

Toitumisharjumuste muutumise tulemusel on hakanud järjest enam esinema selliseid 

haiguseid nagu pärgarterite tromboos, diabeet ning erinevad käärsoole haigused. Antud 

haiguste üheks põhjuseks võib lugeda kiudainevaest toitu. Inimorganismi normaalseks 

toimimiseks on kõige tähtsamad just mitteseeduvad kiudained, mille suurem sisaldus 

toidus vähendab seedeelundkonna haigustesse haigestumise riski (Pomeranz jt 1977: 25). 

Samas kasutatakse kõige enam kõrge kvaliteediga nisujahu, mille kiudainete sisaldus on 

väga väike. Seetõttu peaks teraviljasaaduste tarbimisest poole moodustama täisteratooted, 

mis on suurema kiudainete sisaldusega. Kiudained aitavad puhastada seedekulglat ning 

samal ajal tekib täiskõhutunne pikemaks ajaks (The Nebraska Wheat… 2016: 3). 

 

 

Talinisu terade langemisarv 

Langemisarv on oluline näitaja küpsetuskvaliteedi määramisel. Langemisarv väljendab α-

amülaasi aktiivsust terades ning selle põhjal on võimalik kindlaks teha, kas tärklis on 

hakanud lagunema suhkruteks (Gwirtz jt 2006: 34). Kõrge langemisarv viitab väiksemale 

aktiivsusele ning kvaliteeti võib lugeda heaks. Madal langemisarv näitab seevastu 

suuremat α-amülaasi aktiivsust ning sel puhul tärklis, mis annab tootele tema struktuuri 

koos kalgendunud valkudega, laguneb küpsetusprotsessis kiiresti (Järvan jt 2012: 17). 

Baltic Agro AS (2016) toidunisu kvaliteedinõuete järgi on I (parima), II ja III kategooria 

nõuded langemisarvule vastavalt 275, 250 ja 230 sek. Liialt kõrgete langemisarvu näitajate 
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korral tuleb tainas kleepuv ning lõpptoodang enamasti väiksema mahu, tihedama 

konsistentsi ja kahvatu koorikuga (Järvan jt 2012: 17). Sellisel juhul on võimalik taignale 

juurde lisada ensüüme, kuid liiga madala taseme korral on jahu enamasti kasutuskõlbmatu 

(The Nebraska Wheat… 2016: 11). 

 

 

Talinisu terade märja teraliimi sisaldus 

Märja teraliimi ehk kleepvalgu sisaldus näitab gluteeni kvaliteeti ja kogust nisuterades. 

Tänu gluteenile on nisujahust tehtud tainas iseloomuliku veniva struktuuriga. Selle 

sisaldust terades saab kindlaks teha peale tärklise ja teiste lahustuvate ainete jahust välja 

pesemist (The Nebraska Wheat… 2016: 11). Gluteeni kogusest ja selle kvaliteedist oleneb 

ka lõpptoodangu ruumala. Gluteenis tekivad väävlisidemed, mille kvaliteedist oleneb 

taigna kerkimiseks oluline tugev valkude sõrestik (Järvan jt 2012: 17). Seetõttu võib heade 

kvaliteedinäitajate saamiseks lisaks lämmastikule pidada oluliseks ka taimede küllaldast 

varustatust väävliga. Tänu mineraalsetele lämmastikväetistele on tavasüsteemis enamasti 

proteiinisisaldus kõrgem kui mahesüsteemis, mis tähendab tavaliselt ka suuremat gluteeni 

sisaldust. Seda kinnitavad ka Järvan jt (2012: 17) uurimustulemused, mille järgi on 

lämmastikuga väetatud nisu teradel nii suurem proteiini- kui ka gluteenisisaldus, kuna 

valkainete hulk nisu terades on tihedalt seotud lämmastiku kogusega. Samas on erinevad 

katsetulemused näidanud, et kõrgem gluteenisisaldus ei tähenda ilmtingimata paremaid 

küpsetusomadusi (Mäder jt 2007: 1833). Lisaks leidsid Järvan jt (2012: 17), et madala ja 

keskpärase proteiinisisaldusega jahude gluteen on sarnase kvaliteediga ning lõpptoodangu 

omadustes erinevusi ei ole. 

Gluteeni kvaliteedi ning tugevuse hindamiseks kasutatakse enamasti gluteeniindeksit, mis 

väljendab peale väljapesemist spetsiaalsele sõelale jäänud märja gluteeni suhet gluteeni 

koguhulka (The Nebraska Wheat… 2016: 11). Lisaks saab selle põhjal hinnata gluteeni 

mõju küpsetusomadustele. Üldiselt on saiatoodete valmistamiseks vastuvõetava nisu 

gluteeniindeksi väärtused piirides 60–90% (Tayyar, 2010: 5194). Järvan jt (2012: 16) 

katsetes põhjustas ühekülgne lämmastikuga väetamine talinisu gluteeniindeksi märgatava 

vähenemise. 
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Nisujahu küpsetusomadused 

Küpsetusomaduste hindamisel uuritakse tavaliselt pätsi mahtu ning hinnatakse vaatluse 

teel nii välimust, koorikut kui ka värvust. Siinkohal on aga raske leida kindlaid 

mõõteskaalasid, sest inimeste maitse-eelistused võivad olla väga erinevad. Siiski võib 

öelda, et pätside hindamise põhieesmärk on teha kindlaks, kas jahust saadava 

lõpptoodangu välimus ja omadused on järjepidevad ning vastavad tarbija ootustele (The 

Nebraska Wheat… 2016: 12). Küpsetusomaduste väljaselgitamiseks kasutatakse kõige 

sagedamini pätsi ruumala, mis iseloomustab taigna tugevust. Seetõttu on nisujahu 

kvaliteedi määramisel kõige olulisemad taigna tugevus ja piisav elastsus, mis tagavad 

küpsetamisel heade omadustega saia (Gwirtz jt 2006: 36). Taigna välimus, struktuur, 

ühtlikkus, maitse, elastsus ja lõhn on tugevalt seotud nisujahu töötlemisvõimalustega. Koos 

inimeste elukvaliteedi tõusuga on järjest suurenenud ka pagaritoodete tarbimine (Lin jt 

2015: 55). Seetõttu on peale saagikuse ka väga tähtsal kohal talinisust toodetava jahu 

kvaliteedinäitajad, et teradest toodetud jahu oleks sobiv erinevate toodete valmistamiseks 

ning samas ka kasulik inimese tervisele. 

 

 

1.3. Viljelusviisid 
 

1.3.1. Tavatootmine ehk traditsiooniline põllumajandus 

 

Järjest kasvava inimpopulatsiooni toitmine on 21. sajandi üks suuremaid väljakutseid, mis 

on vaja lahendada (Arendt, Zannini 2013: 27). Juba saavutatud saagikuste säilitamine ning 

tõstmine jätkusuutlikul viisil on üks kõige tähtsamaid ülesandeid, et toita maakera 

inimpopulatsioon, mis tõuseb aastaks 2050 arvestuslikult 9 miljardini. Samal ajal 

pretendeerib toidu tootmine samale põllumaale energia tootmisega (Bilsborrow jt 2013: 

71). Piiratud maaressurss ja looduslikud piirangud nõuavad tootlikkuse tõstmist ja sisendite 

kasutamise vähendamist ühe maapinna ühiku kohta. Seetõttu püüeldakse ka talinisu 

kasvatamisel jätkusuutlikkuse ning ressursside võimalikult efektiivse kasutuse poole 

(Mayer jt 2015: 27). 
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Tavatootmise puhul on kasutatavad tehnoloogiad väga mitmekülgsed ning enamasti 

rakendatakse võimalikult efektiivseid lahendusi. Selle eesmärk on toota võimalikult suures 

koguses nii väikeste kuludega kui võimalik ja vastavalt kehtivatele normidele kvaliteedi 

osas. Selline tootmine on kaasa toonud aga mitmeid keskkonnaga seotud probleeme nagu 

näiteks bioloogilise mitmekesisuse vähenemise, keskkonna reostuse ja mullaviljakuse 

languse. Samas on paljud intensiivsest tavatootmisest tulenevad probleemid lahendatavad 

ka ilma mahetootmisele üleminekuta. Tavatootmise negatiivset mõju keskkonnale oleks 

võimalik vähendad tänu integreeritud taimekasvatusele. Näiteks suurte põllumassiivide 

liigendamine, külvikordade pikendamine ning allakülvide ja vahekultuuride kasutamine 

muudaks juba oluliselt bioloogilist mitmekesisust ning samas toodangu hind oleks 

lõpptarbijale siiski madalam kui mahetoodangu puhul (Trewavas 2001: 1–2) 

Reeve jt (2015: 21) leidsid, et toitainete puudused ja liigtarbimine võivad suurema 

tõenäosusega esineda taimedel, mida on väetatud kõrgete mineraalväetise normidega. Selle 

põhjuseks on liiga suur toiteelementide kontsentratsioon, mis ei ole taimedele omastatav 

ning lisaks võib tekkida teiste elementide liigtarbimist. Seetõttu oleks vajalik tavasüsteemis 

anda mineraalväetisi mitmes osas. Mahesüsteemis tekib taimedel lämmastiku puudus 

enamasti seetõttu, et lämmastik ei ole neile kättesaadav kõige intensiivsemal 

kasvuperioodil. Selle põhjuseks on lämmastiku aeglane mineralisatsioon orgaanilisest 

materjalist ning sellest tulenevalt vabaneb lämmastik liiga hilja, kui taim seda nii palju 

enam ei vaja. Samas on keeruline planeerida sellist tasakaalustatud toitainetega varustatust 

taimedele nii mahe- kui ka tavatootmises (Reeve jt 2015: 21). Erinevalt mahetootmisest, ei 

ole tavasüsteemis taimedel enamasti probleeme lämmastiku puudusega. Samas on kindlaks 

tehtud, et mahesüsteemis avaldavad suuremad lämmastikväetise kogused märgatavat mõju 

saagikusele, kuid tavatootmises normist suuremate N-väetise koguste kasutamine olulist 

saagilisa ei too (Seufert 2012: 229). Selle põhjal võib väita, et tavasüsteemis on saagikust 

limiteerivateks faktoriteks muud tegurid kui lämmastikväetise kogus.   
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1.3.2. Mahetootmine ehk ökoloogiline põllumajandus 

 

Tarbija teadlikkuse tõus toidu kvaliteedi ja selle kasvatamise keskkonnamõjudest on 

muutnud mahetootmise järjest enam populaarsemaks (Seufert 2012: 229). Kui 2001. aastal 

oli mahepõllumajanduslike majapidamiste arv Eestis 345, siis 2013 seisuga oli neid juba 

1549 ning üleminekuajal olevate majapidamiste arv oli 606. Mahepõllumajanduslike 

kultuuride kasvupind oli Eestis 2014. aastal 155 560 hektarit, mis moodustas veidi üle 25% 

kõigist kasvatatud kultuuride kasvupinnast (Statistikaamet 2016). Sellest võib järeldada, et 

valdkonnaga tegelevate ettevõtete arvu tõus on stabiilne. Märgatav tõus on ka Euroopas – 

kui 2005. aasta lõpus oli mahepõllumajanduslike majapidamiste arv pea 190 000 ning 

maad nende kasutuses 6,9 miljonit hektarit (Willer, Yussefi 2007: 14), siis 2014. aastaks 

olid vastavad arvud juba 340 000 ja 11,6 miljonit hektarit (FIBL & IFOAM… 2016: 27). 

Kuigi mahetootmises oleva põllumaa osatähtsus järjest tõuseb, siis üheks suurimaks 

probleemiks on madalamad saagikusnäitajad, mis võrreldes tavaviljelusega on suuremal 

määral mõjutatud kasvukoha mulla- ja ilmastikutingimustest. Maheviljeluses võib lugeda 

kõige olulisemaks stabiilsete saagikusnäitajate saavutamist, aga vähem tähtsad ei ole ka 

erinevad kvaliteedinäitajad (Järvan jt 2013: 3). Üldise arvamuse järgi on madalama 

saagikusega mahetootmine keskkonnasõbralikum ja jätkusuutlikum kui suuremate 

saagikusnäitajatega tavatootmine (Trewavas 2001: 1). Lisaks ollakse veendunud, et 

mahetoodang on tervislikum ning parema toiteväärtusega. Samas ei ole aga tehtud 

võrdsetel tingimustel järjepidevaid uuringuid, mille põhjal teha lõplikke järeldusi saakide 

bioloogilise kvaliteedi osas eri viljelusviiside tingimustes (Järvan jt 2013: 3).  

Mahetootmises on küll saagikused väiksemad kui tavatootmises, kuid siiski piisavalt 

suured, et püsida konkurentsivõimelisena. Seufert jt (2012: 229) leidsid oma meta-

analüüsis, et mahe- ja tavasüsteemis on saagikuste suhtarv 0,75 (üldkogumi keskmine jääb 

95% tõenäosusega vahemikku: 0,71–0,79). Selle põhjal saab järeldada, et mahesüsteemis 

on saagikusnäitajad keskmiselt 25% väiksemad kui tavasüsteemis.  

Samas on tähtis ka tootmise jätkusuutlikkus keskkonna seisukohalt. Mahetootmine kasutab 

palju vähem erinevaid tootmissisendeid nagu näiteks mineraalväetiseid ja keemilisi 

taimekaitsevahendeid (Mäder jt 2007: 1826). Antud sisendite arvelt säästetakse küll palju, 

kuid samas kaotatakse saagis ning maa kasutamise efektiivsus on madal. Positiivseks võib 
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aga lugeda seda, et mahetootmine suurendab mullaviljakust, bioloogilist mitmekesisust, 

loomade heaolu ja samas vähendab keskkonnasaastet (Trewavas 2001: 1).  

Kõige selle reguleerimiseks on koostatud küll mahetootjatele erinevad nõuded, mida on 

vaja järgida, kuid enamasti puudub teaduslik alus nende saavutamiseks. Mahetootmises ei 

ole lubatud kasutada mineraalseid lämmastikväetiseid, mille tulemusel võib terade 

proteiinisisaldus olla väiksem kui tavatootmises. Lisaks sellele ei kasutata ka keemilisi 

taimekaitsevahendeid, mille tulemusel on oht mükotoksiinide suuremale sisaldusele 

mahetoodangus (Trewavas 2001: 1). Jätkusuutlikult majandavad mahetootjad kasutavad 

kultuuri vajadustest sõltuvalt N, P, K ja teiste makro- ja mikroelementide mulda viimiseks 

sõnnikut ja komposti. Lisaks on suureks lämmastikuallikaks ka liblikõielised kattekultuurid 

ja haljasväetiskultuurid. Selliste võtete kasutamisel on võimalik suurendada taimedele 

kättesaadavate toitainete hulka, kasulike mullamikroobide ja teiste selgrootute levikut, 

parandada mulla füüsikalisi omadusi, vähendada haiguste levikut ning parandada 

taimetervist (Reeve jt 2015: 2–8). 

 

 

1.4. Talinisu sordi valik 
 

Põllumajandustootjad valivad enamasti sorti selle järgi, et saagipotentsiaal oleks 

võimalikult kõrge. Selliselt toimides jäävad kvaliteedinäitajad aga tahaplaanile ning 

seetõttu on ka tänapäevaste nisusortide näitajad väga varieeruvad. Samas ei ole see 

töötlemisel probleemiks, kuna ühest toorainest on võimalik toota erinevaid lõpp-produkte 

(Garcia jt 2014: 86). Kuna tarbija hakkab muutuma aga üha teadlikumaks toidu kvaliteedi 

osas, tekib nõudlus ka kõrgema kvaliteediga tooraine järele. Seetõttu olekski vaja 

täpsemalt teada, millised kasvatustehnoloogiad ning viljelusviis tagavad soovitud 

kvaliteedinäitajad. 

Kuigi talinisu saagikusnäitajad on märgatavalt tõusnud viimastel aastakümnetel, siis 

kvaliteet on selle arvelt aga langenud. Kui intensiivse kasvatusviisi puhul saab mitmeid 

omadusi esile tuua kas rikkalikult väetades või taimekaitset tehes, siis mahetingimustes 

peaks soovitud omadused olema geneetiliselt juba olemas (suur proteiinisisaldus ja hea 
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küpsetuskvaliteet, hea lamandumiskindlus, talvekindlus, haiguskindlus jne) (Tamm jt 

2011: 15). Seega peaks mahetootmises sordivalikus eelistama selliseid sorte, mis suudavad 

lämmastikku orgaanilistest väetistest efektiivsemalt kätte saada ning seetõttu parema 

toitainetega varustatusele saavutaksid suurema saagi ja soovitud kvaliteedinäitajad 

(Bilsborrow jt 2013: 79). 

Kindlasti tuleks mahetootmises sordivalikul ka tähelepanu pöörata haigus- ja 

kahjurikindlusele. Seega sobiks maheviljelusse paremini pikema kõrrega sordid, kuna sel 

juhul on lipulehe ja pähiku vaheline kaugus suurem ning haigustekitajate levik lipulehelt 

pähikule võtab kauem aega. See aga tagab toiduks kvaliteetsema ja tervema tera (Tamm jt 

2011: 15).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Katse üldiseloomustus ja mullastik 
 

Katse rajati Eerikale 2008 aastal Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse 

osakonna katsepõllule (58˚22’ N, 26˚40’ E). Tegu on pikaajalise põldkatsega mahe- ja 

tavaviljeluse võrdluseks. Valdavaks mullaliigiks katsepõllul on näivleetunud muld. 

Piirkonna mullad on valdavalt saviliiva ja kerge liivsavi lõimisega ja huumuskihi tüsedus 

jääb keskmiselt 30 cm lähedale (Maa-amet 2016). Katse rajamise aastal tehtud 

mullaanalüüside põhjal oli mulla süsinikusisaldus 1,55%, üldlämmastiku sisaldus 0,14%, 

liikuva fosfori sisaldus 128,54 mg/kg, liikuva kaaliumi sisaldus 134,01 mg/kg, 

magneesiumi sisaldus 154,83 mg/kg, kaltsiumi sisaldus 1317,67 mg/kg ja mulla pHKCl 5,8. 

Nii mahe- kui tavaviljelussüsteemis kasutatakse viieväljalist külvikorda, mille kultuuride 

järjestus on: 1) talinisu (Triticum aestivum L.); 2) hernes (Pisum sativum L.); 3) kartul 

(Solanum tuberosum L.); 4) oder ristiku allakülviga (Hordeum vulgare L. ja Trifolium 

pratense L.); 5) ja ristik (Trifolium pratense L.). Kui katsega alustati aastal 2008, siis I 

rotatsioon lõppes aastal 2012. Külvikorra järgi eelneb talinisule ristik, mille puhul tuleb 

arvestada ka lämmastiku seisukohalt esimese aasta järelmõjuga talinisule. Antud 

uurimustöös kasutatakse talinisu andmeid, mis pärinevad II rotatsiooni teisest ja 

kolmandast aastast (2014.–2015. a).  

Katse on rajatud süstemaatilise plokksüsteemina neljas korduses, kus katselappide pindala 

on 60 m
2
. Tegu on külvikorra katsega, kus igas korduses on olemas terve külvikord, mis 

jaguneb seitsmeks väetusvariandiks (tavaviljeluses neli ja maheviljelussüsteemis kolm 

väetusvarianti). Variandid ja kordused olid üksteisest eraldatud kitsa (ca 40 cm) vaheribaga, 

mis tekitati käsitsi niitmisel. Tava- ja maheviljelussüsteem olid üksteisest eraldatud 18 m 

laiuse rohuribaga, mida niideti kasvuperioodil niidukiga mitu korda. Rohuriba oli vajalik 

selleks, et vältida tavaviljelussüsteemis kasutatavate taimekaitsevahendite ja 

mineraalväetiste sattumist maheviljelussüsteemiga katselappidele. Katseskeem 2015. aasta 

kultuuride põhjal on toodud lisas 1. 
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2.2. Talinisu sort ’Fredis’ 
 

Katses kasutatud sort ’Fredis’ on aretatud SPP State Stende Cereal Breeding Institute poolt 

Lätis. Tegu on varajase sordiga, mille iseloomulikud tunnused on punane tera ja valge 

ohteline viljapea ning tavalisest lühem kõrs. Sort on hea talvekindlusega (ei nakatu 

lumiseende) ja väga kõrge proteiini ja kleepvalgu sisaldusega. Siiski on oht nakatuda 

jahukastesse ja lehelaiksusesse ja sellest tulenevalt on haiguste levikule soodsates 

tingimustes vajalik töötlemine fungitsiididega. Saagipotentsiaal on keskmine kuni kõrge 

ning tänu sellele ka suhteliselt suure 1000 tera massi ja mahumassiga ning hea 

langemisarvuga (Eesti Taimekasvatuse Instituut 2016). 

 

 

2.3. Mahe- ja tavaviljelussüsteemi variandid 
 

Maheviljelussüsteemis kasutati kolme väetusvarianti (M1, M2 ja M3), mis erinesid 

üksteisest lämmastiku allika osas. Kontrollvariandi ehk M1 ainsaks lämmastiku allikaks oli 

liblikõieliste kultuuride abil sümbiootiliselt seotud õhulämmastik (N2) atmosfäärist. 

Variant M2 puhul oli lisaks õhulämmastikule kasutatud toitainete allikana ka vahekultuure. 

Vahekultuuride ülesanne on vähendada toitainete leostumist mullast, kasvatada võimalikult 

suur biomass ning seeläbi mulda sisseküntuna rikastada seda võimalikult suure koguse 

toitainetega. Vahekultuuride valikul on olulised tegurid nende talvekindlus, kasvukiirus 

ning ka seemne hind (Creamer, Baldwin 2000: 602). Käesolevas katses kasvatati 

vahekultuuridena talinisu järel raiheina (Lolium perenne L.), kartuli järel talirukist (Secale 

cereale L.) ja herne järel talirapsi (Brassica napus ssp. oleifera var. biennis). 

Vahekultuurid külvati põhikultuuride järel vahetult peale koristust ja künti mulda kevadel 

kui lumi oli sulanud. 

Variant M3 sai lisaks vahekultuuride poolt seotud lämmastikule ka korralikult 

komposteerinud sõnniku lämmastikku. Sõnniku andmise normid ja aeg on aga II 

rotatsiooniga muutunud. Kui I rotatsiooni jooksul anti sõnnikut vaid üks kord enne kartulit 

40 t/ha, siis alates II rotatsiooni esimesest aastast hakati kartulile andma 20 t/ha, talinisule 

pealtväetisena varakevadel 10 t/ha ja odrale ristiku allakülviga kevadel enne külvi 10 t/ha 
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korralikult komposteerinud sõnnikut. Sõnniku keemilised omadused ning toiteelementide 

sisaldused aastatel 2014–2015 on toodud tabelis 1 ning sõnniku andmise kuupäevad ja 

kogused on toodud tabelis 2. Võttes arvesse 2014. ja 2015. aasta sõnniku lämmastiku 

protsentuaalset sisaldust kuivaines, siis sai talinisu mahesüsteemis vastavalt 46 ja 45 kg 

N/ha. 

 

Tabel 1. Sõnniku keemilised omadused ja toiteelementide keskmised sisaldused kuivaines 

aastatel 2014 ja 2015 tehtud analüüside põhjal 

Keskmine pHKCl N % P % K % Kuivaine, % 

2014 7,7 1,3 0,4 1,2 35 

2015 6,8 2,8 0,5 2,0 16 

 

Tavaviljelussüsteemis kasutati nelja erinevat väetusvarianti, kus igal variandil oli peale 

mineraalse väetise ka lisa lämmastikuallikaks külvikorras kasvatatavad liblikõielised 

kultuurid. Erineva mineraalse lämmastiku koguse järgi jagunesid variandid järgnevalt: N0 

ehk kontrollvariant, millele mineraalset lämmastikku ei antud ja mille lämmastikuga 

varustamise tase oli võrdne maheviljelussüsteemi variandiga M1; N50, mille mineraalse 

lämmastiku kogus oli 50 kg N/ha; N100, mille mineraalse lämmastiku kogus oli 100 kg 

N/ha; N150, mille mineraalse lämmastiku kogus oli 150 kg N/ha. Lämmastikväetisena 

kasutati katses ammooniumnitraati (NH4NO3), mida anti talinisule varakevadel võrsumisfaasi 

alguses. Suurte lämmastikukoguste tõttu anti väetist mitmes jaos, vastavalt 50+50 ja 100+50. 

Teine osa N-väetisest anti talinisu loomiseelses faasis. Väetamise kuupäevad ja kogused 

aastatel 2014–2015 on toodud tabelis 2. Lisaks mineraalsele lämmastikule anti kõikidele 

talinisu variantidele ka külvieelselt fosfori ja kaaliumi kompleksväetist vastavalt 25 ja 95 

kg/ha tegevaines. 
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Tabel 2. Lämmastikväetise ja sõnniku andmise kuupäevad ja kogused erinevatel tava- ja 

maheviljeluse variantidel aastatel 2014–2015 

Kuupäev Lämmastikväetise kogus, kg N/ha Sõnniku kogus t/ha 

2014 N0 N50 N100 N150 M1 M2 M3 

15. aprill x 50 50 100 x x 10 

29. mai x x 50 50 x x x 

2015 N0 N50 N100 N150 M1 M2 M3 

15. aprill x 50 50 100 x x x 

25. mai x x 50 50 x x 10 

 

 

 

2.4. Teostatud agronoomilised tööd 
 

Tavaviljelussüsteemis puhiti talinisu seemneid puhisega Baytan Universal kulunormiga 3 

l/t. Idanevate seemnete arv ruutmeetri kohta oli 450 ning külvisenorm 233 kg/ha, mis leiti 

valemiga:  

Külvisenorm (kg/ha) = idanevate seemnete arv m²(tk) x 1000 tera mass (g) x külviväärtus (%)  

Talinisu külv teostati vastavalt 16.09.2013 ja 15.09.2014. Alates aastast 2012 on katses 

kasutatud sorti ´Fredis (eelnevalt kasutati sorti ’Olivin’). Kevadel teostati nii tava- kui 

mahesüsteemide talinisu äestamine kohe esimesel võimalusel ja teistkordselt nädala 

möödudes. Tavaviljelussüsteemis kasutati vastavalt vajadusele ka keemilist taimekaitset. 

Tänu taimede heale olukorrale puudus aastal 2014 vajadus fungitsiididega pritsimiseks, 

kuid 2015. a. kasutati preparaati Allegro Super kulunormiga 0,5 l/ha. Umbrohutõrjeks 

kasutati preparaati Secator OD kulunormiga 150 ml/ha. Lisaks kasutati ka 

kasvuregulaatorit CCC kulunormiga 0,8 l/ha.  

Talinisu koristus toimus igal variandil ühe päeva jooksul vastavalt 04.08.2014 ja 

12.08.2015. Koristus toimus kombainiga, mille heedri laius oli 2 m ehk arvestuslapi pinna 

suurus katselapil oli 20 m
2
. Aastal 2014 oli mahe talinisu niiskus koristuse hetkel 16% ja 

tavaviljeluses 16,5% ning 2015. aastal olid samad näitajad 18%. Peale talinisu koristust 

toimus ka vilja puhastamine läbi tuulamismasina. 
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2.5. Proovide võtmine ja analüüsimeetodid 
 

Koristatud talinisu terasaak hektari kohta leiti vastavalt kombaini heedri laiuselt koristatud 

pinnaühikult, mis võrdus 20 m
2
 (2 x 10 m). Oluline on ära märkida ka 2015. katseaasta 

esimese korduse hävimine linnukahjustuste tõttu, mille tulemusel leiti andmeanalüüsi 

tegemiseks vastavad keskmised väärtused teise, kolmanda ja neljanda korduse väärtuste 

põhjal. 

Kombainiga koristatud ning puhastatud ja kuivatatud viljast määrati või leiti arvutuslikult 

järgmised näitajad: 

 1000 tera mass (g),  

 mahumass (g/l), 

 lämmastiku sisaldus terades (%), 

 proteiini sisaldus terades (%), 

 toortuha sisaldus (%), 

 toorrasva sisaldus (%), 

 kiudainete sisaldus – neutraalkiud (NDF) ja happekiud (ADF) (%),  

 langemisarv (s),  

 märja teraliimi ehk kleepvalgu sisaldus (%),  

 gluteeniindeks (%), 

 hemitselluloosi sisaldus (%), 

 kliide ja sõkalde osakaal (%), 

 pätsi ruumala (ml) ja eriruumala (ml/g). 

 

 

2.6. Keemilised analüüsid 
 

Keemilised analüüsid taimede ja sõnniku proovidest tehti Eesti Maaülikooli mulla- ja 

agrokeemia osakonna keemialaboris. Ahjus kuivatatud sõnnikuproovide üldlämmastiku 

(Nüld) sisaldus määrati kuivtuhastamise meetodil varioMAX CNS elementanalüsaatoriga 

ELEMENTAR (Agricultural Research… 1986). Sõnniku üldfosfori (Püld) ja üldkaaliumi 
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(Küld) kontsentratsiooni määramiseks kasutati märgtuhastamismeetodit väävelhappe 

lahusega. 

Kõige lihtsam viis proteiini sisalduse teada saamiseks on korrutada lämmastiku sisaldus 

teguriga 6,25. Samas peab välja tooma, et antud kordaja pärineb algselt loomkatsetest ning 

korrektsete tulemuste saamiseks on soovitav kasutada tegurit, mis võtab arvesse nisu 

eripärasid. Lämmastiku sisaldus proteiinis võib olla vahemikus 16–17,5% mis tähendaks 

teguri varieerumist vahemikus 5,7–6,25 (Tkachuk 1969: 419). Antud töös leiti terade 

proteiinisisaldus järgmise valemi järgi: 

Proteiinisisaldus, % = N,% x 6,25 

Talinisu kvaliteedinäitajaid uuriti kahes korduses. Terade jahvatamiseks kasutati 

laboratoorset Perten Instruments veskit LM 3100 (Perten Instruments 2016). Langemisarv 

määrati vastavalt α-amülaasi aktiivsusele, milleks kasutati Hagberg-Perten metoodikat ning 

Perten Instruments aparaati Falling Number 1700 (ICC-Standard No. 107/1 1968; Perten 

Instruments 2016). Märja teraliimi koguse määramiseks kasutati täisterajahu 

(niiskusesisaldus 14%) ning gluteeniindeks leiti vastavalt Perten’i metoodikale kasutades 

Perten Instruments aparaate Glutomatic 2100 ja Centrifuge 2015 (ICC-Standard No. 155 

1994; Perten Instruments 2016). 

Talinisu teraproove kuivatati 60°C juures ning jahvatati 1 mm läbimõõduga osakesteks, 

millest määrati toorproteiini (N% x 6,25), toortuha ja toorrasva sisaldused (Horwitz, 

Latimer 2005). Terades sisalduva neutraalkiu (NDF) ja happekiu (ADF) kontsentratsiooni 

välja selgitamiseks kasutati kiudaine analüsaatorit ANKOM 220 (van Soest jt 1991). 

Hemitselluloosi sisaldus leiti arvutuslikult neutraalkiu (NDF) ja happekiu (ADF) vahena.  

 

 

2.7. Nisujahu ja selle küpsetusomadused 
 

Jahu küpsetusomaduste määramiseks võeti igalt katselapilt 1000 g proov, mis kuivatati 

niiskuse sisalduseni 14% ning seejärel jahvatati. Selleks kasutati laboriveskit, milles olnud 

erinevate sõelte abil jaotati tekkinud jahu erineva suurusega osadeks kolme jahu 
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fraktsiooni: kliid ja sõklad (osakeste suurus üle 380 μm), jämedateraline jahu (osakeste 

suurus 220–380 μm) ning peenjahu (osakeste suurus alla 220 μm). Peenjahu kasutati ka 

taigna hindamiseks ning saiapätsi valmistamiseks.  

Taigna valmistamine toimus käsitsi. Kogu taigna valmistamise protsess (2 h 55 min) 

hõlmas endas 15 minutilist sõtkumist, 3 korda kergitamist (vastavalt 30, 30 ja 60 minutit), 

mille vahepeal toimus iga kord 5 minutit kestev taigna uus sõtkumine (peale esimest ja 

teist kergitamist) ning 30 minutit küpsetusaega. Taigna kergitamine toimus 30°C juures 

ning küpsetustemperatuur oli 225°C ± 10°C. Taigna valmistamise retsept oli järgmine: 

nisujahu (90 g, niiskusesisaldus 14%), vesi (56 ml), margariin (10 g), suhkur (2,25 g), 

keedusool (0,9 g) ning kuivpärm (2,7 g). Küpsetatud saiapätsi hoiti enne mõõtmiste 

tegemist rätikusse mähituna üks tund temperatuuril 20°C. Saiapätsi ruumala tehti kindlaks 

ühe liitrisesse anumasse valatud rapsiseemnete ruumala kaudu ning arvutati ka pätsi 

eriruumala (pätsi ruumala, ml/ pätsi mass, g).  

 

 

2.8. Ilmastikutingimused 
 

Antud uurimustöös on kvaliteedinäitajate ja saagi ühe mõjutajana arvesse võetud ka aasta 

ehk siis ilmastiku mõju ning seetõttu on oluline antud näitajate omavaheline võrdlemine. 

Katseaastate ilmastiku andmed pärinevad Eerikal paikneva ilmajaama mõõtmistest. 

Katseaastatel esinenud  keskmised temperatuurid ja sademete summa 

vegetatsiooniperioodil ja pikaajalised keskmised on toodud tabelis 3.  
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Tabel 3. Keskmised temperatuurid ja sademete summad talinisu vegetatsiooniperioodil 

Eerika meteoroloogiajaama andmetel aastatel 2014–2015 ning võrdlusena pikaajalised 

(1969–2015)  keskmised näitajad 

Kuu 
Keskmine temperatuur, °C Sademete summa, mm 

2014 2015 1969–2015 2014 2015 1969–2015 

Aprill 6,5 5,4 4,8 13 51 26 

Mai 11,9 10,3 11,4 84 60 58 

Juuni 13,4 14,3 15,4 103 36 77 

Juuli 19,9 15,7 17,6 71 58 70 

August 16,8 17,0 16,1 113 42 90 

Aprill–

august 
13,7 12,5 13,1 385 247 321 

 
 

Keskmise temperatuuri järgi oli 2015. aasta vegetatsiooniperiood veidi jahedam võrreldes 

2014. ja ka 1969–2015 aastate keskmisega. Kõige suuremad erinevused olid aprilli-, mai- 

ja juulikuu keskmistel temperatuuridel, kus 2015. aasta keskmised temperatuurid olid 

võrreldes 2014. aasta näitajatega kuni 4,2°C väiksemad. Samas oli augustikuu jällegi veidi 

soojem võrreldes eelneva aasta ja ka pikema perioodi keskmisega (tabel 3).  

Võrreldes 2014. aastaga, esines vähem sademeid aastal 2015. Kui 2015. aasta aprillikuus 

tuli sademeid mitu korda rohkem võrreldes 2014. aasta ja ka pikaajalise keskmisega, siis 

mai- kuni augustikuu olid väga sademetevaesed. Seda näitab ka 2015. aasta keskmine 

sademete hulk vegetatsiooniperioodil, mis on eelmise aasta näitajast 138 mm ning 

pikaajalisest keskmisest 74 mm võrra madalam. Samas on väga oluline välja tuua 2014. 

aasta juulikuu sademete jaotumine ning erakordselt kõrgete temperatuuride esinemine. 

Koos kõrgete temperatuuridega kestis ka pikem põuaperiood, kuigi sademete summa kogu 

kuu jooksul oli pikaajalise (aastate 1969–2015) keskmise tasemel (tabel 3). 

 

 

2.9. Andmeanalüüs 
 

Andmete analüüsil kasutati regressioonanalüüsi, korrelatsioonanalüüsi ning ühe- ja 

mitmefaktorilist dispersioonanalüüsi (ANOVA). Väetusvariantide ja viljelusviiside 

vahelise erinevuse välja toomiseks kasutati vähima olulise erinevuse testi ehk Fisher’i LSD 
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testi. Kuna 2015. katseaasta esimese korduse talinisu saak hävis linnukahjustuste tõttu, siis 

leiti andmeanalüüsi tegemiseks vastavad keskmised väärtused teise, kolmanda ja neljanda 

korduse väärtuste põhjal. Andmetöötluses kasutatud statistilise olulisuse tase oli p < 0.05, 

kui ei ole märgitud teisiti. Andmete töötlemiseks kasutati R Core Team (2015) loodud 

tarkvara RStudio. Jooniste vormistamiseks kasutati Microsoft Office Excel 2010 

andmetöötlusprogrammi. Antud uurimustöö on koostatud järgides Eesti Maaülikooli (2016) 

lõputööde vormistamise juhendit ja nõudeid.  

Peale esmast andmetöötlust avaldunud olulisemad parameetrid, mida analüüsiti 

põhjalikumalt, olid järgmised: talinisu terasaak, 1000 tera mass, proteiini- ja 

gluteenisisaldus, gluteeniindeks, kiudained (neutraalkiud ja hemitselluloos), langemisarv 

ning nisujahust küpsetatud pätsi ruumala ja eriruumala. Teiste kvaliteedinäitajate 

(mahumass, toortuhk, toorrasv, happekiud ja kliide osakaal) andmeanalüüsist väljajätmise 

põhjuseks olid väetusvariantide mitte usutav mõju. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Talinisu saagi kujunemine 
 

Vaadeldes 2014–2015 aastate talinisu keskmisi saagikusnäitajaid joonisel 2, siis on 

väärtused väetusvariantide vahel usutavalt erinevad (F6,42=52,106 P<0,001). 

Dispersioonanalüüs näitas, et talinisu terasaaki mõjutasid usutaval määral nii väetusvariant, 

katseaasta ilmastik kui ka viljelusviis. Kõige enam mõjutas uuritud faktoritest terasaaki 

väetusvariant, seejärel katseaasta ilmaolud ja viljelusviis, vastavalt 39, 32 ja 6% ulatuses. 

Selle põhjal võib oletada, et soodsate ilmastikutingimuste korral saadakse tavasüsteemis 

tunduvalt paremaid saake. Keskmine saagikus kõikus tavasüsteemis mineraalset 

lämmastikku saanud variantidel vahemikus 5548 kuni 5872 kg/ha ning statistiline erinevus 

variantide vahel puudus, millest võib järeldada, et lämmastikväetise koguse suurendamine 

tavasüsteemis olulist saagilisa ei andnud. Mahesüsteemi variantide keskmised terasaagid 

olid võrreldes tavasüsteemiga statistiliselt usutavalt väiksemad, jäädes vahemikku 3919 

kuni 4286 kg/ha, kus puudusid samuti variantide vahel erinevused. Sellest võib järeldada, 

et sõnnikuga väetamine olulist saagilisa ei toonud. Usutavalt kõige väiksema terasaagiga, 

2608 kg/ha, oli kontrollvariant N0, millele mineraalset lämmastikku ei antud ja mille 

väetamisrežiim on sarnane M1 variandile. Usutavalt väiksem saak võrreldes M1 variandiga 

võis olla tingitud lindude poolt tekitatud kahjust.  
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Pikaajaliste põldkatsete tulemusel leidsid Bilsborrow jt (2013: 74), et igal katseaastal olid 

tavasüsteemi saagikused usutavalt suuremad kui mahesüsteemis ning suuremate saagikuste 

põhjuseks olid oluliselt suurem arv pähikuid ruutmeetri kohta ja suurem 1000 tera mass. 

Samade saagikust mõjutavate teguriteni jõudsid ka Campiglia jt (2015: 38), kuid terasaak 

oli tavasüsteemis kõrgem vaid kolmel aastal kuuest. See oli tingitud katseaastatel esinenud 

ilmastikutingimuste suurest varieerumisest. Suurema hulga sademete korral on 

tavasüsteemis ka suurem oht lamandumisele, mille korral võib mahesüsteemi saagikus olla 

kõrgem. Normaalsetes tingimustes on aga tavasüsteemi saagikus enamasti 11–24% 

kõrgem, mis on tänu lämmastikväetistele, taimekaitsele ja intensiivsortidele (Mäder jt 

2007: 1830).  

Sademete ebaühtlase jaotumise mõju terasaagile täheldasid ka Mazzoncini jt (2014: 447), 

kui 2 kuud peale külvi ja hilja kevadel esines tavalisest rohkem sademeid, siis põhjustas 

see nii mahe- kui tavasüsteemis märgatavat saagikusnäitajate vähenemist. Teada on, et 

saagistruktuuri elementidest mõjutab produktiivvõrsete arv pinnaühiku kohta terasaaki 

kõige enam (Campiglia jt 2015: 38). Sarnane olukord oli ka 2014. katseaastal, kui maist 

kuni juunikuuni esines tavapärasest enam sademeid. Aastal 2014 oli sademete summa (mm) 

neil kuudel võrreldes 2015. aasta ning 1969–2015 aastate pikaajalise keskmise väärtusega 

suurem vastavalt 28–65% ja 25–30%. Terasaagi vähenemine tavapärasest suurema 

Joonis 2. Katseaastate 2014–2015 talinisu keskmine terasaak (kg/ha) varianditi tava- ja 

mahesüsteemis. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust väetusvariantide vahel ning 

vearibad tähistavad standardviga (±SE). N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – 

tavasüsteemil mineraalse lämmastiku kogus vastavalt 50, 100, 150 kg/ha; M1 – mahesüsteemi 

kontrollvariant; M2 – mahesüsteemi variant, kus kasvatatakse vahekultuure; M3 – millele antakse 

peale vahekultuuride kasutamise ka komposteerinud sõnnikut 
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sademete hulga tõttu võib Mazzoncini jt (2014: 447) arvates olla põhjustatud lämmastiku 

leostumisest mullast. Kõige enam peaks see mõjutama tavasüsteemi, kus 

lämmastikuallikaks on mineraalväetised, mis on tunduvalt suurema leostumisohuga 

(Campiglia jt 2015: 43).  

2014. aasta katseandmete põhjal tehtud dispersioonanalüüs näitas, et sellel aastal puudus 

viljelusviisil talinisu terasaagile statistiliselt usutav mõju (F1,26=0,1087 P>0,05), kuid 2015. 

aasta andmete järgi küll (F1,26=4,919 P<0,05) (joonisel 3). 2015. aasta tavasüsteemi 

saagikus oli keskmiselt 25% kõrgem mahesüsteemi omast. Viljelusviiside erinev mõju 

talinisu saagikusele aastate lõikes võis olla tingitud eelkõige erinevatest ilmaoludest 

teratäitumisperioodil. Väga kõrgete temperatuuride tõttu juulikuus 2014. aastal võis 

toitainete liikumine taime lehtedest teradesse olla takistatud, teratäitumisperiood jäi kaks 

nädalat lühemaks kui 2015. aastal ja ka saagikus madalamaks. Katsest selgus, et 

ebasoodsate tingimuste korral ei olnud saagikused mahe- ja tavasüsteemis usutavalt 

erinevad. 

Aastate 2014 ja 2015 saagikusnäitajate vahel esines märkimisväärne statistiliselt usutav 

erinevus (F1,42=256,204 P<0,001), kui keskmine terasaak erines aastate jooksul ligi 2000 

kg/ha võrra (joonis 3). Selle põhjuseks võib olla antud katseaastate ilmastiku tingimuste 

erinevused, mis mõjutasid otseselt terasaaki. Pikaajaliste põldkatsete tulemusel leidsid 

Bilsborrow jt (2013: 74), et aasta ilmastikul on talinisu terasaagile statistiliselt usutav mõju. 

Näiteks tõid Campiglia jt (2015: 43) välja, et tavalisest pikem põuaperiood kõrsumisfaasis 

tähendab nii tava- kui mahesüsteemis madalamaid saagikusi. Antud katses mõjutas 

saagikust põuaperiood juulikuus, mis tingis lühema teratäitumisperioodi. 
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Mahesüsteemis saagikuste parandamiseks võib kasutada erinevaid agrotehnilisi võtteid 

nagu orgaaniliste väetiste andmine mitmes osas või kasutada selliseid väetiseid, kus on 

suurem kontsentratsioon taimedele kergesti kättesaadavat lämmastikku, näiteks läga 

(Bilsborrow jt 2013: 79).   

 

  

Joonis 3. Talinisu keskmine terasaak (kg/ha) tava- ja mahesüsteemis katseaastatel 2014–2015 ning 

katseaastate keskmised. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust viljelusviiside ja 

aastate vahel ning vearibad tähistavad standardviga (±SE) 
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3.2. Talinisu kvaliteedinäitajad 
 

3.2.1. Viljelusviisi mõju talinisu 1000 tera massile 

 

Dispersioonanalüüsist selgus, et 1000 tera mass oli kõige enam mõjutatud ilmastikust (85% 

ulatuses) ja viljelusviisi ning väetisvariandi mõju oli sarnane (vastavalt 5,5 ja 5,6% 

ulatuses), kusjuures kõigi kolme faktori mõju oli statistiliselt usutav (P<0,001). 1000 tera 

mass varieerus varianditi keskmiselt vahemikus 45,3 kuni 47,2 grammi (joonis 4). 

Kõrgeima teramassiga olid tavaviljelusviisi variandid, millel puudusid ka omavahel 

statistiliselt usutavad erinevused. Usutavalt väiksema massiga olid kõik maheviljelusviisi 

variandid, millele mineraalset lämmastikku ei antud. Kõrgemat 1000 tera massi 

tavasüsteemis on täheldatud ka teistes talinisu katsetes (Bilsborrow jt 2013: 79), kuid 

erinevused on olnud väga väikesed (Mäder jt 2007: 1831). Suuremad 1000 tera massid 

tavasüsteemis on arvatavasti tingitud suuremast lehepinnaindeksist ja maapealsest 

biomassist, mis on omakorda põhjustatud mineraalse lämmastiku kiiremast 

kättesaadavusest taimede kiirel kasvuperioodil. Suurem lehepinnaindeks tagab suurema 

koguse toitainete liikumise teradesse ja suuremad terad.   

 

 

 

Joonis 4. Katseaastate 2014–2015 talinisu keskmine 1000 tera mass (g) varianditi tava- ja 

mahesüsteemis. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust viljelusviiside vahel ning 

vearibad tähistavad standardviga (±SE). N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – 

tavasüsteemil mineraalse lämmastiku kogus vastavalt 50, 100, 150 kg/ha; M1 – mahesüsteemi 

kontrollvariant; M2 – mahesüsteemi variant, kus kasvatatakse vahekultuure; M3 – millele antakse 

peale vahekultuuride kasutamise ka komposteerinud sõnnikut 
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Aastate võrdluses oli 1000 tera mass statistiliselt usutavalt (F1,42=537,464 P<0,001) 

kõrgem 2015. aastal, kui mass oli 49,5 grammi ning 2014. aastal 43,1 g. Samuti avaldas 

usutavat mõju ka ilmastiku ja väetusvariandi koosmõju (F6,42=2,639 P<0,05). Katseaasta 

2014 madalama 1000 tera massi põhjuseks võis olla juulikuus esinenud keskmisest 

kõrgemad temperatuurid, mille tulemusel oli terade täitumise perioodil pidurdatud 

toitainete liikumine lehtedest seemnetesse (Bilsborrow jt 2013: 77). Tamm jt (2013: 61) 

leidsid oma nelja aasta pikkuses katses, et viljelusviisil 1000 tera massile usutav mõju 

puudus, kuid ilmastiku mõju oli väga suur. Antud katse tulemuste põhjal võib aga väita, et 

tavaviljeluse tingimustes saadakse usutavalt kõrgem (F1,53=30,483 P<0,001) 1000 tera 

mass, kuigi selle põhjuseks võivad olla ka tavasüsteemi jaoks soodsamad 

ilmastikutingimused uuritud katseaastatel. 

 

 

 

3.2.2. Viljelusviisi mõju talinisu terade proteiinisisaldusele 
 

Talinisu proteiinisisaldust mõjutas dispersioonanalüüsi andmetel uuritud faktoritest kõige 

enam katseaasta ilmastik (86% ulatuses), seejärel väetusvariant (27%) ja viljelussüsteem 

(11%). Antud katses varieerus keskmine terade proteiinisisaldus vahemikus 11,4 kuni 13,9% 

(joonis 6). Katseaastate keskmine proteiinisisaldus oli kõrgeim tavaviljelusviisi N150 

Joonis 5. Talinisu keskmine 1000 tera mass (g) tava- ja mahesüsteemis katseaastatel 2014–2015 

ning katseaastate keskmised. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust viljelusviiside 

ja aastate vahel ning vearibad tähistavad standardviga (±SE) 
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puhul, kus terades olev sisaldus oli 13,9%. Kõrge sisaldusega oli ka teine tavasüsteemi 

variant N100, kus lämmastikku anti 100 kg/ha kohta. Nimetatud väetusvariantide 

keskmised olid ka teistest usutavalt erinevad. Madalaima terade proteiinisisaldusega olid 

variandid M3, M1 ja N50, kus statistiline erinevus puudus. Kõrgemad proteiinisisaldused 

variantides N100 ja N150 võisid olla põhjustatud lämmastikväetise jaoti andmisest. 

Kirjandusest on teada, et lämmastikväetise lisamine nisule loomiseelses faasis suurendab 

teratäitumisperioodil lehtedest terasse liikuva lämmastiku kogust (Yoshihira jt 2002: 149–

160). 

 

 

 

 

 

Vastuoluline on antud katses mahesüsteemi M2 ning M3 variantide erinevus, kus sõnnikut 

mittesaanud variandi proteiinisisaldus on 12,3%, mis on usutavalt suurem sõnnikut saanud 

M3 variandist, mille väärtus oli kahe aasta keskmisena 11,4%. Sellest võib järeldada, et 

talinisu kevadine pealtväetamine sõnnikuga ei tõsta mahesüsteemis proteiinisisaldust 

talinisu terades. Samas on ka katsetulemusi, mille järgi väetusvariandil puudub mõju 

proteiinisisaldusele (Mazzoncini jt 2014: 447). 

Joonis 6. Katseaastate 2014–2015 talinisu keskmine terade proteiinisisaldus (%) varianditi tava- 

ja mahesüsteemis. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust viljelusviiside vahel 

ning vearibad tähistavad standardviga (±SE). N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, 

N150 – tavasüsteemil mineraalse lämmastiku kogus vastavalt 50, 100, 150 kg/ha; M1 – 

mahesüsteemi kontrollvariant; M2 – mahesüsteemi variant, kus kasvatatakse vahekultuure; M3 – 

millele lisatakse peale vahekultuuride kasutamise ka komposteerinud sõnnikut 
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Dispersioonanalüüsi põhjal võib väita, et katseaasta ilmastikul oli proteiinisisaldusele 

usutav mõju (F1,42=322,555 P<0,001), kuid aasta ja variandi koosmõjul mitte (F6,42=1,588 

P>0,05). Campiglia jt (2015: 43) leidsid, et proteiinisisaldus oli tavasüsteemis kõrgem vaid 

sel juhul, kui kogu kasvuperioodi vältel oli ühtlane sademete jaotumine. Samas oli antud 

katses 2014. aastal sademete kogus ning jaotumine tavalisest väga erinev, kuid 

proteiinisisaldus terades kõige suurem. Sellised vastuolud katsete vahel võivad olla 

põhjustatud sortide erinevast kohanemisest kasvutingimustega (Ceseviciene jt 2012: 2811). 

Katseaastate võrdluses oli madalama terade proteiinisisaldusega aasta 2015, kui sisaldus 

oli 11,1% (joonis 7). Võrreldes 2015. aastaga oli 2014. aasta terasaak märgatavalt madalam, 

aga proteiinisisaldus oli hoopis usutavalt kõrgem (13,6 %). See kinnitab Simmonds’i (1995: 

309) poolt kirjeldatud suhet, et teraviljade terasaak on negatiivses korrelatsioonis terade 

proteiinisisaldusega. Sellest võib järeldada, et kõrgem terasaak ei kindlusta talinisu puhul 

ka kõrgemat proteiinisisaldust. Sellest tulenevalt võib pidada suurte saagikusnäitajate 

saavutamist koos kõrge proteiinisisaldusega mahesüsteemis küllaltki keeruliseks (Mason jt 

2007: 162).  

 

 

 

Joonis 7. Talinisu keskmine proteiinisisaldus (%) tava- ja mahesüsteemis katseaastatel 2014–2015 

ning katseaastate keskmised. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust viljelusviiside 

ja aastate vahel ning vearibad tähistavad standardviga (±SE) 
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Kuna proteiin sisaldab lämmastikku keskmiselt 16–17,5% (Tkachuk 1969: 419), siis võib 

oletada, et terade proteiinisisaldus on otseselt seotud taimede võimega lämmastikku 

mullast kätte saada. Järvan jt (2012: 15) leidsid oma katsetes, et lämmastikuga väetamisel 

(100 kg N/ha) suurenes terade proteiinisisaldus keskmiselt 29%. Lisaks leidsid Lin jt (2015: 

57), et terade proteiinisisaldus oli usutavalt kõrgem mineraalse lämmastiku kasutamisel 

võrreldes orgaanilise väetisega. Sellest tulenevalt saavutatakse kõrgem terade 

proteiinisisaldus enamasti tavasüsteemis (Bilsborrow jt 2013: 75; Langenkämper jt 2006: 

151–152; Ceseviciene jt 2012: 2811; Mäder jt 2007: 1831). Antud katsetulemuste põhjal 

tehtud viljelusviiside üldistusena oli proteiinisisaldus nii 2014. (F1,26=18,244 P<0,001) kui 

ka 2015. (F1,26=5,009 P<0,05) aastal usutavalt kõrgem tavasüsteemis vastavalt 9% ja 7% 

(joonis 7), mis on veidi kõrgem kui näiteks Bilsborrow jt (2013: 75) leitud 3% või Mäder jt 

(2007: 1831) 6%.  

 

 

3.2.3. Viljelusviisi mõju talinisu gluteenisisaldusele ja gluteeniindeksile 

 

Talinisu gluteenisisaldust mõjutas antud katses väetusvariant ja viljelussüsteem (vastavalt 

55 ja 15% ulatuses). Katseaastate ilmastikul statistiliselt usutavat mõju gluteenisisaldusele 

dispersioonanalüüsi andmetel ei olnud. Märja teraliimi ehk gluteeni keskmine sisaldus 

varieerus varianditi vahemikus 17,9% kuni 25,3% (joonis 8). Kõrgema sisaldusega olid 

tavaviljelusviisi variandid N150 ja N100, millel puudusid omavahel statistiliselt usutavad 

erinevused. Väikseima keskmise kleepvalgu sisaldusega olid maheviljeluse variant M3 ja 

tavaviljeluse variant N50. Antud katsetulemuste põhjal oli väetusvariandil usutav mõju 

märja teraliimi sisaldusele (F6,42=14,812 P<0,001). Samas olid usutavalt kõrgemad 

väärtused vaid kahel (N150 ja N100) mineraalset lämmastikku saanud väetusvariandil. 

Sellest võib järeldada, et märja teraliimi sisalduse mõjutamiseks on vajalik kõrgemate 

väetusnormide kasutamine ning tänu kahes faasis mineraalse lämmastikväetise andmisele 

on võimalik saada suurem proteiini- ja gluteenisisaldus. Dispersioonanalüüsi järgi oli 

uuritud katseaastatel esinenud ilmastiku ja väetusvariantide koosmõju märja teraliimi 

sisaldusele statistiliselt usutav (F6,42=4,768 P<0,001). Sama leidsid ka Campiglia jt (2015: 

39), samas avaldus väetusvariandi usutav mõju märja teraliimi sisaldusele vaid mõnel 

katseaastal. 
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Aastate 2014–2015 märja teraliimi keskmistel väärtustel statistiliselt usutavad erinevused 

puudusid ning  sisaldus varieerus vahemikus 20,6% kuni 21,6% (joonis 9). Baeckström jt 

(2004: 67) leidsid Rootsi kliimatingimustes, et tavasüsteemis suurendab märja teraliimi 

sisaldust suurem sademete summa aprillis ning mahesüsteemis suurem sademete summa 

aprillist kuni juunini. Lisaks on täheldatud tavasüsteemis kõrgemaid väärtusi ka siis, kui 

kogu kasvuperioodi vältel esineb ühtlane sademete jaotumine (Campiglia jt 2015: 43). Kui 

vaadata talinisu 2014–2015 katseaastate ilmastikunäitajaid, siis on üldine sademete 

jaotumine olnud aastati väga erinev, seevastu aasta ilmastikul usutav mõju (F1,42=3,4929 

P>0,05) märja teraliimi sisaldusele puudus. 

Võrreldes mahesüsteemiga on mitmetes katsetes saadud märgatavalt suuremad 

gluteenisisaldused just tavasüsteemis (Baeckström jt 2004: 64; Hildermann jt 2009: 2488; 

Krejčířová jt 2006: 292). Samuti oli ka antud katses usutavalt kõrgemad (F1,26=15,343 

P<0,001) märja teraliimi sisaldused katseaasta 2014 keskmisena tavasüsteemis (joonis 9). 

Selle põhjuseks on toodud enamasti taimede parem varustatus lämmastikuga (Hildermann 

jt 2009: 2488; Baeckström jt 2004: 75). Seda toetab ka Järvan jt (2012: 15) katsetulemused, 

kus lämmastikväetise mõjul (N 100 kg/ha) suurenes märgatavalt gluteenisisaldus, kuid 

ühekülgse väetamise tulemusel kannatas gluteeniindeks. Samas 2015. katseaasta tulemuste 

Joonis 8. Katseaastate 2014–2015 talinisu keskmine märja teraliimi sisaldus (%) varianditi tava- 

ja mahesüsteemis. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust viljelusviiside vahel 

ning vearibad tähistavad standardviga (±SE). N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, 

N150 – tavasüsteemil mineraalse lämmastiku kogus vastavalt 50, 100, 150 kg/ha; M1 – 

mahesüsteemi kontrollvariant; M2 – mahesüsteemi variant, kus kasvatatakse vahekultuure; M3 – 

millele lisatakse peale vahekultuuride kasutamise ka komposteerinud sõnnikut 
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Joonis 9. Talinisu keskmine märja teraliimi sisaldus (%) tava- ja mahesüsteemis katseaastatel 

2014–2015 ning katseaastate keskmised. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust 

viljelusviiside ja aastate vahel ning vearibad tähistavad standardviga (±SE) 

põhjal viljelusviiside vahel usutavad erinevused puudusid (F1,26=1,116 P>0,05). Selle 

põhjuseks võib lugeda madalamat proteiinisisaldust, mille tulemusel saadi ka väiksemad 

gluteenisisaldused. Lisaks on ka mitmeid katsetulemusi, kus suurimad näitajad on küll 

kõige enam mineraalset lämmastikku saanud variantidel, kuid viljelusviisil usutav mõju 

puudub (Fagnano jt 2012: 5; Lin jt 2015: 57). Selliste ebakõlade põhjuseks võib olla märja 

teraliimi sisalduse sõltumine teistest teguritest.  

 

Kui vaadata uuritava katse kõige kõrgemate märja teraliimi sisaldusega väetusvariantide 

proteiini sisaldusi, siis on väärtused küllaltki samad. Sarnast proteiini- ja teraliimi sisalduse 

vahelist korrelatsiooni on täheldatud ka teistes katsetes, kus kõrgeimad teraliimi sisaldused 

saadi samuti tavasüsteemis (kuni 35%) ja madalamad mahesüsteemis (ca 16%) 

(Hildermann jt 2009: 2488). Selles osas on eri katsetulemuste andmed küllaltki samad ning 

täheldatud on nii mahe- kui ka tavasüsteemi võrdluses positiivset korrelatsiooni 

proteiinisisalduse ning märja teraliimi sisalduse vahel (Krejčířová jt 2006: 292; 

Baeckström jt 2004: 57; Fredriksson jt 1997: 39). 

Joonisel 10 on toodud regressioonimudel antud uurimustöö katseaastate 2014–2015 

andmetel, mille põhjal võib järeldada, et mida suurem on proteiinisisaldus, seda kõrgem on 

märja teraliimi ehk kleepvalgu sisaldus. Lisaks leiti ka Pearson’i korrelatsioonikordaja, mis 
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tõestab kahe tunnuse vahelist keskmise tugevusega (R=0,569 P<0,001) statistiliselt olulist 

positiivset seost. Võrdluseks teiste katsetulemustega, siis on antud tunnuste vahel enamasti 

tugev statistiliselt oluline positiivne seos (Krejčířová jt 2006: 292; Baeckström jt 2004: 57; 

Fredriksson jt 1997: 39). Selle põhjal võib järeldada, et kõrgema proteiini sisalduse korral 

on suure tõenäosusega ka märja teraliimi sisaldus terades suurem. 

 

 

 

Gluteeniindeks 

 

Märja teraliimi kvaliteedi iseloomustamiseks kasutatakse gluteeniindeksi näitajat, mis 

iseloomustab gluteeni tugevust ja selle abil saab prognoosida nisujahu küpsetusomadusi 

(Hildermann jt 2009: 2488). Antud katses varieerus gluteeniindeks keskmiselt vahemikus 

74,7–86% (joonis 11). Kõrgeima sisaldusega oli maheviljeluse variant M3 ja kaks 

tavaviljeluse varianti N50 ja N0. Madalaima sisaldusega olid N150 ja M2, mille keskmised 

väärtused olid esimestest usutavalt erinevad. Kuna optimaalne gluteeniindeks jääb 

vahemikku 60–90% (Tayyar, 2010: 5194), siis võib nii tava- kui mahesüsteemi tulemusi 

pidada väga heaks. Dispersioonanalüüsi põhjal võib väita, et katseaastate keskmisena oli 

väetusvariandil usutav mõju (F6,42=5,506 P<0,001) gluteeniindeksile.  

Joonis 10. Regressioonanalüüs katseaastate 2014–2015 talinisu proteiinisisalduse (%) mõjust  

gluteenisisaldusele (%), mille põhjal on korrelatsioonikordaja statistiliselt oluline (R=0,569 

P<0,001) 
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Aasta 2015 keskmine gluteeniindeks oli 83,5%, mis erines usutaval (F1,42=9,585 P<0,01) 

määral 2014. aasta väärtusest, mis oli 79,5% (joonis 12). Selle põhjal võib väita, et kuigi 

märja teraliimi sisaldusele ilmastik mõju ei avaldanud, siis gluteeniindeksile on usutav 

mõju olemas. Kvaliteedinäitajate varieerumise põhjuseks on enamasti erinevused 

temperatuuris ning sademetes (Campiglia jt 2015: 43). Lisaks võivad keskmisest soojemad 

(20°C) ja kuivemad ilmastikutingimused terade täitumise ajal märgatavalt parandada 

gluteeni tugevust ehk gluteeniindeksit (Baeckström jt 2004: 57). Selle põhjal võib pidada 

2015. katseaasta kõrgema gluteeniindeksi põhjuseks tavalisest kuivemat kasvuperioodi. 

Gluteeniindeksi väärtuste erinevuse hindamiseks eri viljelusviiside vahel analüüsiti 

väetusvariante üldiselt tava- ja mahesüsteemis. Joonisel 12 võib näha, et kahe viljelusviisi 

katseaastate keskmiste väärtuste vahel usutav erinevus puudub (F1,54=618 P>0,05). Samuti 

leidsid ka Fagnano jt (2012: 5), et tavasüsteemis võib küll märja teraliimi sisaldus olla 

suurem, kuid gluteeniindeksi puhul erinevused puuduvad. Samas leidsid Ilievski jt (2012: 

233) oma katsetes, et mahesüsteemis on gluteeniindeks usutavalt (keskmiselt 13%) kõrgem, 

kuid antud uurimustöö tulemuste põhjal sellist järeldust teha ei saa. Gluteeniindeksi 

vähenemise üks kõige olulisemaid põhjuseid on ühekülgne lämmastikuga väetamine 

(Järvan jt 2012: 15), mille tulemusel võivad tavasüsteemis saadavad gluteeniindeksi 

Joonis 11. Katseaastate 2014–2015 talinisu keskmine gluteeniindeks (%) varianditi tava- ja 

mahesüsteemis. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust viljelusviiside vahel ning 

vearibad tähistavad standardviga (±SE). N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – 

tavasüsteemil mineraalse lämmastiku kogus vastavalt 50, 100, 150 kg/ha; M1 – mahesüsteemi 

kontrollvariant; M2 – mahesüsteemi variant, kus kasvatatakse vahekultuure; M3 – millele lisatakse 

peale vahekultuuride kasutamise ka komposteerinud sõnnikut 
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väärtused olla mõnevõrra madalamad kui mahesüsteemis. Samuti on ka antud katses 

märgata veidi madalamat gluteeniindeksit tavasüsteemis.  

 

 

Kui võrrelda gluteeniindeksi väärtuseid märja teraliimi sisaldusega, siis on näha kahe 

väärtuse sõltumist teineteisest. Joonisel 13 on toodud regressioonimudel, mille põhjal võib 

järeldada, et mida suurem on märja teraliimi sisaldus, seda väiksem on gluteeniindeks ehk 

gluteeni tugevus. Lisaks leiti ka Pearson’i korrelatsioonikordaja, mis tõestab kahe tunnuse 

vahelist keskmise tugevusega (R=–0,607 P<0,001) statistiliselt olulist negatiivset seost. 

  

Joonis 13. Regressioonanalüüs katseaastate 2014-2015 talinisu gluteenisisalduse mõjust 

gluteeniindeksi sisaldusele, mille põhjal on korrelatsioonikordaja statistiliselt oluline (R=-0,607 

P<0,001) 

Joonis 12. Talinisu keskmine gluteeniindeks (%) tava- ja mahesüsteemis katseaastatel 2014–2015 

ning katseaastate keskmised. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust viljelusviiside 

ja aastate vahel ning vearibad tähistavad standardviga (±SE) 
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Joonis 14. Katseaastate 2014–2015 talinisu keskmine neutraalkiu sisaldus (%) varianditi tava- ja 

mahesüsteemis ning aastati. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust viljelusviiside 

vahel ning vearibad tähistavad standardviga (±SE). N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, 

N150 – tavasüsteemil mineraalse lämmastiku kogus vastavalt 50, 100, 150 kg/ha; M1 – 

mahesüsteemi kontrollvariant; M2 – mahesüsteemi variant, kus kasvatatakse vahekultuure; M3 – 

millele lisatakse peale vahekultuuride kasutamise ka komposteerinud sõnnikut 

3.2.4. Viljelusviisi mõju talinisus sisalduvatele kiudainetele 

 

2014–2015 aastate keskmisena saadi neutraalkiu sisaldused vahemikus 5,8% kuni 7,38% 

(joonis 14). Kõrgema sisaldusega olid kõik maheviljelusviisi variandid (M3, M1, M2) ja 

tavaviljelusviisi variant N50 ning nende vahel puudus statistiliselt usutav erinevus. 

Madalaima neutraalkiu sisaldusega oli kõrgeima lämmastikväetise koguse saanud 

tavaviljelusviisi variant N150. Samuti oli madala tulemusega suure lämmastikukoguse 

saanud variant N100. Kuna dispersioonanalüüsi põhjal oli väetusvariandil usutav mõju 

(F6,14=17,053 P<0,001) neutraalkiu sisaldusele, siis võib suurem mineraalse lämmastiku 

kogus vähendada nisu terades neutraalkiu sisaldust usutaval määral. Selle põhjuseks võib 

lugeda ka mahesüsteemis kasvatatud talinisu terade usutavalt väiksemat 1000 tera massi, 

mille tulemusel võib palju kiudaineid sisaldavate kliide ja sõkalde osakaal olla suurem. 

Samas antud katsetulemuste põhjal 1000 tera massi ning sõkalde osakaalu vahel avaldunud 

nõrgal negatiivsel suhtel statistiline usutavus puudus (R=-0,335 P>0,05).  

 

 

Samas võib saadud tulemuste põhjuseks olla ka katseaasta ilmastiku statistiliselt usutav 

mõju (F1,14=1604,873 P<0,001) neutraalkiu sisaldusele. Uuritavatel aastatel olid keskmised 

väärtused üksteisest ligi kaks korda erinevad, kui 2015 aasta keskmisena oli neutraalkiu 
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sisaldus 8,85%, siis sellele eelneval aastal oli see 4,81% (joonis 14). Selle põhjal võib 

järeldada, et nisuterade neutraalkiu sisaldus on usutavalt suurem tavalisest märgatavalt 

väiksema hulga sademete esinemisel. Neutraalkiu sisaldust vähendab seevastu aga 

tavalisest sademeterohkem ning mõnevõrra soojem kasvuperiood.  

 

Hemitselluloos 

 

Aastate 2014 ja 2015 keskmine hemitselluloosi sisaldus varieerus varianditi vahemikus 

4,12 kuni 5,58% (joonis 15). Väetusvariantide M3, M2, M1, N50 ja N0 vahel statistiline 

erinevus puudus ning antud variantidel oli ka hemitselluloosi sisaldus kõrgeim. Kõige 

madalamad väärtused oli tavasüsteemi variantidel N150 ja N100, millele anti lämmastikku 

vastavalt 150 ja 100 kg/ha. Dispersioonanalüüsi põhjal avaldus väetusvariandil statistiliselt 

usutav mõju (F6,14=12,541 P<0,001) hemitselluloosi sisaldusele. Lisaks avaldus 

statistiliselt usutav mõju (F1,14=1194,01 P<0,001) hemitselluloosi kogusele terades ka 

ilmastikutingimustel (joonis 15). 2015 aasta variantide keskmine hemitselluloosi sisaldus 

(7,01 %) oli rohkem kui kaks korda kõrgem võrreldes 2014. aasta sisaldusega (3,17 %). 

Sellest võib järeldada, et sarnaselt neutraalkiuga on ka hemitselluloosi sisaldus terades 

mõjutatud kasvuperioodil esinenud sademete hulgaga. Mida kuivem on talinisu 

kasvuperioodil valitsenud ilmastik, seda kõrgem on ka hemitselluloosi sisaldus terades.  

 

 

Joonis 15. Katseaastate 2014–2015 talinisu keskmine hemitselluloosi sisaldus (%) varianditi tava- 

ja mahesüsteemis ning aastati. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust viljelusviiside 

vahel ning vearibad tähistavad standardviga (±SE). N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, 

N150 – tavasüsteemil mineraalse lämmastiku kogus vastavalt 50, 100, 150 kg/ha; M1 – 

mahesüsteemi kontrollvariant; M2 – mahesüsteemi variant, kus kasvatatakse vahekultuure; M3 – 

millele lisatakse peale vahekultuuride kasutamise ka komposteerinud sõnnikut 
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3.2.5. Viljelusviisi mõju talinisu langemisarvule 

 

Langemisarv, mis näitab nisus sisalduvate ensüümide aktiivsust, oli antud katses 

keskmiselt vahemikus 310 kuni 363 sekundit (joonis 16). Selliseid näitajaid võib lugeda 

väga heaks, kuna kõrgemate väärtuste korral (üle 400 s) puudub või on vähene α-amülaasi 

aktiivsus. Mittesobivad langemisarvu väärtused on 200–220 s või madalam, sest siis on 

ensüümide liiga kõrge aktiivsuse tõttu terade kasutamisvõimalused piiratud (Ceseviciene jt 

2012: 2813). Samas leidsid Tamm jt (2011: 15), et kvaliteetse talinisu saamiseks piisab ka  

langemisarvu väärtustest, mis jäävad 250 s lähedale. Dispersioonanalüüsi tulemusel 

avaldus väetusvariandi statistiliselt usutav mõju (F6,42=2,379 P<0,05) langemisarvule. 

Madalaima langemisarvuga oli antud katses variant M1, mis oli mahesüsteemi 

kontrollvariant. Ülejäänud variantide katseaastate keskmiste väärtuste vahel statistiliselt 

usutavad erinevused puudusid.  

 

 

 

 

 

Langemisarvu keskmistel väärtustel puudusid usutavad erinevused ka tava- ja 

mahesüsteemi võrdlusena tehtud analüüsis nagu võib näha joonisel 17. Samade 

tulemusteni on jõudnud ka mitmed teised uurimused, kus viljelusviiside vahelised 

Joonis 16. Katseaastate 2014–2015 talinisu keskmine langemisarv (s) varianditi tava- ja 

mahesüsteemis. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust viljelusviiside vahel ning 

vearibad tähistavad standardviga (±SE). N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – 

tavasüsteemil mineraalse lämmastiku kogus vastavalt 50, 100, 150 kg/ha; M1 – mahesüsteemi 

kontrollvariant; M2 – mahesüsteemi variant, kus kasvatatakse vahekultuure; M3 – millele lisatakse 

peale vahekultuuride ka komposteerinud sõnnikut 
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erinevused on olnud väga väikesed ning statistiline usutavus enamasti puudub (Poutala jt 

1994: 68; Baeckström jt 2004: 74; Annett jt 2007: 257; Carcea jt 2006: 104; Mazzoncini jt 

2014: 447; Mayer jt 2015: 37). Selle põhjuseks võib pidada aasta ilmastiku ning 

väetusvariandi liiga suurt vastastikust koosmõju antud katses (F6,42=5,682 P<0,001), lisaks 

võivad mõju avaldada ka sort ning sordi ja ilmastiku koosmõju (Mason jt 2007: 164). Peale 

selle on kindlaks tehtud, et langemisarvu ja  α-amülaasi aktiivsuse vahel on negatiivne 

korrelatsioon ning α-amülaasi aktiivsus on omakorda suuresti sõltuv ilmastikust (Carcea jt 

2006: 104).  

 

Erakordselt madala langemisarvu peapõhjus on enamasti sagedased vihmahood, mis ei 

võimalda õigeaegset koristamist ja osa teri lähevad peas kasvama (Järvan jt 2012: 14), 

mille tulemusel hakkab juba niigi halvasti arenenud tärklis teras lagunema (Baeckström jt 

2004: 74). Ilmastiku usutav mõju (F1,42=21,474 P>0,001) langemisarvule avaldus ka 

uuritavatel katseaastatel 2014–2015, kui 2014. aastal oli langemisarv statistiliselt usutavalt 

erinev võrreldes 2015. aastaga. Keskmiselt erines langemisarv aastate lõikes 39 s võrra, 

madalama tulemusega oli 2015. aasta (joonis 17). Ilmastiku usutav mõju nisu 

langemisarvule on avaldunud ka teistes mahe- ja tavasüsteemi võrdluskatsetes, kuigi 

erinevalt antud katsetulemustest on madalamad tulemused saadud just suurema sademete 

esinemise korral (Baeckström jt 2004: 56; Mayer jt 2015: 33). Kõrgema langemisarvu 

põhjuseks aastal 2014, kui sademeid esines rohkem võib pidada teratäitumisperioodil 

Joonis 17. Talinisu keskmine langemisarv (s) tava- ja mahesüsteemis katseaastatel 2014–2015 ning 

katseaastate keskmised. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust viljelusviiside ja 

aastate vahel ning vearibad tähistavad standardviga (±SE) 
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(talinisu puhul Eestis juulikuus) esinenud väga kõrgeid temperatuure, mis kohati kerkisid 

Tartumaal üle 30°C (juulikuu keskmine temperatuur oli 2014. aastal 19,9°C). See 

põhjustas suhteliselt madala õhuniiskuse ja ka madalama terade niiskussisalduse talinisu 

terades koristusajal (16%). Kõrgem terade niiskussisaldus 2015. katseaasta koristusajal 

(18%) võis põhjustada ka madalamad langemisarvu näitajad.  

 

 

3.2.6. Viljelusviisi mõju talinisu jahust küpsetatud pätsi ruumalale 

 

Antud katses varieerus keskmine pätsi ruumala vahemikus 391 kuni 419 ml (joonis 18). 

Kõige suurema ruumalaga olid järgnevad tavaviljelusviisi variandid: N150, N0 ja N100 

ning maheviljelusviisi variant M3, mille keskmiste väärtuste vahel puudus usutav erinevus. 

Väga väikesed erinevused viljelusviiside vahel avaldusid ka Carcea jt (2006: 105) 

katsetulemustes, kus pätsi ruumala väärtused varieerusid tavasüsteemis vahemikus 326–

340 ml ning mahesüsteemis 322–340 ml.  

 

  

 

 

Joonis 18. Katseaastate 2014–2015 talinisu keskmine pätsi ruumala (ml) varianditi tava- ja 

mahesüsteemis. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust viljelusviiside vahel ning 

vearibad tähistavad standardviga (±SE). N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – 

tavasüsteemil mineraalse lämmastiku kogus vastavalt 50, 100, 150 kg/ha; M1 – mahesüsteemi 

kontrollvariant; M2 – mahesüsteemi variant, kus kasvatatakse vahekultuure; M3 – millele lisatakse 

peale vahekultuuride ka komposteerinud sõnnikut. 
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Kooskõlas Baeckström jt (2004: 64), Carcea jt (2006: 105), Annett jt (2007: 259) ja 

Ceseviciene jt (2012: 2817) tava- ja mahesüsteemi võrdluskatsete tulemustega oli ka 

uuritud 2014–2015 aasta katseandmete põhjal väetusvariandil usutav mõju (F6,14=3,345 

P<0,05) pätsi ruumalale, kuid eri viljelusviiside näitajate vahel usutavad erinevused 

(F1,26=0,5624 P>0,05) puudusid (joonis 19). Sellest võib järeldada, et pätsi ruumala ei ole 

viljelusviisi poolt mõjutatud. Kuna pätsi ruumala oleneb väga paljudest teguritest, siis on 

saavutatud kõrgemaid väärtuseid ka mahesüsteemis, kuigi statistiliselt olulised erinevused 

sel juhul puudusid (Lin jt 2015: 58). Sarnaselt talinisu teistele kvaliteedinäitajatele 

(proteiinisisaldus, langemisarv, gluteeniindeks) oli ka pätsi ruumala statistiliselt usutavalt 

mõjutatud (F1,14=170,024 P<0,001) aasta ilmastikust (joonis 19). Uuritud katseaastate 

lõikes oli 2014 aastal pätsi ruumala statistiliselt usutavalt suurem kui 2015 aastal. 

Baeckström jt (2004: 75) leidsid Rootsi kliimatingimustes et tavalisest suurem hulk 

sademeid aprillikuus suurendas taimede varustatust lämmastikuga, mis tõstis nii 

proteiinisisaldust kui ka pätsi ruumala. See oli tänu toitainete paremale vabanemisele nii 

mineraalsetest kui orgaanilistest väetistest ning taimede areng oli võrsumisfaasis parem. 

Samas oli uuritud katses pätsi ruumala suurem just 2014. aastal, kui aprillikuus oli 

märgatavalt vähem sademeid. Seevastu oli aga terve kasvuperioodi vältel esinenud 

sademete summa võrreldes 2015. aastaga 35% suurem, mis võis samuti positiivset mõju 

avaldada. Lisaks on leitud oluline erinevus ka mahe- ja tavatingimuses kasvanud sortide 

vahel, sest mahesüsteemis kasutatavate orgaaniliste väetiste efektiivseks omastamiseks 

peavad olema sordid paremini kohastunud ning seetõttu tuleks kasutada mahesüsteemis 

leplikumaid sorte (Carcea jt 2006: 106). 

 

Joonis 19. Talinisu keskmine pätsi ruumala (ml) tava- ja mahesüsteemis katseaastatel 2014–2015 

ning katseaastate keskmised. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust viljelusviiside 

ja aastate vahel ning vearibad tähistavad standardviga (±SE) 
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Erinevate katsetulemuste analüüsist selgust, et nisujahust küpsetatud pätsi ruumalale 

võivad mõju avaldada nii proteiini kvaliteet (Annett jt 2007: 259) kui ka selle sisaldus 

(Carcea jt 2006: 105–106). Regressioonanalüüsi põhjal uuriti kas proteiinisisaldus, 

gluteenisisaldus ja gluteeniindeks mõjutavad pätsi ruumala. Leitud mudeli põhjal on antud 

teguritel usutav koosmõju pätsi ruumalale (F3,24=15,95 P<0,001). Joonisel 20 on toodud 

kõigi uuritud tegurite regressioonimudelid, mille põhjal võib järeldada, et mida kõrgem on 

proteiini- ja gluteenisisaldus, seda suurem on pätsi ruumala. Samuti oli ka Ceseviciene jt 

(2012: 2817) katsetulemuste põhjal pätsi ruumala mõjutatud talinisu terade proteiini- ja 

gluteenisisaldusest. 

 

Lisaks leiti ka Pearson’i korrelatsioonikordajad, mille abil saab hinnata tunnuste vahelisi 

seoseid. Saadud tulemuste põhjal leiti, et proteiinisisalduse ning pätsi ruumala vahel on 

tugev (R=0,79 P<0,001) statistiliselt usutav positiivne seos. Samade tulemusteni on jõutud 

ka teistes katsetes, kus uuriti mahe- ja tavasüsteemis kasvanud nisu küpsetusomadusi 

(Baeckström jt 2004: 70; Ceseviciene jt 2012: 2816). Kuigi 2014–2015 katseaastate 

tulemuste põhjal oli märgata positiivset seost ka pätsi ruumala ja märja teraliimi sisalduse 

(R=0,40 P>0,05) ning negatiivset seost pätsi ruumala ja gluteeniindeksi vahel (R=–0,33 

P>0,05), siis statistiline usutavus puudus.  

 

Joonis 20. Regressioonanalüüs proteiini- ja gluteenisisalduse ning gluteeniindeksi mõjust talinisu 

jahust küpsetatud pätsi ruumalale (ml) 
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Joonis 21. Katseaastate 2014–2015 talinisu keskmine eriruumala (ml/g) varianditi tava- ja 

mahesüsteemis. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust viljelusviiside vahel ning 

vearibad tähistavad standardviga (±SE). N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N50, N100, N150 – 

tavasüsteemil mineraalse lämmastiku kogus vastavalt 50, 100, 150 kg/ha; M1 – mahesüsteemi 

kontrollvariant; M2 – mahesüsteemi variant, kus kasvatatakse vahekultuure; M3 – millele lisatakse 

peale vahekultuuride ka komposteerinud sõnnikut. 
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Katseaastatel 2014–2015 olid keskmised pätsi eriruumala väärtused vahemikus 3,12 ml/g 

kuni 3,36 ml/g (joonis 21). Kõrgemad eriruumala väärtused olid tavaviljelusviisi 

variantidel N0, N150, N100 ja variandil M3. Madalaima sisaldusega olid M1, M2, N50 

ning nende variantide vahel puudus statistiline erinevus. Dispersioonanalüüsi tulemusel 

selgus, et väetusvariandil oli 2014–2015 katseaastatel eriruumalale usutav mõju 

(F6,14=5,149 P<0,01), kuid mahe- ja tavasüsteemi väetusvariantide keskmiste vahel 

usutavad erinevused puudusid.  

 

  

Joonisel 21 võib näha, et katseaastate keskmisena puudub pätsi eriruumala väärtustel tava- 

ja mahesüsteemi vahel usutav erinevus (F1,26=0,562 P>0,05). Samuti pole ka teiste 

katsetulemuste põhjal täheldatud viljelusviiside võrdluses märgatavaid erinevusi pätsi 

eriruumala näitajate vahel (Lin jt 2015: 58). Samas on maitsmise tulemusel leitud, et 

nisujahust küpsetatud päts on mahesüsteemi variandil tihkem ning saiakoorikul on 

väiksemad õhuaugud (Annett jt 2007: 259). Pätsi eriruumala võib olla lisaks mõjutatud ka 

erinevast taigna sõtkumisest, mis mõjutab pätsi välimust, struktuuri ja tihedust. Sõtkumise 
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tugevus ja kestvus mõjutavad gluteeni sidemete teket ning mahe- ja tavasüsteemis 

kasvatatud nisust tehtud jahu võib vajada erinevaid töötlemistehnikaid (Kihlberg jt 2004: 

69). 

Lisaks avaldus 2014–2015 katseaastatel pätsi eriruumalale väga suur ilmastiku mõju 

(F1,14=281,268 P<0,001). Joonisel 22 on näha, et aastal 2014 oli pätsi keskmine eriruumala 

usutavalt kõrgem (3,47 ml/g) kui järgneval katseaastal (2,98 ml/g). Selle põhjuseks võib 

lugeda aastal 2014 esinenud kõrgemat gluteeni- ja proteiinisisaldust, mille puhul on väga 

olulisel kohal ka nende koostis, täpsemalt gliadiini ja gluteniini sisaldus, mis on ühed kõige 

tähtsamad ained gluteenis ning mõjutavad ka olulisel määral nisujahust tehtava saia 

omadusi (Mazzoncini jt 2014: 449).  

 

 

  

Joonis 22. Talinisu keskmine pätsi eriruumala (ml/g) tava- ja mahesüsteemis katseaastatel 2014–

2015 ning katseaastate keskmised. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usutavat erinevust 

viljelusviiside ja aastate vahel ning vearibad tähistavad standardviga (±SE) 
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KOKKUVÕTE 

 

Saagi- ja kvaliteedinäitajate uurimine aastatel 2014–2015 mahe- ja tavasüsteemis talinisu 

sordiga ’Fredis’ andis põldkatsete põhjal järgmised tulemused: 

 Uuritud 2014–2015 katseandmete põhjal sai kinnitust püstitatud hüpotees, et 

viljelusviis mõjutab olulisel määral talinisu saagikust. Usutavalt kõrgemad saagid olid 

tavasüsteemi mineraalset lämmastikku saanud variantidel, kus väärtused varieerusid 

vahemikus 5548–5872 kg/ha. Kuigi kõige enam mineraalset lämmastikku (150 kg 

N/ha) saanud variandi saagikus oli kõrgeim, siis antud tulemuste põhjal 

lämmastikväetise suuremad kogused kui 50 kg N/ha katseaastate keskmisena usutavat 

saagilisa ei andnud. Usutavalt madalamad saagid saadi mahesüsteemi kõigis 

variantides, kus saagikused olid võrreldes tavasüsteemi mineraalset lämmastikku 

saanud variantidega keskmiselt 28% madalamad. Uuritud katseaastatel ei toonud 

sõnniku andmine mahesüsteemis usutavalt suuremat saagikust võrreldes teiste 

mahevariantidega. Lisaks avaldasid talinisu terasaagile usutavat mõju ka 

ilmastikutingimused. 2014. aasta 36% madalama keskmise saagikuse peamiseks 

põhjuseks võib pidada põuast juulikuud, mis tingis paari nädala võrra lühema terade 

täitumise perioodi kestuse kui 2015. a.  

 

 Kinnitust sai ka väide, et tavasüsteemis kasvanud talinisu terades on tänu mineraalse 

lämmastiku andmisele usutavalt suurem proteiini- ja gluteenisisaldus. Usutavalt 

kõrgemad proteiinisisaldused saadi tavaviljeluses, kuid ainult kõrgemate 

lämmastikväetise normide juures. Kuna proteiin sisaldab küllaltki palju lämmastikku, 

siis on tema sisaldus terades otseselt seotud antud elemendi kättesaamisega mullast. 

Selle põhjal võib järeldada, et terade proteiinisisalduse tõstmiseks usutaval määral on 

vajalik taimede väetamine suurema koguse lämmastikuga kahes jaos, sest just taimede 

loomiseelne väetamine suurendab terade proteiinisisaldust. Selle tulemusel ei olnud ka 

teiste väetusvariantide väärtused omavahel usutavalt erinevad. Peale selle avaldas 

terade proteiinisisaldusele usutavat mõju ka katseaasta ilmastik. Vastupidiselt 2015. 

aasta kõrgemale terasaagile oli proteiinisisaldus usutavalt kõrgem hoopis 2014. aastal. 
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Seega võib järeldada, et kõrgema talinisu saagi korral ei ole kindlustatud ka kõrgem 

proteiinisisaldus.  

Sarnaselt proteiinisisaldusele saadi ka usutavalt kõrgemad märja teraliimi ehk gluteeni 

sisaldused tavasüsteemi enim mineraalset lämmastikku saanud variantidel. Selle 

põhjuseks võib lugeda proteiini ja märja teraliimi sisalduse vahelist statistiliselt 

usutavat keskmise tugevusega positiivset seost. Katseaastate ilmastikul aga usutav 

mõju märja teraliimi sisaldusele terades puudus. 

 

 Katseaastate 2014–2015 keskmised gluteeniindeksi väärtused olid väetusvariantide 

vahel küllaltki sarnased. Kui maheviljeluse sõnnikut saanud variant M3 välja arvata, 

siis saadi kõrgemad gluteeniindeksi näitajad neil variantidel, mis said vähem 

lämmastikku. Korrelatsioonanalüüsist selgus, et gluteeniindeksi ja märja teraliimi 

sisalduse vahel on statistiliselt usutav keskmise tugevusega negatiivne seos (R=–0. 607 

P<0,001). Sellest võib järeldada, et kuigi lämmastikväetised tõstsid küll proteiini ja 

märja teraliimi sisaldust talinisu terades, siis gluteeniindeks ehk kleepvalgu tugevus 

selle tagajärjel üldiselt langeb. Samas viljelusviiside võrdluses usutavad erinevused 

puudusid. Erinevalt märja teraliimi sisaldusest avaldasid gluteeniindeksile usutavat 

mõju ka ilmastikutingimused. Uuritud katseaastate 2014–2015 põhjal võib järeldada, et 

kõrgemad gluteeniindeksi näitajad saadakse kuivema kasvuperioodi korral.  

 

 Kuigi kiudaineid peetakse inimese toidus väga oluliseks ning organismi normaalseks 

toimimiseks väga vajalikeks, on talinisus sisalduvate kiudainete sisaldusi ning neid 

mõjutavaid tegureid veel vähe uuritud. Seevastu on põhjalikult uuritud kiudaineid 

mäletsejaliste söödaratsioonis ning pigem heintaimede kui teraviljade koostises. 

Kiudainete sisaldus nisus mõjutab tema jahvatamisomadusi. Antud töös avaldus 

väetusvariandi usutav mõju neutraalkiu sisaldusele, mis koosneb tselluloosist, 

hemitselluloosist ja ligniinist. Samas puudusid enamus väetusvariantide katseaastate 

keskmiste väärtuste vahel usutavad erinevused. Usutavalt väiksemad väärtused saadi 

kõige enam mineraalset lämmastikku saanud tavasüsteemi variantidel N100 ja N150. 

Sellest võib järeldada, et suuremad lämmastikväetise kogused vähendavad talinisu 

terades neutraalkiu sisaldust. Lisaks avaldus usutav mõju ka ilmastikul, kui uuritavatel 

katseaastatel olid keskmised väärtused üksteisest ligi kaks korda erinevad. Väiksem 

neutraalkiu sisaldus oli aastal 2014, mille põhjuseks oli tavalisest suurem sademete 
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esinemine kasvuperioodil. Selle põhjal võib järeldada, et neutraalkiu sisaldus talinisu 

terades on kõrgem kuivema kasvuperioodi korral. 

Sarnaselt neutraalkiu sisaldusele talinisu terades on ka hemitselluloos, kui üks 

neutraalkiu komponente, mõjutatud väetusvariandist. Sarnaselt neutraalkiule esinesid 

usutavalt madalamad väärtused vaid tavasüsteemi kõige enam lämmastikku saanud 

variantidel N100 ja N150. Sellest tulenevalt võib väita, et ka hemitselluloosi 

ptotsentuaalset sisaldust vähendavad suuremad lämmastikväetise kogused. Samuti 

avaldas usutavat mõju ka ilmastik ning kõrgemad hemitselluloosi sisaldused saadi 

kuivema kasvuperioodi korral katseaastal 2015. 

 

 1000 tera massi väärtused varieerusid uuritud katseaastate 2014–2015 keskmisena 

vahemikus 45,3–47,2 grammi. Tavasüsteemi näitajad olid võrreldes mahesüsteemiga 

usutavalt kõrgemad, jäädes vahemikku 46,8–47,2 g. Nii tava- kui mahesüsteemis 

puudus süsteemisiseselt variantide keskmiste väärtuste omavaheline usutav erinevus. 

Lisaks avaldas usutavat mõju ka aasta ilmastik. Võttes arvesse 2015. aasta 13% 

kõrgemat 1000 tera massi, siis võib väita, et kõrgemad näitajad saadakse, kui sademed 

on kasvuperioodil ühtlaselt jaotunud ja teratäitumisperiood on pikem. 

 

 Talinisu terade 2014–2015 katseaastate keskmine langemisarv oli mõnevõrra suurem 

mahesüsteemi variantidel M2 ja M3, kuid võrreldes tavasüsteemiga usutavad 

erinevused puudusid. Samas avaldus väetusvariandi usutav mõju langemisarvule, aga 

antud tulemuste põhjal ei saa väita, et viljelusviis või lämmastikväetise kogus 

parandaks talinisu terade langemisarvu näitajaid usutaval määral. Peamiselt avaldas 

langemisarvu väärtustele usutavat mõju aasta ilmastik, kui 2014. katseaastal saadi 

keskmisena 11% kõrgemad näitajad võrreldes aastaga 2015. Kõrgema langemisarvu 

põhjuseks aastal 2014 võib pidada tavalisest kõrgemaid temperatuure 

teratäitumisperioodil, tänu millele oli õhuniiskus suhteliselt madal ning talinisu terade 

niiskusesisaldus koristusajal 16%. Samas kui 2015. aasta talinisu koristuse ajal oli 

terade niiskusesisaldus 18%. Oluline on, et koristusaeg liialt edasi ei lükkuks, mis 

põhjustaks terade peas kasvama minemist ning langemisarvu suurt langust. 

 

 Talinisu teradest saadud nisujahust küpsetatud pätsi ruumala ehk maht oli küll 

usutavalt väetusvariandi poolt mõjutatud, kuid eri viljelusviiside keskmiste väärtuste 
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vahel usutavad erinevused puudusid. Uuritud katseaastate 2014–2015 keskmised pätsi 

ruumala väärtused varieerusid tavasüsteemis vahemikus 391–419 ml ning 

mahesüsteemis 394–406 ml. Usutavat mõju avaldas pätsi ruumalale ka katseaasta 

ilmastik, kui 14% kõrgemad tulemused saadi aastal 2014. koristatud talinisu teradest 

saadud nisujahust küpsetatud pätsil. Samas võib väita, et ilmastiku mõju on vaid 

kaudne, kuna pätsi ruumala mõjutavad otseselt proteiini- ja gluteenisisaldus ning nende 

koostis. Seetõttu ei ole võimalik tuua täpseid ilmastikutingimusi, mille tulemusel pätsi 

ruumala tõuseb. 

Korrelatsioonanalüüsist selgus, et pätsi ruumala mõjutab kõige enam talinisu terade 

proteiinisisaldus. Nimelt on pätsi ruumala ning proteiinisisalduse vahel tugev 

statistiliselt usutav positiivne seos. Lisaks leiti positiivne seos ka pätsi ruumala ning 

märja teraliimi sisalduse vahel ning negatiivne seos gluteeniindeksiga, kuid statistiline 

usutavus nende puhul puudus. Sellest võib järeldada, et kuigi pätsi ruumala varieerub 

väikestes piirides, siis on võimalik seda parandada proteiinisisalduse tõstmisega. 

Eriruumala näitajatele oli väetusvariandil usutav mõju, kuid väärtused erinesid 

viljelusviiside vahel väga vähe, jäädes tavasüsteemis vahemikku 3,16–3,36 ml/g ning 

mahesüsteemis 3,12–3,26 ml/g. Saadud tulemuste põhjal ei ole ka võimalik järeldada, 

kuidas mõjutab väetamine eriruumala väärtuseid, sest kõrgemad näitajad saadi nii 

tavasüsteemi kontrollvariandil N0 kui ka mineraalset lämmastikku saanud variantidel 

N100 ja N150 kui ka mahesüsteemi sõnnikut saanud M3 variandil. Lisaks puudusid 

suuremosa variantide 2014–2015 katseaastate keskmiste väärtuste vahel usutavad 

erinevused ning seetõttu võib ka väita, et viljelusviisil puudub usutav mõju pätsi 

eriruumalale. Samas leiti pätsi eriruumalale usutav ilmastiku mõju, kui 2014. 

katseaastal oli keskmine näitaja 14% kõrgem võrreldes 2015. aastaga.  Selle põhjuseks 

võib lugeda 2014. aasta suuremaid proteiini- ja gluteenisisalduse näitajaid. 

Antud uurimustöö tulemuste põhjal võib järeldada, et mineraalset lämmastikku saanud 

tavaviljelusviisi tingimustes saadakse usutavalt kõrgem terasaak, 1000 tera mass ning 

proteiini- ja gluteenisisaldus. Tavasüsteemi kõrgemad näitajad on enamasti tänu 

mineraalsete väetiste eriti lämmastiku kasutamisele. Terasaagi puhul olid katseaastate 

keskmisena väärtused tavaviljeluses usutavalt kõrgemad, kuid nii mahe- kui tavasüsteemi 

siseselt variantide vahel usutavad erinevused puudusid. Tavasüsteemis suuremad 

mineraallämmastiku kogused kui 50 kg N/ha talinisu terasaaki ei suurendanud. 
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Uurimustöö hüpotees, et mahesüsteemis kasvanud talinisu teised kvaliteedinäitajad peale 

proteiini- ja gluteenisisalduse on paremad, ei olnud antud katse tulemuste põhjal tõene. 

Kuigi esines kõrgemaid väärtusi nii mahe- kui tavasüsteemis, siis kahe viljelusviisi 

variantide vahel puudusid usutavad erinevused nii gluteeniindeksi, langemisarvu kui ka 

pätsi ruumala ja eriruumala väärtustel. Mahesüsteemi puhul võib pidada keeruliseks heade 

omadustega saia küpsetamiseks vajaliku märja teraliimi sisalduse saavutamist. Põhjuseks 

on proteiini- ja märja teraliimi sisalduse vaheline keskmise tugevusega positiivne seos ning 

mahesüsteemi väiksem varustatus lämmastikuga, mis mõjutab otseselt proteiinisisaldust. 

Samas peaks mahesüsteemi madalam kleepvalgu sisaldus tooma kõrgema kleepvalgu 

tugevuse ehk gluteeniindeksi, kuna nende vahel esineb keskmise tugevusega negatiivne 

seos. Sellest hoolimata ei parandanud mahesüsteemi veidi kõrgem kleepvalgu tugevus (ehk 

gluteeniindeks) usutaval määral pätsi omadusi (ruumala ja eriruumala). 1000 tera massi 

puhul olid tava- ja mahesüsteemi variandid süsteemiti usutavalt erinevad, kui kõrgemad 

väärtused saadi tavasüsteemis. Kiudainete poolest olid viljelusviisid samuti küllaltki 

võrdsed, kuigi võrreldes tavasüsteemi enam mineraalset lämmastikku saanud variantidega 

olid mahesüsteemis väärtused usutavalt kõrgemad. Sellest tulenevalt võib mahetoodangut 

pidada kiudainete sisalduse poolest paremaks. Samas ei ole võimalik teha lõplikke 

järeldusi vaid kahe aasta katsetulemuste põhjal ning seetõttu oleks vajalik uurida mahe- ja 

tavaviljeluses kasvanud talinisu kvaliteedinäitajaid pikema perioodi andmete põhjal. 
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THE EFFECTS OF ORGANIC AND CONVENTIONAL 

FARMING ON YIELD AND QUALITY OF WINTER 

WHEAT 

 

SUMMARY 
 

Organic farming and consumption of organic products has continually increased. 

Consequently it is expected that the cultivation area of wheat, as one of the major 

cultivated crops, will also increase. Furthermore, the most important aspect of organic food 

should be that it is healthy. Therefore the purpose of this master’s thesis was to discover 

the extent to which the cultivation practice together with organic and mineral fertilizers 

influence winter wheat quality and yield. 

Data used in this thesis was collected during the years 2014–2015 from a long-term field 

experiment established in 2008 in Estonian University of Life Sciences. The field is 

located at Eerika (58˚22’ N, 26˚40’ E) on the Tartu town border. A five year crop rotation 

is used in both conventional and organic farming systems, where order of used crops is as 

follows: 1) winter wheat (Triticum aestivum L.); 2) pea (Pisum sativum L.); 3) potato 

(Solanum tuberosum L.); 4) barley with undersown clover (Hordeum vulgare L. and 

Trifolium pratense L.); 5) and clover (Trifolium pratense L.). The field plots are positioned 

in a systematic layout with four replications, where each replication includes the whole 

rotation. In the five year crop rotation winter wheat is preceded by clover and followed by 

pea. Each replication is divided into seven fertilization variants, four in conventional and 

three in organic farming. The variants in conventional farming system were given mineral 

nitrogen fertilizer in addition to legumes grown in the crop rotation. The four variants in 

conventional system were given the following amounts of fertilizer: N0P25K95 (N0), 

N50P25K95 (N50), N100P25K95 (N100) and N150P25K95 (N150). In conventional system 

pesticides were used when required.  

The organic farming system variants were: M1 – as control where the only source of 

nitrogen were legumes in crop rotation, M2 – in addition to legumes in crop rotation there 

were also catch crops used, M3 –  in addition to previous practices winter wheat was also 

given well-decomposed manure (10 t/ha) by topdressing. 
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Based on the results of this study, it would be accurate to say that higher grain yield, 

protein and gluten content are obtained using conventional farming techniques due to the 

use of mineral fertilizers, especially nitrogen. Because of this, these parameters are greatly 

dependent on weather conditions. For example higher occurrence of precipitation during 

growing season can lead to nitrogen leaching. This has more effect on conventional 

farming where mineral fertilizers are used, because in organic fertilizers the nutrients are 

more bound. Although grain yields compared to organic were significantly higher in 

conventional variants, yet there were no significant differences inside both systems 

between the conventional variants or the organic farming variants. In conclusion the 

applied amount of nitrogen in conventional and organic farming did not improve the winter 

wheat grain yield. Very high temperatures during July on year 2014 could have hindered 

the movement of nutrients from leaves to wheat grains. Consequently the grain filling 

period was two weeks shorter than on year 2015 and also the yield remained lower. 

The second hypotheses that using organic farming practices will result in better quality of 

other parameters was disproved. Although there were some variations between different 

variants of fertilization but there were no significant differences between two cultivation 

practices regarding gluten index, falling number, bread volume and bread volume weight. 

Thus, obtaining necessary quality parameters to deliver bread with good properties may 

prove to be difficult using organic farming techniques. The reason for this is because using 

organic farming practices the wheat plants are given less nitrogen, which limits the protein 

content. Also there is a moderate positive correlation between the grain protein content and 

wet gluten content, therefore it is difficult to obtain high protein and gluten content in 

winter wheat grains under organic farming. However, wheat grains with lower content of 

wet gluten grown under organic farming practices should have a greater gluten index 

values because of the strong negative correlation between these two quality parameters. 

Despite this, a slightly higher gluten index in organic farming did not have a significant 

effect on the bread volume or volume weight. Regarding 1000 grain weight, there was a 

significant difference between the variants of conventional and organic and also between 

two cultivation practices with higher values under conventional farming. When comparing 

the fiber contents, there are slightly higher values for organic farming and significantly 

lower values for conventional variants with the highest nitrogen fertilizer amounts. 

According to this using organic farming techniques may result in higher fiber 

(hemicellulose, cellulose and lignin) content in winter wheat grains. Despite this, it is not 
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possible to make any definitive conclusions based on a two-year study and therefore it 

would be necessary to analyze winter wheat experiments with conventional and organic 

farming practices over a longer period of time.  
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LISA 1. Läbiviidud katse skeem aastal 2015 Eerika katsepõllul 

 

Tavasüsteem  Mahesüsteem 

N0 N50 N100 N150 

 

M0 M1 M2 

hernes hernes hernes hernes hernes hernes hernes 

kartul kartul kartul kartul kartul kartul kartul 

oder+ak oder+ak oder+ak oder+ak oder+ak oder+ak oder+ak 

ristik ristik ristik ristik ristik ristik ristik 

talinisu talinisu talinisu talinisu talinisu talinisu talinisu 

hernes hernes hernes hernes hernes hernes hernes 

kartul kartul kartul kartul kartul kartul kartul 

oder+ak oder+ak oder+ak oder+ak oder+ak oder+ak oder+ak 

ristik ristik ristik ristik ristik ristik ristik 

talinisu talinisu talinisu talinisu talinisu talinisu talinisu 

hernes hernes hernes hernes hernes hernes hernes 

kartul kartul kartul kartul kartul kartul kartul 

oder+ak oder+ak oder+ak oder+ak oder+ak oder+ak oder+ak 

ristik ristik ristik ristik ristik ristik ristik 

talinisu talinisu talinisu talinisu talinisu talinisu talinisu 

hernes hernes hernes hernes hernes hernes hernes 

kartul kartul kartul kartul kartul kartul kartul 

oder+ak oder+ak oder+ak oder+ak oder+ak oder+ak oder+ak 

ristik ristik ristik ristik ristik ristik ristik 

talinisu talinisu talinisu talinisu 
 

talinisu talinisu talinisu 
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