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põllule rajatud pikaajalisel katsel. Antud uurimuses on kasutatud 2012.–2015. aastal kogutud 

andmeid. Töö eesmärgiks oli selgitada kaheaastase perioodi jooksul mahe- ja tavaviljelusviisi 

mõju odra sordi ’Anni’ terasaagi suurusele ja kvaliteedile ning allakülvatud punase ristiku 

biomassisaagile ning järgneval aastal kasvanud punase ristiku kui põhikultuuri biomassisaagile.  

Katses oli kasutusel seitse väetusvarianti (kolm mahesüsteemis ning neli tavasüsteemis), mis 

erinesid üksteisest kasutatud lämmastikväetiste ja lämmastiku koguste poolest. Tavasüsteemis 

olevad neli varianti erinesid üksteisest lämmastiku koguste poolest: N0, N40, N80 ja N120, mis 

said lämmastikku vastavalt 0, 40, 80 ja 120 kg N ha
-1

. Mahesüsteemis olid järgmised orgaanilise 

lämmastiku allikad: M1– külvikorras kasvanud liblikõieliste poolt seotud õhulämmastik, M2 – 

lisandus õhulämmastikule ka talvel kasvatatud vahekultuuri poolt seotud lämmastik ning M3 sai 

kahele eelnevale lisaks kevadel mulda viidud sõnnikut 10 t ha
-1

. 

Odra terasaaki mõjutas allakülvatud punase ristiku biomassi suurus. Odra terasaak tavasüsteemis 

oli erinevates viljelusviisi variantides katseaastate ja katse korduste keskmisena 55% suurem 

mahesüsteemis samast näitajast. Allakülvatud punase ristiku biomassisaak oli mahesüsteemis 

tavasüsteemi omast 28% suurem. Mineraalse lämmastikväetise otsemõjul esimesel aastal usutavalt 

vähenenud liblikõielise maapealne biomassisaak paranes tunduvalt järelmõju aastal. 

Proteiinisisaldus ja proteiinisaak olid samuti suuremad tavasüsteemis, need näitajaid olid vastavalt 

29% ja 66%. 
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In 2008, the five long-term field crop rotation experiments of organic and conventional growing 

systems were established at the EULS Institute of Agriculture and Environment in Eerika. The 

data used in this study was gathered during a time period stretching from 2012 to 2015. The main 

purpose of this thesis was to explore what influence organic and conventional farming systems 

have on the yield growth and yield quality of barley over a time period of two years as well as to 

measure the yearly biomass growth of the undersowen red clover.  

In this experiment, seven different nitrogen resources (three in organic and four in conventional 

farming systems) were used. The four conventional test fields had diffrent nitrogen quantity N0 - 0 

kg ha
-1

, N40 - 40 kg ha
-1

, N80 - 80 kg ha
-1

, N120 - 120 kg ha
-1

. The three organic test fields had 

diffrent nitrogen sources: M1 got nitrogen from legumes crop (red clover), M2 got nitrogen both 

from legumes crop and catch crops and M3 got its nirtogen from organic manure 10t ha
-1 

in 

addition to other sources. 

The study showed a 55% higher barley yield from conventional farming. Protein content and 

protein yield also showed better growth from conventional farming systems, 29% and 66% 

respectively. Yet, organic farming resulted in red clover biomass growing 28% larger. 

Keywords: Grain, 1000 kernels mass, volume weight, 
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SISSEJUHATUS 
 

Mahepõllumajanduses on probleeme mullas oleva vähese lämmastikuga, kuid antud 

viljelusviisi juures on selle probleemi vähendamiseks vähe valikuid. Koostöö 

loomakasvatusega on üks variant, kuid kellel pole loomi, on orgaanilise lämmastiku saamine 

raskendatud, siis üks võimalus oleks kasutada külvikorras liblikõielisi kultuure, mis seovad 

õhulämmastikku. Populaarsust kogub ka allakülvide kasutamine, peale kattevilja koristust 

jääb kasvama allakülvatud kultuur, mis küntakse sisse järgmise aasta kevadel või sügisel. 

Liblikõielise külvikorras kasvatamine parandab mulla struktuuri ning hästi arenenud juurtega 

toob taim endale alumisest kihtidest toitaineid, mis sissekündmise järel tagastatakse mulla 

ülemisse kihti, mida saab kasutada järgnev kultuur (Lauringson 2011).  

Antud uurimistöö eesmärgiks on:  

1. Selgitada mahe- ja tavaviljelussüsteemi mõju odra terasaagile ja tema kvaliteedile;  

2. Selgitada mahe- ja tavaviljelussüsteemi mõju allakülvatud ristiku biomassi suurusele.  

3. Selgitada mahe- ja tavaviljelusviisi mõju kahe-aastase perioodi jooksul kujunenud kogu 

proteiinisaagi suurusele (esimesel aastal odra ristiku allakülviga proteiinisaak pluss 

järgneva aasta ristiku proteiinisaak).  

Antud uurimistöö hüpoteesideks on:  

1. Odrale allakülvatud liblikõielise (punane ristik) suurem biomass tagab ka kõrgema 

proteiinisisalduse kattevilja (odra) terades.  

2. Mahe- ja tavasüsteemis kasvanud odra ristiku allakülviga proteiinisaak ja järgneval 

aastal kasvava ristiku proteiinisaak kokku on statistiliselt võrreldavad.  

3. Mineraalse lämmastikuga väetatud punase ristiku biomassi suurus on külvile järgneval 

aastal statistiliselt võrreldav mahesüsteemis kasvanud ristiku biomassiga. 

Tänan antud lõputöö koostamisel abiks olnud juhendajat Maarika Alarut, Diana Salfi ja 

perekonda. 
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1 KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1 Tava-ja maheviljelusviis 

 

Mahepõllumajandusega tegelevad farmerid ei kasuta pestitsiide, herbitsiide ja 

mineraalväetisi, kuid neil on kasutusel mitmekülgsem külvikord (Bengsson et al. 2005). 

Mahepõllumajanduslik tootmine on keskkonda säästev ja looduslikku tasakaalu säilitav 

tootmine. Traditsiooniliseks viisiks mullaviljakuse säilitamisel mahepõllumajanduses on 

olnud loomade arvukuse ja põllumaa omavaheline tasakaalustatus (Edesi 2007). 

Maheviljelus on toidu tootmine minimaalse kahjuga ökosüsteemile, loomadele ja 

inimestele. Sellise viljelusviisiga on saagid tunduvalt väiksemad kui tavaviljeluses ning 

seetõttu vajavad mahetootjad, et toota sama kogus toitu, suuremat pinda kui 

tavaviljelusviisi kasutajad. See on toonud endaga kaasa laialdase metsade hävitamise ning 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise – seega maheviljelusviis võib tekitada 

keskkonnaalast kahju (Seufert et al. 2012). 

Kuna maheviljeluses saagiga eemaldatud fosfori koguseid ei anta tihti mulda tagasi, sobib 

see rohkem muldadele, mis on nõrgalt happelised või nõrgalt aluselised. Liigselt aluselistes 

või happelistes tingimustes on fosfori kättesaadavus taimele häiritud (Seufert et al. 2012). 

Umbrohtumus on suur probleem mahetootjate seas, mistõttu hoiavad 

konkurentsivõimelised maheviljelejad oma põllud umbrohust puhtad agrotehniliste 

võtetega. Sellist meetodit kasutades lõhutakse aga lindude pesasid, hävitatakse vihmausse 

ja selgrootuid ning kulutatakse palju fossiilseid kütuseid, mistõttu suureneb õhu saaste. 

Vältimaks lämmastiku lendumist mullast, kasutatakse tavaviljeluses (sh otsekülvi juures) 

umbrohu tõrjeks erinevaid preparaate. Sellega kaasnev vähemintensiivne harimine aitab 

säilitada mullas olevat orgaanilist materjali (Trewavas 2001). 

Tavaviljelusviisi kasutavatel põllumeestel on mullas toitainete puuduse korral rohkem 

võimalusi probleemi lahendamiseks kui mahepõllumeestel. Mahetootjatel on lubatud 

väetiste nimekiri küllaltki piiratud ning alati ei pruugi nendegi väetiste mõju olla piisavalt 

efektiivne (Edesi 2007). Kuigi tavaviljeluse süsteemis on lubatud kasutada mineraalseid 

väetisi ja kemikaale, siis tahtmatult satuvad väetised ning kemikaalid meie joogivette 

(Dondalt et al. 2007). Leostumine põhjavette on suur probleem, kuid aina rohkem 
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kasutusele tulevad mulla herbitsiidid ja insektitsiidid omavad negatiivset mõju mulla 

organismidele, mis lagundavad pestitsiidide jääke mullas (Pal et al. 2005).  

 

1.2 Oder ja selle põllumajanduslik tähtsus 

 

Odrakasvatus on alguse saanud Väike-Aasiast, seejuures vanimad odrajäänused 

(kaherealine oder) leiti savipotist Põhja-Iraagis. Odraviljeluse alguseks peetakse 

ajavahemikku 6750‒9000 aastat e.m.a., kuid J. Persival (1921) pidas võimalikuks veel 

varasemat aega (10 000‒15 000 aastat e.m.a.). Lääne- ja Lõuna-Euroopas pärinevad 

vanimad tõendid odrakasvatuse alguse kohta Šveitsist 3000 aastat e.m.a. (Lepajõe 1986). 

Oder on võrreldes teiste teraviljadega paremini kohanenud erinevate ilmastiku- ja 

mullastikutingimustega, samuti on ta teistest teraviljadest kõige lühema kasvuajaga – 

varajased sordid võivad valmida juba 80 päevaga, enamik hiliseid sorte aga tavaliselt 90‒

110 päevaga (Tamm 2007). 

Odra sort ja kasvuaasta mõjutavad samuti oluliselt odra terade idanemist. Eluvõime, 

idanemisenergia ja idanevus kujunevad välja terade valmimise ajal. Päiksepaisteline kuiv 

ilm ja mõõdukas õhutemperatuur soodustavad kõrge eluvõime ja idanevuse kujunemist. 

Idanevus ja idanemisenergia olenevad ka taimehaigustesse nakatumisest (Tamm 2007). 

 

1.2.1 Bioloogilised iseärasused 

 

Oder kui kultuurtaim peab olema fütotsönoosis valitsev ning võimalikult suure 

osatähtsusega. Kõrge terasaagi seisukohast peaksid kõik odrakõrred olema varustatud 

peadega, kus asuksid väljaarenenud terad (Edesi et al. 2004). Odraterade toite- ja 

söödaväärtus oleneb eelkõige nende keemilisest koostisest (Lepajõe 1986). Odra kvaliteeti 

ja täisväärtuslikkust näitab seemne 1000 tera mass, millest sõltuvalt liigitatakse odrasordid 

järgmiselt: 37‒40g (väiketeralised); 41‒44g (keskmiseteralised); üle 45g (suureteralised) 

(Older 1999). Odra tera proteiinisisaldus on tavaliselt 9‒13%, kuid mõnel juhul võib see 

olla ka 8‒20%. Proteiinisisaldus sõltub peale sordi veel ka kasvuaegsetest 

keskkonnatingimustest. Madalamat proteiinisisaldust, mis vastaks õlleodra nõuetele, 

soodustab pikk küpsemisperiood, jahe öö, mõõdukas temperatuur päeval, mõõdukas 

väetamine ja madal taimehaigustesse nakatumise tase (Tamm 2007).  

Võrreldes odra ja nisu terade tärklisesisaldust on odral tärklisesisaldus madalam ning jääb 

vahemikku 45‒58% (Järvan et al. 2011). 
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Toorrasva on odraterades tunduvalt vähem kui nisus ja kaeras, kuid niisama palju kui 

rukkis. Sõklasuse tõttu on kaer ja oder toorkiurikkad. Lämmastikuta ekstraktiivainete 

sisaldus on nisus ja odras peaaegu võrdne ning moodustavad suurema osa odra tera massist 

(Lepajõe 1986). 

Odravalk on teradeviljade hulgas kõige madalama bioloogilise väärtusega. Odravalgu 

suhteliselt madal bioloogiline väärtus on seletatav suure prolamiinisisaldusega (35‒40%) 

milles on vähe asendamatuid aminohappeid (Lepajõe 1986). Oder ’Anni’ on keskvalmiv, 

suure saagipotentsiaaliga ja stabiilse terasaagiga. Lisaks on ’Anni’ väga hea 

seisukindlusega, 1000 tera mass on suur ning terade ühtlikus on hea. Samuti on sort ’Anni’ 

vastupidav haigustele nagu näiteks jahukastele, triiptõvele jne.  

 

1.3 Odra saagikust ja kasvu mõjutavad tegurid 

 

Odra kasvu ja saagikust mõjutavad kõige enam lämmastikusisaldus ning kättesaadavus 

mullas. Samuti hea ilmastik mõjutab saagikust ja taime arengut positiivselt (Kangor et al. 

2013). Odra saagikust mõjutab allakülviga punase ristiku biomassi suurus ning läbi selle 

nende omavaheline konkurents toitainetele ja valgusele (Känkänen, Eriksson 2007).  

 

1.3.1 Mullastik 

 

Mulda võib nimetada meie kõigi ühiseks rikkuseks. Mullavarude, selle viljakuse ja 

tervisliku seisundi säilitamine peaks korda minema mitte ainult põllumeestele, vaid kogu 

elanikkonnale (Järvan 2007). 

Mullastiku suhtes ei ole oder eriti nõudlik, kuid sortide vahel esinevad erinevused (Tamm 

2007). Oder vajab mulda, mis on struktuurne, umbrohupuhas ja toitainerikas ning milles on 

piisavalt niiskust ja õhku (Lepajõe 1986). Mulla tihenemine mõjub negatiivselt odravõrsete 

arvukusele, negatiivset mõju ei kõrvalda ka odra väetamine (Sepajõe et al. 2006). 

Maheviljelusse sobivad nõrgalt happelised kuni nõrgalt aluselised mullad (Seufert et al. 

2012).  

Odra kasvuks ei sobi põuakartlikud ja toitainetevaesed liivmullad, liigniisked soomullad ja 

soostunud mullad. Viimastel kasvatatav oder lamandub, nakatub seenhaigustesse ning 

annab kõluja tera ja väikse saagi (Tamm et al. 2011). 
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1.3.2 Agrotehnika 

 

Agrotehnilistest võtetest soodustavad lamandumist rohke, ühekülgne ja ebaühtlaselt 

külvatud väetis, kuid ka suur külvisenorm ja vale külvisügavus (Tamm 2007). Sügisel, 

sõltuvalt eelviljast, on vaja põldu kas künda või kooreliga kobestada. Kevadel, olenevalt 

sügisese mullaharimise kvaliteedist, teostada libistamine ja kultiveerimine (Lepajõe 1986). 

Külvatakse tavaliselt reavahega 12,5 cm, külvisügavus on olenevalt lõimisest 3‒5 cm. 

Keskmiselt kasutatakse külvisenormi 450‒550 idanevat tera ruutmeetrile. Pärast külvi on 

soovitatav põld rullida, sest see aitab taastada mulla kapillaare, mis soodustavad 

kapillaarvee tõusu sügavamatest mullakihtidest idanevate seemneteni (Tamm et al. 2011). 

Punast ristikut allakülvina kasutades on vaja luua talle kasvamiseks soodsad tingimused 

ning selleks tuleks kattevilja külvisenormi vähendada 25-50% (Undersander et al. 2014). 

Seemneumbrohtude tõrjeks tuleb vilja külvijärgselt soovitavalt kaks korda äestada. Nor-

maalsel kevadel, kui teravili tärkab umbes seitsme kuni kümne päevaga, on kõige efek-

tiivsem äestamine enne teraviljakultuuri tärkamist. Külmal kevadel, kui teravilja tär-

kamiseks läheb kauem ja umbrohud ei tärka, siis ei ole ka tärkamiseelne äestamine ot-

starbekas, sest siis ei tärka tavaliselt ka umbrohud ja teraviljad suudavad saada kasvueelise 

hiljem tärganud umbrohtude ees (Tamm et al. 2011). 

Külvikorra planeerimise juures tuleb silmas pidada, et ei satuks järjestikku kultuurid, millel 

esinevad samad taimehaigused ja –kahjurid. Lisaks tuleb jälgida, ega eelkultuuri 

juureeritised ja taimede laguproduktid ei oma kahjulikku mõju järgenvale kultuurile. 

Botaaniliselt sarnaste omadustega liikide järjestikku kasvatamine võib põhjustada massilist 

taimehaiguste ja –kahjurite ning umbrohtude levikut. Väga oluline on, et külvikord sisal-

daks liblõikõielisi taimi (Edesi 2007).  

Varajasele ja keskvarajasele odrale võiks ristiku allakülvi teha kohe pärast odra külvi (sa-

mal päeval) kas risti odra külvireaga või vastupidi odra kasvusuunale. Hiljem tehtud al-

lakülvi puhul on aga oht, et ristiku seeme jääb kuiva kätte ja allakülv ei õnnestu (Tamm et 

al. 2011). 

 

1.3.3 Väetamine  

 

Oder on toitainete suhtes nõudlik – tema juurestik on vähemarenenud kui kaeral ning ta 

vajab soodsaid tingimusi toitainete kiireks omastamiseks. Toitaineid tarbib oder 
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intensiivselt kasvuperioodi alguses, omastades tärkamisest loomiseni 85% toitainetest 

(Tamm et al. 2011). 

Odra väetamisel on tähtsad lämmastik, fosfor ja kaalium, vähem mikroelemendid (Lepajõe 

1986). Lämmastik on kõige olulisem toitaine saamaks suuri saake (Pang, Letey 2000). 

Samuti on lämmastikul oluline roll tera proteiinisisalduse moodustumisel (Bowden, 2007). 

Fosfor on oluline juurte varajases arengufaasis ning kaalium tera täitumisfaasis (Bowden 

2007). Organilisi väetisi odrale ei anta, sest ta kasutab hästi nende järelmõju ning neid on 

kasulikum anda eelvilja alla. Otstarbeka väetamisega on võimalik nii terade 

toorproteiinisisaldust kui ka proteiinisaaki tunduvalt suurendada (Lepajõe 1986). 

Oder on mulla happesuse suhtes tundlik, kuid sorditi erineval määral. Kaherealised 

odrasordid reageerivad lupjamisele üsna suure saagilisaga, lupjamata happelisel mullal on 

nad aga stressiseisundis (Lepajõe, 1986). Kuna happelistel ja liigselt aluselistel muldadel 

on fosfori kättesaadavus mullas pärsitud, on muldade lupjamine oluline (Seufert et al. 

2012). 

Väetamisega on võimalik tallamisest tingitud negatiivseid mõjusid kõrvaldada, kuid 

mitmeid kordi tihendatud mulda ei suuda parandada ka väetamine (Sepajõe et al. 2006). 

Kirjanduse andmetel (Bender 2015) tuleks mineraalse lämmastikväetise normi vähendada 

20–30%, kuna mineraalne lämmastik mõjub punase ristiku kasvule pärssivalt. 

 

1.3.4 Taimekaitse 

 

Oder on üsna vastuvõtlik teraviljahaigustele, levinumad haigused on võrk- ja pruunlaiksus. 

Esineda võivad ka lendnõgi, jahukaste, triiptõbi, äärislaiksus, leherooste ja odra kollane 

kääbusviirus. Eelistada tuleks haiguskindlamaid sorte (nt „Anni“). Maheviljeluses peaks 

vältima lendnõele vastuvõtlike sortide kasvatamist (nt „Beatrix“). Samuti vähendab 

sügiskünd oluliselt taimejäänuste kui nakkusallika säilimist mullas. Taimehaigusi aitavad 

ennetada ka sobiv viljavaheldus ja odra külv optimaalsel ajal (Tamm et al. 2011). 

Kahjuritest esinevad odra lehtedel ja pähikutel sageli lehetäid, maakirbud, viljakuked 

lehevaablased ja ripslased, kelle arvukust mõjutavad oluliselt külvikord ja kultuuride 

paigutus väljadel. Tõrjeks on head kõrrekoorimine, sügiskünd ja varajane külv. Soodustada 

tuleb kahjurite looduslike vaenlaste - röövtoiduliste putukate levikut. Sellele aitavad kaasa 

looduslikud rohumaad ja põllupeenrad (Tamm et al. 2011). 
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1.3.5 Eelviljad 

 

Oder on eelvilja ja mullaharimise suhtes üsna nõudlik, sest ta kasvuaeg on lühike ning 

juurestik suhteliselt nõrgalt arenenud. Kõige paremad odra eelviljad on rühvelkultuurid, 

kaunviljad ja taliteraviljad, mis jätavad odrale hästi õhustatud, struktuurse, parajal määral 

niiske ja toitainerikka mulla. (Lepajõe 1986). Talvel kasvatatavad vahekultuurid võivad 

vähendada nitraatide leostumist 40–70% võrreldes musta kesaga talvel (Tonitto et al. 

2006). Doltra et al. (2011) leidis, et vahekultuurid omavad positiivset mõju teravilja 

saagile.  

 

1.4 Punane ristik 

 

Punane ristik (Trifolium pratense L.) on lühikese elueaga mitmeaastane taim, mida 

kasvatatakse rohkesti silo, heina ja karjamaa taimena (Undersander et al. 2014). 

Teraviljarikastes külvikordades on ta hea eelvili, kuna katkestab teraviljade haigustetsüklid 

ning tõrjub efektiivselt kõrrelisi umbrohtusid (Meripõld 2007). Taime eluiga on lühike, 

kuna ta on vastuvõtlik haigustele, mis ründavad ja nõrgestavad või isegi hävitavad ta. 

Samas uued haiguskindlad sordid pikendavad taime eluiga nelja aastani (Undersander et 

al. 2014). 

Punane ristik on Eestis peamine liblikõieline heintaim, mille saagikus sõltub kasvuaasta 

ilmastikust ja rakendatavast agrotehnikast ( Bender 2015). Mitmed katsed on näidanud, et 

punane ristik talub tunduvalt paremini happelisemat mullakeskkonda võrreldes hariliku 

lutserniga. laiast Tänu pinnapealsele juurestikule kasutab punane ristik pindmises kihis 

olevat fosforit ja kaaliumi paremini kui harilik lutsern (Undersander et al. 2014). 

Ristiku seemne külvisügavus peaks olema võimalikult väike, 1‒2 cm, külvisenorm 10‒12 

kg ha
‒1

, kuid ideaalsete tingimuste (ilmastik, tehnika, seemne kvaliteet) puhul võib 

külvisenormi ka vähendada 7‒8 kg ha
‒1

 (Tamm et al. 2011). Punane ristik on sobilik 

kasutamiseks kattevilja allakülvina (Bender 2015). Kirjanduse andmetel (Bender 2015) 

külvisenormi suurendamine 2-lt kg ha
-1 

4-le kg ha
-1 

muutus taimik tihedamaks. Kui tõsta 

külvisenorm 6-le kg ha
-1

, siis taimik muutus küll tihedamaks, kuid mõju oli juba 

tagasihoidlikum. 
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2 KATSE METOODIKA 

 
2.1 Katse üldiseloomustus 

 

2008. aastal rajati Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonna 

katsepõllule Eerikal (58˚22’ N, 26˚40’ E) pikaajaline põldkatse mahe- ja traditsioonilise 

viljelusviisi mõju külvikorras kasvavate erinevate kultuuride saagikusele ja saagi 

kvaliteedile.  

Mõlemas viljelussüsteemis kasutati viieväljalist külvikorda, kus kultuuride järjestus oli 

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

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

ristik (Trifolium pratense L.). 2012. aastal lõppes I rotatsioon. Antud uurimustöö põhineb 

andmetel aastatest 2012–2015 ja uurimisobjektiks on oder ristiku allakülviga ja külvikorras 

sellele järgnenud punane ristik. Uuritavasse perioodi jäi kolm kaheaastast tsüklit (2012–

2013, 2013–2014 ja 2014–2015), kusjuures odra ja allkülvatud ristiku andmed on esitatud 

nende kaheaastaste tsüklite esimeste aastate keskmisena (2012–2014) ja punase ristiku 

andmed kaheaastase tsükli teiste aastate keskmisena (2013–2015). Katse oli üles ehitatud 

süstemaatilise plokksüsteemina neljas korduses. Igas korduses oli esindatud terviklik 

külvikord, mis jagunes 7 väetisvariandiks (maheviljeluse süsteemis kolm ja 

traditsioonilises viljelussüsteemis neli väetisvarianti). Kordused ja variandid olid üksteise 

kõrval ilma eraldusribata, katselapi pindala oli 60 m
2
. Vältimaks maheviljelus süsteemi 

saastumist pestitsiidide ja mineraalväetisega olid mahe- ja tavaviljelussüsteem eraldatud 

18m laiuse rohuribaga.  

 

2.1.1 Variantide iseloomustus 

 

Maheviljelussüsteemis kasutati 3 väetusvarianti, mis erinesid üksteisest lämmastiku allika 

poolest: M1 M2 ja M3. M1 ehk mahesüsteemi kontrollvariant, mille ainus lämmastiku 

allikas oli külvikorras kasvanud liblikõieliste kultuuride (Pisum sativum L. ja Trifolium 

pratense L.) poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2. M2 variandis oli 

lämmastikuallikaks lisaks N2-le veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik. 

Vahekultuurina odrale eelnevalt kasvatati talirapsi (Brassica napus ssp. oleifera var. 

biennis), mis külvati sügisel vahetult peale eelnenud põhikultuuri koristust ja künti mulda 

peale lume sulamist aprillis. M3 variandil oli lisaks liblikõieliste poolt mulda seotud N2-le 
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ja vahekultuuride poolt seotud lämmastikule veel ka hästi komposteerinud sõnnik, mida I 

rotatsiooni jooksul anti ühel korral enne kartulit, normiga 40 t ha
-1

. Sõnnik künti mulda 

septembri lõpus või oktoobri alguses vahetult enne vahekultuuri külvi. II rotatsiooni 

esimesel aastal muudeti sõnniku andmisviisi – kartulile hakati andma 20 t komposteerinud 

sõnnikut hektari kohta, talinisule pealtväetisena varakevadel 10 t ha
-1

 ja odrale ristiku 

allakülviga kevadel enne külvi 10 t ha
‒1

. Sõnniku keemilised omadused ja lämmastiku, 

fosfori ning kaaliumi kogused, mis viidi mulda kevadel enne odra külvi, olid sõltuvalt 

aastast: pHKCl – 7.0; KA – 44–48.0%; Cüld – 1.15–1.41%; Nüld– 45–54 kg N ha
–1

; Püld –18–

20 kg P ha
–1

; Küld – 36–38 kg K ha
–1

. 

Tavaviljelussüsteemis olid lämmastiku allikaks külvikorras kasvanud liblikõielised 

kultuurid ja mineraalne lämmastikväetis, kusjuures odra külvieelselt said kõik variandid ka 

PK kompleksväetist vastavalt 25–95 ha
-1

. Väetusvariandid tavaviljelussüsteemis erinesid 

üksteisest mineraalse lämmastiku koguste poolest: N0 ehk kontrollvariant, millele 

mineraalset lämmastikväetist ei lisatud, lämmastikuga mulla varustamine toimus samal 

viisil kui maheviljelusviisi M1 variandis. Variantide N40, N80 ja N120 

mineraallämmastiku kogused olid vastavalt 40, 80 ja 120 kg N ha
-1

. Lämmastikväetiseks 

oli NH4NO3, mis anti odrale varakevadel, lämmastiku kogus 80 ja 120 kg ha
-1

anti kahes 

jaos vastavalt 40+40 ja 80+40, kusjuures teine osa anti odra loomiseelses faasis.  

 

2.1.2 Mullastik 

 

Katsepõllu muld oli Stagnic Luvisol (WRB klassifikatsiooni järgi; Deckers et al. 1998). 

Mulla lõimis oli liivsavi ja huumuskihi tüsedus keskmiselt 30 cm (Reintam ja Köster 

2006). Katsepõllu mulla süsinikusisaldus oli rajamisaastal 1.55%, üldlämmastiku sisaldus 

0.14%, liikuva fosfori sisaldus 128.54 mg kg
-1

, liikuva kaaliumi sisaldus 134.01 mg kg
-1

, 

magneesiumi sisaldus 154.83 mg kg
-1

, kaltsiumi sisaldus 1317.67 mg kg
-1

 ja mulla pHKCl 

5.8. 

 

2.2 Teostatud agronoomilised tööd 

 

Odrapõldude libistamisega alustati kõigil katseaastatel aprillis (tabel 1). Odrapõlde freesiti 

kaks korda, seejärel külvati oder ja ristik ning külv rulliti. Külvisenorm odral ja ristikul oli 

vastavalt 178 ja 8,6 kg ha
-1

, idanevate seemnete arv oli odral 375 ning punasel ristikul 
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vastavalt 280 ruutmeetri kohta. Mahesüsteemis anti M3 variandile 10 t ha
‒1

 sõnnikut, mis 

järgmisel päeval sisse künti. Tavasüsteemi variantidele N40, N80 ja N120 anti 

mineraallämmastikku normiga 40, 80 ja 120 kg N ha
‒1

. Tavaviljelusviisi variante N80 ja 

N120 väetati kahes jaos vastavalt 40+40 ja 80+40 kg N ha
‒1

, kusjuures teistkordne 

väetamine toimus odra loomiseelses faasis. Mahepõldudel teostati äestamist kaks korda. 

Samal päeval, mil toimus mahepõldude teine äestamine, toimus ka tavapõldudel 

umbrohutõrje MCPA-ga kulunormiga 1 l ha
‒1

. Odrale allakülvatud ristikule järgneb 

külvikorras punane ristik põhikultuurina, mida niidetakse suve jooksul kaks korda – I ja II 

niide, mida tehti aastatel 2013‒2015 vastavalt juuni alguses ja augusti alguses. 

Odrapõldude koristus toimus augustis. 

 

Tabel 1. Teostatud agronoomilised tööd odra külvi aastatel (2012–2014) 

Agronoomiline töö 2012 2013 2014 
Libistamine (kõikidel 

variantidel) 
26.04.2012 29.04.2013 11.04.2014 

Sõnniku laotamine 

(M3 variandil) 
02.05.2012 06.05.1013 15.04.2014 

Freesimine, külv ja 

rullimine (kõikidel 

variantidel) 

06.05.2012 07.05.2013 22.04.2014 

I ja II väetamine 

(tavasüsteemi 

variantidel) 

08.05.2012, 

05.06.2012 
08.05.2013, 

06.06.2013 
12.05.2014, 

04.06.2014 

I ja II äestamine 

(mahesüsteemi 

variantidel) 

28.05.2012, 

31.05.2012 
24.05.2013, 

29.05.1013 
20.05.2014, 

26.05.2014 

Pritsimine MCPA 

(tavasüsteemi 

variantidel) 

31.05.2012 29.05.2013 26.05.2014 

Pritsimine 

AllergoSuper / Input 

fungitsiid (tavas) 

03.07.2012 20.06.2013 12.06.2014 

Odra koristus (kõigil 

variantidel) 
15.08.2012 07.08.2013 07.08.2014 

 

2.3 Proovide võtmine ja analüüsimeetodid 

 

Kõikidelt variantidelt ja kordustelt võeti enne odra koristust 0.3 m
2
 suuruselt alalt odra 

vihud (kokku 28), millest määrati taimede arv ning üld- ja produktiivvõrsete arv 

pinnaühiku kohta. 20nel juhuslikult valitud kõrrel määrati pea pikkus, pähikute ja terade 

arv peas, terade mass peas. Vihu kaudu arvutati odra ja ristiku maapealne biomass, põhu 

mass ja koristusindeks. Odra põldude koristusajad on esitatud tabelis 1. Arvestuslapi 
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suurus oli 20 m
2
, kuna kombaini heedri laius oli 2 m. Taimede, mulla ja sõnniku 

proovidest tehti keemilised analüüsid Eesti Maaülikooli mulla- ja agrokeemia osakonna 

keemialaboris. Ahjus kuivatatud sõnniku ja taime proovide üldlämmastiku (Nüld), 

üldsüsiniku (Cüld) sisaldus määrati kuivtuhastamise meetodil vario MAX CNS 

elementanalüsaatoriga (ELEMENTAR, Germany), (Methods of….1986). Sõnniku 

üldfosfori (Püld) ja üldkaaliumi (Küld) kontsentratsiooni määramiseks kasutati 

märgtuhastamismeetodit väävelhappe lahusega.  

Odra terade ja ristiku biomassi proteiinisisaldus arvutati lämmastikusisalduse kaudu: 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖𝑠𝑎𝑙𝑑𝑢𝑠, % = 𝑁% 𝑥 6,25 

Odra terade ja ristiku biomassi saak arvutati terasaagi ja biomassi saagi kaudu: 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑖𝑛𝑖𝑠𝑎𝑎𝑘,
𝑘𝑔

ℎ𝑎
= 𝑠𝑎𝑎𝑘,

𝑘𝑔

ℎ𝑎
 𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖𝑠𝑎𝑙𝑑𝑢𝑠, % 

Kogu proteiinisaak arvutati kaheaastase tsükli jaoks kokku, st aastatel 2012–2015 

kasvanud odra ja punase ristiku proteiinisaakide liitmise teel: 

𝐾𝑃𝑆 = 𝑜𝑑𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑖𝑛𝑖𝑠𝑎𝑎𝑘 + 𝑎𝑙𝑙𝑎𝑘ü𝑙𝑣𝑎𝑡𝑢𝑑 𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘𝑢 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑖𝑛𝑖𝑠𝑎𝑎𝑘

+ 𝑗ä𝑟𝑔𝑛𝑒𝑣𝑎 𝑎𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘𝑢 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑖𝑛𝑖𝑠𝑎𝑎𝑘, 

 

kusjuures, KPS – kaheaastase tsükli (2012‒2013, 2013‒2014 ja 2014‒2015) kogu 

proteiinisaak. Töös on KPS esitatud kolme kaheaastase tsükli (I + II + III / 3) keskmisena.  

 

2.4 Ilmastikutingimused 

 

Meteoroloogilised andmed koguti ilmajaamast, mis asub kahe kilomeetri kaugusel 

põldkatsest (tabel 2). Võrreldes kahe eelneva aastaga oli 2015. a. keskmine 

õhutemperatuur mõnevõrra madalam, välja arvatud juuni ja august. Samuti oli 

õhutemperatuur madalam pikaajalisest keskmisest näitajast 1969‒2015, välja arvatud 

august. Seetõttu oli 2015. a. taimede vegetatsiooniperiood paar nädalat pikem kui 2013. ja 

2014. a. Kogu sademete hulk taime kasvuperioodil 2015. a. (aprill-august) oli 74 mm 

madalam kui pika-ajaline keskmine. 2013 ja 2014. aastal olid tingimused taime kasvuks 

ebasoodsamad, sest vastavalt juunis ja juulis olid õhutemperatuuri näitajad pika-ajalisest 

keskmisest kuni 2,3 °C kõrgemad, tera täitumisperiood lühem. Nende aastate koristusaeg 

oli ka paar nädalat varasem kui 2015. a. 2014. aasta sademete hulk ületas pika-ajalist 

keskmist näitajat 36 mm võrra. Tingimused taime kasvuks aastal 2015. a. olid soodsamad, 

sest suuri kõikumisi temperatuurides juunis-juulis ei olnud, temperatuurid olid pisut 
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madalamad pika-ajalisest keskmisest ja see pikendas terade täitumisperioodi ja suurendas 

ka terasaaki.  

 

Tabel 2. Keskmine temperatuur (°C) ja sademete hulk (mm) aastal 2013–2015 võrrelduna 

pikkaajalise keskmisega (1969 –2015)  

Kuu 

Keskmine temperatuur, °C Sademete summa, mm 

2013 2014 2015 
1969 - 

2015 
2013 2014 2015 

1969 - 

2015 

Aprill 3,5 6,5 5,4 4,8 17 13 51 26 

Mai 14,8 11,9 10,3 11,4 61 84 60 58 

Juuni 18,2 13,4 14,3 15,4 52 103 36 77 

Juuli 17,8 19,9 15,7 17,6 63 71 58 70 

August 16,9 16,8 17 16,1 75 113 42 90 

April - 

August 
        

14,2 13,7 12,5 13,1 268 384 247 321 

*Andmed Eerika ilmajaamast 

 

2.5 Andmetöötlus 

 

Korrelatsioonianalüüsi, kahe-faktorilist ANOVA-t kasutati viljelusviisi ja katseaasta 

ilmastiku mõju hindamiseks erinevate väetusvariantide kuivainesaagile ja kvaliteedile. 

Statistiliselt oluliste erinevuste leidmiseks viljelusviisi ja katseaasta mõju hindamisel 

kasutati kirjeldavat analüüsi. Keskmised näitajad on esitatud koos standardveaga (±SE; 

joonistel näidatud vastavate joonekestega). Statistilise olulisuse tase määrati p < 0,05, kui 

ei ole märgitud teisiti.  
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3 TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1 Odra terasaak 

 

Odra terasaak ristiku allakülviga on mõjutatud ristiku biomassi suurusest, odra taimede ja 

produktiivvõrsete arvust pinnaühiku kohta, mis omakorda aga sõltuvad odra ja ristiku 

taimede omavahelisest konkurentsist toitainetele, valgusele (Känkänen, Eriksson 2007). 

Antud töös on odra terasaak esitatud aastate 2012‒2014 keskmisena (joonis 1).  

 

 

Joonis 1. Odra terasaak erinevatel kasvufoonidel aastatel 2012‒2014  

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, lämmastikuallikaks külvikorras kasvanud liblikõieliste poolt 

sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka vahekultuuride poolt seotud 

lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N40, N80, N120 – 

tavasüsteemis mineraalse N kogused vastavalt 40, 80 ja 120 kg N ha
‒1

; 

** Usutavat erinevust variantide vahel tähistavad erinevad tähed. 

 

Vastavad aastad on kaheaastase kasvutsükli esimeseks aastaks, st kasvutsüklite 2012‒2013 

(I tsükkel), 2013‒2014 (II tsükkel) ja 2013‒2014 (III tsükkel) esimesel aastal kasvatatakse 

otra ristiku allakülviga ja teisel aastal vastavalt punast ristikut põhikultuurina. 

Mahesüsteemis kõikus odra terasaak 1,80‒2,29 t ha
‒1

 vahel, mis oli tavasüsteemi 

lämmastikuga väetatud variantidest 43‒61% väiksem. Nii suur odra terasaakide erinevus 

viljelusviisides oli põhjustatud mineraalse lämmastiku kättesaadavusest odrataimede kiirel 

kasvu ajal. Tavasüsteemis mineraalse lämmastikuga väetamine soodustas igati odra-ristiku 

segus teravilja komponendi osatähtsuse suurenemist. Orgaanilise lämmastikuga 
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mahesüsteemis oli allakülvatud ristiku biomass tunduvalt suurem, mis pärssis odrataimede 

kasvu ja saagikust (vt peatükk 3.4.1). Mineraallämmastiku negatiivset mõju liblikõieliste 

kasvule kinnitavad ka kirjanduse andmed (Staniak et al. 2014; Bender 2015). 

Vähendamaks mahesüsteemi ja tavasüsteemi terasaagi erinevust on vaja kasutada sõnnikut 

ning vahekultuure (Doltra et al. 2011). Talgre (2013) andmetest selgus, et 

viljelussüsteemides, kus kasutati vahekultuure ja vahekultuure koos sõnnikuga, paranes 

1000 tera mass ning suurenes odra saagikus.  

 

3.2 Odra terasaagi kujunemine  

 

Mahesüsteemis on terasaaki limiteerivaks faktoriks olnud lämmastiku puudus, st ebapiisav 

kättesaadavus taimedele vajalikus kasvufaasis (Russelle et al. 2013). Taimedele kät-

tesaadava lämmastiku hulk sõltub orgaanilise lämmastiku mineraliseerumise kiirusest. 

Viimane aga on suurel määral sõltuv keskkonna tingimustest ja seetõttu mineraliseerunud 

lämmastiku kogus ei ole sageli piisav nende kiirel kasvuperioodil (Russelle et al. 2013). 

Lauringsoni (2011) andmetel kasutab oder huumusvarust aastas 2‒4% fosforit, 4‒7% kaa-

liumit ning ligikaudu 1,2% lämmastikku. Oder kasutab mulda viidud mineraalsest lämasti-

kust 57‒58%, mis on suhteliselt efektiivne (Lauringson, 2011).  

 

3.2.1 Odra taimede ja produktiivvõrsete arv pinnaühikul ja taime kohta 

 

Teraviljade saagikust mõjutab eelkõige taimede ja produktiivvõrsete arv pinnaühiku kohta. 

Antud katses oli odra taimede arv aastatel 2012‒2014 mahesüsteemis (M1‒M3 variantidel) 

173‒317 tk m
2
 kohta ja tavasüsteemis (N‒N120 variantidel) 177‒363 tk m

2
 kohta. Katses 

külvati 375 odra seemet m
2
 kohta, seega vähenes taimede arv mahesüsteemis keskmisena 

33% ning tavasüsteemis keskmisena 25%. Taimede arvu vähenemist võib seostada odra ja 

ristikutaimede omavahelise konkurentsiga, mis omakorda sõltus mineraalse lämmastikuga 

väetamisest. Mahesüsteemis kõikus allakülvatud ristiku biomass 2,11‒2,24 t ha
‒1

 ning 

tavasüsteemis vastavalt 0,04‒1,67 t ha
‒1 

vahel. 

Kirjanduse andmetel (Spiertz, 1983; Alaru et al. 2001) peaks teravilja produktiivvõrsete 

arv olema vähemalt 500 tk m
–2

, et saada majanduslikult tasuv saagikus. Antud katses 

kõikus mahesüsteemis produktiivvõrsete arv ruutmeetril 210‒426 tk m
‒2

 vahel ning 

tavasüsteemis kõikus seevastu 253‒930 tk m
‒2 

vahel. Kõige rohkem oli produktiivvõrseid 

ruutmeetril tavasüsteemi variandis N120 (kolme aasta keskmisena 652±46 tk m
‒2

) ja kõige 
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vähem mahesüsteemi variandil M1 (317±19 tk m
‒2

), kusjuures süsteemiti variantide 

keskmisena oli mahesüsteemi produktiivvõrsete arv 36% väiksem kui tavasüsteemis 

(joonis 2). Produktiivvõrsete suurem arv pinnaühikul tavasüsteemi variantides oli tingitud 

sellest, et ristiku kasv liblikõielisena on mineraalse lämmastikväetise mõjul pärsitud ja 

seega odra taimedel puudus konkurent toitainetele ja valgusele. Seda kinnitavad ka 

andmed kirjandusest (Becker et al. 1986). 

Kirjanduse andmetel (Berry et al. 2002) on mahesüsteemis lämmastiku allikaid vähe, mis 

mõjutab negatiivselt taime kasvu tema kiirel kasvuperioodil. Seega, taime võrsumis- ja 

kõrsumisfaasis on vaja taimel palju toitaineid, kuid mahesüsteemis jääb sageli 

mineraliseerunud lämmastiku kogus piiratuks ning seetõttu on produktiivvõrseid taime 

kohta maheviljelussüsteemis ka vähem. Produktiivvõrseid taime kohta katseaastate ja 

väetisvariantide keskmisena oli tavaviljeluses 1,85 ning mahesüsteemis vastavalt 1,31 

tükki taime kohta. Mahesüsteem variantide keskmisena erines tavasüsteemi variantide 

keskmisest 29,2%. 

 

 

Joonis 2. Odra produktiivvõrsete arv mahe- ja tavasüsteemis pinnaühiku kohta (tk m
‒2

) 

katseaastate 2012‒2014 keskmisena 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, lämmastikuallikaks külvikorras kasvanud liblikõieliste poolt sümbiootiliselt seotud 

atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + 

sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis mineraalse N kogused 

vastavalt 40, 80 ja 120 kg N ha‒1; 

** Usutavat erinevust variantide vahel tähistavad erinevad tähed. 
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3.2.2 Odra terade arv ja mass peas 

 

Odra terade arvu ja massi peas suurendab lämmastikuga väetamine, eriti antuna kahes jaos, 

st ka loomiseelses faasis (Peltonen 1992). Samuti mõjutab terade arvu peas kaaliumi 

kättesaadavus (Bowden 2007). Antud katses oli usutavalt suurem terade arv ja mass peas 

tavasüsteemi lämmastikuga väetatud variantidel kasvanud odra taimedel (joonised 3 ja 4).  

 

 

Joonis 3. Odra terade arv peas (tk) mahe- ja tavaviljelusviisde erinevatel variantidel 

katseaastate 2012-2014 keskmisena 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, lämmastikuallikaks külvikorras kasvanud liblikõieliste poolt sümbiootiliselt seotud 

atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + 

sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis mineraalse N kogused 

vastavalt 40, 80 ja 120 kg N ha‒1; 

** Usutavat erinevust variantide vahel tähistavad erinevad tähed. 

 

Terade arv ja mass peas on kõige suurem N80 ning N120 variantidel, mis on põhjustatud 

ilmselt mineraalse lämmastiku kahes jaos andmisest. Hilisem lämmastikuga väetamine 

teraviljade loomiseelses faasis mõjutab positiivselt nende terade arvu ja massi arenevas 

viljapeas (Peltonen, 1992). Mahesüsteemis oli kõige suurem terade arv ja mass peas M3 

variandil, kus kevadine sõnnikuga väetamine suurendas neid näitajaid usutavalt võrreldes 

teiste mahesüsteemi variantidega. Võib arvata, et sõnnikus olnud orgaaniline lämmastik oli 

suures osas selleks ajaks mineraliseerunud ja loomiseelses faasis odra taimedele 

kättesaadav. Kirjanduse andmetest selgus, et sõnnikus olnud orgaanilisest lämmastikust 

mineraliseerub esimese 4–8 nädala jooksul 40–70% peale mulda viimist (Andrews, Foster 
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2007; Gale et al. 2006). Kolme katseaasta keskmisena oli M3 variandis teri peas 

keskmiselt 18,3 tükki. Seda oli tavasüsteemi N80 variandi vastavast näitajast siiski 5,2% 

vähem.  

Terade mass odra peas oli tavasüsteemi lämmastikuga väetatud variantidel mahesüsteemi 

variantidest 9‒29% suurem.  

 

 

Joonis 4. Odra terade mass peas (g) mahe- ja tavaviljelusviisi erinevates variantides 

katseaastate 2012-2014 keskmisena 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, lämmastikuallikaks külvikorras kasvanud liblikõieliste poolt sümbiootiliselt seotud 

atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + 

sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis mineraalse N kogused 

vastavalt 40, 80 ja 120 kg N ha‒1; 

** Usutavat erinevust variantide vahel tähistavad erinevad tähed. 

 

3.3 Odra terade kvaliteet 

 

Antud bakalaureuse töös käsitletakse odra terade kvaliteedi peatükis terade 1000 tera 

massi, mahumassi ja proteiinisisaldust. Mahumass näitab terade ühtlikkust ja tuumakust 

ning on seotud 1000 tera massiga (Teesalu et al. 2012). Proteiinisisaldus sõltub 

väetamisest, ilmastikust, mullaviljakusest ja ka sordist (Tamm 2007). 
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3.3.1 Odra 1000 tera mass  

 

1000 tera mass iseloomustab taime kasvukeskkonda ilmekalt. Seemne 1000 tera mass 

sõltub kõige rohkem ilmastikust, mullaviljakusest, taimehaigustest jt kasvutingimustest 

(Older 1999). Mida soodsamad on olnud kasvutingimused, seda suurem on 1000 tera mass. 

See on ka üks olulisemaid saagistruktuuri elemente, mis mõjutab suurel määral kogu 

saagikust (Mohammadi et al. 2012). Kangor et al. (2013) leidis oma katses, et odral 

mõjutab 1000 tera massi viljelusviis 20% ning väetusfoon vastavalt 6% ulatuses, samuti 

mõjutab leheväetise kasutamine kõrsumise alguses ning taimiku töötlemine fungitsiidiga.  

Antud katses olid usutavalt suuremad 1000 tera massid tavasüsteemi variantidel, kus odra 

taimi väetati mineraalse lämmastikuga ja vajadusel pritsiti nii haiguste, putukate kui ka 

umbrohtude vastu (joonis 5).  

 

 

Joonis 5. Odra 1000 tera mass (g) tava-ja maheviljeluse erinevatel variantidel aastate 

2012‒2014 keskmisena 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, lämmastikuallikaks külvikorras kasvanud liblikõieliste poolt sümbiootiliselt seotud 

atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + 

sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis mineraalse N kogused 

vastavalt 40, 80 ja 120 kg N ha‒1; 

** Usutavat erinevust variantide vahel tähistavad erinevad tähed. 

 

Seetõttu oli tavasüsteemi variantidel odra 1000 tera mass 4‒12% suurem kui mahesüsteemi 

variantidel. Kõige suurem 1000 tera mass kolme katseaasta keskmisena oli N40 variandil 

47,9±0,48 g. See võis olla tingitud sellest, et terade arv peas oli sellel variandil väiksem kui 
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N80 ja N120 variantidel (joonis 3). Malle Järvani (2009–2014) katses oli 2012 aastal 

tavasüsteemi 1000 tera mass 40,7 ning mahesüsteemi variandis koos sõnnikuga oli 

vastavalt 40,4g (Järvan 2013). 

 

3.3.2 Odra mahumass 

 

Kirjanduse andmetel (Kangro et al. 2013) on intensiivviljeluse rakendamisel odra 

mahumass tunduvalt suurem kui vähemintensiivsel viljelemisel. Kvaliteetse odra 

mahumass peab olema vähemalt 670 g l
‒1

 (Talgre et al. 2013). Odral mõjutab mahumassi 

viljelusviis 11% ulatuses (Kangro et al. 2013). Antud katses oli kõige suurem mahumass 

katseaastate keskmisena tavasüsteemis N40 variandil, vastavalt 671 g l
‒1

, mis on 1 g võrra 

rohkem nõutavast mahumassist (joonis 6). Mahesüsteemis olid odra mahumassi näitajad 

erinevatel variantidel statistiliselt võrdsed ja katsest võib välja lugeda, et mahesüsteemis 

vahekultuuri kasvatamine ja sõnniku lisamine mahumassi ei suurendanud.  

 

 

Joonis 6. Odra terade mahumass (g l
‒1

) mahe ja tavaviljelusviiside erinevates variantides 

katseaastate 201‒2014 keskmisena 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, lämmastikuallikaks külvikorras kasvanud liblikõieliste poolt sümbiootiliselt seotud 

atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + 

sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis mineraalse N kogused 

vastavalt 40, 80 ja 120 kg N ha‒1; 

** Usutavat erinevust variantide vahel tähistavad erinevad tähed. 
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Talgre (2013) katses oli mahesüsteemi mahumass 2012‒2013 aastate keskmisena 655,6 g
‒

1
. Jooniselt 6 näeb, et mahesüsteemis kõikusid mahumassi näitajad 628–640 g l

‒1
 vahel, 

need näitajad olid väiksemad kui kvaliteetsele odrale esitatud norm. 

3.3.3 Odra terade proteiinisisaldus  

 

Kangro et al. (2013) on väitnud, et väetise koguse suurenedes tõuseb ka odra terade 

proteiinisisaldus. Malle Järvani (2009‒2014) katses oli 2012. aastal odra terade 

proteiinisisaldus tavaviljeluses 10,6% ja maheviljeluses, kus anti sõnnikut, oli odra terade 

proteiinisisaldus 10,9%.  Antud katses oli tavaviljeluse N120 ning maheviljeluse M3 

variandis odra terade proteiinisisaldus vastavalt 11,4% ja 8,1% (joonis 7).  

 

 

Joonis 7. Odra terade proteiinisisaldus (%) mahe- ja tavaviljelusviisi erinevates variantides 

aastate 2012‒2014 keskmisena 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, lämmastikuallikaks külvikorras kasvanud liblikõieliste poolt sümbiootiliselt seotud 

atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + 

sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis mineraalse N kogused 

vastavalt 40, 80 ja 120 kg N ha‒1; 

** Usutavat erinevust variantide vahel tähistavad erinevad tähed. 

 

Mahesüsteemis, kus variantidevaheline erinevus ei olnud statistiliselt usutav, oli odra 

terade proteiinisisaldus 8‒28% väiksem kui tavasüsteemi erinevatel variantidel. Kirjanduse 

andmetel (Tamm et al. 2009) jõuti samade tulemusteni nagu meie katses – 

proteiinisisaldused jäävad mahetingimustes väiksemaks kui tavaviljeluses. Allakülvatud 

punane ristik liblikõielisena ei andnud lisa odra terade proteiinisisaldusele. Seda kinnitavad 
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ka kirjanduse andmed, kus on öeldud, et liblikõielised ei mõjutanud temaga 

kooskasvatatava teravilja proteiinisisaldust (Burity et al. 1989; Ryle et al. 1979; Fuchs et 

al. 2008). Antud katses sõltus odra terade proteiinisisaldus mineraalse lämmastiku 

kättesaadavusest ja suuremad lämmastikunormid kahes jaos antuna tavasüsteemis 

suurendasid usutavalt proteiinisisaldust. Mida suurem oli odra maapealne biomass 

õitsemisfaasis, seda suurem hulk toitaineid liikus tera täitumisperioodil teradesse. 

Proteiinisisaldust võib mõjutada terade täitumisperioodil valitsevad ilmaolud. Kõrge 

temperatuur ja põud terade täitumise ajal pärsivad tärklise sünteesi ja põhjustavad terade 

kõrgemat proteiinisisaldust (Tamm 2007). 

 

3.4 Punase ristiku analüüs 

3.4.1 Allakülvatud ristiku maapealne biomass. Kaheaastase tsükli I aasta 

 

Mineraalne lämmastikväetis ei soodusta liblikõieliste maapealse biomassi kasvu (Becker et 

al. 1986; Staniak et al. 2014; Bender 2015). Antud katses ristiku biomass vähenes 

mineraalse lämmastikväetise lisamisega, suurenes odra taimede arv pinnaühiku kohta. 

Jooniselt 8 võib näha, et punase ristiku biomassi saak on tavasüsteemis kolme katseaasta 

keskmisena vähenenud mineraalse lämmastiku lisamisega 1,53 t-lt ha
‒1

 N0 variandis ,04 t-

le ha
‒1

 N120 variandis, samas oli erinevate katseaastate jooksul kõige suurem allakülvatud 

ristiku biomass mahesüsteemi kontrollvariandil (2,30 t ha
‒1

) ja kõige väiksem vastavalt 

tavasüsteemi variandil N120, kus allakülvatud ristiku biomass praktiliselt puudus.  
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Joonis 8. Odrale allakülvatud ristiku biomass kuivaines (kg ha
‒1

) mahe- ja tavaviljeluse 

erinevatel variantidel katseaastate 2012‒2014 keskmisena 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, lämmastikuallikaks külvikorras kasvanud liblikõieliste poolt sümbiootiliselt seotud 

atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + 

sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis mineraalse N kogused 

vastavalt 40, 80 ja 120 kg N ha‒1; 

** Usutavat erinevust variantide vahel tähistavad erinevad tähed. 

Mahesüsteemis variantide keskmisena oli allakülvatud ristiku biomass 28% suurem 

tavasüsteemi vastavast näitajast. 

Mineraalse lämmastikväetisega väetamine mõjutab punase ristiku kasvu ja maapealset 

biomassi. Gardner et al. (2000) andmetel on liblikõieliste juurte mügarbakterid 

ebaefektiivsed mineraallämmastikuga väetamisel. Ants Benderi (2015) katsest selgus, et 

täiskülvisenormiga ja vähendamata lämmastikunormi juures oli ristiku taimik kõige 

hõredam (Bender 2015). 

 

3.4.2 Punase ristiku biomassisaak. Kaheaastase tsükli II aasta 

 

Odrale allakülvatud ristikuga järgneb külvikorras punane ristik põhikultuurina, mida 

niidetakse suve jooksul kaks korda. 

Punase ristiku biomass vähenes odrale allakülviaastal mineraalse lämmastiku lisamisega.  

Sellele järgneval aastal on punase ristiku kui põhikultuuri esimese niite biomass kolme 

katseaasta 2013‒2015 keskmisena suurem mahesüsteemi variantidel, teise niite biomass 

aga on suurem tavasüsteemi variantidel (joonis 9).  

  

Joonis 9. Punase ristiku I ja II niite biomassid (Mg ha
‒1

) mahe- ja tavaviljelusviisi 

erinevatel variantidel katseaastate 2013‒2015 keskmisena 
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*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, lämmastikuallikaks külvikorras kasvanud liblikõieliste poolt sümbiootiliselt seotud 

atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + 

sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis mineraalse N kogused 

vastavalt 40, 80 ja 120 kg N ha‒1; 

** Usutavat erinevust variantide vahel tähistavad erinevad tähed. 

 

Punase ristiku I niite biomassid mahesüsteemis olid kolme katseaasta keskmisena 

suuremad kui tavasüsteemi saagid. Samas olid nad statistiliselt võrdsed, olles 

mahesüsteemi keskmisena 4,98±0,36 t ha
‒1

. Punase ristiku II niite biomassid olid usutavalt 

suuremad aga tavasüsteemis, kusjuures ka tavasüsteemi variandid olid statistiliselt võrdsed, 

olles keskmisena 4,57±0,33 t ha
‒1

. Kahe niite biomasside saagid kokku kuivaines on välja 

toodud joonisel 10. Kuna esimese niite puhul olid suuremad biomassi saagid 

mahesüsteemis ja teise niite puhul tavasüsteemi variantidel, siis kahe niite summana olid 

mõlema viljelusviisi variantidelt saadud punase ristiku biomassid statistiliselt võrdsed 

(joonis 10). Kuigi kaheaastase tsükli I aastate keskmisena olid allakülvatud ristiku 

biomassid tavasüsteemis usutavalt väiksemad, siis tsükli II aastate keskmisena olid punase 

ristiku kahe niite summana biomassid mahesüsteemi näitajatega statistiliselt võrdsed. 

Sellest võib järeldada, et mineraalse lämmastikväetise otsemõjul usutavalt vähenenud 

liblikõielise maapealne biomassi kasv paranes tunduvalt järelmõju aastal.  

 

 

Joonis 10. Punase ristiku I ja II niite biomassisaagid kuivaines (Mg ha
‒1

) mahe- ja 

tavaviljeluse erinevatel variantidel katseaastate 2013–2015 keskmisena. 

 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, lämmastikuallikaks külvikorras kasvanud liblikõieliste poolt sümbiootiliselt seotud 

atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + 
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sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis mineraalse N kogused 

vastavalt 40, 80 ja 120 kg N ha‒1; 

** ns - Usutavat erinevust variantide vahel ei olnud. 

 

 

3.5 Proteiinisaak 

 

Kahe-aastase tsükli proteiini kogusaak on arvestatud I aasta (odraterade ja allakülvatud 

ristiku biomassi proteiinisaagi summa) ja II aasta (punase ristiku biomassi kahe niite 

proteiinisaakide summa) liitmise teel. 

 

3.5.1 Odra ja allakülvatud ristiku proteiinisaak 

 

Odra proteiinisaak sõltub odra terasaagist – mida suurem on odra terasaak, seda suurem on 

ka proteiinisaak (joonis 11). Katsest selgus, et tavasüsteemis olid saagid suuremad 

mineraalse lämmastikväetisega väetatud variantidel, kus lämmastik oli odra kiirel 

kasvuperioodil taimedele kättesaadav. Odra proteiinisaak kg ha
-1

 kohta oli kõige suurem 

tavasüsteemi N80 ja N120 variantidel, vastavalt 482±32 ja 533±28 kg ha
-1

 ning 

mahesüsteemis suurim proteiinisaak oli M3 variandil, 154±20 kg ha
-1

. Tavasüsteemis 

kõikus odra proteiinisaak vahemikus 209–533 ning mahesüsteemis vastavalt 117–154 kg 

ha
-1

. 

 

 

Joonis 11. Odra proteiinisaak mahe- ja tavaviljelusviisi erinevates variantides katseaastate 

2012-2014 keskmisena 
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*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, lämmastikuallikaks külvikorras kasvanud liblikõieliste poolt sümbiootiliselt seotud 

atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka vahekultuuride poolt seotud lämmastik NV; M3 – N2 + NV + 

sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N40, N80, N120 – tavasüsteemis mineraalse N kogused 

vastavalt 40, 80 ja 120 kg N ha‒1; 

** Usutavat erinevust variantide vahel tähistavad erinevad tähed. 

Tavasüsteemi erinevates variantides oli katseaastate ja korduste keskmisena proteiinisaak 

mahesüsteemi keskmisest 66% suurem. Kui odra proteiinisaak sõltub terasaagist, siis 

sõltub ristiku proteiinisaak tema biomassi suurusest. Katsest selgus, et allakülvatud punase 

ristiku biomassi saagid olid mahesüsteemis suuremad (joonis 8) kui tavasüsteemi omad. 

See on põhjustatud mineraalse lämmastikuga väetamisest, kuna mineraalne lämmastik 

mõjub pärssivalt punase ristiku kasvule. Antud katses kõikus allakülvatud punase ristiku 

proteiinisaak mahesüsteemis vahemikus 332-353 ning tavasüsteemis vastavalt 3–74 kg ha
-1

 

(joonis 12). Mahesüsteemis keskmisena oli allakülvatud ristiku proteiinisaak 83% suurem 

tavasüsteemi keskmisest.  

 

 

Joonis 12. Allakülvatud ristiku proteiinisaak (kg ha
–1

) mahe- ja tavaviljelusviisi erinevates 

variantides katseaastate 2012–2014 keskmisena 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, lämmastikuallikaks külvikorras kasvanud liblikõieliste poolt 

sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka vahekultuuride poolt seotud 

lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N40, N80, N120 – 

tavasüsteemis mineraalse N kogused vastavalt 40, 80 ja 120 kg N ha
‒1

; 

** Usutavat erinevust variantide vahel tähistavad erinevad tähed. 
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Mahe- ja tavaviljeluse erinevate väetisvariantide kogu proteiinisaak on nende variantide 

kaheaastase tsükli jooksul kogunenud odra ja ristiku proteiinisaakide summa (joonis 13). 

Usutavalt kõrgemad proteiinisaagid on saadud tavasüsteemi lämmastikuga väetatud 

variantidelt ja mahesüsteemi sõnnikuga saadud variandilt, kus kogu proteiinisaagid 

kõikusid vahemikus 1601–1714 kg ha
–1

. Kõige väiksem koguproteiinisaak oli kaheaastaste 

tsüklite keskmisena tavaviljeluse kontrollvariandil, mis peamiselt oli põhjustatud 

suhteliselt madalast punase ristiku saagikusest ja proteiinisisaldusest tsüklite mõlemal 

aastal. Punase ristiku saagikus oli N0 variandil teiste variantidega võrreldes keskmiselt 5–

18% madalam.  

 

 

Joonis 13. Mahe- ja tavaviljeluse väetisvariantide kogu proteiinisaak (kg ha
–1

) kolme 

tsükli keskmisena 

*M1 – mahesüsteemi kontrollvariant, lämmastikuallikaks külvikorras kasvanud liblikõieliste poolt 

sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2 ; M2 – lämmastikuallikaks lisaks N2-le ka vahekultuuride poolt seotud 

lämmastik NV; M3 – N2 + NV + sõnniku lämmastik NS; N0 – tavasüsteemi kontrollvariant; N40, N80, N120 – 

tavasüsteemis mineraalse N kogused vastavalt 40, 80 ja 120 kg N ha
‒1

; 

** Usutavat erinevust variantide vahel tähistavad erinevad tähed. 

 

Joonisel 14 on toodud nn proteiinisaagi struktuur, st nii odra kui ka ristiku proteiinisaakide 

osatähtsus kogusaagis, mis moodustus kahe aasta jooksul. Tavaviljelussüsteemis oli 

kogusaagis kolme tsükli keskmisena võrreldes mahesüsteemiga suurem osakaal odra 

proteiinisaagil. See on mõjutatud mineraalse lämmastikuga väetamisest, sest lämmastikuga 

väetamine soodustab teravilja-liblikõielise koosluses just teraviljast komponendi kasvu. 

Odra proteiinisaak moodustas tavasüsteemis kogusaagist keskmisena 25% jäädes 
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vahemikku 17–30%. Mahesüsteemis keskmisena oli vastav näitaja vaid 10%. Allakülvatud 

ristiku proteiinisaagi osatähtsus kogusaagis on suurem mahesüsteemi variantides ning 

väiksem tavasüsteemis jäädes mahesüsteemis vahemiku 22–23% ning tavasüsteemis 

vastavalt 0–9% vahele. Kuigi allakülvatud punase ristiku proteiinisaagi osatähtsus 

kogusaagis oli tavasüsteemis alla 10%, siis järgneval aastal kasvanud punane ristik 

tavaviljelusviisi erinevates variantides kolme tsükli keskmisena taastus ja esimesel niitel 

moodustas ta proteiinisaagi struktuurist 35% olles 1% suurem kui maheviljeluse süsteemis. 

Nagu jooniselt 14 näha, siis tavasüsteemi teise aasta teise niite proteiinisaak moodustas 

37% jäädes vahemikku 34–39% ning mahesüsteemis oli osatähtsus vastavalt 33% jäädes 

33–34% vahele. 

 

 

Joonis 14. Kogu proteiinisaagi elementide osatähtsus (%) mahe- ja tavaviljelusviisi 

erinevates variantides kolme tsükli keskmisena 

 

Antud katsest selgus, et kaheaastase tsükli teisel aastal olid tavasüsteemi punase ristiku 

biomassisaagid statistiliselt samaväärsed mahesüsteemi näitajatega. Mineraalse 

lämmastikväetise otsemõjul esimesel aastal usutavalt vähenenud liblikõielise maapealne 

biomassisaak paranes tunduvalt järelmõju aastal. Katsest selgus ka, et mahesüsteemis oli 

odra saagikus variantide keskmisena 55% madalam kui tavasüsteemi sama näitaja. 

Edaspidi peaks uurima, kas mahesüsteemis odra terasaagi suurendamine on võimalik 

allakülvatava liblikõielise külvisenormi vähendamise kaudu. Kas see soodustaks teraviljast 

komponendi terasaagi suurenemist? Sellisel juhul peaks suurenema teravilja võime 

konkureerida liblikõielisega toitainete ja valguse pärast. Tulemustest võiks eeldada, et 
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kaheaastase tsükli jooksul kogunev proteiinisaak kokku ei vähene väiksema liblikõielise 

külvisenormi puhul. Väiksem külvisenorm on ka majanduslikult soodsam.  
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KOKKUVÕTE 
 

 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida tava- ja maheviljelusviisi mõju oder ’Anni’ 

saagile ja kvaliteedile ning teha kindlaks viljelusviisi mõju allakülvatud punase ristiku 

biomassi suurusele.  

Antud uurimistöö hüpoteesideks oli:  

1. Odrale allakülvatud liblikõielise (punane ristik) suurem biomass tagab ka kõrgema 

proteiinisisalduse kattevilja (odra) terades.  

2. Mahe- ja tavasüsteemis kasvanud odra ristiku allakülviga proteiinisaak ja järgneval 

aastal kasvava ristiku proteiinisaak kokku on statistiliselt võrreldavad.  

3. Mineraalse lämmastikuga väetatud punase ristiku biomassi suurus on külvile järgneval 

aastal statistiliselt võrreldav mahesüsteemis kasvanud ristiku biomassiga. 

Mahepõllumajanduses on tihtipeale probleemiks lämmastiku puudus mullas, selle puuduse 

leevendamiseks on hakatud kasvatama külvikorras liblikõielisi kultuure, mis seovad 

õhulämmastikku.  

Odra terasaaki mõjutas allakülvatud punase ristiku biomassi suurus. Antud uurimustöö 

käigus selgus, et allakülvatud punase ristiku biomassi saak oli peale kattevilja koristust 

mahesüsteemi erinevates viljelusviisi variantides katseaastate (2012–2014) keskmisena 

28% suurem tavasüsteemi samast näitajast. Seevastu odra produktiivvõrsete arv ja terade 

mass mahesüsteemis olid vastavalt 36% ja 9–29% väiksemad kui tavasüsteemis, mis tingis 

ka katseaastate keskmisena 55% madalama odra saagikuse.  

Katses jõuti tulemuseni, et odra terade mahumass mineraalse lämmastikuga väetatud 

tavasüsteemi variantides oli statistiliselt erinev mahesüsteemi omast. Suurim mahumass oli 

katseaastete keskmisena tavasüsteemi variandil N40, st 671 g l
-1

. Maheviljelussüsteemi 

variantides mahumassi näitajad süsteemisiseselt statistiliselt ei erinenud. Mahesüsteemis 

vahekultuuride kasvatamine ja sõnniku andmine ei suurendanud odra mahumassi. 1000 

tera mass oli samuti suurem mineraalse lämmastikuga väetatud tavasüsteemi variantidel. 

Suurim 1000 tera mass oli kolme katseaasta keskmisena N40 variandil vastavalt 47,9 

±0,48g. 

Allakülvatud punane ristik ei mõjutanud odra proteiinisisaldust, küll aga mõjutas seda 

mineraalse lämmastikuga väetamine, eriti lämmastikväetise suuremate koguste kahes jaos 
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andmine. Odra terade proteiinisisaldus oli suurem tavasüsteemi variantides jäädes 

vahemikku 9–11 ning mahesüsteemis 8–8,4% vahele. Tavasüsteemi variantides 

katseaastate keskmisena oli odra terade proteiinisisaldus 17% suurem mahesüsteemi 

samast näitajast. Mahe- ja tavaviljeluses kasvanud odra terade proteiinisisaldused ei olnud 

omavahel statistiliselt võrreldavad.  

Kuna odra terasaak oli suurem tavasüsteemis, siis seeläbi oli suurem ka odra proteiinisaak, 

mis jäi tavasüsteemis vahemikku 209–532 ja mahesüsteemis vastavalt 117-153 kg ha
-1 

vahele.  

Mineraalse lämmastikuga väetamine ei soodusta punase ristiku kasvu. Kuigi allakülvatud 

ristiku biomassisaagid tavasüsteemis olid kaheaastase tsükli esimesel aastal usutavalt 

väiksemad, siis järgneval aastal kasvanud punase ristiku kui põhikultuuri kahe niite 

biomassi saagid olid statistiliselt võrreldavad mahesüsteemis kasvanud ristiku biomassiga. 

Mineraalse lämmastikväetise otsemõjul esimesel aastal usutavalt vähenenud liblikõielise 

maapealse biomassisaak paranes tunduvalt järelmõju aastal. 
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SUMMARY 
 

The purpose of this thesis was to explore the influence of organic and conventional 

farming systems on barley’s yield, its quality, and the biomass yield of the undersowen red 

clover compared one year to another during a time period of two years. 

The paper set out to prove the following hypothesises: 

1. Higher undersowen red clovers biomass has influence on the barley’s protein 

content. 

2. The protein yield of barley with undersowen red clover when growing in organic 

and conventional farming systems and the red clover’s protein yield in the 

following year are statistically comparable. 

3. Fertilized red clover’s biomass yield is statistically comparable to red clover’s 

biomass yield in the following year. 

In organic farming, there is a general issue with nitrogen availability in the soil. To solve 

this issue, legumes crops are grown to bind nitrogen from the air and after cultivation 

return the nutrions to the soil. The results of this study show that in organic farming, 

undersowen red clover’s biomass turned out to be 28% higher on average after harvesting 

barley, measured during a time period from 2012 to 2014. 

The number of barley’s productive sprouts and grain mass was 36% and 9-29% lower, 

respectively, in organic farming when compared to conventional farming, which was one 

of the reasons why the yield was 55% lower on average during the overall time period. 

Undersowen red clover did not have any effect on the barley’s grain protein content, but 

using mineral nitrogen had, specifically when nitrogen was added twice. Barley’s protein 

content measured 9–11% in conventional farming systems and only 8–8,4% in organic 

farming systems. In the conventional farming system protein content was on average 17% 

higher than in the organic system. Protein content was not statistically comparable in 

organic and conventional farming.  

Barley’s protein content was higher in conventional farming systems and protein yield was 

therefore also higher than in organic farming. Protein yield from conventional farming was 

between 209 to 532 and in organic farming between 117 to 153 kg/ha
-1

.  

This study showed that volume weight in conventional farming where mineral nitrogen 

was used was statistically different from organic farming. Highest volume weight was 
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reached on the conventional farming system test field N40 with an average of 671 g l
-1

. 

There was no statistic difference between volume weight results in organic farming. 

Sowing catch crops and manure in organic farming did not have any effect on the barley’s 

volume weight. What is more, 1000 kernel weight was higher on conventional fields which 

were fertilized with mineral nitrogen. The highest 1000 kernel weight was reached on N40 

field, 47,9 ± 0,48 g on average measured during a period of three years. 

The results showed that fertilizing with mineral nitrogen has negative influence on the 

growth of the red clover. Although undersowed clover’s biomass yields were lower on 

conventional farming fields in the first year of the two year time period, the following year 

the red clover’s biomass yields were statistically comparabale with the biomass yield of 

red clover grown in the organic system. 


