Eesti Maaülikool
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Eesti Taimekasvatuse Instituut

Estonian University Of Life Sciences
Institute of Agricultural and Environmental Sciences
Estonian Crop Research Institute

AGRONOOMIA 2018
Agronomy 2018

Tartu 2018

Toimetaja / Editor Maarika Alaru
Kogumik ilmub teaduskonverentsiks Agronoomia 2018
The present book is published for the conference Agronomy 2018
Toimetaja tänab artiklite retsensente nende suurepärase töö eest
Editors would like to thank all reviewers for their perfect work
Kogumik on välja antud MAK meede 1.1. raames, toetab Euroopa Liit
© 2018 Eesti Maaülikool / Estonian University of Life Sciences
Eesti Taimekasvatuse Instituut / Estonian Crop Research Institute
Trükitud Rebellis AS / Printed by Rebellis AS
ISSN 1736-6275

3

Sisukord
MULLATEADUS JA MAAVILJELUS
Muutused mulla mikroobide hüdrolüütilises aktiivsuses ja orgaanilise süsiniku
sisalduses punase ristiku allakülviga odra kasvatamisel
Jaan Kuht, Maarika Alaru, Viacheslav Eremeev, Liina Talgre, Evelin Loit, Anne Luik
Orgaanilise süsiniku seisund otsekülvi ja künniga haritavatel põldudel
Elsa Putku, Priit Penu
Otsekülvi mõju mulla kvaliteedile Eesti tootmispõldudel
Endla Reintam, Merit Sutri, Greete Kahu, Mihkel Are, Gheorge Stagerescu, Are Selge
Eesti põllumuldade süsinikuvaru dünaamika aastatel 1983–2016
Kerttu Tammik, Karin Kauer, Alar Astover, Priit Penu
Eesti põllumuldade fosforitarbe määramisest ja seda mõjutavatest teguritest
Avo Toomsoo, Tõnu Tõnutare, Raimo Kõlli, Meit Jürgens
PÕLLUKULTUURID
Erinevate viljelusviiside pikaajalise kasutamise mõju mulla toitainete sisaldusele
Maarika Alaru, Anne Luik, Viacheslav Eremeev, Liina Talgre, Evelin Loit
Viljelusviiside mõju kartuli saagile, saagi kvaliteedile ning mulla toiteelementide
sisaldusele
Viacheslav Eremeev, Liiina Talgre, Maarika Alaru, Jaan Kuht, Evelin Loit, Anne Luik
Agrotehnilisi võtteid lutserni ja ida-kitseherne seemnekasvatuses
Heli Meripõld, Silvi Tamm, Sirje Tamm, Uno Tamm, Taavi Võsa, Liina Edesi, Rein Lillak
Põldubade (Vicia faba L.) sordivõrdlus Jõgeval aastatel 2015–2017
Lea Narits
Bakterpreparaadi Azofix mõju suviteraviljade saagikusele ning mõnedele
kvaliteedinäitajatele mineraalse lämmastikväetise foonil näivleetunud mullal
Triin Teesalu, Avo Toomsoo, Enn Leedu, Alar Astover
TAIMEKAITSE
Küüslaugu ekstraktide mõju maakirpude arvukusele
Luule Metspalu, Kadri Laugen, Angela Ploomi, Katrin Jõgar
Odrapõlde kahjustav fütopatogeenne seen Ramularia collo-cygni on Eestis
kohastunud
Andres Mäe, Pille Sooväli

4

Agronoomia 2018

Tau-fluvalinaat ja flumetriin on kaotanud oma raviefektiivsuse Varroa lesta
(Varroa destructor) tõrjel. Alternatiivid on vajalikud
Risto Raimets, Leo Vari, Reet Karise, Marika Mänd
Kartuli-lehemädanikutekitaja pikaajaline uuring Jõgeva aretuspõldudelt kogutud
populatsioonides
Eve Runno-Paurson
Y-viiruse kahjustus rikub kartuli mugulad
Eve Runno-Paurson, Merili Hansen, Liisi Tamela, Liisa Kübarsepp, Ants Einola
Välismaiste kartulisortide mugulhaiguste hindamine Einola talu katses
Eve Runno-Paurson, Merili Hansen, Liisi Tamela, Eve Kaurilind, Ants Einola, Priit Einola
Kartulisortide resistentsus hariliku kärna nakkusele
Aide Tsahkna, Terje Tähtjärv, Krista Nurk, Mati Koppel
AIANDUS
Vermikomposti mõju kurgi istiku kasvule
Margit Olle
Aedmustikate kvaliteet sõltuvalt kasvukohast
Marge Starast, Angela Koort, Kadri Karp, Taimi Paal
Õunasortide võrdluskatse esmased tulemused
Toivo Univer, Reelika Rätsep
MITMESUGUST
Kimalaste õietolmukorje erinevates põllumajandusmaastikes asuvates
aedmaasika istandikes
Anna Bontšutšnaja, Reet Karise, Marika Mänd
Heterogeensest maastikust korjatud mees võib leiduda palju herbitsiidide jääke
Reet Karise, Risto Raimets, Vadims Bartkevics, Anna Bontšutšnaja, Marika Mänd
Kliimahaavatavus Eesti taimekasvatuses
Eha Kruus, Enn Lauringson, Priit Põldma, Allan Kaasik, Ragnar Leming
Luhaheina biomassist toodetud biosöe omadused, mõju mullale ja karjamaa
raiheina biomassi saagile
Henn Raave, Jordi Escuer, Merrit Shanskiy
Eesti katlamajades puidu põletamisel tekkiva tuha keemilisest koostisest
Henn Raave, Katri Ots, Peep Pitk
Nutitelefoni ühest potentsiaalsest kasutamise võimalusest mulla
ekspressanalüüsil
Tõnu Tõnutare, Tõnis Tõnutare, Aldo Oras, Arno Ratas

5

Contents
SOIL SCIENCE AND SOIL MANAGEMENT
Changes in the soil microbial hydrolytic activity (FDA) and the content of organic
carbon (Corg) by cultivating barley undersown with red clover
Jaan Kuht, Maarika Alaru, Viacheslav Eremeev, Liina Talgre, Evelin Loit, Anne Luik
The status of soil organic carbon in no-till and conventional tillage fields
Elsa Putku, Priit Penu
The effect of no-tillage on soil quality on Estonian farm fields
Endla Reintam, Merit Sutri, Greete Kahu, Mihkel Are, Gheorge Stagerescu, Are Selge
The dynamics of organic carbon stock in Estonian arable soils
Kerttu Tammik, Karin Kauer, Alar Astover, Priit Penu
About the determination of phosphorus requirement in Estonian arable soils
factors affecting it
Avo Toomsoo, Tõnu Tõnutare, Raimo Kõlli, Meit Jürgens
FIELD CROPS
Influence of long-term cultivation of different crop production systems on soil
quality
Maarika Alaru, Anne Luik, Viacheslav Eremeev, Liina Talgre, Evelin Loit
The effect of crop production system on the potato yield, quality and soil nutrient
content
Viacheslav Eremeev, Liiina Talgre, Maarika Alaru, Jaan Kuht, Evelin Loit, Anne Luik
Agrotechnological measures in hybrid lucerne and fodder galega seed production
Heli Meripõld, Silvi Tamm, Sirje Tamm, Uno Tamm, Taavi Võsa, Liina Edesi, Rein Lillak
Faba bean (Vicia faba L.) variety comparison in Jõgeva during 2015–2017
Lea Narits
The effect of biofertilizer AZOFIX against backround of mineral nitrogen
fertilizers on yield and some quality parameters of spring cereals on Stagnic
Luvisol
Triin Teesalu, Avo Toomsoo, Enn Leedu, Alar Astover
PLANT PROTECTION
Influence of garlic extracts on flea beetles abundance
Luule Metspalu, Kadri Laugen, Angela Ploomi, Katrin Jõgar
Ramularia collo-cygni has invaded barley fields in Estonia
Andres Mäe, Pille Sooväli

6

Agronoomia 2018

Tau-fluvalinate and flumethric have lost their effectiveness in varroa (Varroa
destructor) treatment. Alternatives needed
Risto Raimets, Leo Vari, Reet Karise, Marika Mänd
The long-term population study of Phytophthora infestans isolates collected from
potato breeding fields at Jõgeva
Eve Runno-Paurson
Potato virus Y (PVY) decreases the quality of potato tubers
Eve Runno-Paurson, Merili Hansen, Liisi Tamela, Liisa Kübarsepp, Ants Einola
Evaluation of potato tuber diseases on different potato cultivars in Einola Farm
Eve Runno-Paurson, Merili Hansen, Liisi Tamela, Eve Kaurilind, Ants Einola, Priit Einola
The resistance of potato varieties to infection of the common scab
Aide Tsahkna, Terje Tähtjärv, Krista Nurk, Mati Koppel
HORTICULTURE
The influence of vermicompost based growth substrates on the growth of
cucumber transplants
Margit Olle
Quality of blueberries dependent on cultivation site
Marge Starast, Angela Koort, Kadri Karp, Taimi Paal
Preliminary results of the comparison of different apple genotypes
Toivo Univer, Reelika Rätsep
MISCELLANEOUS
Strawberry pollen forage of commercial bumblebee colonies within different
landscape types
Anna Bontšutšnaja, Reet Karise, Marika Mänd
Pesticide residues in Estonian honey collected from heterogeneous landscape
Reet Karise, Risto Raimets, Vadims Bartkevics, Anna Bontšutšnaja, Marika Mänd
Climate vulnerability in Estonian Crop Production
Eha Kruus, Enn Lauringson, Priit Põldma, Allan Kaasik, Ragnar Leming
The properties of biochar derived from flood-plain meadow hay and its impact on
soil and the biomass yield of perennial ryegrass
Henn Raave, Jordi Escuer, Merrit Shanskiy
The chemical composition of wood ash obtained from various furnaces in Estonia
Henn Raave, Katri Ots, Peep Pitk
About the possible usage of smartphones for providing soil analysis
Tõnu Tõnutare, Tõnis Tõnutare, Aldo Oras, Arno Ratas

7

Mullateadus ja maaviljelus
Soil science and soil management

8

Agronoomia 2018

Muutused mulla mikroobide hüdrolüütilises aktiivsuses ja
orgaanilise süsiniku sisalduses punase ristiku allakülviga
odra kasvatamisel
Jaan Kuht1, Maarika Alaru1, Viacheslav Eremeev1, Liina Talgre1, Evelin Loit1, Anne Luik2
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut
1
2

taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool
taimetervise õppetool

Abstract. Kuht, J., Alaru, M., Eremeev, V., Talgre, L., Loit, E., Luik, A. 2018. Changes in the soil
microbial hydrolytic activity (FDA) and the content of organic carbon (Corg) by cultivating barley
undersown with red clover. – Agronomy 2018.
The experiments were carried out in the Eerika test site of Rõhu experimental station of Institute
of agricultural and environmental sciences, Estonian University of Life Sciences during 2012–
2016. There were 5 crops in rotation: red clover, winter wheat, pea, potato and barley undrsown
with red clover. There were 7 cultivation systems in the experimental setup (4 conventional
systems with chemical plant protection and mineral fertilizers, 3 organic systems which included
winter cover crops and farm manure). The aim of the present research was to study the effect of
cultivating the barley undersown with red clover on the soil hydrolytic activity (FDA), the change
in the content of organic carbon (Corg) and humus (t ha-1 ) compared to the same parameters from
the field previously under potato (precrop of barley in the rotation). Our results indicated that
the cultivation of barley undersown with red clover had a positive impact on the content of soil
microorganisms, by increasing their hydrolytic activity. The values for soil microbial hydrolytic
activity (FDA) after the cultivation of barley undersown with red clover were by 18.6% in
conventional systems and 37.2% in organic systems, compared to the soil after the harvest of
potato (precrop). As an average of the experimental years the content of organic carbon (Corg,
%) increased by 11.6% in organic systems compared to the conventional. After the cultivation
of barley undersown with red clover there were no significant changes in the content of organic
carbon (Corg). Strong correlation (r=0.55) was found between the Corg content in the soil after
barley and the soil hydrolytic activity. The changes in the humus content after the cultivation of
barley undersown with red clover showed an increasing trend in conventional systems, while in
organic systems slight decrease was measured.

Keywords: cropping systems, organic farming, barley, FDA, Corg

Sissejuhatus

Mulla umbrohuseemnete sisalduse uurimised näitasid, et talviste vahekultuuridega ja
sõnnikuga väetatud variantides vähenes usutavalt ristiku allakülviga odra kasvatamisel
seemnete sisaldus mullas (Kuht et al., 2012; 2016). Samuti aitas punase ristiku allakülv
odrale (mis toimis ka elusmultšina) vähendada umbrohtumist (Barberi et al., 2014). Elusmultši kõrget efektiivsust umbrohtude allasurumisel on täheldanud ka Liebman, Dyck
(1993) ning Miura, Watanabe (2002). Lisaks on allakülvidel mõju ka mulla füüsikalistele
ja keemilistele omadustele (Russell, 1971; Christensen, 1996). Mulla füüsikaliste ning
keemiliste näitajate kõrval pööratakse suuremat tähelepanu ka mulla bioloogilistele näitajatele (sh. mikroobsed, ensümaatilised aktiivsused).
Käesoleva uurimise eesmärgiks oli selgitada punase ristiku allakülviga odra kasvatamise mõju mulla mikrobioloogilisele aktiivsusele (FDA), orgaanilise süsiniku (Corg)
sisalduse ja huumusvaru (t ha–1) muutustele võrrelduna kartuli alt vabanenud ala vastavate näitajatega.
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Materjal ja metoodika

Eesti Maaülikooli katsepõllule Eerikal rajati 2008. a. viieväljaline tava- ja maheviljeluse
külvikord, järgnevusega - punane ristik, talinisu, hernes, kartul ja oder punase ristiku
allakülviga. Katseala mullastik oli näivleetunud (Stagnic Luvisol WRB 2002 klassifikatsiooni järgi) (Deckers et al., 2002), lõimiselt kerge liivsavi, huumuskihi tüsedus 27–30
cm (Reintam, Köster, 2006).
Katsed rajati neljas korduses, katselappide suurus oli 60 m2. Käesolevas töös on kasutatud perioodil 2012–2017. a kogutud andmestikku. Vaatluse all oli punase ristiku (sort
„Varte“) allakülviga oder (sort „Anni“), mida võrreldi selle eelvilja kartuli (sort „Maret“)
vastavate näitajatega.
Tavaviljeluse süsteemis N0 odrale punase ristiku allakülviga väetisi ei antud,. Tavasüsteemidele N1, N2 ja N3 anti ühesugune kogus fosforit (P; 25 kg ha–1) ja kaaliumit (K;
95 kg ha-1), kuid sõltuvalt variandist väetati lämmastikuga järgmiselt (N): N1 - 40 kg ha1
; N2 - 80 kg ha–1 ja N3 - 120 kg ha–1. Kõigis tavasüsteemides kasutati umbrohutõrjeks
MCPA-750 normiga 1 l ha–1, kasutati ka fungitsiide odra haiguste tõrjeks.
Maheviljeluses oli kolm erinevat süsteemi – talviste vahekultuurideta viljelussüsteem
(Mahe 0), mis järgib ainult külvikorda; talviste vahekultuuridega viljelussüsteem (Mahe
1) ning talviste vahekultuuride ja komposteeritud veisesõnnikuga (kevadel teraviljadele
10 t ha–1, kartulile 20 t ha–1) viljelussüsteem (Mahe 2). Mahesüsteemides M1 ja M2 külvati pärast kartuli koristust talviseks vahekultuuriks (ristiku allakülviga odra ees) talirukis, mis künti kevadel mulda haljasväetiseks.
Mulla mikroobide hüdrolüütilist aktiivsust määrati fluorestseiini diatsetaadi hüdrolüüsi kaudu. Fluorestseiini diatsetaadi (FDA) hüdrolüüsi spektrofotomeetriline määramine
on lihtne, tundlik ja kiire meetod mikroobide aktiivsuse määramiseks mullas (Schnürer,
Rosswall, 1982). Mikroobse hüdrolüütilise aktiivsuse määramiseks võeti 5–10 cm sügavuselt 500g proovid vastavalt ISO 10381-6 (1993) metoodikale ja sõeluti läbi 2 mm
sõela (Reeuwijk, 2002). Reagentide ettevalmistamine järgneva FDA analüüsi jaoks toimus
vastavalt Adam, Duncan (2001) kirjeldatud meetodil. Mulla orgaanilise süsiniku (Corg) määramine toimus Tjurini meetodi alusel (Vorobyova, 1998). Mulla pH määrati 1M KCl lahuses
(vahekord 1:2,5).
Katseandmed töödeldi Statistica 7.0 tarkvara abil (ANOVA, Fisher LSD test, Statsoft,
2005) Statistiliselt usutavad erinevused (p<0,05) variantide vahel on märgitud erinevate
tähtedega.
Tulemused ja arutelu

Punase ristiku allakülviga odra kasvatamine tõstis aastate keskmisena mulla mikroobset hüdrolüütilist aktiivsust kõikides viljelussüsteemides (tabel 1). Võrreldes kartuli alt
vabanenud ala mullaga, olid FDA näitajad allakülviga odra kasvujärgselt tavaviljeluse
aladel 8,3 µg g–1 h–1 (18,6%) ja mahealadel 3,9 µg g–1 h–1 (7,2%) võrra suuremad. Ka
Edesi et al., (2012) täheldasid pikaajaliste külvikordade mõju mulla mikrobioloogilisele
kooslusele ja nende aktiivsusele. Madsen et al. (2016a) leidsid, et katsaladel, mis olid
väetamata, aga kasutati pestitsiide, oli ka FDA väärtused kõige väiksemad. Tabelist 2 selgub, et aastate keskmisena kasvasid tavaviljelussüsteemides FDA väärtused 11,4% võrra
enam kui maheviljelusega aladel. Alaru et al. (2017) leidsid, et keskmine punase ristiku
maapealse biomassi saak oli tavasüsteemides 17% kõrgem kui maheviljelussüsteemides.
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Tabel 1. Mulla mikroobne hüdrolüütiline aktiivsus (FDA) (μg fluoreststeiini g-1 kuiva
mulla kohta h-1) enne ja pärast allakülviga odra kasvatamist aastatel 2012–2017
Viljelussüsteem
N0
N3
M0
M1
M2
N0
N3
M0
M1
M2

Enne allakülviga odra kasvatamist
2012
2013
2014
41,4A1a2
46,5Ab
42,6Aab
48,5Ba
52,6BCb
45,7ABa
Cb
Bab
52,7
51,2
49,0BCa
57,0Db
53,7Cab
51,5Ca
Dab
Dab
56,8
57,2
53,9Ca
Pärast allakülviga odra kasvatamist
2013
2014
2015
Aa*
Aab*
51.0
52,1
47,4Aa
Ba*
Aa*
58.5
56,6
58,1Ba*
56.4Bab*
56,1Aab*
51,3ABa
Cb*
Aa
61.8
56,7
57,3Bab
64.5Db*
59,3Aab
55,3Ba

2015
45,4Aab
50,0ABab
50,5AabB
53,7BCab
58,3Cab

2016
43,6Aab
46,0ABa
52,3Bab
50,9Ba
61,3CBb

Keskmine
43,9A
48,6B
51,1B
53,4C
57,5D

2016
56,4Ab*
60,9ABa*
54,6Aab
56,1Aa
65,3Bb

2017
52,6Aab*
55,3Aa*
59,2Ab
56,5Aa
57,8Aa

Keskmine
51,9A*
57,9BC*
55,5B*
57,7BC*
60,4C*

Arvud, millele järgnevad erinevad suurtähed, näitavad igas veerus viljelussüsteemide olulist
mõju (p <0,05). 2Arvud, millele järgnevad väikesed tähed, näitavad igas reas aasta olulist mõju (p
<0,05). 3Tähtedele järgnev * näitab märkimisväärset erinevust (p <0,05)

1

Katsest selgus, et kõige suurem mulla mikroobne hüdrolüütiline aktiivsus ilmnes
pärast ristiku allakülviga odra kasvatamist maheviljelussüsteemis M2, olles sealjuures
katseaastate keskmisena 2,9 µg g–1 h–1 võrra suurem võrreldes odraeelse kartuli kasvuala
FDA näitajatega. Samal katsealal varem läbiviidud uuringud näitasid, et külvikorra keskmisena mõõdeti kõige kõrgem FDA näitaja mahesüsteemides, kus mulda küntud orgaanilise aine (taimejäänused, vahekultuurid, sõnnik) kogus oli kõige suurem, (Madsen et
al., 2016b).
Mulla orgaanilise süsiniku osatähtsuse tõstmine nõuab orgaanilise materjali koguste olulist
suurendamist, mulda viidud orgaanilise aine lagunemisele kaasaaitamist kas otseselt selle vajalikku sügavusse viimisega ja mullaga segamisega või kaudselt, soodustades pindmiste võtetega
mulla organismide tegevust (Post, Kwon, 2000).
Sánchez de Cima et al. (2016) leidsid, et talvistel vahekultuuridel ja sõnnikul oli märkimisväärne mõju mikroorganismide ensümaatilisele aktiivsusele, kuid mulla orgaanilise süsiniku
sisaldusele olulist mõju ei täheldatud. Ka meie katses leidis see kinnitust, kus enne allakülviga
odra kasvatamist 2012–2017 aastate keskmiste FDA ja Corg näitajate vaheline seos oli nõrk
(joonis 1), küll aga ilmnes tugev korrelatiivne seos (r=0,75**; p <0,05) ristiku allakülviga odra
järgse mulla Corg sisalduse ja mikroobse aktiivsuse vahel. Seega punase ristiku allakülviga
odra kasvatamine avaldas soodsat mõju mulla mikroorganismidele, tõstes olulisel määral
mullaorganismide hüdrolüütilist aktiivsust (FDA) mulla orgaanilise süsiniku moodustumisel.
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Joonis 1. Seos hüdrolüütilise aktiivsuse (FDA) ja orgaanilise süsiniku (Corg) sisalduse vahel
maheviljelusviisides enne ja pärast punase ristiku allakülviga odra kasvatamist.

Mulla orgaanilise süsiniku sisalduse seisukohalt osutus parimaks 2013. aasta, kus
kartuli koristusjärgse mulla Corg sisaldus maheviljelussüsteemides tõusis suurusjärguni
1,72%, olles tavaviljelussüsteemidest 0,30 võrra ehk 17,8 % kõrgem (tabel 2). Katseaastate keskmisena olid need näitajad vastavalt 0,18 ja 11,6%. Pärast allakülviga odra kasvatamist võrreldes selle eelsega Corg sisalduses olulisi usaldusväärseid muutusi ei täheldatud.
Tabel 2. Mulla orgaanilise süsiniku (Corg, %) kontsentratsioon enne ja pärast allakülviga
odra kasvatamist aastatel 2012–2017
Viljelussüsteem
N0
N1
N2
N3
M0
M1
M2
N0
N1
N2
N3
M0
M1
M2

Enne allakülviga odra kasvatamist
2012
2013
2014
1,30Aa
1,31Aa
1,25A1a2
Aa
ABa
1,32
1,40
1,41Aa
ABa
Aa
1,43
1,35
1,43Aa
ABa
ABa
1,39
1,46
1,45Aa
BCab
Bb
1,56
1,72
1,57Aab
Ca
ABa
1,64
1,60
1,54Aa
BCa
Ba
1,58
1,71
1,53Aa
Pärast allakülviga odra kasvatamist
2013
2014
2015
1,56Ab
1,37Aab
1,28Aab
ABa
Aa
1,34
1,47
1,42Aa
ABCa
Aa
1,37
1,46
1,36Aa
1,47ABCDa
1,47Aa
1,49Aa
1,57BCDa
1,57Aa
1,47Aa
1,59CDa
1,60Aa
1,47Aa
1,64Da
1,56Aa
1,43Aa

2015
1,34Aa
1,38Aa
1,35Aa
1,56Aa
1,46Aa
1,48Aa
1,54Aa

2016
1,22Aa
1,34ABa
1,33Aa
1,42ABa
1,36ABa
1,44ABa
1,57Ba

Keskmine
1,28A
1,37AB
1,38AB
1,46BC
1,53CD
1,54CD
1,59D

2016
1,32Aab
1,48ABa
1,46ABa
1,41ABa
1,44ABa
1,46ABa
1,58Ba

2017
1,22Aa
1,35ABa
1,38ABa
1,33ABa
1,38ABa
1,45Ba
1,49Ba

Keskmine
1,35A
1,41ABC
1,40AB
1,43ABCD
1,49BCD
1,52CD
1,54D

Arvud, millele järgnevad erinevad suurtähed, näitavad igas veerus viljelussüsteemide olulist
mõju (p <0,05). 2Arvud, millele järgnevad väikesed tähed, näitavad igas reas aasta olulist mõju (p
<0,05). 3Tähtedele järgnev * näitab märkimisväärset erinevust (p <0,05)
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Joonis 2. Mulla huumusvaru t ha-1 olenevalt viljelusviisist enne ja pärast punase ristiku allakülviga
odra kasvatamist 2013–2017 aastate keskmisena. Erinevad tähed igas tulbas näitavad viljelussüsteemide olulist mõju (p <0,05).

Kauer et al. (2015) leidsid, et korralikult välja kujunenud külvikordades võib suurtest
N väetiste annustest olla kasu orgaanilise süsiniku (Corg) osatähtsuse kujunemise stabiliseerimisel. See võis olla üheks põhjuseks, miks mulla huumusvaru (t ha-1) muutused
allakülviga odra kasvatamisel näitasid tavaviljelussüsteemides võrreldes eelvilja alaga
enamasti kasvutendentsi, samas kui maheviljelussüsteemidega aladel võis täheldada huumusvaru mõningast vähenemist (joonis 2).
Järeldused

Uurimistulemustest selgus, et punase ristiku allakülviga odra kasvatamine avaldas soodsat
mõju mulla mikroorganismidele, suurendades mullaorganismide hüdrolüütilist aktiivsust.
Mulla mikroobide hüdrolüütilise aktiivsuse (FDA) määramistulemused olid pärast punase ristiku allakülviga odra kasvatamist tavaviljeluse aladel 18,6% ja mahealadel 37,2%
võrra suuremad võrreldes eelvilja (kartuli) alt vabanenud ala mullaga. Katseaastate keskmisena tõusis orgaanilise süsiniku (Corg %) sisaldus maheviljelusviisides 11,6% võrreldes
tavaviljelusega. Pärast allakülviga odra kasvatamist võrreldes selle eelsega Corg sisalduses olulisi usaldusväärseid muutusi ei täheldatud. Enne allakülviga odra kasvatamist seos
FDA ja Corg vahel sisuliselt puudus. Küll aga esines tugev korrelatiivne seos (r=0,55**) ristiku allakülviga odra järgse mulla orgaanilise süsiniku sisalduse ja mikroobse aktiivsuse
vahel. Mulla huumusvaru muutused allakülviga odra kasvatamisel näitasid tavaviljelussüsteemides võrreldes kartulijärgse alaga enamasti kasvutendentsi, samas kui maheviljelusega aladel võis täheldada huumusvaru mõningast vähenemist.
Tänuavaldused

Artikkel on valminud ERA-NET Core organic projekti FertilCrop, Eesti Maaülikooli
baasfinantseerimise projekti 8-2/T13001PKTM ja “Institutsionaalne uurimistoetus”
projekti IUT36-2 toel.

Muutused mulla mikroobide hüdrolüütilises aktiivsuses ja orgaanilise süsiniku sisalduses ...
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Orgaanilise süsiniku seisund otsekülvi ja künniga
haritavatel põldudel
Elsa Putku, Priit Penu
Põllumajandusuuringute Keskus, mullaseire ja uuringute büroo
Abstract. Putku, E., Penu, P. 2018. The status of soil organic carbon in no-till and conventional
tillage fields. – Agronomy 2018.

No-till farming and minimal disturbance farming are gaining increasing popularity
among Estonian farmers. Nevertheless, half of the arable land is under conventional
tillage. The benefits of no-till farming are mainly associated with reduction of cost,
organic matter increase and reduction of soil erosion. The objective of this research
was to study the effect of no-till and conventional farming on soil organic carbon
concentration and stock. This study started in 2010 as a part of evaluation of the
Estonian Rural Development Plan measures. Soil samples were collected from farmers’
fields, 3 replications form one field at three depths: 0–5 cm, 5–15 cm and 15–25 cm.
Both no-till and conventional farming fields were selected based on similar soil and
weather conditions. Therefore there are in total 8 fields but 4 pairwise comparison
fields. The samples were analysed for soil organic carbon concentration and soil bulk
density. Considering the hierarchical structure in the database, the linear mixed model
was used in data analysis and Tukey test was used as a post hoc test. The results showed
no statistically significant differences between farming practises at the same depths.
However, stratification of soil organic carbon, bulk density and soil organic carbon
stock was evident in no-till farming.

Keywords: tillage system, soil organic carbon concentration, bulk density, soil organic carbon stock

Sissejuhatus

Eestis on viljelustehnoloogiana kõige levinum tavaharimine (künnipõhine) ning lisaks
kasutatakse ka minimeeritud mullaharimist ja otsekülvi. Seejuures on 2016. a. minimeeritud harimise ja otsekülvi all olev pind kasvanud 2010. aastaga võrreldes tavaharimise
pinnaga (Statistika andmebaas, 2018). Otsekülvi hakati Eestis tootmises rakendama 2000.
aastast (Viil, 2017). Otsekülvi puhul ei harita maad enne külvi ning seega ei toimu mulla
segamist üheski maakasutuse etapis. See annab otsekülvile olulise eelise tavaharimise ees
nii majanduslikus aspektis (vähenevad masinkulud) kui ka mulla kvaliteedi osas. Mulla
orgaanilise süsiniku (OS) puhul on suure metaanalüüsi tulemusel leitud (102 erinevat artiklit), et OS sisaldus on suurem otsekülvi puhul võrreldes tavaharimisega mulla 0–15 cm
kihis ning väiksem 15–30 cm ja üle 30 cm mullakihis (Haddaway et al., 2017). Haddaway
et al. (2017) näitasid ka (29 artikli põhjal), et OS varu on 0–30 cm kihis otsekülvi puhul
suurem võrreldes tavaharimisega, kuid kui vaadata kogu mullaprofiili 150 cm sügavuseni,
siis ei ole kahe tehnoloogia vahel erinevust. Seega on Haddaway et al. (2017) metaanalüüs
tõestanud kahtluseid otsekülvi positiivses mõjus OS sisaldusele ja varule kogu profiili
ulatuses. Selle põhjusena toovad autorid välja asjaolu, et enamik katseid ja uuringuid tehaksegi ainult ülemisele mullakihile – 68% (238) uuritud artiklitest oli uurimissügavuseks
kuni 15 cm ja 19% (66 artiklis) oli uurimissügavus sügavam kui 30 cm.
Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) otsekülvi uuring algas Eesti maaelu arengukava II telje meetmete seire ja hindamise raames 2010. aastal eesmärgiga võrrelda
OS sisalduse ja varu erinevusi otsekülvi ja tavaharimisega tehnoloogiate vahel valdavalt
huumuskihi erinevates mulla sügavuskihtides. Kui esimesel aastal mõõdeti mulla para-
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meetreid 10 cm vahedega mullaprofiilis, siis alates 2011. aastast rakendati uute vahemikena 0–5 cm, 5–15 cm ja 15–25 cm. Selle põhjuseks oli arusaam, et suurim muutus
otsekülvi puhul saab toimuda just mulla pindmises kihis kuna see on enim mõjutatud
taimejäänuste lagunemisest ning otsekülvi käigus toimub just selles kihis teatud määral
mullaharimine jms. Kokkuvõtvalt on uuringus kokku olnud 16 erinevat põldu, kuid andmete võrreldavuse tõttu esitatakse artiklis tulemused 8 põllu kohta. Uurimistöö eesmärkideks oli uurida OS süsiniku sisaldust ja varu otsekülvi ja tavaharimise tehnoloogiate
võrdluses horisontaalselt ja vertikaalselt.
Materjal ja metoodika

PMK otsekülvi uuring teostati valdavalt tootmispõldudel. Põllud valiti nii, et neid saaks
kasutada tavaharimise ja otsekülvi tehnoloogia võrdluspaaridena (erinevused mulla erimis ning ilmastikus oleksid minimaalsed). Artiklis tutvustatakse nelja piirkonna
võrdluspõldude tulemusi (Joonis 1; Tabel 1). Igal alal on tehtud kaks mõõtmist: algaastal
(2012 või 2013) ja kordusmõõtmine 5 aasta möödudes (vastavalt 2016. või 2017. a.)
ruumiliselt samadest asukohtadest.

Joonis 1. Otsekülvi ja tavaharimise põldude paiknemine

Otsekülvi põldudel oli agrotehnoloogiat valdavalt rakendatud eelnevalt vähemalt 5
aastat, osadel põldudel ka 10 aastat. Jõgeva alad olid rajatud Eesti Taimekasvatuse Instituudi poolt spetsiaalselt kahe maaharimissüsteemi võrdluseks rajatud põldkatsele.
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Tabel 1. Otsekülvi ja tavaharimise põldude paiknemine ja mullastik
Piirkond
Viljandi
Viljandi
Valga
Valga
Tartu
Tartu
Jõgeva
Jõgeva

Nimetus

Variant

Muld

O1

Otsekülv

Ko

K1

Tavaharimine

KI

O3

Otsekülv

LP

K3

Tavaharimine

LP, LkIg

O6

Otsekülv

LP

K6

Tavaharimine

LP

O7

Otsekülv

KI

K7

Tavaharimine

KI

Lõimis
ls1/ls2
ls2
ls1
sl
ls2
ls2
tls1,tls2
tls1,tls2

Kõikidelt põldudelt võeti mullaproovid transektipõhiselt kolmes korduses ja kolmes
erinevas sügavuses (0–5 cm, 5–15 cm ja 15–25 cm). PMK agrokeemia laboris määrati
agrokeemilised näitajad (P, K, Mg, Ca, pH), OS sisaldus (Dumas meetodil). Mulla füüsikalised omadused (lasuvustihedus, üldine poorsus, aeratsioonipoorsus) määrati Eesti
Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakonna teaduslaboris. Lisaks on kõikidel põldudel määratud taimekaitsevahendite jääkide sisaldus ning hinnatud mulla elustiku seisundit. Antud artiklis keskendutakse ainult OS sisalduse ja varuga seotud parameetritele.
Mulla OS varu (t ha-1) arvutati, kasutades valemit:
OS-i varu = Dm × OS × D,
kus Dm on mulla lasuvustihedus (g cm-3), OS on mulla orgaanilise süsiniku sisaldus
(%) ja D on mullakihi tüsedus (cm).
Uuringu põllud on peamiselt teravilja külvikorras, esineb ka kaunvilju (O6, O7, K7)
ja ristikut (O3, K6) (Tabel 2). Väetamine mineraalväetistega erines küllalt oluliselt, kusjuures veidi kõrgem oli väetustase otsekülvi põldudel. Jõgeva uurimisala põldudel olid
mõlema tehnoloogia külvikorras samad kultuurid sarnase väetamisega. Põllud O6 ja K3
on saanud lisaks mineraalväetistele ka orgaanilist vedelsõnnikut (30 t/ha) vastavalt 1.
aastal ja 2. aastal.
Tavaharimisega põldudel on kündi teostatud suhteliselt harva, näiteks K1 põllul vaid
kord perioodi jooksul. Seega oli neil aladel pigem tegemist minimeeritud harimisega, kus
mulda hariti randaalimise või kultiveerimisega, kuid K7 alal künti mulda igal aastal ja
selle ala puhul on tegemist täieliku künnipõhise harimisega.
Agrotehnoloogia mõju
OS sisaldusele, lasuvustihedusele ja süsinikuvarule analüüsiti segamudeliga. Segamudeli
kasutamise peamiseks põhjuseks on andmestiku hierarhiline struktuur: ühe põllu sees on
kolm kordust. Veelgi enam, võime eeldada, et ühel põllult kogutud proovid on märksa
sarnasemad võrreldes teiselt põllult kogutud proovidega. Samuti võimaldab segamudel
arvestada aastate mõju: ühel aastal mõõdetud tulemused võivad olla sarnasemad võrreldes järgmisel aastal mõõdetud tulemustega (nt. tulenevalt ilmastikust). Seega kasutati juhuslike faktoritena andmete kogumise süsteemist tingitud faktoreid: uurimisala,
põld ja põllult kogutud proov kuid lisaks ka aastat. Segamudel on siiski üldiselt sarnane
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regressioon- või dispersioonanalüüsile kui juhuslikud faktorid kõrvale jätta. Fikseeritud
faktoritena kasutati variantide sügavuskihte ja mullaliiki. Statistiliselt oluliste erinevuste
välja selgitamiseks kasutati post-hoc testina Tukey testi (α=0,05). Statistiline analüüs
tehti vabavaralises tarkvaras R (R Core Team, 2017), segamudeli jaoks kasutai paketti
lme4 (Bates et al., 2015).
Tabel 2. Põldude külvikord ja kasutatud väetiste keskmine toiteelementide sisaldus aastas kahe proovivõtuperioodi vahel
Väetis
Põllukultuur
Põld
N-P-K, kg/
1. aasta
2. aasta
3. aasta
4. aasta
5. aasta
ha/a
suviraps
suvinisu
suvinisu
talinisu
O1
144-17-45
Suvioder
K1

88-14-35

oder*

suviraps

talinisu

suvioder

suvinisu

O3

119-7-30

Talinisu

kaer

talinisu

ristik

talinisu

K3

178-15-58

Talinisu

kaer*

suviraps*

suvioder

tritikale

O6

116-16-19

Suvinisu

suvinisu

põlduba

talinisu

talinisu

K6

77-8-28

Kaer

ristik

talinisu*

suvioder*

suvioder

O7

46-8-28

Kaer

talinisu

suvioder

põldhernes

kaer

K7

46-8-28

kaer*

talinisu*

suvioder*

põldhernes*

kaer*

*- kündmise aasta
Tulemused ja arutelu

Orgaanilise süsiniku sisalduse vertikaalne jaotus 25 cm mullaprofiilis on ühtlasem tavaharimisega põldudel võrreldes otsekülviga. Otsekülvi aladel on pindmises, 0–5 cm
mullakihis statistiliselt usutavalt suurem OS sisaldus kui järgnevates kihtides (Tabel 3).
Agrotehnoloogiate vahel ei olnud statistiliselt usaldusväärset erinevust OS sisaldustes
erinevates sügavuskihtides. Ka kirjanduses on leitud, et OS sisaldus 0–5 cm kihis on oluliselt kõrgem võrreldes alumiste kihtidega (nt., Tebrügge et al., 1999; Guo et al., 2016).
Seega on erinevate harimisviiside mõju OS sisaldusele ja varule vertikaalsete kihtide
lõikes oluline ja selgelt välja kujunenud. On igati loogiline, et kui mulda mitte harida,
siis koguneb taimne varis mulla pindmisse kihti suurendades selle OS sisaldust ja varu
oluliselt ja seetõttu jäävad madalamates kihtides näitajad võrreldes tavaharimisega tunduvalt madalamaks. Otsekülvi põldude OS sisaldus ülemises kihis on võrreldes alumiste
kihtidega vastavalt 1,26 ja 1,39 korda suurem, tavaharimise korral on vastavad näitajad
1 ja 1,04. Tavaharimisega põldude OS sisaldus ülemises kihis on 1,06 korda väiksem kui
samas kihis otsekülvi põldudel, kuid teises ja kolmandas kihis juba suurem, vastavalt 1,2
ja 1,26 korda. OS sisaldus erinevates kihtides varieerub (standardhälbe kaudu) tavaharimisega põldudel enam, sõltudes eeskätte kultuuridest ja harimisest ning ilmselt on see
seotud ka K3 ala suhteliselt kõrge OS sisaldusega. Orgaanilise aine kuhjumine pealmisse
kihti kiirendab kahtlemata nii süsiniku kui ka toiteelementide käivet aktiivse taimekasvu
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piirkonnas, parandades sellega taimede toitumistingimusi. Samas võivad orgaanilise aine
lagunemistingimused olla piisavalt soodsad ning seetõttu tekib vähem püsivat ja stabiilset
orgaanilist ainet. Tavaharimisel viiakse künniga osa orgaanilist ainet alumistesse mullakihtidesse, kus valitsevad orgaanilise aine lagunemiseks hoopis teistsugused tingimused.
Otsekülvi tehnoloogial satub orgaanilist ainet alumistesse kihtidesse vaid taimejuurtega
ja seetõttu sõltub alumiste kihtide OS sisaldus valdavalt kasvatatavatest kultuuridest ja
nende juurestiku iseloomust. Üldise printsiibi järgi omavad suuremat juurekava pikema
kasvuajaga kultuurid - heintaimed, taliviljad jne. Seega on alumiste kihtide OS taastoomiseks otsekülvi tehnoloogias vaja kindlasti kasutada ka selliseid kultuure.
Tabel 3. Mulla orgaanilise süsiniku sisaldus, lasuvustihedus ja orgaanilise süsiniku varu
otsekülvi ja tavaharimise põldudel (aritmeetiline keskmine ± standardhälve).
Variant

Otsekülv

Tavaharimine

Sügavus, cm
0–5

OS, %

1,94±0,23b1

Dm, g cm-3

OS varu, t ha-1

5–15

1,53±0,25a

1,46±0,06c

22,4±3,61c

15–25

1,39±0,26a

1,44±0,08bc

19,9±3,53cd

0–5

1,80±0,48ab

1,31±0,09a

11,9±3,31a

5–15

1,80±0,50ab

1,37±0,09ac

24,8±6,59d

15–25

1,73±0,41ab

1,36±0,11ab

23,3±5,36cd

1,37±0,12a

13,3±2a

- Väikesed tähed ülaindeksina veergudes näitavad usutavat erinevust (p < 0,05) erinevate
variantide ja sügavuskihtide vahel
1

Selgitamaks mulla OS varu tuleb leida ka mulla lasuvustihedused kihtide kaupa ja ka
siin on otsekülvi põldudel ülemise kihi ja järgmiste kihtide vaheline erinevus märkimisväärne, kusjuures tehnoloogiate omavahelisel võrdlusel on kõikide kihtide lasuvustihedus suurem otsekülvi põldudel ja eriti suur on vahe madalamates kihtides. Kui üldiselt
valitseb tihe negatiivne seos OS sisalduse ja lasuvustiheduse vahel, siis ülemises kihis
see seaduspära ei kehti. Otsekülvi põldude kahe alumise kihi lasuvustihedus on lähedane või juba saavutanud eelkriitilise lasuvustiheduse ja kuna antud näitaja omab küllalt
suurt tähtsust taimede saagikusele, siis tuleb otsekülvi viljelemisel seda kindlasti tähelepanelikult jälgida ja vajadusel lülitada külvikorda (liblikõielised) heintaimed. Otsekülvi
põldude suuremat lasuvustihedust alumistes kihtides võib põhjustada ka suhteliselt suure
massiga otsekülvikud. Tavaharimisega põldudel on probleemiks pigem künnialune tihes,
kuid selle jaoks tuleks teostada mõõtmisi veelgi sügavamalt.
OS sisalduse ja lasuvustiheduse baasil arvutati OS varu mulla erinevates sügavuskihtides, mis näitab kogu mulda akumuleerunud süsinikku, olles seega oluline kompleksnäitaja. Ülemises 5 cm tüseduses kihis on otsekülvi põldudel OS varu 1,2 korda suurem kui
tavaharimisega põldudel. Alumistes kihtides on varu suurem tavaharimisega põldudel,
vastavalt 1,1 ja 1,17 korda. Sarnaselt teistele näitajatele varieeruvad ka OS varu otsekülvi
põldude oluliselt vähem võrreldes tavaharimise põldudega.
Mulla künnikihi OS seisundi üldhinnangu andmisel on olulisim näitaja OS varu kogu
uuritud 0–25 cm mullakihis. Tavaharimisega põldude 0-25 cm mullakihi OS varu on 7,3
% suurem kui otsekülvi põldudel (Joonis 2) ning nagu eelnevalt selgitatud, siis pealmises
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kihis on suurem OS varu otsekülvi põldudel ja alumistest kihtides tavaharimisega põldudel. Kui üldiselt arvatakse, et otsekülvi tehnoloogia suurendab mulla OS sisaldust ja varu
võrreldes künnipõhise harimisega, siis meie uuringust selgub, et olulist erinevust 0–25
cm profiilis kahe tehnoloogia vahel ei ole, küll aga toimub usutavalt erinev OS kihistumine mullaprofiilis.

Joonis 2. Keskmine orgaanilise süsiniku varu 0–25 cm mullakihis tavaharimisega ja otsekülvi
põldudel
Kokkuvõte

Uuringu algne eesmärk oli selgitada mulla OS sisalduse ja varu erinevusi künniga harimise ja otsekülvi tehnoloogia vahel, kuid uuringu käigus selgus, et tootjate põldudel on
valdav nn minimeeritud harimine, kus 1–3 korda viie aasta jooksul teostatakse ka künd.
Lähtudes uuringu tulemustest võib mulla OS seisukohalt pidada sellist agrotehnoloogiat
igati õigustatuks. Otsekülvi rakendamisega toimub mulla OS oluline vertikaalne kihistus,
kus suurem osa orgaanilisest ainest on kuhjunud mulla pindmisesse 0–5 cm tüsedusse
kihti. Tavaharimisega põldudel sarnast kihistumist ei tekkinud ja OS jaotus vertikaalselt
mullas ühtlaselt. OS varu mulla 0–25 cm tüseduskihis oli suurem tavaharimisega põldudel ja vahe otsekülvi põldude vastava näitajaga oli ca 7%.
Tänuavaldused

Autorid tänavad kõiki uuringus osalenud tootjaid hea koostöö eest.
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Otsekülvi mõju mulla kvaliteedile Eesti tootmispõldudel
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Abstract. Reintam, E., Sutri, M., Kahu, G., Are, M., Stagerescu, G., Selge, A. 2018. The effect of notillage on soil quality on Estonian farm fields. – Agronomy 2018.

Finding out the best agricultural management practices for certain climatic regions
and soils is crucial to maintain soils quality. One of the practices, to stop soil erosion,
reduce leaching and increase soil organic carbon content, is no-tillage. No tillage is
coming more popular also in Estonia. It helps to reduce fuel and labour costs. However,
as there is missing decades long practice of no-tillage in Estonia, its effect on soil
quality is not clear. At the same time, easy methods to detect soil quality are needed
next to the laboratory analyses. During the project iSQPER the visual assessment tool
was developed for easy detection of soil quality. The aim of the current study was to
compare visual assessment with laboratory measurements on Estonian no-till fields
in the 2016. The study was done on sandy loam Gleyic Stagnic Luvisol in Põlva and
sandy loam Stagnic Luvisol in Tartu County. Visual assessment was made from the soil
upper 30 cm layer, laboratory measurements from 5–10 cm and 25–30 cm depth. The
parameters studied were: erodibility, water logging, soil structure and slaking, colour,
porosity, plough pan, organic carbon content, penetration resistance and amount of
earthworms. The study revealed slightly better soil quality under no-tillage by visual
assessment. In most cases laboratory analyses confirmed these results. Structural
distribution was better by ploughing compared with no tillage. However, fine aggregate
(0.25–2 mm) stability was higher under no-tillage compared with ploughing. There
were no significant differences in number of earthworms between practices.
Keywords: visual assessment, laboratory measurements, no-tillage, ploughing, structure

Sissejuhatus

Keskkonnasõbralike praktikate kasutamine põllumajanduses pälvib järjest suuremat tähelepanu seoses vajadusega säilitada põllumuldade hea kvaliteet ning tootlikkus. Kvaliteetseks peetakse mulda, mis olemasoleva ökosüsteemi ja maakasutuse piirides suudab
toetada bioloogilist produktiivsust ja keskkonna kvaliteeti ning stimuleerida taimede ja
loomade tervist. Keskkonnasõbralikeks loetakse praktikaid, mis neid eesmärke kompleksselt toetavad ning takistavad või pidurdavad muldade kahjustamist. Sellisteks praktikateks loetakse, näiteks, orgaaniliste väetiste kasutamist, külvikorra rakendamist,
vahe- ja kattekultuuride kasvatamist ning harimisintensiivsuse vähendamist ja otsekülvi.
Otsekülv on maailmas levinud praktika vähendamaks erosiooni ja leostumist ning parandamaks mulla struktuursust ning süsiniku sidumist. Kõige rohkem, kuni 2/3 haritavast
maast, kasutatakse otsekülvi Lõuna Ameerika riikides, nagu Brasiilia, Argentiina, Paraguai ja Uruguai, millele järgnevad Ameerika Ühendriigid (Calistru, Jitareanu, 2014).
Euroopa Liidus on seevastu otsekülvi kasutamine tagasihoidlik, jäädes alla 3% haritavast
maast (Eurostat, 2013). Eestis on otsekülvile üleminek kasvutrendis, moodustades Statistikaameti andmetel 2016. aastal 7% haritavast maast. Selle põhjuseks on nii majanduslikud (tööaja ja kütuse kokkuhoid) kui ka ökoloogilised (parem mulla struktuur, väiksem
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erosioon) tegurid ning tehnika parem kättesaadavus (Viil, 2017). Kuna otsekülvi puhu
puudub Eestis aastakümnete pikkune praktika (Viil, 2017), on sellega kaasnevate mullaomaduste ning saagi muutuste uurimine olnud nii talunike kui ka ministeeriumi huviorbiidis. On rajatud katseid harimisintensiivsuse muutuste mõju uurimiseks (Viil, 2017)
ning teostatud seiret tootjate põldudel (Eesti maaelu arengukava …, 2017; Erinevate viljelusmeetodite (sh otsekülv) …, 2015). Uuritud on nii keemilisi, füüsikalisi kui ka bioloogilisi mulla parameetreid, mis vajavad spetsiifilisi teadmisi, seadmeid ning vahendeid.
Et füüsikaliste parameetrite, nagu lasuvustihedus, poorsus, penetromeetriline takistus,
struktuuriagregaatide stabiilsus jne, määramine on ajamahukas ning vajab spetsiifilisi
seadmeid, on need parameetrid välja jäetud mulla hea seisundi hindamisel Eesti maaelu
arengukavast 2014–2020 (2017). Samas, on välja töötatud erinevaid meetodeid, kuidas
iga inimene ise, lihtsaid vahendeid kasutades, saaks hinnata mulla kvaliteeti. Laiemalt
on visuaalsetest meetoditest tuntud nii nimetatud labidatest, millega on võimalik hinnata
muldade tihenemist (Sheperd, 2000; Vetemaa, Mikk, 2009), kuid ka lõimise määramine
sõrmeproovil ning huumusesisalduse määramine värvuse järgi (Astover jt., 2013).
Rahvusvahelise projekti „Interaktiivne mulla kvaliteedi hindamine Euroopas ja Hiinas põllumajandusliku tootlikkuse ja keskkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks (iSQAPER)“ raames töötati välja mulla kvaliteedi visuaalse hindamise juhend ning selgitati
välja põhilised keskkonnasõbralikud praktikad mulla kvaliteedi hoidmiseks, mille hulka
kuulus ka otsekülv. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli hinnata otsekülvi mõju mulla
kvaliteedile visuaalselt ning kontrollida neid tulemusi erinevaid labormõõtmisi kasutades. Põhitähelepanu oli pööratud mulla füüsikalistele omadustele.
Materjal ja metoodika

Visuaalne hindamine (välja arvatud erosioon ja vesi mulla pinnal) ning mullaproovide
kogumine viidi läbi 2016. aasta sügisel kohe pärast saagi koristust ning enne sügiseste põllutööde algust 30. augustil Tartumaal ja 2. septembril Põlvamaal. Katsekohtadena
valiti välja kaks otsekülvi all olevat põldu ning nende lähedal asuvat künnipõhist põldu
põhimõttel, et vahemaa ei oleks liiga suur, mullastik (tabel 1) ning külvikord oleksid sarnased. 2016. aastal oli kõikidel uuritavatel põldudel talinisu. Põlvamaal koguti proovid
gleistunud pruunilt näivleetunud saviliivmullalt (LPg, sl) ning Tartumaalt pruunilt näivleetunud saviliivmullalt (LP, sl). Proovivõtmise ajaks oli Tartumaal rakendatud otsekülvi
5 aastat, Põlvamaal 8 aastat.
Visuaalse hindamise käigus hinnatud parameetrid olid järgmised: erosioon, vesi mulla
pinnal, künnitihes, mulla värvus, poorsus, struktuursus, struktuuriagregaatide stabiilsus,
elustiku mitmekesisus, mulla happesus, penetromeetriline takistus ja liikuv orgaaniline
süsinik. Protokoll nägi ette hinnata 30 cm sügavuse ulatuses ühe ruutmeetri suurust ala
põllu kõige iseloomulikumas kohas ühes korduses. Tegelikkuses hinnati ühel põllul kolme kohta. Kõikide parameetrite puhul anti hinnang 3-punkti süsteemis, põhimõttel: 0 –
väga halb, 1 – rahuldav, 2 – hea. Kõikide parameetrite hinnangu tulemused liideti kokku
ning leiti keskmine tulemus. Et tulemused erinevate kohtade vahel oleks võrreldavad,
viidi hindamine läbi ühe inimese poolt.
Erosioonitundlikkust tuli hinnata läbi aasta harimise ja taimede kasvu ajal ning iseloomustada tolmupilve suurust, ära kantud materjali kogust, huumushorisondi tüseduse
erinevust künka tipul ja nõos, kus 2– < 15 cm, 1–15–30 cm ja 0– > 30 cm. Vee imendu-
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mist mulda, st vett mulla pinnal hinnati taimede kasvu ajal, kui muld oli veega küllastuse
lähedal ning loeti päevi pärast vihma: 2 – vett pole mulla pinnal 1 päev, 1 – vesi kuni
3 päeva ja 0 – vesi kauem kui 3 päeva mulla pinnal. Künnitihese iseloomustamiseks
kaevati kuni 50 cm sügavuseni ning hinnang anti kaeve seina kohta: 2 – tihest pole, 1 –
kerge tihenemine ja 0 – tugev tihes. Mulla värvuse hindamiseks võrreldi põllu mulla huumushorisondi värvust põlluservas oleva loodusliku mulla värvusega: 2 – muld tume, ei
erine oluliselt looduslikust, 1 – muld veidi heledam looduslikust, 0 – muld hele, oluliselt
erinev looduslikust. Mulla poorsuse määramiseks kaevati välja 30x30x30 cm kuubik ja
iseloomustati: 2 – palju makro- ja mikropoore agregaatide vahel, kaasneb hea struktuursusega, 1 – makro- ja mikropooride hulk vähenenud, väljendades keskmist tihenemist,
0 – makro- ja mikropoore pole näha, üksikud praod. Struktuursuse määramiseks eraldati
20 cm kuubik, millest eemaldati ülemine 5 cm, lasti mullal kukkuda 1 m kõrguselt kõvale
alusele (maksimaalselt suuremaid tükke kuni 3 korda), sorteeriti suuremad tükid panni
ühte ning väiksemad teise serva ning anti iseloomustus: 2 – valdavalt peened agregaadid,
1 – poole panni jagu suuri agregaate, 0 – enamus pannist suured agregaadid. Struktuuriagregaatide stabiilsuse määramiseks valiti kolm 4–6 cm õhukuiva tükki, asetati need 1
cm2 võrgule 5–10 min 1 l veepurki, mille tulemusena kujunes hinnang: 2 – muutust pole,
selge vesi, 1 – osaliselt pudenenud, 0 – enamus pudenenud, vesi hägune. Elustiku mitmekesisuse määramiseks loeti vihmausside arv 20x20x20 cm mullakuubikust käsitsi 5 minuti jooksul: 2– >8, 1–4–8 ja 0 – < 4. Mulla reaktsioon (pHH2O) määrati 1:5 vesilahusest
pH-meetriga laboris: 2–5,5–7,5, 1– <5,5 või >7,5 ja 0– <4,5 või >8. Penetromeetriline
takistus määrati 0,4 m sügavuseni, 1 cm2 koonusega penetromeetriga, tehes 10 torget 0,5
m raadiuses hindamiskohast ning arvutades korduste ning koha keskmise: 2– < 2 MPa,
1–2–3 MPa ja 0– >3 MPa. Liikuv orgaaniline süsinik määrati laboris kaaliumpermanganaadi lahusest spektromeetriga, kus saviliival (sl) olid järgmised hindamiskriteeriumid:
2– > 1, 1– 0,5–1,0 ja 0– <0,5.
Lisaks visuaalse hindamise protokolli järgimisele võeti põldudelt mullaproovid 5–10
cm ja 25–30 cm sügavuselt mulla põhitoitainete ja mulla füüsikaliste parameetrite määramiseks. Põldudelt kogutud vihmaussid kaaluti elusmassi leidmiseks. Lasuvustiheduse ja
poorsuse leidmiseks koguti proovid igast määramiskohast ja sügavusest neljas korduses
ca 100 cm3 silindritega. Üldlämmastik määrati Kjeldahli järgi, orgaaniline süsinik Tjurini meetodil, liikuvad kaalium, fosfor, kaltsium ja magneesium Mehlih-3 meetodil. Vees
stabiilsete struktuuriagregaatide määramiseks kasutati 0,25–1 mm suurusi agregaate Ejikelkamp märgsõelumise seadmel, kus neid loksutati 3 minutit. Lasuvustihedus ja poorsus
määrati silindrite meetodil. Aeratsioonipoorsus leiti väliveemahutavuse ehk (pF1,8) 60
hPa imamisjõu juures liivatünnidel. Veeläbilaskvus määrati veega küllastatud proovidest
Hauben´i meetodil. Kõik kasutatud laboratoorsed meetodid on põhjalikult kirjeldatud
Sanchez De Cima doktoritöös (2016).
Mulla veesisaldus proovide võtmisel (tabel 2) oli keskmiselt 10% suurem väliveemahutavusest, sest augustis eelnes saagikoristusele ca 120 mm sademeid (E-ilmajaam,
2016).
Andmed töödeldi ühefaktorilisel dispersioonanalüüsil ning variantide vaheliste erinevuse usutavus leiti LSD testil 95%-lise usutavusnivoo juures.
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Tulemused ja arutelu

Visuaalse hindamise tulemusel sai mõlemas uurimiskohas kõrgema koondhinde otsekülvi kasutamine võrreldes künniga (joonis 1). Kui Tartumaal said kõik määratud parameetrid otsekülvil kõrgema hinnangu või samaväärse kui künnil, siis Põlvamaal oli agregaatide stabiilsus parem künnipõhisel viljelemisel. Otsekülvil ei esinenud küll künnikihi alust
tihest, mis oli selgesti eristatav just Tartumaal, kuid ülemises 20 cm oli muld tihedam,
mida näitas ka penetromeetrilise takistuse mõõtmine (joonis 2). Täpsem määramine kinnitas visuaalse hindamise tulemust näivleetunud mullal Tartumaal, kus lasuvustihedus oli
väiksem otsekülvil ning poorsus ja maksimaalne veehoiuvõime olid suuremad mõlemas
uuritud (5–10 cm ja 25–30 cm) sügavuses (tabel 2, joonis 1a). Samas, Põlvamaal, gleistunud näivleetunud mullal, saadi 5–10 cm kihis täpsemate mõõtmiste käigus väiksem
lasuvustihedus ja suurem poorsus künnil, kuid 25–30 cm sügavusel olid näitajad paremad
otsekülvil (tabel 2, joonis 1b). Visuaalse hindamise käigus sai mulla poorsuse puhul kõrgema hinde otsekülv.

Joonis 1. Hinnang (0–halb, 1–rahuldav, 2–hea) mulla erinevatele parameetritele otsekülvi ja
künni võrdlusena näivleetunud saviliivmullal (LP, sl) Tartumaal (a) ning gleistunud näivleetunud
saviliivmullal (LPg, sl) Põlvamaal. Vertikaaljooned näitavad standardhälvet (n=3)
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Mulla struktuursus, st rohkem peenemaid agregaate kui suuremaid, oli mõlemas uuritud kohas parem otsekülvil. Struktuuriagregaatide lagunemine vees purgitestil, näitas
paremat stabiilsust otsekülvil Tartumaal, kuid künnil Põlvamaal. Laboris tehtud peenagregaatide (0,25–2 mm) stabiilsuse määramine järgis sama tendentsi 5–10 cm mullakihis
kui visuaalne hindamine, kuid 25–30 cm sügavusel usutavaid erinevusi ei esinenud (joonis 1, tabel 2).
Elustiku mitmekesisuse hindamisel vihmausside arvukus harimisintensiivsuste vahel
ei erinenud (joonis 1), kusjuures Tartumaal oli tegelik vihmausside arvukus suurem künnil, kuid Põlvamaal otsekülvil (tabel 1). Mulla värvuses ja vee mulda imendumisel pärast
vihma visuaalsel hindamisel erinevusi ei leitud. Samas, veeläbilaskvuse määramisel laboris leiti, et 5–10 cm kihis oli see suurem künnil, kuid 25–30 cm sügavusel otsekülvil
mõlemas uurimiskohas (tabel 2).
Mulla värvus on otseses seoses mulla orgaanilise aine sisaldusega. Kuigi visuaalsel
hindamisel erinevust otsekülvil ja künnil ei tuvastatud, näitas orgaanilise süsiniku määramine laboris, suuremat sisaldust otsekülvil Tartumaal näivleetunud mullal ning künnil
Põlvamaal gleistunud näivleetunud mullal (tabel 1). Kihistumine, st 5–10 cm ja 25–30
cm kihi orgaanilise süsiniku sisalduse erinevus oli suurim Tartumaal otsekülvil (0,62%).
Kuigi liikuva süsiniku hinnang kõikides uurimiskohtades oli „halb“ (0) (joonis 1), esinesid erinevused katsekohtade lõikes ning suurem liikuva süsiniku sisaldus oli otsekülvil
Tartumaal (0,68%) võrreldes künniga (0,54%).
Põlvamaal gleistunud näivleetunud mullal liikuva süsiniku sisalduses otsekülvi
(0,68%) ja künni (0,69%) vahel ei esinenud (tabel 1).

Joonis 2. Mulla penetromeetriline takistus otsekülvi ja künni võrdlusena näivleetunud saviliivmullal
(LP, sl) Tartumaal (a) ning gleistunud näivleetunud saviliivmullal (LPg, sl) Põlvamaal (n=30)
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Tabel 1. Testitud põldude 30 cm mulla kihi keskmised keemilised ja bioloogilised
omadused, lõimis ning standardhälve (n=6) Tartumaal näivleetunud saviliivmullal (LP,
sl) ja Põlvamaal gleistunud näivleetunud saviliivmullal (LPg, sl).
Näivleetunud muld (LP, sl)

Gleistunud näivleetunud
muld (LPg, sl)
Otsekülv
Künd
Otsekülv
Künd
Nüld (%)
0,13±0,05
0,11±0,03
0,10±0,01
0,12±0,02
Corg (%)
1,06±0,37
1,01±0,32
0,95±0,16
1,38±0,27
C/N
8,0
9,2
9,1
11,9
Corg, liikuv (%)
0,68±0,004
0,54±0,211
0,68±0,002 0,69±0,011
pHH2O
6,40±0,11
6,72±0,43
6,37±0,46
6,18±0,15
P (mg kg–1)
25,5±11,8
28,7±4,9
50,3±11,9
41,9±6,0
–1
K (mg kg )
122,2±48,6
126,6±52,1
98,1±20,6
87,3±29,9
Ca mg kg–1)
1065,6±217,5 1286,9±229,3 1006,8±334,2 924,9±93,5
Mg (mg kg–1)
122,6±16,4
251,8±115,4
138,8±19,0
119,3±5,4
Vihmausside arvukus (tk)
8,3±3,8
15,0±6,1
18,3±4,5
8,3±4,3
Vihmausside elusmass
6,6±2,8
9,2±3,6
22,0±1,7
8,7±2,6
(g)
liiv (%)
46,6±6,9
57,2±3,1
55,6±4,0
48,9±5,8
savi (%)
9,6±0,9
9,8±1,3
7,2±0,4
8,5±0,7
tolm (%)
43,8±6,2
33,1±3,7
37,2±4,3
42,6±5,5

Nüld – üldine lämmastik; Corg – orgaaniline süsinik; C/N – süsiniku ja lämmastiku suhe; Corg, liikuv
– liikuv orgaaniline süsinik; pHH2O – mulla happesus määratuna vesilahusest; P – liikuv fosfor;
K – liikuv kaalium; Ca – liikuv kaltsium; Mg – liikuv magneesium; liiv – 0,63–2 mm; savi –
0,002–0,63 mm

Tabel 2. Testitud põldude füüsikalised omadused (n=12) Tartumaal näivleetunud
saviliivmullal (LP, sl) ja Põlvamaal gleistunud näivleetunud saviliivmullal (LPg, sl).
Näitajad

Näivleetunud muld (LP, sl)

Gleistunud näivleetunud
muld (LPg, sl)
5–10 cm
25–35 cm
5–10 cm
25–35 cm
Otse- Künd Otse- Künd Otse- Künd Otse- Künd
külv
külv
külv
külv
–3
a
b
Lasuvustihedus (g cm ) 1,34 1,42
1,5
1,59 1,48 1,41 1,43 1,46
Veesisaldus (mahu%)
35,5a 29,9b 30,4a 27,3b 30,9a 33,5b 27,2a 30,5b
Maksimaalne
52,3a 45,7b 43,8 42,7 44,7a 46,7b 44,0
45
veehoiuvõime (%)
Aeratsioonipoorsus (%) 26,5a 25,0b 22,2 19,0 22,5 22,8 26,5a 22,6b
Veeläbilaskvus (cm d–1) 300,1 503,5 561,7 179,3 179,9 570,4 914,1 724,5
Vees stabiilseid
52,4a 46,1b 38,3 39,7 43,8a 46,8b 42,0 41,5
struktuuriagregaate (%)

Erinevad tähed tähistavad statistiliselt usutavaid erinevusi p < 0,05 (ANOVA, Fisher LSD test)
sügavuste kaupa variantide vahel ühe mulla piires. Tähtede puudumisel usutavaid erinevusi ei
leidu
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Liikuva fosfori ja kaaliumi sisaldus ülemises 30 cm mullakihis oli näivleetunud mullal madal ning gleistunud näivleetunud mullal oli sisaldus keskmine nii otsekülvil kui ka
künnil. Magneesiumisisaldus oli enamuses uurimiskohtades keskmine, kuid Tartumaal
künnil kõrge (tabel 1). Kui Tartumaal oli liikuvate toitainete sisaldus kõrgem künnil, siis
Põlvamaal otsekülvil.
Künni ja otsekülvi mõju erinevused mulla omadustele katsekohtades ei ole tingitud
kindlasti kõik harimisintensiivsuse erinevustest. Kuna kontrollpõld peaks ideaalis erinema otsekülvipõllust ainult harimisintensiivsuse poolest, siis tootmistingimustes ei ole
võimalik seda tagada, eriti kui on tegemist erinevate ettevõtetega. Kuigi valitud põllud
olid nii mulla liigilt kui ka lõimiselt (tabel 1) sarnased, siis kerged erinevused liiva sisalduses mõjutasid ka süsiniku kinnihoidmise võimet. Suurem orgaanilise aine sisaldus
Põlvamaal gleistunud näivleetunud mullal künnil oli pigem põhjustatud asukohast tulenevatest erinevustest kui otseselt harimise intensiivsusest. Samas, nii põldkatsed kui
varasemad uuringud samadel otsekülvipõldudel on näidanud seda, et otsekülvil hakkab
orgaaniline aine kuhjuma pigem mulla ülemisse 0–10 cm kihti, kui, et jaotub võrdselt
huumushorisondi piires (Viil, 2017, Eesti maaelu arengukava …, 2017). Mulla tihedus
harimise minimeerimisel esimestel aastatel tõuseb, kuid hakkab hiljem korralikku viljavaheldust (liblikõielised, sügavajuurelised liigid jms. külvikorras) järgides vähenema.
Isegi kui lasuvustihedus ei näita erinevusi, siis paraneb mulla funktsionaalsus läbi parema struktuursuse ning veeläbilaskvuse, nagu käesolevas uurimuses ning ka varasemates
(Viil, 2017). Eriti ilmneb see sügavamates mullakihtides, sest kaob künnile iseloomulik
tihes. Kuigi enamus uurimusi on näidanud minimeeritud harimise positiivset mõju mulla
elustikule, eeskätt vihmausside arvukusele ja mulla mikrobiaalsele aktiivsusele (Erinevate viljelusmeetodite (sh otsekülv) …, 2015, Viil, 2017) tänu väiksemale häirimisele, siis
käesolevas uuringus oli Tartumaal vihmausside arvukus otsekülvil väiksem kui künnil.
See võib olla põhjustatud taimekaitsevahendite intensiivsemast kasutamisest otsekülvil
võrreldes künniga. Taimekaitsevahendite suuremat kasutamist võrreldes tavaviljelusega,
peetakse otsekülvi negatiivseks pooleks ka mujal maailmas ning kokkuvõte erinevatest
uuringutest kinnitab suuremat taimekaitsevahendite leostumist otsekülvil võrreldes tavaviljelusega (Elias et al., 2018).
Kokkuvõte

Uurimistulemused näitasid, et:
1) Otsekülvil olid mulla füüsikalised omadused valdavalt paremad kui künnil, eeskätt
läbi suurema struktuuriagregaatide stabiilsuse, maksimaalse veehoiuvõime,
aeratsioonipoorsuse ning veeläbilaskvuse. Künnipõhistel põldudel oli selgesti
eristatav künnitihes, mis otsekülvipõldudel puudus.
2) Mullaelustikus visuaalsel hindamisel erinevusi otsekülvi ning künni vahel ei
leitud, kuid näivleetunud mullal Tartumaal oli vihmausside tegelik arvukus
suurem künnil ning gleistunud näivleetunud mullal Põlvamaal otsekülvil.
3) Visuaalne hindamine andis tulemuse, mis oli kooskõlas laborianalüüsidega.
Kui välitingimustes hinnati muld tihenenuks, näitas seda ka lasuvustiheduse,
poorsuse ja penetromeetrilise takistuse määramine.

Otsekülvi mõju mulla kvaliteedile Eesti tootmispõldudel
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Mitte kõikide visuaalse hindamise protokollis toodud parameetrite määramine pole ikkagi igaühele kättesaadav ning nõuavad spetsiifiliste vahendite olemasolu, nagu penetromeetrilise takistuse määramine, happesuse ja liikuva süsiniku määramine. Teisi parameetreid on aga võimalik mulla füüsikalise seisundi hindamiseks edukalt kasutada.
Arvestada tuleb aga sellega, et mulla veesisaldus peab olema lähedal väliveemahutavusele, sest erinevused ei avaldu, kui muld on liiga märg või liiga kuiv.
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Abstract. Tammik, K., Kauer, K., Astover, A. 2018. The Dynamics of organic carbon stock in Estonian
arable soils 1989–2016. – Agronomy 2018

Soil organic carbon (SOC) content is strongly affected by agricultural management and
intensification of agriculture are generally known to deplete SOC stock. The aim of this
study was to evaluate long-term dynamics and stocks of SOC in Estonian arable soils.
The study is based on Estonian National Soil Monitoring Database (1983–2016) which
consisted of 79 fields mainly under cereal-based crop rotations with autumn ploughing.
All major Estonian agriculturally managed mineral soil types were represented. The
soil samples were collected between 1983 and 2016. The SOC contents were determined by Tjurin method and SOC stock changes of humus horizon during study period
were calculated. Since the beginning of soil monitoring (1983–1986) the SOC stock
in monitoring soils increased from 64.6 t ha–1 to 77.6 t ha–1. It was mainly due to the
increase of the thickness of humus horizon (from 27.0 cm to 32.0 cm). The SOC concentration did not change during study period (17.8 g kg–1).
Keywords: soil carbon stock, soil type, soil texture, soil management

Sissejuhatus

Põllumajandusliku tootmise jätkusuutlikus ja kestlikus sõltub ennekõike maaressursist ja
selle viljakusest. Muldade viljakus on tugevalt seotud mulla orgaanilise aine sisaldusega
(Tiessen et al., 1994). Mulla orgaanilise aine peamiseks komponendiks on orgaaniline
süsinik (Corg), mille sisaldus sõltub mitmetest teguritest: orgaanilise aine sisendite kogusest ja koostisest, majandamisvõtetest, kasvatavatest kultuuridest, mulla omadusest ning
ka kliimast. Orgaanilisel ainel on mullas mitu kandvat rolli – parandada mulla struktuursust ning veehoiuvõimet, olla toitainete allikas kasvatavatele kultuuridele ning hoogustada mullaelustiku aktiivsust ning bioloogilist mitmekesisust (Campos et al., 2011).
Mulla mineraalne koostis määrab, kui palju stabiliseerunud orgaanilist süsiniku on muld
üldse võimeline talletama – raskema lõimisega muldade suurem saviosakeste hulk ning
suurem eripind võimaldab siduda suuremal hulgal süsinikku (Zhaoa et al., 2006). Orgaanilise aine varu ning tasakaal sõltub taimejäänuste ja orgaaniliste väetistega mulda
viidava sisendi ning lagunemise teel mullast laguneva Corg vahekorrast (Bolinder et al.,
1999). Pikaajalist keskmist C-voogu Eesti põllumajanduslikus kasutuses olevatel haritavatel aladel iseloomustab sisendist mõnevõrra suurem väljund (Kõlli et al., 2011). Et mineralisatsioon ja humifikatsioon oleksid tasakaalus, siis meie kliimas peaks mulda jõudva
sisendi suurus olema vähemalt 3 t ha-1 orgaanilist süsinikku aastas (Kauer et al., 2015)
Süstemaatiline põllumuldade seire, hindamaks põllumaade olukorda ning muldade
kvaliteeti, algas Eestis 1980-ndatel. Esimese seireringi teostamise ajal oli põllumajandusliku tootmise all üle 1 000 000 ha maad, mis moodustas peaaegu veerandi kogu Eesti
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maismaa pindalast. Antud perioodil tegi põllumajandussektor läbi jõulise arengu, mida
iseloomustasid ulatuslikud maaparandustööd ning väetiste kasutusnormide suurenemine.
Võrreldes eelmiste aastakümnetega, suurenes teraviljade saagikus 80-ndate keskpaigaks
57% (Statistikaamet, 2017). Mitmed antud perioodil kasutatud majandamisvõtteid (põhu
põllult eemaldamine, teravilja kasvatamine sügavkünni foonil (33–35 cm), maa kultuurideta kesana hoidmine (Lillak, 2003)) peetakse pigem süsinikuvaru (C-varu) vähendava
mõjuga praktikateks (Hobbs et al., 2008, Franko ja Merbach, 2017).
Eesti muldkate on väikese riigi kohta väga kirju. See on peamiselt seotud lähtekivimite ja niiskusrežiimi mitmekesisusega. Põhja-Eesti mullastik on tekkinud peamiselt lubjarikkal moreenil ning on võrdlemisi õhuke. Diagonaalselt lõuna poole muldkate muutub
tüsedamaks ning karbonaatsus väheneb. Eesti põllumuldade huumuskihi süsinikuvaru
varieerub suurtest piirides (58,0–167,5 t ha–1) sõltudes peamiselt mullaliigist, niiskusrežiimist ning lõimisest (Kõlli et al., 2009).
Uurimustöö eesmärk on kirjeldada ning analüüsida Eesti põllumuldade seirealade
huumushorisondi orgaanilise süsiniku varu muutust alates 1980ndatest ning tuvastada
erisusi mullaerimite vahel.
Materjal ja metoodika

Uurimustöö aluseks on Eesti põllumuldade andmebaas, mida haldab Põllumajandusuuringute Keskus (PMK). Algselt rajati Eesti Põllumajandusprojekt mullastiku uurimise
osakonna, eeskätt Igna Rooma juhtimisel, tootmispõldudele 79 vaatlusväljakut. Vaatlusväljakute asukohad on fikseeritud geodeetiliselt, lihtsustamaks nende leidmist kordusuuringutel. Käesolevas uuringus võeti 78 alalt kordusproovid. Proovikohad paiknevad
aladel transektidena, mille pikkuseks oli 90-180 meetrit. Iga transekt moodustub kümnest
proovikohast, mille omavaheliseks kauguseks oli sõltuvalt transektist 10 või 20 meetrit.
Seirealale on paigutatud neli transekti, mille omavaheliseks kauguseks on 20 meetrit.
Osadel aastatel on kogutud proovid ainult ühelt või kahelt transektilt. Mullaproovid on
võetud käsimullapuuriga huumushorisondist koondproovi meetodil ning samas määratud
ka horisondi tüsedus. Proovid on kuivatatud ning sõelutud kasutades 2 mm avadega sõela
(seire algfaasis 1 mm avadega sõela). Mullaproovide analüüsid on viidud läbi Põllumajandusuuringute Keskuse laboris. Mullaproovidest määrati Corg sisaldus Tjurini meetodil
ja lõimis määratleti Katšinski klassifikatsiooni alusel.
Mulla süsinikuvaru (C-varu) arvutati välja valemiga 1 :
C-varu=Dm x C x D
kus Dm – mulla lasuvustihedus (g cm–3), Corg – orgaanilise süsiniku sisaldus (%) ja D –
huumushorisondi tüsedus (cm).
Lasuvustihedus (Dm) arvuti välja kasutades valemit (Adams, 1973):
kus Dm näitab arvutatud lasuvustihedust (g cm–3) ning OA (g kg–1) orgaanilise aine
sisaldust. Konstandid 1,64 ning 0,244 tähistavad vastavalt mulla mineraalosa ning orgaanilise aine lasuvustihedust (eeldades, et mulla orgaaniline aine sisaldab 58% Corg (Mann,
1986)).
C-varu, Corg sisalduse ning huumushorisondi tüseduse keskmised väärtused on arvutatud kasutades esimese (1983–1983) ja viimase (2011–2016) proovikogumise ajal saadud
väärtusi aladelt, kus proovide kogumise ajal oli põllumaa (72 ala). Vahepealsed aastad ei
ole käesolevasse analüüsi kaasatud.
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Statistiliste analüüside läbiviimiseks kasutati programmi Statistica 64. Mulla C-varu
ajalise muutuse usutavuse hindamiseks kasutati ühe- ja mitmefaktorilist ANOVA dispersioonanalüüsi. Erinevate rühmade vaheliste statistiliselt oluliste erinevuste leidmiseks
kasutati Fisher-LSD testi. Statistilise olulistõenäosuse määr on P<0,05, kui ei ole märgitud teisiti.
Tulemused ja arutelu

Aastatel 1983-1987 kogutud mullaproovidele tuginedes oli Eesti põllumuldade keskmine
C-varu oli 64,6 t ha–1 (tabel 1). Viimase 30 aasta jooksul on Eesti põllumajanduses toimunud suured muutused. Seire alguseaega eristab eelnevatest perioodidest suurem tootlikus
nii taime- kui ka loomakasvatuses. Süsinikusisend mulda koosnes peamiselt taimejuurtest, sest maapealne biomass (nt. põhk) eemaldati põldudelt ning kasutati loomasööda ja
allapanuna. Kõrge saagikus ning ebapiisav orgaanilise aine sisend mulda toob endaga
kaasa negatiivse süsinikukäibe. Lisaks iseloomustab antud perioodi rohke mineraalväetiste kasutamine, mis samuti soodustab orgaanilise aine lagunemist.
Aastatel 1970–1980 kasutati põllumaa harimiseks sügist sügavkündi (kuni 35 cm).
Rakendatud sügavkünni tõttu huumushorisont tüsenes 27,0 cm-lt 32,0 cm-ni. Mulla Corg
väheneb mullaprofiilis sügavuse kasvuga - alumised mullakihid omavad potentsiaali siduda täiendavat hulka Corg, kui neid künni abil kaasata aktiivsesse mullakihti (Bruun et
al., 2008) suurendades C mulda sidumise efektiivsust ja mille tulemusena C-varu suureneb. Perioodiline sügavkünd omab amelioratiivseid eesmärke parandades vee kättesaadavust ning suurendades juurdumispiirkonda. See omakorda toetab lisanduva biomassi
moodustamist ning C-sisendi suurenemist (Alcantara et al., 2016).
Tabel 1. C-varu muutust iseloomustavad näitajad (keskmine ± standardviga)
A-horisondi
tüsedus, cm

Corg sisaldus,
g kg-1

C-varu,
t ha-1

Seire algus (1983–1987)

27,0±0,1

17,8±0,2

64,6±0,6

Viimane seirering (2011–2016)

32,0*±0,2

17,8±0,3

77,6*±1,1

Seire kestus

Tärnid reas tähistavad statistiliselt usutavaid ajalisi muutusi uuritud näitaja piires (P<0,05)

Nõukogude Liidu lagunemise järgselt vähenes põllumajandussaaduste tootmine Eestis
märgatavalt, mille põhjuseid võib leida nii turgude kitsenemises kui ka riiklike ühismajandite
töö lõpetamises. Oma panuse võis lisada ka ülemaailmne kütusekriis ning 90-ndate alguses
läbi viidud põllumajandusreform. Viimase seireringi teostamise ajal oli seirealade C-varu
tõusnud 77,6 t ha–1-le. Teise seireperioodi alguseks, aastaks 2002, oli kasutuses oleva põllumaa hulk kahanenud 588 000 hektarile ning suur hulk endisest tootmismaast oli sööti
jäänud. Maade sööti jäämisega kaasnev harimisintensiivsuse märgatav vähenemine võis
soodustada C-varu suurenemist läbi aeglustunud orgaanilise aine lagunemise. Nii Eestis kui
ka osadel seirealadel toimusid muutused rakendatavates majandamisvõtetes – mitmekesistati külvikordi lühiajaliste rohumaade lisamisega ning suurenes taimejäänuste tagastamine
mulda, mis avaldasid positiivset mõju mulla C-varule (Tammik, 2016)
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Kõigi uuritud mullaliikide C-varu on seireperioodi jooksul suurenenud (tabel 2). Kõige suurema aastase juurdekasvuga on koreserikkad rähkmullad (Kr) (1,10 t ha-1 aastas)
ning kõige vähem on C-varu muutunud näivleetunud muldadel (LP) (0,35 t ha–1 aastas). Mõlema mulla Corg sisaldus pole seireperioodi jooksul muutunud. Kr muldade huumushorisont on tüsenenud 10,6 cm võrra, mis on toonud kaasa endaga märkimisväärse
C-varu tõusu (seireperioodi jooksul 33,8 t ha–1). Huumushorisondi tüsenemine võib olla
seotud nii sügavama harimisega kui ka arenenud agrotehnikaga. Kr muldi iseloomustab üldiselt kõrge kaltsiumisisaldus ning andmebaasi lõikes keskmisest veidi kõrgem
füüsikalise savi sisaldus (26% vs 23%), mistõttu on süsinik tugevasti mulla mineraalosaga seotud ning mineraliseerumine ei mõjuta märkimisväärselt mulla Corg sisaldust
(Wuddivira ja Camps-Roach, 2007). Rähkmuldade (K) Corg sisaldus pole seireperioodi
jooksul langenud. C-varu aastane juurdekasv, 0,48 t h –1 a–1, jääb veidi alla seirealade
keskmisele (0,56 t ha–1 a–1). Võrreldes Kr muldadega, on K muldade huumushorisont
tüsenenud vähem. Seire alguses esines tüüpilisi rähkmuldi 32 seirealal (554 seirepunkti)
79-st. Et nõrgalt rähkseid liivsavimuldi peetakse üsna viljakateks, on hästi õhustatud ning
sobiliku reaktsiooniga enamiku põllukultuuride kasvatamiseks, võib Corg sisalduse vähenemine olla seotud nii intensiivse kasutamisega seireperioodi jooksul kui ka orgaanilise
aine lagunemist soodustava aeroobse keskkonnaga. Corg sisaldus on seireperioodi jooksul
usutavalt tõusnud gleistunud näivleetunud muldadel (LPg) (14,0 g kg–1 vs 17,4 g kg–1)
ning leetunud muldadel (Lk) (9,7 g kg–1 vs 11,7 g kg–1). LPg huumushorisondi tüsedus
kasvanud 4,4 cm võrra ning C-varu 21,1 t ha–1 (0,71 t ha–1 a–1). Näivleetunud muldi (LP)
(sh. gleistunud näivleetunud) peetakse Eesti põllumuldade üheks kõige tüüpilisemaks
esindajaks, hõlmates enda alla 20% kasutuses olevast põllumaast (Astover et al., 2014)
ning ka seirealadel esineb neid rohkesti (algne valim vastavalt 643 ja 165 seirepunkti).
Võrreldes seirealade kontekstis LP ja LPg muldi, on näha, et nende muldade huumushorisondi tüsedus on muutunud ühtemoodi, kuid LPg muldade Corg sisaldus ning C-varu on
märgatavalt rohkem muutunud. Kuigi mõlemat mulda iseloomustab saviliiv lõimis, on
LPg mulla füüsikalise savi sisaldus LP mullast kõrgem (21,8% 16,9%, vastavalt). Gleistumistunnused näivleetunud mullas toob kaasa endaga ajutine ülaveega küllastumine,
mistõttu on periooditi orgaanilise aine lagunemine aeglustunud ning tänu kõrgemale saviosakeste sisaldusele tugevamini seotud ning ei allu kergesti mineraliseerumisele (Zhao
et al., 2006). Leostunud (Ko) ja gleistunud leostunud (Kog) muldade Corg sisaldus on seire
jooksul püsinud olulise muutuseta, kuid mõlema mullaliigi huumushorisondi tüsedus on
kasvanud, seejuures Kog mullal 1,9 cm enam kui Ko mulla puhul. Koos huumushorisondi
tüsenemisega on kasvanud ka Ko ja Kog muldade C-varu, vastavalt 13,2 ning 15,8 t ha–1
seireperioodi jooksul. Leetunud muldade (Lk) Corg sisaldus on olnud seire alguses kõige
madalam (9,7 g kg–1) ning näitaja on aja jooksul tõusnud. Leetunud muldi iseloomustab
kerge lõimis (liiv või saviliiv) ning happeline huumushorisont (seirealade andmbebaasis
Lk muldade pHKCL on 5,44). Seirealadel esinevate gleimuldade (G) Corg sisaldus on märgatavalt kõrgem kui parasniiskete muldade Corg sisaldus (keskmiselt 33,6 g kg–1) ning pole
seireperioodi jooksul muutunud. Kõik seire all olevad gleimuldadega katsepõllud olid
drenaažkuivendusega. Seirealade gleimuldi eristab teistest savirikkam lõimis ja ilmselt
liigniiskuse tõttu toimub orgaanilise aine lagunemine vaid lühikese perioodi jooksul aastast ning süsinikuringe on aeglane. Gleimuldade C-varu on märgatavalt kõrgem kui parasniisketel muldadel, kuid aastane juurdekasv seireperioodi jooksul jääb alla Kr muldadele.
Liigniiskus muudab gleimuldade harimise raskeks – huumushorisont on tüsenenud vähesel määral, kuid iga lisandunud cm kohta on C-varu kasvanud kõige rohkem.

34

Agronoomia 2018

Kokkuvõte ja järeldused

Eesti põllumuldade C-varus on viimase 30 aasta jooksul toimunud positiivne muutus,
mille peamiseks põhjuseks on 1980-1990-ndatel teostatud sügavkünni mõjul huumushorisondi tüsenemine, sest mulla Corg sisaldus muutus väga vähe. Kõikide uuritud mullaliikide C-varu ja huumushorisondi tüsedus on suurenenud. Corg sisaldus on vähenenud
rähkmuldadel ning suurenenud gleistunud näivleetunud muldadel. Parasniisketest muldadest on kõige suurema aastase juurdekasvuga olnud koreserikkad rähkmullad, kõige
väiksemaga gleistunud leetjad mullad. Huumushorisondi tüseduse iga cm kasvamise
kohta on kõige suurema varu tõusuga gleimullad, parasniisketest muldadest gleistunud
näivleetunud mullad.

Mullaliik

Valdav
lõimis

Tabel 2. Mullaliikide süsinikuseisundi muutused seireperioodi jooksul (keskmine ± standardviga)
Seire algus (1983–1987)

Viimane seirering (2011–2016)

A-hori- Corg,
sont, cm g k-1

A-horisont, cm

C-varu, t
ha-1

N

Corg,
g kg-1

C-varu, t
ha-1

N

C-varu
muutus
t ha-1
a-1

Rähkmuld (K)

ls1

25,9±0,2 18,4±0,3

66,3±1,1

554 31,7*±0,5 17,9±0,4

80,1*±2,6

173

0,45

Leetjas muld
(KI)

ls1

27,5±0,2 14,1±0,2

55,4±0,9

403 31,8*±0,5 14,8±0,3

67,5 *±2,0

134

0,39

Gleistunud
leetjas muld
(KIg)

ls1

27,9±0,3 20,9±0,7

78,8 ±2,7

178 33,9*±0,7 20,0±0,7

91,8 *±4,0

77

0,43

Leostunud
muld (Ko)

ls1

26,7±0,2 14,7±0,2

56,5 ±1,1

269 31,5*±0,8 15,6±0,5

69,6 *±2,5

74

0,44

Gleistunud
leostunud muld
(Kog)

ls1

26,2±0,4 20,9±0,8

74,7 ±2,9

102 33,0*±0,7 20,4±1,0

90,5 *±4,0

34

0,52

Koreserikas
rähkmuld (Kr)

ls1

24,7±0,8 21,8±1,1

72,4 ±4,6

37

35,2*±1,8 22,2±1,1

106,*±7,4

22

1,10

Leetunud muld
(Lk)

sl

28,8±1,1

9,7±0,3

41,6 ±1,8

20

32,7*±1,1 11,7*±0,5

55,5 *±2,5

19

0,47

Näivleetunud
muld (LP)

sl

27,5±0,2 10,9±0,1

44,6 ±0,5

643 32,8*±0,5 11,5±0,2

55,2*±1,1

186

0,35

Gleistunud
näivleetunud
muld (LPg)

sl

27,6±0,4 14,0±0,6

55,0 ±2,2

165 32,0*±0,4 17,4*±1,1

76,1*±3,8

57

0,71

Gleimuld (G)

s

25,5±0,3 33,6±0,6 101,6 ±1,6 406 29,6*±0,6 33,5±0,9 121,9 *±3,8

92

0,72

Tärnid reas tähistavad statistiliselt usutavaid ajalisi muutusi uuritud näitaja piires (P<0,05)
ls1 – kerge liivsavi, sl – saviliiv, s – savi

Eesti põllumuldade süsinikuvaru dünaamika aastatel 1983–2016
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Eesti põllumuldade fosforitarbe määramisest ja seda
mõjutavatest teguritest
Avo Toomsoo, Tõnu Tõnutare, Raimo Kõlli, Meit Jürgens
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse õppetool
Abstract. Toomsoo, A., Tõnutare, T., Kõlli, R., Jürgens, M. 2018. About the determination of phosphorus
requirement in Estonian arable soils and factors affecting it. – Agronomy 2018.

In Estonia, agricultural soils are divided into five different phosphorus status groups:
very low, low, medium, high and very high. Egner-Riehm (DL) and Egner-Riehm-Domingo (AL) method have been used in Estonia to determine soil phosphorus content
and since 2004 Mehlich3 (M3) method has been used as the official method. All three
methods are simple extraction methods that differ from the used extraction solution in
terms of chemical composition, extraction duration, and soil-solution ratio. All of these
methods have been found suitable for use on all Estonian agricultural land. The aim
of this article is to compare the distribution of soils into fertilization classes by three
methods (AL, DL and M3) and show how soil acidity (pH) affects soil distribution in P
fertilizer classes. As a result of investigation we found serious disagreements in distribution between AL and M3 and also between AL and DL methods.
Keywords: plant available phosphorus, soil P status groups, DL-method, AL-method, Mehlich3 method

Sissejuhatus

Fosfor (P) on nii loomsete kui ka taimsete valkude asendamatu ehituskivi ning seetõttu
keemiline element, mis on vastutav inimkonna toiduga varustatuse eest. Enamasti jääb
taimede fosfori sisaldus 0,1–0,4% piirkonda. Fosfor esineb taimedes erinevate ühendite
(proteiinide, ensüümide, fosfolipiidide, jne) koostises (Govariker, 2009) ja omab tähtsat
rolli taime metaboolsetes protsessides, sealhulgas ka energia salvestamisel.
Fosfori algallikaks, mille murenemisel fosfor mulda satub, on mineraalid. Eestis on
taimedele omastatava fosfori sisaldus 10–120 mg kg-1 (Astover et al, 2012). Fosfori ringe
muldades on oluliselt mõjutatud keskkonna teguritest, orgaanilise ja mineraalse faasi
omavahelisest suhtest ning mulla bioloogilisest aktiivsusest. Kogu mullas sisalduvast
fosforist on orgaaniliste ühendite koostises 30–65% (Harrison, 1987; Condron and Tiessen, 2005). Valdavalt kasutavad taimed elutegevuseks mineraalsete ühendite koostises
olevaid fosfaate. Funktsioonerimiseks vajaliku fosfori ammutavad taimed mulla lahusest H2PO4— ja HPO42— ioonidena, lisaks suudavad taimejuured adsorbeerida fosforit
ka teatud orgaaniliste ühenditena. Mineraalide lagunemine on väga aeglane ja fosfori
vabanemine taimedele omastatavasse vormi on üldjuhul väga aeglane protsess, mis ei
taga põllukultuuride kasvuks vajaminevat kogust. Majanduslikult optimaalse ja keskkonnasõbraliku P väetamise aluseks on mullas sisalduva taimedele omastatava fosfaatse
fosfori sisalduse määramine. Fosfori sisalduse määramismetoodikad põhinevad mulla
ekstraheerimisel lahja happe, soola või nende segude vesilahustega, mille käigus läheb
lahusesse kergesti lahustuv osa mulla tahke faasiga seotud fosfaadist (Sibbesen, 1983).
Mullast ekstraheeruva fosfori kogus sõltub lisaks lahustuvate fosforiühendite sisaldusele oluliselt nii mulla omadustest kui ka ekstraheerimisprotsessi eripärast. Meetodite
olulisemad erinevused on ekstraheerimislahuste keemiline koostis, pH, ekstraheerimisprotsessi kestus ning muld : lahus suhe (tabel 1). Seetõttu saadaksegi erinevate meetodite
kasutamisel ühe ja sama mulla analüüsi puhul erinevad fosfori sisaldused.
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Tabel 1. Läänemere äärsetes riikides kasutusel olevad mulla liikuva fosfori sisalduse
analüüsi meetodid
Meetod
Egner-RiehmDomingo ehk
atsetaat-laktaat

Tähis

Ekstraheerimislahus
Koostis

pH

AL

0,1M
NH4(C3H5O3) ,
0,4M CH3COOH

3,75

DL

0,02M
Ca(C3H5O3)2,
0,02M HCl

Laine- Kasutusel
pikkus ametliku
nm
meetodina

Viide

772

Leedu,
Rootsi

Egner
(1954)

3,6

580

Läti, Poola,
Saksamaa
Eesti (1957
– 2004)

Riehm
(1943)

4,1

882

Saksamaa

Schüller
(1969)

2,5

882

Eesti
(alates
2004)

Mehlich
(1984)

8,5

820

Taani

0,02M EDTA,
Happeline ammo0,5M CH3COOH,
AAC
4,65
nium-atsetaat
0,5M NH4CHCO2
3

Olsen et
al. (1954)

712

Soome

Lakanen
ja Erviö
(1971)

710

Venemaa

GOST
(1992)

Egner-Riehm ehk
topeltlaktaat

Kaltsium-laktaat

Mehlich 3

Olsen

Kirsanov

0,3M CHCOOH,
0,05M
3
Ca(C3H5O3)2,
CAL
0,05M Ca(CHCOO)2
3
0,2M CH3COOH,
0,25M NH4NO3,
0,015M NH4F,
M3
0,013M HNO3,
0,001M EDTA
Olsen

0,5M NaHCO3

0,2M HCl

0,74

Kuna mulla väetustarbe hindamisel on aluseks analüüsi tulemusel saadav mulla fosfori sisalduse seos taime fosfori sisaldusega, siis fosfori sisalduse absoluutarvude erinevus ei ole takistuseks väetustarbe määramiseks. Küll võivad seosele (suhtele) mõjuda
erinevad mulla keemilised ja füüsikalised omadused, mis piiravad meetodi kasutamist
teatud omadustega muldadel. Mulla taimedele omastatava fosfori sisalduse järgi antakse
hinnang, milline on kasvatatavate kultuuride saagikus antud sisalduse juures ning sellest
lähtuvalt tuletatakse väetistarve.
Viimase 100 aasta jooksul on väljatöötatud väga palju erinevaid fosfori määramise metoodikaid, kuid seni pole õnnestunud leida universaalset metoodikat, mis sobiks
ideaalselt kõikidele muldadele. Ainuüksi Läänemereäärsetes riikides on tänapäeval kasutusel seitse erinevat metoodikat (tabel 1) taimele omastatava fosfori sisalduse määramiseks mullas.
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Vastavalt mulla fosfori sisaldusele jaotatakse nad viide erinevasse fosfori sisalduse ja
väetistarbe klassi (tabel 2). Mulla fosfori kasutamine taimede poolt sõltub agroökoloogilistest tingimustest, seetõttu on igas riigis väljatöötatud konkreetsetele tingimustele vastav jaotus ehk gradatsioon. Kuna gradatsioonid peavad vastama kohalikele oludele, siis
on ühel ja samal meetodil eri riikide ja piirkondade jaoks erinevad gradatsioonid. Näiteks
kehtib CAL meetodi jaoks Saksamaal samaaegselt mitu erinevat gradatsiooni. Igale fosfori ekstraheerimismeetodile tuleb koostada eraldi oma väetistarbegradatsioon kuna seda
ei ole võimalik korrektselt saada ühe meetodi gradatsiooni arvustulikult teiseks teisendades. Gradatsioonid muutuvad pidevalt, sest neid korrigeeritakse vastavalt uutele taimede
toitumisalasele teabele. Näiteks muudeti M3 gradatsiooni Eestis 2014. aastal (tabel 2).
Tabel 2. Muldade gradatsioon väetustarbe klassidesse taimedele omastatava fosfori sisalduse (mg kg-1) järgi (PM, 2002; PMK, 2014)
Väga suur
Meetod

M3a

M3

b

AL

DL

Väga madal
A

Suur
Madal

Väga väike

Keskmine

Kõrge

Väga kõrge

<20

20-45

C
P, mg kg-1
46-90

<20

20-40

41-80

<15
<7

B

Väetistarbe klass
Keskmine
Väike
P sisalduse klass

15-40
7-19

41-95

20-48

D

E

91-145

>145

81-120

>120

96-205

49-105

>206

>105

a – gradatsioon alates 2014. a., b – gradatsioon 2004. kuni 2014. a.

Käesoleva töö eesmärk on analüüsida Eesti põllumuldade jaotumist väetistarbe klassidesse nende AL, DL ja M3 meetodite järgi määratud liikuva fosforisisalduse alusel.
Võrdlev-analüüsi aluseks on võetud fosfori sisalduse määramise meetodile vastavad väetistarbe gradatsioonid.
Materjal ja metoodika

Uurimistöö aluseks olid projekti „Baltic Manure“ raames Eesti põldudelt kogutud 140
mullaproovi. Proovide valikul peeti silmas Eesti mullastiku mitmekesisust ja erinevate
mullaliikide esindatust. Analüüsiks kasutati läbi 2 mm sõela sõelutud õhkkuiva mulla
peenest. Liikuva fosfori sisalduse määramiseks kasutati AL, DL ja M3 meetodit. DL
meetodil määrati fosfori sisaldus ekstraktis molübdaatmeetodil spektromeetriga Helios Ω
(Thermo Scientific, USA) lainepikkusel 882 nm. M3 ja AL meetodil määrati P ekstraktist
mikrolaineplasma aatomemissioonspektromeetriliselt (MP-AES 4100, Agilent, USA).
Lisaks fosforile määrati muldadest ka süsiniku sisaldus Dumas’ meetodil (Elementar
Max, Saksamaa), pHKCl (Mettler Toledo, Seven Easy, USA) ja lõimis pipettmeetodil.
Kõik analüüsid tehti Eesti Maaülikooli Mullateaduse õppetooli laboris.
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Tulemused ja arutelu

Eesti mullastik on rikas mullaliikide poolest. Sellest tulenevalt on ka põllumajanduses
kasutatavad mullad väga erinevad nii oma füüsikaliste omaduste kui ka keemilise koostise poolest. Võimaldamaks uurimistöö tulemuste üldistamist kogu Eestile on proovid
valitud erinevates piirkondades asuvatelt põldudelt. Happesuse järgi olid uuringus esindatud nii happelised, nõrgalt happelised kui ka neutraalsed mullad (tabel 3) (Mullateadus,
2012). Süsiniku sisalduse järgi aga 0,7% kuni 7,2%-ni. Lõimise järgi liigitusid proovid
valdavalt liivsavideks (93%), saviliivade osakaal oli 2% ja tolmja liivsavi proovidel 5%
kogu proovide arvust (tabel 4).
Tabel 3. Uurimistöös kasutatud muldade üldiseloomustus keemiliste ja füüsikaliste omaduste alusel
Parameeter

pHKCl

Corg. %

Keskmine

Madalaim

Kõrgeim

1,9

0,7

7,4

5,7

4,2

Tabel 4. Kasutatud muldade jaotus lõimise järgi
Lõimis

Kogus

Osakaal

ls1

102

73

sl

3

Tähis

Kerge liivsavi

Keskmine liivsavi

ls2

Tolmjas liivsavi

tls

Saviliiv

7,2

tk

%

28

20

7

5

2

Uuritud muldade madalaimad P sisaldused olid sõltumata meetodist ühtlaselt vahemikus 9 – 11 mg kg-1 (tabel 5), kõrgeimad sisaldused olid DL ja AL meetodi puhul samuti
absoluutväärtuselt suhteliselt sarnased - 338 ja 383 mg kg-1, vastavalt. M3 meetodil on
aga analüüsi tulemusel saadud oluliselt kõrgemad fosfori keskmised ja maksimaalsed
sisaldused.
Tabel 5. Uurimistöös kasutatud muldade valimi iseloomustus AL, M3 ja DL meetoditel
määratud taimedele omastatava fosfori sisalduse järgi
Meetod

Taimedele omastatava fosfori sisaldus mullas, mg kg-1

Keskmine

Kõrgeim

Madalaim

M3

169,5

482,6

11,0

DL

96,2

338,3

10,0

AL

83,2

383,2

9,0

Vastavalt Eesti oludele väljatöötatud AL- ja M3 meetodi gradatsioonidele (tabel 2)
jagunevad uuritavad mullad kõigi viie väetistarbe klassi vahel. DL meetodi puhul kuu-
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luvad väga suure väetistarbega muldade klassi kõik alla 7 mg kg-1 P sisaldavad mullad,
kuid kuna analüüsi tulemuste järgi on kõigi analüüsitud muldade P sisaldus kõrgem kui
10 mg kg-1, siis nimetatud klassi kuuluvaid muldi pole. Seega DL meetodi järgi jagunevad uuritud mullad nelja väetistarbe klassi vahel. Ilmneb ka erinevus väetustarbe klasside
osakaalude vahel (joonis 1). DL ja M3 meetodi alusel liigituvad kolm neljandikku muldadest väikese ja väga väikese väetustarbe klassi, AL meetodi puhul on nende klasside
summaarne osakaal aga ainult 39%. Kui suure ja väga suure väetistarbega muldade summaarne osakaal AL meetodil ulatub 31% siis M3 ja DL meetodil jääb see oluliselt alla
10%. Ka keskmise väetistarbega muldade osatähtsus poolest on omavahel sarnased M3
ja DL meetodid, 17 ja 18 %, vastavalt. AL meetodi järgi on samas grupis keskmise väetistarbega muldade osakaal aga oluliselt suurem – 30%. Võrreldes jaotust nende kolme
meetodi puhul on omavahel tunduvalt sarnasemad M3 ja DL meetod. AL meetodi puhul
erineb aga jaotus väetistarbe klassidesse oluliselt nii M3 kui ka DL jaotusest. Lisaks
ilmneb, et 9% AL meetodil suure väetistarbega muldadeks liigitunud muldadest on M3
meetodi järgi väikese väetistarbega. Tulenevalt muldade omadustest, analüüsi meetodite
omapäradest ja gradatsioonide koostamise alustest ei ole võimalik saavutada olukorda, et
väetustarbe klassid oleks iga mulla jaoks konstantsed suurused sõltumata analüüsi meetodist. Samas ei tohiks see kõikumine olla suurem kui ühe astme võrra alla- või ülespoole
naaberklassi.

Joonis 1. Uurimistöös kasutatud muldade suhteline jaotus fosfori väetistarbe klassidesse AL, M3
ja DL meetodite gradatsioonide järgi, n=140

Mulla omaduste seisukohalt on üheks olulisemaks iseloomustavaks näitajaks pH,
seetõttu vaadati jaotust eraldi ka happeliste muldade (pH < 5,6) ja nõrgalt happeliste ja
neutraalsete (pH > 5,6) muldade rühmas Antud proovide valimis on mõlemad rühmad
peaaegu võrdselt esindatud.
Happeliste muldade puhul on mullad DL ja M3 meetodi puhul jaotunud nelja väetustarbe klassi vahel, pole väga suure väetistarbega muldi ning ka suure väetistarbega muldade osakaal on väga väike (joonis 2). Väga suur on väikese ja väga väikese
väetisetarbega muldade osakaal, 77% DL ja 81% M3 meetodi puhul. Seega on happeliste
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muldade rühmas DL ja M3 muldade puhul jaotus jäänud ligilähedaselt samaks kogu valimi jaotusega, vähenenud on ainult suure tarbega (väga suure ja suure tarbega) gruppide
osa ning selle arvel on kasvanud väikese väetistarbega (väga väikese + väikese tarbega)
muldade osakaal. Ka AL meetodi puhul on keskmise väetistarbega muldade osakaal jäänud praktiliselt samaks, kuid hoopis vastupidiselt on toimunud muutused suure ja väikese väetisetarbega rühmades. Happeliste muldade puhul on väikese tarbega muldade
osakaal ainult 22% võrreldes koguvalimi 39%-ga. Vastavalt on aga 16% võrra kasvanud
suure väetistarbega muldade osatähtsus ning selle tulemusel moodustavad suure ja väga
suure väetistarbega natuke vähem kui poole (47%) kogu analüüsitud proovide hulgast.
Suure väetistarbega muldade osakaalu tõus AL meetodi järgi põhjustab aga olukorra, kus
28% selle meetodi järgi suure väetistarbega muldade klassi kuuluvatest muldadest on M3
meetodil määratud aga väikese väetistarbega muldade klassi. Sarnane jaotus tuleb esile
ka AL ja DL vahelist jaotust võrreldes – 24% AL meetodi järgi suure väetistarbe rühma
kuuluvatest muldadest kuuluvad M3 meetodi järgi väikese väetistarbega rühma.

Joonis 2. Uuringus kasutatud happeliste muldade (pHKCl< 5,6) suhteline jaotus fosfori väetistarbe
klassidesse AL, M3 ja DL meetodite gradatsioonide järgi, n=73

Nõrgalt happelised ja neutraalsed mullad (n=67) moodustavad kogu valimist 48%.
Kõigi kolme meetodi puhul on ühtlaselt tagasihoidlik suure väetistarbe klassi osakaal
(joonis 3). DL ja M3 meetodi puhul on see 9 – 10% vastavalt, veidi rohkem – 14% on
see AL meetodi tulemuste järgi. Kui M3 ja DL meetodi puhul on suure väetistarbega
klasside osakaal nõrgalt happeliste ja neutraalsete muldade rühmas võrreldes happeliste
muldadega rühmaga kasvanud, siis AL meetodi puhul on suure väetistarbega muldade
osakaal oluliselt madalam kui happeliste muldade rühmas. Keskmise väetistarbega muldade klassi osakaal kõigil kolmel meetodil võrreldes happeliste muldade rühmaga on
praktiliselt muutumatu. Nii DL kui ka M3 meetodi puhul on mõne protsendi võrra vähenenud kui jäänud siiski valdavaks väikese väetistarbega klasside osakaal. Oluline muutus
võrreldes happeliste muldade rühmaga on toimunud aga AL meetodi puhul väikese väetustarbega muldade klassis, mis moodustab üle poole, 52% kogu rühma kuuluvatest muldadest. Muldadel, mille pH > 5,6 ei esine olukorda, kus suure väetustarbega muld kuulub
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uuringus kasutatud teise meetodi järgi väikese väetustarbega klassi. Nihe naaberklasside
vahel on tingitud meetodite omapärast ja seega loomulik.
Antud töö käigus segus, et DL ja M3 järgi jaotus mulla P väetistarbe klassidesse on
sarnane sõltumata mulla happesuse klassist. AL meetodi puhul on aga oluline erinevus
sõltuvalt mulla pH-st. Klassidesse jaotumise aluseks on ekstraheeruva P hulk mullas.
Kuna 24% (DL) kuni 28% (M3) väikese väetistarbega muldade hulgast kuulub AL meetodi järgi suure väetistarbega muldade hulka, siis näitab see seda, et nii M3 kui ka DL
ekstraktsioonil happelistest muldadest läheb lahusesse rohkem P sisaldavad ühendeid kui
suudab ekstraheerida AL lahus. Sellise olukorra põhjustajaks võib olla erinevate ekstraktsioonilahuste keemilisest koostise erinevustest põhjustatud erinev fosfaatide lahustumisvõime.

Joonis 3. Uuringus kasutatud neutraalsete ja nõrgalt happeliste muldade (pHKCl>5,6) suhteline
jaotus fosfori väetistarbe klassidesse AL, M3 ja DL meetodite gradatsioonide järgi, n=67
Kokkuvõte ja järeldused

Taimedele omastatava fosfori määramiseks kasutatakse tänapäevalt valdavalt kahte meetodit, ICP-OES ja klassikalist spektrofotomeetrilist määramist. Viimaste aastate jooksul
on lisandunud MP-AES (mikrolaineplasma-aatomemissioon spektromeetria). Teatud
nihe nende meetodite vahel on tingitud määramise erinevast põhimõttest. Spektromeetriliselt määratakse ainult fosfaatiooni (PO43-) sisaldus, plasma meetoditel aga kogu lahuses olev P aatomite hulk. Kuna ekstraktsiooni käigus lahustuvad fosforit sisaldavad
orgaanilised ühendid, siis plasma meetodil määratuna on mulla fosfori sisaldused natuke
kõrgemad kui spektrofotomeetriliselt. Antud töös on DL meetodi fosfori sisaldus määratud spektrofotomeetriliselt, nii AL kui ka M3 meetodi puhul aga mikrolaine-plasma
aatom-emissioonmeetodil (MP-AES). Erinevate meetodite kasutamise tingis DL meetodi
ekstraheerimislahuse keemiline koostis, mis ei võimaldanud MP-AES kasutamist fosfori
sisalduse määramisel. Kuna oluline osa mullaproovidest AL meetodi järgi kuulub suureja M3 meetodi järgi väikese väetustarbega klassi ning mõlemal juhul kasutati MP-AES-i,
siis ei saa kattuvus olla põhjustatud instrumentaalsest analüüsist. Töös ilmnenud ühtede
ja samade muldade kuulumine väga erinevatesse väetustarbe klassidesse sõltuvalt meeto-
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dist saab olla põhjustatud ekstraheerimisvõime erinevustest ja sõltuvusest pH-st.
Antud töö tulemusel selgus, et erinevaid P määramise meetodeid ja Eesti jaoks väljatöötatud gradatsioone kasutades on võimalik saada sisuliselt väga erinevaid ja vastukäivaid tulemusi. Kuna antud uurimuse eesmärk oli võrrelda muldade jaotust väetistarbe
klassidesse, siis ei uuritud selle töö raames jaotuse erinevust põhjustavaid tegureid ning
seetõttu ei ole veel selge, millest sellised ebamõistlikud kattuvused jaotuste vahel on
põhjustatud. Saadud tulemuste põhjal ilmneb, et ebamõistlikud kattuvused ilmnevad happeliste muldade rühmas. Nõrgalt happeliste ja neutraalsete muldade hulgas sellist kattumist ei esinenud. Kindlasti tuleb jätkata uuringuid selliste häirete algpõhjuste leidmiseks
ning nende mõjude likvideerimiseks.
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Erinevate viljelusviiside pikaajalise kasutamise mõju mulla
toitainete sisaldusele
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Abstract. Alaru, M., Luik, A., Eremeev, V., Talgre, L., Loit, E. 2018. Influence of long-term cultivation of
different crop production systems on soil quality. – Agronomy 2018.

In 2008, long-term five field crop rotation experiments comparing organic and conventional growing systems were established at the Estonian University of Life Sciences
(58°22’N, 26°40’E) on Stagnic Luvisol soil (sandy loam surface texture, C 1.38%, and
N 0.13%, pHKCl 6.0). During five-year crop rotation period five different crops followed each other in the order: barley (Hordeum vulgare L.) with undersown red clover,
red clover (Trifolium pratense L.), winter wheat (Triticum aestivum L.), pea (Pisum
sativum L.), potato (Solanum tuberosum L.). Three organic and four conventional N
treatments were compared. The organic treatments were a control, one with catch crops and one with addition of fully composted cattle manure at a rate of 40 t ha−1. The
four conventional farming systems differed in the amounts of mineral fertilisers used
as follows: N0P0K0 (control), N50P25K95, N100P25K95, N150P25K95. The data in
the present study concerned the period 2008–2017, i.e. two crop cycle periods. The
effect of the treatments on the soil N, P and K content were assessed.
The content of vital macronutrients (N, P, K) in the soil has decreased in organic and
convetional cropping system treatments during last 10 years. The loss of nitrogen and
phosphorous was the lowest in organic system treatment where winter cover crops
were used and manure was applied three times during a cropping season. Based on
the nutrients mentioned the organic system enabled to save more of the soil fertility
compared to the conventional system. The content of potassium decreased in all treatments. In order to limit the decrease of potassium content to a critically low level, the
amount of potassium applied should be increased. It is recommended to use fertilizers
based on the natural minerals allowed in organic agriculture and increase the amount
of potassium applied to potato in conventional agriculture.
Keywords: organic and conventional farming, soil, Nitrogen, phosphorus, potassium

Sissejuhatus

Watson jt (2002) on öelnud, et kõigi põllumajanduses kasutatavate viljelusviiside produktiivsus sõltub peamiselt mulla viljakusest. Kui võrrelda omavahel mahe- ja tavaviljelusviisi, siis näeme, et tavapärases põllumajanduses kasutatakse sageli lühiajalisi lahendusi (näiteks mineraalsete väetiste ja herbitsiidide kasutamine). Mahepõllumajanduslikus
süsteemis kasutatakse seevastu strateegiliselt erinevat lähenemisviisi, mis tugineb pikaajalistele lahendustele (ennetav, mitte reaktiivne) (Watson et al., 2002). Näiteks on maheviljeluses väga oluline õigete kultuuride valik külvikorda ja nende järjestus selles, et
tagada kontroll toitainete ringluse ja säilimise üle mullas ning umbrohtude, kahjurite ja
haiguste tõrje üle (Stockdale et al., 2001). Kui võrrelda tava- ja maheviljelusviisi, siis nn
tavaviljeluse korral väetatakse taime, et saada võimalikult suur saak, aga maheviljeluse korral püütakse parandada mulla viljakust, tema bioloogilisi, keemilisi ja füüsikalisi
omadusi (Baldwin, 2006).
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Antud artiklis hinnatakse muutusi taimede põhitoiteelementide N, P ja K sisaldustes
mullas, kus 10 aasta jooksul on kasutatud kas mahe- või tavaviljelust.
Materjal ja metoodika

Pikaajaline põldkatse mahe- ja tavaviljelusviisi võrdluseks on rajatud 2008. aastal Eesti
Maaülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli Eerika katsepõllule (58°22’N,
26°40’E), kus muld on Stagnic Luvisol (liivsavi lõimisega, C 1.38%, N 0.13%, pHKCl
6.0). Katses kasutatakse 5-väljalist külvikorda, kus kultuuride järjestus on: oder (Hordeum vulgare L.) punase ristiku allakülviga, punane ristik (Trifolium pratense L.), talinisu (Triticum aestivum L.), hernes (Pisum sativum L.), kartul (Solanum tuberosum L.).
Artiklis käsitletakse perioodi 2008–2017 e külvikorra kahte rotatsiooni.
Külvikorras olevaid kultuure väetatakse mahesüsteemis orgaaniliste ja tavasüsteemis
mineraalsete väetistega. Mahesüsteemis on kolm väetisvarianti – M0 (mahe kontroll),
kus ainsaks lämmastiku allikaks on külvikorras kasvatatavad õhulämmastikku siduvad
liblikõielised (hernes ja ristik, mille maapealne biomass küntakse mulda), M1 (lisaks
külvikorras olevatele liblikõielistele ka talvised vahekultuurid; nende poolt kogutud toitained viiakse mulda kevadel külvieelse künniga) ja M2 (külvikorras olevad liblikõielised + talvised vahekultuurid + kevadel pealtväetisena komposteerinud veisesõnnik).
Komposteerinud veisesõnnikut antakse külvikorra jooksul kolm korda (kartulile, odrale
ja talinisule) kokku 40 t ha–1, st 10 aasta jooksul kokku 80 t ha–1. Keemiliste analüüside
tulemuste järgi on mahesüsteemi variandis M2 sõnnikuga 10 aasta jooksul mulda viidud
üldlämmastiku kogus aastate keskmisena 460±38 kg N ha-1, fosfori ja kaaliumi puhul
120±14 kg P ha–1 ja 340±22 kg K ha–1. Talviste vahekultuuridena on 10 aasta jooksul
kasvatatud talinisu, kartuli ja herne järel vastavalt raiheina (Lolium perenne L.), talirukist
(Secale cereale L.) ja talirapsi (Brassica napus ssp. oleifera var. biennis).
Tavasüsteemis on neli väetisvarianti – N0 (kontroll, N0P0K0), N1 (N40-50P25K95), N2
(N80-100P25K95) ja N3 (N120-150P25K95). Variantides N1, N2 ja N3 anti odrale ja talinisule
vastavalt 40, 80 ja 120 ning 50, 100 ja 150 kg N ha–1. Herne puhul oli väetamisrežiim
tavasüsteemis kontrollvariandil N0P0K0, väetatud variantidel aga N20P25K95 ja ristikut ei
väetatud e väetamisrežiim oli N0P0K0. 10 aasta jooksul on seega väetisvariandid N1, N2
ja N3 saanud mineraalset lämmastikku vastavalt 320, 600 ja 880 kg N ha–1; fosforit ja
kaaliumi on tavasüsteemi väetatud variandid saanud kokku vastavalt 200 kg P ha–1 ja 760
kg K ha–1. Katselapi suurus oli 60 m2 ja kõik variandid olid neljas korduses.
Maa künti 20 cm sügavuselt. Tavasüsteemis kasutati pestitsiide umbrohtude, haiguste ja putukate tõrjeks 1–4 korda vastavalt vajadusele, mahesüsteemis kasutati umbrohu
tõrjeks kevadist äestamist.
Mulla proovid võeti igal aastal aprilli keskel 0‒25cm sügavuselt ja õhukuivad proovid sõeluti läbi 2-mm sõela. Mulla ja sõnniku proovidest määrati ammooniumlaktaat
meetodil (edaspidi AL meetodil) (Egner et al., 1960) taimele omastatava fosfori- ja kaaliumisisaldus ning CNS elementaaranalüsaatoril (ELEMENTAR, Hanau, Germany) üldlämmastiku sisaldus.
Ilmastikuolud 10aasta jooksul on olnud erinevad ja seetõttu kultuuride saagikust oluliselt mõjutanud. Statistilisest analüüsist selgus, et 5-väljalise külvikorra kahe rotatsiooni
jooksul üksikud kultuurid ei mõjutanud mullas olevate toitainete hulka usutavalt, küll
aga mõjutasid seda erinevate aastate sademete kogus ja temperatuurid ning kasutatud vil-
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jelussüsteem. Seetõttu käsitletakse antud katset kahefaktorilisena, kus vaadeldakse aastate ja väetisvariantide mõju mulla toitainete sisaldusele külvikorra keskmisena. Toitainete
sisladuses toimunud muutusi mullas hinnati lineaarse mudeli alusel. Erinevuse usutavuse
tõenäosust hinnati 95% nivool.
Tulemused ja arutelu

Antud katses mõjutas taimedele vajalike makroelementide N, P ja K sisaldusi mullas
suurel määral nii ilmastik kui ka viljelussüsteem. Mahe- ja tavasüsteemis on kasutuses
erinevad väetised, mille toitainete kättesaadavuse kiirus taimedele on erinev. Nii ilmastik
kui ka viljelussüsteem mõjutavad saagikust ja selle kaudu mullast äraviidavate toitainete
hulka.
Uuritava perioodi (aastad 2008‒2017) jooksul on kolme taimedele olulise makroelemendi (N, P, K) sisaldused nii mahe- kui ka tavasüsteemi kõikide variantide mullas vähenenud (tabel 1).
Mulla lämmastikusisaldust (%) mõjutas ilmastik ja viljelussüsteem vastavalt 34 ja
15% ulatuses. Katse alguses kõikus lämmastikusisaldus mullas mahe- ja tavasüsteemi
variantidel vastavalt 0,14‒0,15 ja 0,13‒0,14% vahel. Aastaks 2017 oli lämmastikusisaldus vähenenud mõlema viljelussüsteemi kontrollvariandil (M0 ja N0; vastavalt 25
ja 34%) ning tavasüsteemi variantidel, mida väetati suurema N normiga (80–150 kg N
ha‒1), kus lämmastikusisaldus vähenes 28‒30%. Kõige väiksem oli lämmastikusisalduse
vähenemine sõnniku ja vahekultuuridega mahesüsteemi variandi mullas (M2), kus 10
aasta jooksul vähenes lämmastikusisaldus 16% (joonis 1). Suurem kadu tavasüsteemi
mullas oli tingitud ilmselt suuremast saagikuse tasemest, mistõttu tavasüsteemi variantide mullast äraviidava lämmastiku kogus oli ka suurem. Antud katses olid kultuuride
saagid külvikorra I rotatsioonil tavasüsteemi väetatud variantidel sõltuvalt ilmaoludest
25‒34% suuremad kui mahesüsteemi variantidel. Teisest küljest selgus ka, et taimed
omastasid suuremate lämmastikunormidega variantidelt 47‒50% kogu antavast lämmastiku kogusest (Alaru et al., 2014). Ülejäänud lämmastik sõltuvalt ilmastikust kas lendus
või leostus. Mahesüsteemis oli mullast äraviidava lämmastiku kogus väiksem, sest lisaks madalamale saagitasemele kasvatati siin ka talviseid vahekultuure, mis takistasid
talveperioodil lämmastiku leostumist. Kuna lämmastikukadu mullast oli mahesüsteemi
variantidel väiksem kui tavasüsteemi variantidel, siis lämmastikusisalduse osas oli maheviljeluse süsteem mullaviljakust säästvam kui tavaviljeluse süsteem.
Mulla fosforisisaldust (mg kg–1) mõjutas nii ilmastik kui ka viljelussüsteem usutaval määral (ilmastik 15% ja viljelussüsteem 4% ulatuses). Katse alguses aastal 2008 oli
katsevariantide fosforisisaldus 102‒125 mg P 1 kg mulla kohta ja nende muldade fosforväetise vajadus oli väga väike, va tavasüsteemi N3 variant (Väetamise…, 2014). Nagu
lämmastikusisaldus nii ka fosforisisaldus mullas vähenes 10 aasta jooksul kõigil katses
olnud variantidel (tabel 1). Tulemustest selgus, et kõige suurem oli fosforikadu tavasüsteemi kontrollvariandil, e 27%. Mahesüsteemi kontrollvariandi mullas oli fosforikadu ca
kaks korda väiksem, e 14%. See võis olla tingitud sellest, et viljelussüsteemide kontrollvariandid erinesid üksnes selle poolest, et tavasüsteemis pritsitakse külvikorra kultuure
mitmesuguste pestitsiididega. Tulemuseks olid suuremad saagid N0 variandis võrreldes
M0 variandiga ja saadud suuremate saakidega eemaldati mullast ka suurem kogus fosforit. Aastaks 2017 oli M0, M1 ja N0 variandi muldade fosforväetise vajadus muutunud
väga väiksest väikseks (Väetamise…, 2014). Kõige vähem eemaldati mullast fosforit
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mahesüsteemis M2 (sõnnik + talvine vahekultuur) ja tavasüsteemis N3 (suurima N normiga) variandi mullast, vastavalt -3 ja -1% 1 kg mulla kohta uuritud perioodi jooksul
(joonis 2, P). Mulla fosforisisalduse osas oli viimati nimetatud variantide väetamisrežiim
enam-vähem taimede vajadusi rahuldav ja jätkusuutlik.
Suhteliselt kõige enam vähenes antud katses 10 aasta jooksul variantide mullas kaaliumisisaldus (tabel 1; joonis 2, K). Nii ilmastiku kui ka viljelussüsteemi mõju mulla
kaaliumisisaldusele oli usutav (ilmastiku mõju oli 44% ja viljelussüsteemi mõju 9% ulatuses). 2018. a. oli kaaliumisisaldus kõigi katses olnud variantide muldades suhteliselt
kõrge (172‒189 mg K 1 kg mulla kohta) ja nende kaaliumväetise tarve väike (Väetamise…, 2014). Aastaks 2017 oli kaaliumisisaldus vähenenud kõigil variantidel tasemeni,
kus kaaliumväetise tarbe klass oli tõusnud tasemele ’keskmine’ (Väetamise…, 2014).
Aastate 2008‒2017 jooksul vähenes mahe- ja tavasüsteemi kontrollvairantide mulla kaaliumisisaldus vastavalt 43 ja 46% 1 kg mulla kohta.
Tabel 1. Lämmastikusisalduse (%), liikuva kaaliumi ja fosforisisalduse (mg kg–1) muutus
katsevariantide mullas 5-väljalise külvikorra kahe rotatsiooni jooksul (2008–2017)
Katsevariant

2008. aasta

M0*
M1
M2
N0
N1
N2
N3

0,15
0,11
0,15
0,12
0,14
0,12
0,13
0,09
0,13
0,10
0,14
0,10
0,13
0,09
P sisaldus mullas, mg kg–1 (AL meetod)
118
101
117
101
110
107
121
89
123
111
125
107
102
101
K sisaldus mullas, mg kg–1 (AL meetod)
175
100
175
101
175
113
172
94
183
144
189
130
179
115

M0
M1
M2
N0
N1
N2
N3
M0
M1
M2
N0
N1
N2
N3

2017. aasta

N sisaldus mullas, (%)

Toitainete sisalduse muutus
-0,04 ***
-0,03 **
-0,02 **
-0,04 ***
-0,03 ***
-0,04 ***
-0,04 ***
-17 **
-16 **
-3
-32 ***
-12 *
-18 **
-1
-75 ***
-74 ***
-62 ***
-78 ***
-39**
-59 **
-64 **

*M0 ja N0 – vastavalt mahe- ja tavasüsteemi kontrollvariant; M1 – mahesüsteemis talviste vahekultuuridega variant; M2 – mahesüsteemis talviste vahekultuuridega ja sõnnikuga väetatud
variant; N1, N2 ja N3 – tavasüsteemis mineraalset lämmastikku vastavalt 40‒50, 80‒100 ja
100‒150 kg N ha–1 saanud variant.
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Joonis 1. Lämmastikusisalduse (%) dünaamika mullas M0, M2, N0 ja N3 variantidel aastatel
2008–2017
M0 ja N0 – vastavalt mahe- ja tavasüsteemi kontrollvariant; M2 – mahesüsteemis talviste vahekultuuridega ja sõnnikuga väetatud variant; N3 – tavasüsteemis mineraalset lämmastikku 150
kg N ha–1 saanud variant.

Katsest selgus, et ei tava- ega ka mahesüsteemis kasutatud väetamisrežiimid ei rahuldanud antud külvikorras kultuuride kaaliumivajadust ja taimed hakkasid kasutama
mullavarusid. Et vältida edaspidist kaaliumisisalduse vähenemist mullas, peaks mulda
viidava kaaliumi kogust suurendama või sealt eemaldatava oma vähendama. Eelnevatest
uuringutest on selgunud, et kartul külvikorras võrreldes teiste kultuuridega on üks suuremaid kaaliumitarbijaid (Tein et al., 2014) ja kartulisaagiga viiakse mullast ära kõige
enam antud toitelelementi. Olukorra parandamiseks mahesüsteemis võib soovitada kasutada looduslikel mineraalidel põhinevaid mahepõllumajanduses lubatud väetisi (Kaaliumi mineraalid, 2017).
Tavasüsteemis peaks kaaliumväetise kogust ilmselt suurendama, seda eelkõige kartulile külvikorras.
Järeldused

Taimedele oluliste makrotoiteelementide (N, P, K) sisaldused mullas on 10 aasta jooksul nii mahe- kui ka tavasüsteemi kõigi variantide mullas vähenenud. Lämmastikukadu
mullast oli mahesüsteemi variantidel väiksem kui tavasüsteemi variantidel, seega mulla
lämmastikusisalduse järgi oli maheviljeluse süsteem mullaviljakust säästvam kui tavaviljeluse süsteem.

Erinevate viljelusviiside pikaajalise kasutamise mõju mulla toitainete sisaldusele
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Joonis 2. Fosfori- (P) ja kaaliumisisalduse (K) dünaamika mullas M0, M2, N0 ja N3 variantidel
2008–2017
M0 ja N0 – vastavalt mahe- ja tavasüsteemi kontrollvariant; M2 – mahesüsteemis talviste vahekultuuridega ja sõnnikuga väetatud variant; N3 – tavasüsteemis mineraalset lämmastikku 150
kg N ha–1 saanud variant.
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Mulla fosforisisalduse taset hoidev oli mahesüsteemis väetamisvariant, kus kasvatati
talvisMulla fosforisisalduse taset hoidev oli mahesüsteemis väetamisvariant, kus kasvatati talviseid vahekultuure ja külvikorra jooksul väetati taimi kolm korda sõnnikuga
ning tavasüsteemis maksimaalses koguses lämmastikku saav variant. Kaaliumisisaldus
vähenes kõigi katses olnud variantide mullas. Et kaaliumisisaldus ei väheneks kriitilise
piirini, peab mulda viidava kaaliumi kogust suurendama – mahesüsteemis on soovitav
kasutada looduslikel mineraalidel põhinevaid mahepõllumajanduses lubatud väetisi ja
tavasüsteemis suurendada näiteks kartulile antava K kogust. Võimalik on ka muuta külvikorras kasvatatavaid kultuure.
Tänuavaldused

Uurimustöö viidi läbi ERA NET Core organic FertilCrop ja Eesti Maaülikooli baasfinantseerimise projekti 8–2/T13001PKTM ning Eesti Haridus- ning Teadusministeeriumi
uurimistoetuse IUT36-2 abil.
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Abstract. Eremeev, V., Talgre, L., Alaru, M., Kuht, J., Loit, E., Luik, A. 2018. The effect of crop production
system on the potato yield, quality and soil nutrient content. – Agronomy 2018.

The experiments were carried out in the Eerika test site of Rõhu experimental station
of Institute of agricultural and environmental sciences, Estonian University of Life
Sciences in 2012–2016. There were 5 succeeding crops in rotation: red clover, winter
wheat, pea, potato and barley undersown with red clover. Four cropping systems were
studied. The objective of present research was to investigate the effect of cropping
systems on the yield components of potato and on the quality parameters of tubers.
Another target was to study the effect of potato cropping systems on the soil nutrient
content.
The results of the 5 year study revealed that the cropping systems did not have any
significant effect on the formation of potato yield components and the quality parameters
of the tubers. It was concluded that soil nutrient content is of vital importance in potato
cultivation because the crop harvest leaves the soil depleted of nutrients. By cultivating
the potato in an organic field the soil potassium content was decreased by 15%. It
was also observed that the content of magnesium was limited after potato harvest. In
order to compensate for the nutrient deficiency winter cover crops with high K and
Mg binding properties and deep root systems should be used according to the specific
cultivation site.

Keywords: cropping systems, quality parameters, yield components, soil nutrient content

Sissejuhatus

Kartul on läbi aegade olnud eestlaste toidulaual olulisel kohal (Eremeev et al., 2012).
Nagu kõigi teistegi kultuuride puhul, tuleb ka kartuli kvaliteetse ja kõrge saagi saamiseks rakendada kompleksselt erinevaid agrotehnilisi võtteid. Lisaks reaalselt saadavale
toodangule on kartul külvikorras teistele kultuuridele sobiv eelvili ning umbrohtumust
vähendav kultuur (Eremeev, 2000). Kuid kartulikasvatuses säilib oht, et muld kurnatakse
liialt ära, kui lisaks väetistele ei kasutata külvikorras vahekultuure, liblikõielisi ja sõnnikut (Tein et al., 2014).
Võrreldes varasema ajaga, on kartuli kasvupind Eestis iga aastaga vähenenud (ESA,
2016). Mahepõllumajanduslikult kasvatatava kartuli pind on Eestis 2012–2016 aastatel püsinud suhteliselt stabiilsena, kuid nõudlus kodumaise mahekartuli osas on suur
(Mahepõllumajanduslik taimekasvatus, 2016). Samas ei ole seni veel piisavalt andmeid
selle kohta, kas põhiliselt vaid mulla toitainevarudel ja haljasväetistaimedel baseeruv
majandamine on piisavalt jätkusuutlik. Kuna paljudes mahetaludes puudub loomakasvatus, võib toimuda mulla väljakurnamine (Järvan et al., 2014). Sõnniku puudumise korral
tuleb kasutada võimalusi haljasväetiskultuuride kasvatamiseks. Üheks selliseks võtteks
on maheviljeluslikus külvikorras vahekultuuride kasvatamine. Põhikultuuri kasvuaja va-
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hepealsel ajal vahekultuurid kaitsevad ja rikastavad mulda toitainetega ning suruvad alla
umbrohtumust (Fageria et al., 2005).
Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida, kuidas erinevad viljelusviisid mõjutavad
mugulate saaki ja saagi kvaliteeti. Samuti oli eesmärgiks uurida, kuidas erinevate
viljelusviisidega kartuli kasvatamine mõjutab mulla toitainete sisaldust.
Materjal ja metoodika

Põldkatsed viidi läbi aastatel 2012–2016 Eesti Maaülikooli Põllumajanduse- ja keskkonnainstituudi Rõhu katsejaama Eerika katsepõldudel. Külvikorras oli viis üksteisele järgnevat põllukultuuri: punane ristik, talinisu, hernes, kartul ja oder punase ristiku allakülviga. Katses uuriti nelja erinevat viljelussüsteemi. Tavaviljeluses üks süsteem (Tava 0) kus
ei kasutatud mineraalväetisi, kuid kasutati pestitsiide. Maheviljeluses oli kolm erinevat
viljelusviisi – talviste vahekultuurideta viljelussüsteem (Mahe 0), mis järgib ainult külvikorda; talviste vahekultuuridega viljelussüsteem (Mahe I) ning talviste vahekultuuride
ja komposteeritud veisesõnnikuga (kevadel teraviljadele 10 t ha-1, kartulile 20 t ha-1) viljelussüsteem (Mahe II). Mahe I ja Mahe II süsteemides külvati vahekultuuridena pärast
talinisu koristust rukki ja talirapsi segu, pärast hernest taliraps ning pärast kartulit rukis.
Katsed tehti varajase kartulisordiga ’Maret’, mugulate vaheline kaugus vaos oli 25 cm
ja vagude vaheline laius 70 cm. Seemnemugulateks kasutati mugulaid, millede läbimõõt
oli 35–55 cm. Kartuli kogusaagi leidmiseks kaaluti kohe pärast koristust 15-ne järjestikku paikneva taime mugulad. Arvutuslikult leiti ühe taime mugulate mass, arv ja ühe
mugula keskmine mass. Mugulate tärklisesisaldus määrati Parovi kaaludega (Viileberg,
1976). Tärklise saagi arvutamisel võeti aluseks mugulate tärklisesisaldus ja kogusaak.
Mullaproovid võeti kevadel enne mullaharimistööde algust aprilli lõpus 20 cm sügavuselt. Mulla toiteelementide sisaldus (P, K, Ca ja Mg) määrati AL meetodil (Soil Survey
Laboratory Staff, 1996).
Katsed viidi läbi neljas korduses ja iga katselapi suurus oli 60 m2. Katseala mullastik oli näivleetunud (Stagnic Luvisol WRB 2002 klassifikatsiooni järgi (Deckers et al.,
2002), lõimis kerge liivsavi ja huumuskihi tüsedus 27–30 cm (Reintam, Köster, 2006).
Katseandmed töödeldi kasutades andmetöötlusprogrammi Statistica 12 (Tukey HSD
test) (Statsoft, 2005). Statistiliselt usutavad erinevused (p < 0,05) variantide vahel on
märgitud erinevate tähtedega. Katse tulemused on esitatud viie aasta (2012–2016) keskmistena.
Tulemused ja arutelu

Ilmastikutingimused 2012. aastal olid kartulikasvuks soodsad ja kõik maheviljeluse variandid andsid kõrge saagi – üle 30 t ha-1 mugulaid, teistel katseaastatel jäi saagitase
vahemikku 17,9–28,8 t ha-1 (tabel 1). 2015–2016 aastal lööbis varakult lehemädanik ja
kasvuperiood mahesüsteemides jäi lühikeseks. Tavasüsteemis kasutati lehemädaniku tõrjeks fungitsiide ja see tagas ka mõnevõrra suurema saagi.
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Tabel 1. Kartuli mugulasaak (t ha-1) sõltuvalt viljelussüsteemist
Viljelusviis
Tava 0

2012

30,2 ±1,9
a

*

2013

2015

2016

22,5 ±1,8

28,8 ±1,6

28,5a±2,5

21,2a±0,4

24,0a±1,0

22,8a±2,1

25,3a±4,1

36,7b±2,5

18,2a±0,7

Mahe II

32,4ab±1,4

21,3a±1,2

35,8ab±2,3

2014

17,9 ±2,2
a

Mahe 0
Mahe I

Kasvuaasta
a

22,3a±2,1

21,0a±1,2

a

22,1a±3,5
23,2a±0,6

24,6a±0,9
26,3a±2,6

Erinevad tähed samas veerus tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Tukey HSD test, p < 0,05),
* ± standardviga

Katseaastate keskmisena ei mõjutanud viljelussüsteem usutavalt kartuli mugulate
arvu taime kohta ja mugula keskmist massi, kuid esines tendents, et maheviljeluses on
mugulaid rohkem ja need on väiksemad (tabel 2). Varasemad uuringud on näidanud, et
kartuli mugulate arvu ja mugulate moodustumise kiirust mõjutavad peamiselt klimaatilised tingimused: päevapikkus, sademete jaotumine kasvuperioodi lõikes ning öised temperatuurid (Eremeev et al, 2003).
Kartulimugulate tärklisesisaldus võib olla väga erinev ka sama sordi piires, kuid peamiselt sõltub kasvatatavast sordist, mugula küpsusest, kasvukohast, valguse intensiivsusest ja mulla veega varustatusest kasvuajal (Koppel, 1995; Tsahkna, Tähtjärv, 2007).
Antud katses kartuli tärklisesisaldus, tärklise saak ja ka nitraatide sisaldus ei sõltunud
2012–2016 aastate keskmisena viljelussüsteemist (tabel 2). Seda kinnitavad ka varasemad uuringud, kuid seejuures on välja toodud, et ilmastiku poolest kartulile soodsatel
aastatel on maheviljeluses kasvatatud kartuli kuivaine ja tärklise sisaldus madalam kui
tavaviljeluses kasvanud kartulil (Tein et al., 2014)
Tabel 2. Kartuli kvaliteedinäitajad sõltuvalt viljelussüsteemist 2012–2016 aastate
keskmisena
Viljelusviis

Mugulate arv
taimel, tk

Tava 0

9.9a±0.5*

Mahe I

10.2a±0.5

Mahe 0
Mahe II

Mugula
keskmine
mass, g
49.8a±2.6

18.4a±0.4

4.7a±0.3

Nitraatidesisaldus, mg
kg-1
15.7a±2.3

48.2a±2.0

18.8a±0.4

4.9a±0.3

13.3a±2.4

10.2a±0.5

46.0a±2.3

10.1a±0.4

47.1a±2.3

Tärklisesisaldus, %

18.8a±0.5

18.2a±0.3

Tärklisesaak, t ha-1

4.7a±0.4

4.5a±0.2

17.3a±3.9

15.7a±2.8

Erinevad tähed samas veerus tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Tukey HSD test, p < 0,05),
* ± standardviga

Kartul nõuab oma elutegevuseks palju toitaineid ja seetõttu tuleks olulist tähelepanu
pöörata mulla kvaliteedile, sest mugulatega viiakse mullast ära palju toitaineid. Kartuli
kasvatamine antud katses ei mõjutanud usutavalt mulla fosforisisaldust (tabel 3). Tein
et al., (2014) varasemad uuringud on näidanud, et kui mullas on fosforisisaldus kõrge ja
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antakse lisaks ka sõnnikut, võib mahekartulikasvatus isegi suurendada fosfori kontsentratsiooni mullas. Mulla kaltsiumisisaldus tõusis pärast kartulit mõlemas maheviljeluse
(Mahe I ja II) variandis, vastavalt 151,8 ja 102,7 mg kg-1 võrra. Katsetes ilmnes pärast
kartulit tendents mulla magneesiumisisalduse vähenemisele. Kartul on suure kaaliumi
nõudlusega kultuur (White et al., 2007). Mulla kaaliumisisaldus vähenes usutavalt kõikide maheviljelusviisi variantide mullas keskmiselt 20 mg kg-1 (15%) ja tavasüsteemis
10% võrra.
Tabel 3. Kartuli kasvatamise mõju fosfori (P), kaaliumi (K), kaltsiumi (Ca) ja magneesiumi
(Mg) sisaldusele mullas 2012–2016 aastate keskmisena
Viljelusviis
Tava 0

Mahe 0

Mahe I

Mahe II
Tava 0

Mahe 0

Mahe I

Mahe II

P (mg kg-1)

Enne kartulit
95,4a1±4,52

115,1a±7,4

109,4a±6,3

K (mg kg-1)

Ca (mg kg-1)

Mg (mg kg-1)

111,3a±5,2

1117,9a±57,1

107,4a±6,3

127,2a2±7,4

1431,3b±72,2

185,1b±19,3

1465,0b±97,1

201,1b±18,8

126,2a±7,1

1416,8b±74,6

95,6a±4,7

100,5a±2,7

1268,4a±47,8

102,5a±6,8

114,5a±7,2

106,0a*±5,8

1568,6b±64,6

181,8b±20,8

107,0a±5,4

Pärast kartulit
112,0a±7,6

108,2a±4,4

134,0a±4,3

106,8a*±6,4

113,7a*±2,9

1467,6ab±58,1

1567,7b±50,7

186,8b±16,5

164,8ab±19,9

188,9b±21,6

Erinevad tähed samas veerus tähistavad statistiliselt olulist erinevust (Tukey HSD test, p < 0,05),
± standardviga. * - näitab usutavat näitajate erinevust (Tukey HSD test, p < 0.05) enne ja pärast
kartuli kasvatamist
12

Sellist suurt kogust kaaliumi saab tagastada ainult mineraalväetiste või suure koguse sõnnikuga. Mahetootmises, kus sõnnikut ei ole piisavalt, langeb mulla kaaliumisisaldus kartulikasvatamise järel oluliselt. Osaliselt aitab seda kompenseerida mulda küntud
kartuli- ja umbrohujäätmete lagunemisel vabanev kaalium. Ka koristusjärgselt külvatud
vahekultuurid võimaldavad oma sügavale ulatuva juurestikuga siduda kaaliumit mulla
sügavamatest osadest. Olenevalt kasvukoha tingimustest ja külvikorrast, on võimalik valida külvikorda sobivamaid talviseid vahekultuure, mis paremini seovad K ja Mg, näiteks
keerispea, sinep, kesaredis jm. (Toom et al., 2017). Maheviljeluses võiks kasutada veel
teisi lubatud meetmeid kartulisaagiga põllult eemaldatud K ja Mg kompenseerimiseks.
Näiteks võib kasutada looduslikel mineraalidel põhinevaid mahepõllumajanduses lubatud väetisi (Kaaliumi mineraalid, 2017). Need sobivad hästi kartuli väetamiseks, sest
nende kloorisisaldus on madal ja pH neutraalne. Mõned neist sisaldavad ka MgO ja
sobivad seega ka magneesiumi defitsiidi vältimiseks.
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Järeldused

Viie katseaasta (2012–2016) keskmised tulemused näitavad, et viljelussüsteem ei
mõjutanud usutavalt kartuli saagistruktuuri elementide kujunemist ja ka saagi kvaliteeti.
Katse näitas, et kartulikasvatuses tuleb pöörata suurt tähelepanu mulla toitainete sisaldusele, sest kartuli saagiga viiakse põllult ära suures koguses toitaineid. Kartuli kasvatamine mahepõllul vähendas mulla kaaliumisisaldust 15% võrra. Ilmnes ka tendents,
et kartulisaagiga eemaldati mullast magneesiumi. Kaaliumipuuduse kompenseerimiseks
tuleks, lähtuvalt kasvukoha tingimustest, kasutada K ja Mg hästi siduvaid ja sügavale
mulda tungiva juurekavaga talviseid vahekultuure.
Tänuavaldused

Artikkel on valminud ERA-NET Core organic projekti FertilCrop, Eesti Maaülikooli
baasfinantseerimise projekti 8-2/T13001PKTM ja “Institutsionaalne uurimistoetus”
projekti IUT36-2 toel.
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Abstract. Meripõld, H., Tamm, S., Tamm, S., Tamm, U., Võsa, T., Edesi, L., Lillak, R. 2018.
Agrotechnological measures in hybrid lucerne and fodder galega seed production. –
Agronomy 2018.
At the present time fodder galega (Galega orientalis Lam.) is a well-known new fodder crop in
Estonia, which has found a certain place among other legume fodder crops. Different sowing
rate, row spacing, optimal and reasonable mixtures of herbicides were investigated for seed
production in Estonian hybrid lucerne (Medicago varia Mart.) varieties ‘Juurlu’ and fodder
galega ‘Gale’. The control of dicotyledonous weeds with herbicides is well-justified in the year of
sowing. However, the control of weeds in the years of seed production diminish the expenditures
for seed harvesting, drying and cleaning. The control of couch-grass is necessary and gives good
results on the years of seed harvesting. The higher yield from lucerne ‘Juurlu’ was obtained with
sowing rate of 2.0 kg ha–1. The average seed yield of lucerne was 271 kg ha–1 and fodder galega
225 kg ha–1. Herbicide/desiccant Basta 150 SL (glufosinate-ammonium) at a rate of 1.0 l ha–1 was
used before harvesting of seed from fodder galega in order to remove the green parts of plants, to
favor uniform ripening and to diminish the losses in seed harvesting.
Keywords: fodder galega, lucern, seed production, , herbicides, sowing rate.

Sissejuhatus

Lutserniliikide ja -sortide seemnekasvatus on Eestis ebakindel. Saak kõigub aastati suurtes piirides, sõltudes eelkõige õitsemis- ja koristusaegsetest ilmastikutingimustest. Eestis
aretatud lutsernisortide potentsiaalne seemnesaagivõime on kõrge, ulatudes ilmastikuoludelt soodsail aastail 500–600 kg-ni hektarilt (Bender, 2000). PMK Kuusiku Katsekeskuse rähksel kamar-karbonaatmullal on hübriidlutsern ‘Karlu’ seemnesaak väiksema külvisenormi (3,0 kg ha–1) juures viie aasta keskmisena olnud 149 kg ha–1 (Meripõld, Tamm,
2011). Hübriidlutsern ’Karlu’ ja ’Juurlu’ on tõestanud oma väga head talvekindlust Soome põhjapiirkondades, laiuskraadidel 60°49 – N (Mela et al.,1996; Jolkkonen, 2013).
Ida-kitsehernes e. galeega (Galega orientalis Lam.) on väga püsiv ja kõrge saagivõimega. Kaheniitelisel kasutusel on ida-kitsehernes kõrgesaagiline – (7–10 t ha–1 kuivainet
(Raig et al., 2001) ja kõrge toiteväärtusega, kui esimene niide teha pungumise ajal või
õitsemise alguses. Ida-kitseherne sordi ‘Gale’ eeliseks on stabiilne seemnesaak. ja pikk
kasutuskestus. Rähksetel muldadel ja mittehappelistel saviliiv- ja liivsavi muldadel on
saadud viie aasta keskmisena stabiilseid seemnesaake – 253–357 kg ha–1. Ta on näidanud
üles head kohanemisvõimet ja talvekindlust isegi Jaapanis, Hokkaido saare mullastikulistes ja klimaatilistes tingimustes (laiuskraadidel 43°47 – N) (Iwabuchi et al., 2005).
Kuigi liblikõieliste seemnesaagi kujunemisel on määravaks faktoriks ilmastik, on
umbrohutõrjel siiski tähtis osa. Uurimistöö ülesandeks oli täpsustada hübriidlutserni
(Medicago varia Mart.) sordi ‘Juurlu’ ja ida-kitseherne ‘Gale’ (Galega orientalis Lam.)
seemnete tootmise agrotehnikat.
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Katsetes uuriti erineva külvisenormi, sobivate herbitsiidi segude mõju lutserni ja ida-kitseherne seemnesaagile. Katsed viidi läbi 2012. ja 2014. aastal rajatud ’Juurlu’ ja ’Gale’
seemnepõldudel. Seemnepõllud rajati Kuusikul tüüpilisele kamar-karbonaatmullale, mille
agrokeemilised näitajad olid järgmised: pHKCl 7,2 (ISO 10390), P- ja K-sisaldus vastavalt
124 ja 165 mg kg–1 (Mehlich III meetod). Lutsern ’Juurlu’ külvati juuli alguses puhaskülvis, laiarealiselt reavahega 60 cm. Külvisenorm oli 2,0 ja 4,0 kg ha–1. Ida-kitsehernes
’Gale’ külvati mais, puhaskülvis laiarealiselt reavahega 40 cm. Külvisenorm oli 6,0 ja 8,0
kg ha–1. Seemned töödeldi vahetult enne külvi mügarbakteriga. Katsed rajati 4 korduses,
koristuslapi suurus oli 66 m2. Umbrohutõrje tehti külviaastal lutserni ja galeega kahe-kolme pärislehe faasis, saagiaastal juuni alguses. Väetis P35 ja K90 kg ha-1 anti sügisel.
Herbitsiidide segud külviaastal:
Lutsernil:
1. Basagran (bentazone 480 g l1) 1,0 l ha–1 + Stomp (pendimethalin 330 g l-1) 1,5 l ha-1.
2. Basagran (bentazone 480 g l–1) 2,0 l ha–1.
Ida.kitsehernel:
1. Stomp (pendimethalin 330 g l–1) 1,5 l ha–1 + Butoxone (MCPB 400 g l-1) 1,5 l ha–1.
2. Basagran (bentazone 480 g l–1 ) 2,0 l ha–1.
Herbitsiidide segud saagiaastal:
Lutsernil:
1. Basagran (bentazone 480 g l-1) 2,0 l ha-1 + Stomp (pendimethalin 330 g/l)) 1,5 l ha-1 +
Agil (Propakvisafop 100 g l–1) 0,8 l ha–1.
Ida-kitsehernel:
Basagran (bentazone 480 g l–1) 1,5 l ha–1 + Butoxone (MCPB 400 g l–1) 1,5 l ha–1 + Agil
(Propakvisafop 100 g l–1) 1,0 l ha–1.
2014. aastal töödeldi seemnepõlde enne koristust haljasmassi kuivatamiseks ja seemnete ühtlasemaks valmimiseks kontaktse herbitsiid/desikant Basta 150 SL (Glufosinatammonium) 1,0 l ha–1.
Katseperioodi 2013–2016 ilmastik oli väga varieeruv. Liblikõieliste seemnekasvatusele mõjuvad positiivselt ennekõike kõrged ööpäevased temperatuurid ja päikesepaistelised päevad. 2013. aasta suvi oli liblikõieliste heintaimede seemnekasvatuseks soodne.
Õitsemise ja seemnete valmimise ajal oli temperatuur kõrgem ja sademeid pikaajalisest
keskmisest vähem. Sademeid esines 40,2 mm juunis ja 41,6 mm juulis. 2014. a. oli ebasoodne, eriti vihmane oli juuni – 96 mm (196% normist). Efektiivsete temperatuuride
summa ulatus koristusajaks 1277 ºC. 2015. aasta vegetatsiooniperiood oli liblikõieliste
seemnekasvatuseks väga soodne. Õitsemiseaeg juunis ja koristusaeg augustis olid sademetevaesed. Sademeid esines ainult juuni teisel poolel 32 mm ja augustis 44 mm. Juuli
oli aga sademeterohke, sadas 74,2 mm (82% normist). Efektiivsete temperatuuride summa ulatus augusti lõpuks 1257 ºC.
2016. aasta oli liblikõieliste seemnekasvatuseks eelnevast ebasoodsam. Aprilli ja maikuu ilmad olid keskmisest soojemad. Maikuu oli väga põuane, sademeid esines ainult
10,8 mm. Õitsemisaeg juunis ja koristusaeg augustis oli sademeterohke. Sademeid oli
juuni teisel poolel 79,4 mm, juulis 74,2 mm ja augustis 113 mm. August oli soe, efektiivsete temperatuuride summa ulatus augusti lõpuks 1615 ºC.
Seemnesaak koristati katsekombainiga Sampo 2010 ja seeme sorteeriti Petkus ja Kamas-Westrup laboratoorsete seemnepuhastusmasinatega. Katseandmed töödeldi statis-
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tiliselt dispersioonanalüüsi meetodil 95% usalduspiiri juures, kasutades andmetöötlusprogrammi AGROBASE 20TM (Fisheri LSD test).
Tulemused ja arutelu

Üheaastastest umbrohtudest domineerisid seemnepõldudel külviaastal valge hanemalts
(Chenopodium album L.), põldkannike (Viola arvensis Murray), harilik punand (Fumaria officinalis L.) ja mitmed ristõielised rohundid (Capsella bursa-pastoris L., Sinapis
arvensis L.). Esines veel nälghein (Spergula arvensis L.), vesihein (Stellaria media (L.)
Vill.), roomav madar (Galium aparine L.), kõrvikud (Galeopsis spp.) kesalill (Matricaria
indora L.) ning kollakas (Barbarea arcuata). Mitmeaastastest umbrohtudest esines põldja piimohakat (Cirsium arvense (L.) Scop., Sonchus arvensis L.).
Mõlema herbitsiidide segu efektiivsus oli lühiealiste umbrohtude tõrjel hea: Basagraniga segu hävitas paremini kesalille, Stomp aga põldkannikest. Vesiheina tõrjel andsid
MCPB ja Stomp ning nende segud rahuldava tulemuse, Basagraniga segude toime aga
oli väga hea. Saagiaastal esines mõlemal seemnepõllul ka kõrrelisi umbrohte. Selle tõttu
lisati pritsimisel Stompile ja Basagranile ning Basagrani ja MCPB segule kõrreliste tõrjeks Agili. Tänu suurele kleepuvusele suurendas see ka teiste herbitsiidide toimet kaheidulehelistele umbrohtudele, kuid samas avaldas ka enam kahjustavat toimet kultuurile
(Paide, 1996; Meripõld, Paide, 2001; Meripõld, Tamm, 2011). Saagiaastatel tehtud kõrreliste tõrje hoidis ära seemnete nakatumise tungaltera sklerootsiumitega.
Oluliselt mõjutas seemnesaaki ilmastik. 2014. aastal kasutati koristuseelselt seemnepõllult haljasmassi kuivatamiseks kontaktset herbitsiid/desikanti Basta 150 SL (Glufosinatammonium) 1,0 l ha–1. Kui esimesel väga soodsal 2015. aastal oli lutserni seemnesaak
306–361 kg ha-1, siis järgmisel vähem soodsal aastal 110–182 kg ha–1 (tabel 1).
Lutserni ’Juurlu’ seemnesaagid olid kahe aasta keskmisena usutavalt suuremad väiksema külvisenormi (2,0 kg ha–1) juures (tabel 1). Kahe aasta keskmisena saadi seemet
271 kg ha–1. Kui külvisenormi kahekordistati 4,0 kg ha–1-ni, esines lutsernil kohatine
lamandumine ja seemnekaunad tekkisid ainult varte ülaosal.
Ida-kitseherne ’Gale’ seemnesaagid olid kolme aasta keskmisena suuremad väiksema
külvisenormi (6,0 kg ha-1) juures. Kolme aasta keskmisena saadi seemet 225 kg ha–1 (tabel 1). Eesti klimaatilised tingimused on soodsad haljasmassi tootmiseks, kuid mitte alati
ei kindlusta liblikõielisi heade seemnesaakidega.
Tabel 1. Külvisenormi mõju lutserni ja ida-kitseherne seemnesaagile
Liik / Sort
Medicago varia Mart
’Juurlu’
PD95 /LSD95%
Galega orientalis Lam
’Gale’
PD95% / LSD95%

Külvisenorm

Seemnesaak, kg ha–1

kg ha–1
2
4

2013

2014

6
8

254a
131b
5,8

180a
170a
14,6

2015
361a
306b
31
240a
220b
14,4

2016
182a
110b
18

Keskmine
271a
208b
13,2
225a
174b
6,2

Statistiliselt usaldusväärsed erinevused (p < 0,05; ANOVA, Fisher LSD test) samas veerus on
märgitud erinevate tähtedega (a, b,)
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Järeldused

Külviaastal tehtud kaheiduleheliste umbrohtude keemiline tõrje oli efektiivne. Saagiaastatel andis häid tulemusi orasheina tõrje, mis hoidis ära seemnete nakatumise tungaltera
sklerootsiumitega. Parima tulemuse andis katsevariant, kus lutserni külvisenorm oli 2 kg
ha–1 ja ida-kitsehernel 6 kg ha–1. Laiarealises hõredas hea valgusrežiimiga külvis andis
lutsern ’Juurlu’ usutavalt suurema seemnesaagi (361 kg ha–1) esimesel saagiaastal. Olulisemaks seemnesaagi kujundajaks 2013. ja 2015. aastal oli ilmastik.
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Põldubade (Vicia faba L.) sordivõrdlus Jõgeval aastatel
2015–2017
Lea Narits
Eesti Taimekasvatuse Instituut
Abstract. Narits, L. 2018. Faba bean (Vicia faba L.) vaariety comparison in Jõgeva during 2015–2017.
– Agronomy 2018.

The cultivation of legumes, including faba bean, has considerably increased in recent
years and many varieties from different regions grow on fields. 14 different varieties
from six countries of origin were tested in the variety comparison trial in Estonian Crop
Research Institute during 2015–2017. The longest growing periods were recorded with
the varieties of German origin, the shortest with the varieties of Estonian, Austrian and
Finnish origin. The highest seed yield were obtained with the varieties which had the
longest growing period, but in 2017 the late varieties could not mature and there was a
high yield loss because of small immature seeds. Protein content was the highest in the
Finnish variety, the protein content of other tested varieties was equal or lower than that
of the standard.
Keywords: faba bean, growing period, yield, protein content

Sissejuhatus

Põlduba (Vicia faba L.) on kaunvili, mida kasutatakse kui proteiiniallikat nii inimtoidus kui loomasöödas, samuti mulla rikastajana lämmastikuga (Duc et al., 2010). Põldoa
seemnetes on keskmiselt 22–36% proteiini, 58–61% süsivesikuid, 12% kiudu ja 1–4%
õli (Hedley, 2001). Eestis on kaunviljade, nende hulgas ka põldoa, kasvatamine suuresti
laienenud: kui 2008. aastal oli kaunviljade kasvupind 4,8 tuhat ha, siis 2017. aastal 65,8
tuhat ha (sellest 38,8 tuhat ha põldhernes ja 27 tuhat ha põlduba) (https://www.stat.ee/).
Põldubade seeme tuuakse Eestisse valdavalt teistest Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidest
sisse, ning palju on uusi sorte, millest kohalikud kasvatajad saavad infot ainult edasimüüjalt või sordi esindaja kodulehelt. Kasvatajale pakub huvi just võimaliku saadava
seemnesaagi suurus, sest sellest sõltub tema sissetulek. Taimede bioloogiline saak on
otseselt seotud kasvuaja pikkuse ja konkreetsete kasvutingimustega (Agung, McDonald,
1998). Selliste kvantitatiivsete tunnuste jaoks nagu saagikus, mille puhul sortide omadused muutuvad sageli ühest keskkonnast teise viies, on vaja laialdast katsetamist, leidmaks
genotüüpi, millel on minimaalne keskkonna vastasmõju või millel on suurim saagikuse
stabiilsus (Flores et al., 2013). Põldoa puhul on oluline kvaliteedinäitaja tema seemnete
proteiinisisaldus. Seemnesaak ja proteiinisisaldus on omavahel negatiivses korrelatsioonis (Simmonds, 1995), seetõttu tuleb vaadelda mõlemat näitajat koos, leidmaks parim
tulemus. Sordivõrdluskatse rajamise eesmärgiks oli aidata kaasa kasvatajatele valimaks
kohalikku kliimasse sobivat põldoasorti ning et oleks kasutada teave, kuidas erinevate
päritolumaade sordid käituvad konkreetsetes tingimustes.

64

Agronoomia 2018

Materjal ja metoodika

Katsed viidi läbi Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) põldudel 2015–2017. a. suvistel
kasvuperioodidel. Põldude muld oli nõrgalt kuni keskmiselt leetunud kamarkarbonaatne
keskmine liivsavi. Eelvili oli kõikidel aastatel suviteravili (suvinisu ja kaer). Põllud künti
sügisel, kevadel kultiveeriti kaks korda. Külvi eel anti mulda Yara Mila NPK väetist, toimeainena N-21, P-18,5 ja K-62,3 kg ha–1, lisaks poolmikroelement S-21 kg ha–1 ja mikroelemendid Fe-6 ja B-0,06 kg ha–1. Umbrohutõrjeks pritsiti katseala oataimede kolmanda
pärislehe faasis Activus 330EC (pendimetaliin) 3 l ha–1 + Basagran 480 (bentasoon)
1,5 l ha–1 seguga. Taimehaiguste ja -kahjurite tõrjet läbi ei viidud. Katses oli kokku neliteist oasorti: ‘Alexia’ ja ‘Julia’ Austriast; ‘Bioro’ Espresso’, ‘Fuego’, Fury’, ‘Taifun’ ja
‘Vertigo’ Saksamaalt; ‘Merkur’, ‘Merlin’ ja ‘Mistral’ Tšehhist; ‘Kontu’ Soomest; ‘Tiffani’ Ühendkuningriigist ja ‘Jõgeva’ standardsordina Eestist. Sordid ‘Bioro’, ‘Vertigo’ ja
‘Tiffany’ lisandusid katsesse 2016 aastal. Kõik katses olnud sordid kuuluvad väikseseemneliste põldubade hulka. ‘Merlin’, ‘Mistral’ ja ‘Taifun’ on vähendatud tanniinisisaldusega
sordid (valgeõielised, seemnenaba valge), nendel on kõrgem resistentsus taimehaigustele
(Bogušas, 2005). Sortide valiku ja arvu andis ette projekt LEGATO plaan. Külvisenorm
oli 30 idanevat seemet m2-le. Külvati mai esimesel nädalal, neljas korduses, 10 m² katselappidele, katsekülvikuga Hege-80. Seemnesaak koristati põllult vastavalt valmimisele
otse katsekombainiga Hege 125. Saak kuivatati, tuulati ja sorteeriti. Pärast sorteerimist
kaaluti saagid 1 g täpsusega. Iga korduse saagist võeti 10 g proov, mis jahvatati ning
saadeti ETKI laboratooriumisse, kus Kjeldahli meetodil määrati seemnete toorproteiinisisaldus kuivaines.
Katseandmed töödeldi dispersioonanalüüsi meetodil 95% usalduspiiri juures,
kasutades andmetöötlusprogrammi Statistica 7,0.
Katseaastate ilmastiku lühiiseloomustus katseaastatel

2015. a. Üldine taimekasvuperiood (ööpäeva keskmine õhutemperatuur püsivalt üle 5
°C) oli normist (1981–2010) 14 päeva lühem. Klimatoloogiline suvi (ööpäeva keskmine õhutemperatuur püsivalt üle 13 °C) kestis 86 päeva mis on 6 päeva normist vähem.
Taimekasvuperioodil aprillist kuni mai keskpaigani oli õhutemperatuur normist kõrgem,
edasi kuni augusti alguseni normist madalam, edasi oktoobri keskpaigani normist kõrgem. Efektiivsete (üle 5 °C) temperatuuride summa kogunes normist 50 kraadi võrra
väiksem. Sademeid (1 aprill –31 oktoober) oli 337 mm, mis on normist 71 mm vähem.
Kuu sademete summa moodustas vastava kuu vaatlusaastate (1922–2015) keskmisest
hulgast aprillis 173%, mais 85%, juunis 76%, juulis 98%, augustis 38%, septembris 94%,
oktoobris 13%.
2016. a. Üldine taimekasvuperiood oli normist 6 päeva pikem. Klimatoloogiline suvi
kestis 115 päeva mis on 23 päeva normist pikem. Taimekasvuperioodil domineeris keskmisest kõrgem õhutemperatuur. Efektiivsete temperatuuride summa kogunes normist
104 kraadi võrra suurem. Sademeid (1 aprill –31 oktoober) oli 543 mm, mis on normist
89 mm rohkem. Kuu sademete summa moodustas vastava kuu vaatlusaastate keskmisest
hulgast aprillis 130%, mais 7%, juunis 237%, juulis 99%, augustis 204%, septembris
30%, oktoobris 80%.
2017. a. Üldine taimekasvuperiood oli normist 15 päeva lühem. Suviselt soe (ööpäeva
keskmine õhutemperatuur püsivalt üle 15 °C) oli ainult 27 päeva, s.t. perioodi ei olnudki
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(püsivaks perioodiks loetakse kestust 30 päeva või rohkem). Taimekasvuperioodil domineeris keskmisest madalam õhutemperatuur. Efektiivsete temperatuuride summa kogunes normist 156 kraadi võrra väiksem. Sademeid (1 aprill –31 oktoober) oli 472 mm, mis
on normist 14 mm rohkem. Kuu sademete summa moodustas vastava kuu vaatlusaastate
keskmisest hulgast aprillis 144%, mais 16%, juunis 113%, juulis 72%, augustis 93%,
septembris 132%, oktoobris 163%.
Aastate ilmastiku ülevaated koostab ETKI agrometeoroloog Laine Keppart - (www.
etki.ee /index.php/valdkonnad/agrometeoroloogia).
Tulemused ja arutelu

Kasvuaja pikkus on oluline mõõdik põldoa sordi valikul, pika kasvuajaga sort ei pruugi
meie kliimatingimustes küpsust saavutada, ning saak jääb saamata. Erinevatel katseaastatel oli kasvuaja kestvuse vahe rohkem kui üks kuu (maksimaalselt 37 päeva).
Tabel 1. Põldoasortide kasvuaeg, päeva
Päritolumaa
Austria

Sort

Alexia
Julia

Bioro

Saksamaa

Soome
Tšehhi
Ühendkuningriigid
Eesti

Aasta keskmine

2015
127
129

Espresso

127

Fury

129

Fuego

127

Saagiaasta
2016

2017

121

164

121

128
133
133
133

154

169
169
x
x

Taifun

125

133

169

Kontu

124

125

152

Merlin

127

Vertigo
Merkur
Mistral

Tiffany

Jõgeva (standard)

129

127
124

127

128

133

170

169

133

170

128

x

133

121

129

170
152

164

Ka sordi kasvuaeg varieerus aastati suures ulatuses, maksimaalselt 43 päeva. Varasemad uuringud (Narits, Kalev, 2005) on näidanud, et kuigi paljud EL riikidest pärit sordid annavad heades kasvutingimustes suure saagi, on nende kasvuaeg Eesti kliimas liiga
pikk. Saksamaa sordid andsid katses häid seemnesaake, kuid nende kasvuajad olid pikad
ning 2017 a ei saanud ‘Fuego’ ja ‘Fury’ küpseks (tabel 1), samuti ka Ühendkuningriigi
sort ‘Tiffany’. Soome päritolu sort ‘Kontu’ jääb seemnesaagilt viimaste hulka, kuid ta
on lühikese kasvuajaga ning seeme saavutas ka 2017. a. täisküpsuse. 2017. a. oli jaheda
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kasvuajaga ning kasvuperiood lõppes varakult, seetõttu ei olnud põldubadel võimalust
koguda küpsemiseks vajalikku soojushulka, mistõttu kujunesid nende kasvuajad keskmisest pikemateks. Austria sordid olid kõikidel katseaastatel lühikese–keskmise kasvuajaga
(121 kuni 154 päeva), ehk sobilikud meie tingimustes kasvatamiseks. Tšehhi sordid jäid
pigem pikema kasvuajaga sortide hulka ning nende kasvatamine Eestis on seotud mõningase riskiga.
Seemnesaak varieerus katseaastati suures ulatuses: parim oli saak 2015. aastal - keskmisena 3875 kg ha–1, aastal 2017 oli keskmine saak 1004 kg võrra väiksem - 2871 kg
ha–1. Abdalla et al., (2015) katsetulemusetest selgus, et keskkond, sort ja nende koostoime avaldavad mõju põldoa saagile. 2015. a. olid nelja sordi (‘Alexia’, Fuego’, Fury’ ja
‘Taifun’) saak usutavalt suurem kui standardil, usutavalt väiksema saagiga ei olnud ühtegi sorti (tabel 2). 2016. a. oli kolm sorti (‘Julia’, ‘Fuego’, ja ‘Tiffany’) usutavalt suurema
saagiga, samas jäi kolme sordi (‘Kontu’, Merlin’ ja ‘Mistral’) saak usutavalt väiksemaks.
2017. a. oli standardsort ‘Jõgeva’ kõrgeima saagiga, usutavalt väiksem saak oli sortidel
‘Alexia’, ‘Kontu’, ‘Merlin’ ja ‘Mistral’. Põldoal on väärtuslik võime järelvalmida (Kalev
et al., 2002), seetõttu saime 2017. a. ka poolvalminud sordid ‘’Fuego’, ‘Fury’ ja ‘Tiffany’
kombainida ning saada saaki, mis jäi küll väiksemaks kui potentsiaalne saak, sest täiesti
toored seemned (mis kuivasid kokku) läksid sorteerimise käigus lõppsaagi arvestusest
välja. Stabiilselt suuremad saagid andsid Saksamaa sordid, väiksemad olid Tšehhi sortide
saagid.
Tabel 2. Põldoasortide seemnesaagid sordivõrdluskatses, kg ha–1
Päritolumaa
Austria

Sort

Alexia
Julia

Bioro

Espresso
Saksamaa

Soome
Tšehhi
Ühendkuningriigid
Eesti

2015

4645*

2017

4028

2545*

3739

3670

3242

3456

3063

4101

4083

3895

3072

3683

4597*

3246

4113

Taifun

4802*

4495*

4811*
3618

4081

3019

2977

3460

2924

3339

3144

2985*

2509*

Merlin

3530

2588*

2288*

4471*

3056

Mistral

Tiffany

Jõgeva (standard)

Aasta keskmine

*- erinevus on usutav PD05 juures

3882

3074
3267

3875

3210

2611*
3472

3769

3799

2838

Kontu

Merkur

3670

4724*

4430*

Vertigo

2016

Sordi
keskmine

3268

Fuego
Fury

Saagiaasta

2154*
3257

2871

2879
2802
2613

3764

3332

3482

67

Põldubade (Vicia faba L.) sordivõrdlus Jõgeval aastatel 2015–2017

Toorproteiinisisaldus varieerus katseaastate keskmistena 2,9 protsendipunkti ulatuses
(27,9–30,8% KA). 2015. a. oli sortide ‘Julia’ ja ‘Kontu’ toorproteiinisisaldus usutavalt
standardist suurem, sortidel ‘Alexia’, Espresso’, ja Merlin’ usutavalt väiksem (tabel 3).
2016. a. oli ‘Kontul’ katse kõrgeim toorproteiinisisaldus - 33,2% KA, mis ületas standardit usutaval määral, usutavalt väiksemaks jäi ‘Alexia’ ja ‘Merkuri’ vastav näitaja. Toorproteiinisisaldus seemnetes jääb madalaks, kui seeme ei saavuta täisküpsust (Khalil et al.,
2000), nii oli 2017. a. ainult ‘Kontu’ seemnete toorproteiinisisaldus standardist usutavalt
parem, 0,8 protsendipunkti võrra standardist parem oli ka ‘Julia’, kõikidel teistel sortidel jäi toorproteiinisisaldus usutavalt standardist väiksemaks. Stabiilselt oli kõrge sordi
‘Kontu’ seemnete toorproteiinisisaldus, ka sort ‘Julia’ oli selle näitaja osas paremate hulgas. Madalaks jäid tanniinivabade Tšehhi sortide toorproteiinisisaldused. Suuresaagiliste
Saksamaa sortide toorproteiinisisaldused olid keskmised, valdavalt standardist madalamad.
Tabel 3. Põldoasortide toorproteiinisisaldus, % kuivaines (KA)
Päritolumaa
Austria

Sort

Alexia
Julia

Bioro

Saksamaa

Tšehhi
Ühendkuningriigid
Eesti

27,3*
32,4*

Espresso

28,9*

Fury

30,6

Fuego

Taifun

Soome

2015

Vertigo

29,4

29,7

Saagiaasta
2016

29,6*

28,8*

28,6

30,3

27,6*

29,0

30,8

26,5*

28,9

31,9
30,1

32,1

30,0
30,5

Kontu

32,1*

33,2*

Merlin

28,5*

30,3

Merkur
Mistral

Tiffany

Jõgeva (standard)

Aasta keskmine
*- erinevus on usutav PD05 juures

29,9

30,2

31,1

29,8

2017

Sordi
keskmine

29,3*
30,2

31,8

31,0

30,8

31,6

32,0

27,2*

28,7

26,5*

30,3

28,1*

26,3*

32,8*
25,9*

26,0*
26,1*

26,8*
30,8

27,9

29,3

28,4

32,7
28,4

28,3
28,8

29,3

31,0

29,6

Kokkuvõte

Põldoa sordi valikul peaks esmalt vaatama tema kasvuaja pikkust. Saksamaa päritolu
sordid on Eesti tingimustes valdavalt pika kasvuajaga, ebasobivates kasvutingimustes
ei pruugi küpsus enne öökülmi saabuda ning saak jääb saamata. Katse tulemuste põhjal
võib soovitada Austria ja Soome päritolu sorte “Julia”, “Alexia” ja “Kontu”, nende kasvuaeg oli kõikidel katseaastatel lühike.
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Põldubade seemnesaak varieerub aastati ja sorditi tugevalt (sordil “Alexia” 2015. a. 4645 kg ha–1, 2017. a. - 2545 kg ha–1). Saksamaa sordid olid katses parimate saakidega
(2015. a. - ‘Taifun’ 4802 kg ha–1, 2016. a. - ‘Fuego’ 4811 kg ha–1), samuti oli nende saak
stabiilseim (keskmine kolme katseaasta kõrgeim). Ebasobivate kasvutingimustega aastal
(2017) võib ka varastel sortidel olla saagilangus kuni 1/3 keskmisest saagist.
Toorproteiinisisaldus oli katses kõrgeim Soome sordil ‘Kontu’ (2016. a. - 33,2% KA).
Samuti oli ‘Kontu’ toorproteiinisisaldus kõikidel katseaastatel stabiilselt kõrge. Keskmisest madalamaks jäi Tšehhi tanniinivabade sortide toorproteiinisisaldus, samuti Austria sordil ‘Alexia’. 2017. a. katsetulemustest selgus, et varajased sordid, mis saavutavad
täisküpsuse, on hea toorproteiinisisaldusega, samas on sortidel, mille seemned ei jõua
täisküpsuseni, toorproteiinisisaldus madal.
Kõigi katsetulemuste põhjal võib öelda, et põldoa kasvatamine suure ja kõrge proteiinisisaldusega seemnesaagi saamiseks algab kohalikele tingimustele vastava sordi valikust, kasvuaja pikkus peaks Eesti klimaatilistes tingimustes olema esmane määrav tegur
sordi valikul.
Tänuavaldused

Uurimistööd on toetanud Euroopa Liidu 7 RP projekt ‘LEGumes for the Agriculture of
TOmorrow’ (LEGATO), grant nr 613551.
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Bakterpreparaadi Azofix mõju suviteraviljade saagikusele
ning mõnedele kvaliteedinäitajatele mineraalse
lämmastikväetise foonil näivleetunud mullal
Triin Teesalu, Avo Toomsoo, Enn Leedu, Alar Astover
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse õppetool
Abstract. Teesalu, T., Toomsoo, A., Leedu, E., Astover, A. 2018. The effect of biofertilizer AZOFIX
against backround of mineral nitrogen fertilizers on yield and some quality parameters of
spring cereals on Stagnic Luvisol.. – Agronomy 2018.

Effect of biofertilizer with Azotobacter Vinelandii on the yield of spring barley in 2015
and spring wheat in 2016 was studied on a long-term fertilization field experiment
on Stagnic Luvisol. The biofertilizer was applied with rate 1 l ha–1 in spring against
background of mineral nitrogen norms (N0, N40, N80, N120 and N160 kg ha–1). Effect
of biofertilizer with Azotobacter Vinelandii on the yield of spring barley in 2015 and
spring wheat in 2016 was studied on a long-term fertilization field experiment on The
result showde that statistically significant differences between yield of control treatment
of bacterial fertilizer did not occur. Fertilization with mineral nitrogen increased the
yields of both treatments. Difference between spring barley yields of control treatment
and treatment of Azotobacter Vinelandii decreased with higher mineral nitrogen rates.
Spring wheat had the greatest difference between control treatment and treatment of
Azotbacter Vinelandii if mineral nitrogen was applied with lowest norm N40. In case of
increased nitrogen rates, the effect of Azotobacter Vinelandii on yield decreased.
Keywords: Azotobacter Vinelandii, mineral nitrogen fertilizer, spring wheat and spring barley.

Sissejuhatus

Bakterid tegutsevad igas mullas ja osalevad aineringes koos mulla ja taimedega. Taimede toitumine olenebki vabanevatest ja kättesaadavatest toiteelementidest. Seni on
põllumehed puuduvaid või väheseid toiteelemente püüdnud kompenseerida mineraalse
või orgaanilise väetamisega. Bakterväetamisega on võimalik elavdada bakteritega seotud ainevahetust mullas ja muuta toitained kättesaadavamaks taimedele. Viimasel ajal
on Eestis levima hakanud Leedu päritolu bakterpreparaadid. Üks neist, Azofix, põhineb
Azotobacter vinelandii tüvel, mis on mullas vabalt elutsev õhulämmastikku siduv bakter.
Mullabakterite positiivne mõju seisneb nende võimes siduda õhulämmastikku ja seega
varustada ka taimi lämmastikuga, aga ka nende võimes toota taime kasvu soodustavaid
ühendeid nagu B vitamiinid, auksiinid, giberliinid, tsütokiinid ja siderofoorid (rauda lahustavad ühendid). Samas ei ole bakterite toime nii ühene, vaid sõltub ka mullastikust,
taime ja bakteri liigist (Behl, R.K. et al., 2007). Asotobakterite hulk mullas jääb tavaliselt
alla 104 raku grammis ja arenevad nad paremini risosfääris, seega sõltuvad juurte eritisest. Bakterpreparaate saab kasutada puhisena teravilja seemnetele, külvieelselt mulda
viies või kasvuaegselt pritsides. Käesoleva töö eesmärk on anda ülevaade odra ’Jyvä’
ja suvinisu ’Quarna’ bakterpreparaadiga pritsimise tulemustest aastatel 2015 ja 2016
IOSDV katsel näivleetunud mullal erinevate mineraalse lämmastiku normide foonil.
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Materjal ja metoodika

Pikaajalises kolmeväljalises IOSDV põldkatses kasutati lisaks mineraalsele lämmastikväetisele ka bakterpreparaati Azofix suviodrale ’Jyvä’ 2015. a. ja suvinisule ’Quarna’ 2016. a. Põldkatse asub näivleetunud liivsavi mullal. Kevadel võetud mullaproovide
keskmised analüüsiandmed 2015. a. külvikorra teisel ja 2016. a. kolmandal väljal näitasid (tabel 1), et mulla reaktsioon oli neutraalne, huumusesisaldus madal, liikuva kaaliumi
sisaldus keskmine, liikuva fosfori sisaldus kõrge, magneesiumi sisaldus keskmine ammooniumatsetaat (AL) meetodil määratuna. Mulla C/N suhe oli suhteliselt lai ja seda just
mulla suhteliselt madala lämmastikusisalduse tõttu.
Tabel 1. Odra (2015) ja suvinisu (2016) põllu mulla keskmised agrokeemilised näitajad
(mg kg–1)
Aasta

C/N

2015

15

2016

16

pHKCl

Hu%

K

P

6,6

2,2
1,9

116

96

7,0

125

103

Ca

2688
1869

Mg
154

167

Mineraalseks lämmastikväetiseks oli ammooniumnitraat normidega 0, 40, 80, 120 ja
160 N kg ha–1. Katse viidi läbi kolmes korduses. Seega oli kahefaktorilises katses (mineraalne lämmastik ja bakterpreparaat) kokku 30 lappi: 15 pritsitud Azofixiga ja 15 ilma
pritsimata nn. kontrollfoon. Mineraalne lämmastikväetis külvati katsekülvikuga „Fiona“
2015. a. 13 päeva peale ja 2016. a. 1 päev enne teraviljade külvi, kusjuures normid 120
ja 160 kg N ha–1 anti jaotatult – esimesel korral 80 ja 120 kg N ha–1 ning täiendavalt teraviljade võrsumisfaasis (4. 06. 2015. ja 26. 05. 2016. a.) 40 kg N ha–1. Teravilja külvati
30. 04. 2015. a. ja 3. 05. 2016. a. külvikuga „Kongskilde“, külvinormiks oli odral 255 ja
suvinisul 254 kg ha–1, seega külvati vastavalt otra 548 ja suvinisu 582 idanevat seemet
ruutmeetrile.
Mikroobse väetisega Azofix pritsiti käsitsi odra lappe 20. 05. 15 (3-4 lehe faasis) normiga 1 l ha–1 ja suvinisu lappe 2016. a. esimest korda 26. 05 (võrsumisfaas) normiga 1 l
ha–1 ja teist korda 17. 06 (kõrsumisfaas) sama normiga, kuna esimese pritsimise järel oli
erakordselt põuane (joonis 1) ja preparaadi mõju võis jääda olematuks.
Tootja info järgi sisaldab Azofix mullas leiduvat bakterit nimega Azotobacter vinelandii, mida on peetud peamiseks mittesümbioosis elavaks lämmastikku siduvaks bakteri liigiks. Erinevates riikides tehtud katsed näitavad, et bakterpreparaadi abil seotakse 30–80
kg/ha aastas õhulämmastikku. Tootja soovitab kasutada Azofixi normiga 1 l ha–1 kas enne
külvi või külvijärgselt varastes kasvufaasides koos pestitsiidide või pealtväetamisega.
Azofix sisaldab 109 spoori ml–1 ja mikroelementidest Mg, Mn, Fe kuni 0,01% (Azofix
fixes nitrogen, 2018).
Keemilises taimekaitses pritsiti otra herbitsiididega Secator OD (0,12 l ha–1), Estet
(0,5 l ha–1) ja fungitsiidiga Prosaro (0,8 l ha–1) ning suvinisu herbitsiididega Secator OD
(0,1 l ha–1) ja Trimmer 50SG (20 g ha–1). Odra katse koristati 13. 08. 15. ja suvinisu 15.
08. 16. Saak kaaluti ja kvaliteedi analüüside jaoks võeti igalt lapilt keskmine teraproov.
Kasvuperioodi ilmastik oli 2015. a. jahedam ja kuivem kui 2016. a., kuid sademete ebaühtlase jaotuse tõttu oli 2016. a. maikuu põuane ja erakordselt palju sadas just juuni keskpaigast kuni juuli esimese dekaadi lõpuni (joonis 1). Vegetatsiooniperiood olid enam-vähem ühepikkune mõlemal aastal, vastavalt 168 ja 166 päeva, aga 2015. a. algas pisut varem
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kui 2016. a. (vastavalt 21. ja 27. aprill). Paljude aastate keskmisega võrreldes oli suviodra
kasvuperiood 2015. a. jahedam ja kuivem ning suvinisu kasvuperiood 2016. a. kuivem.
Katses kasvatati varajast suviotra ’Jyvä’, mida iseloomustab võrdlemisi suur tera,
väike lamandumisoht, ja hea haiguskindlus ning suhteliselt lühike kõrs. Katses olnud
suvinisu ’Quarna’ on saagikas varajasepoolne lühikõrreline sort, keskmisest suurema tera
ja mahukaaluga, samuti kõrge proteiinisisalduse ning langemisarvuga (Oidermaa talu
seemnekeskus, 2016).

Joonis 1. Vegetatsiooniperioodi sademed ja keskmine õhutemperatuur IOSDV katses Eerikal
2015. ja 2016. a.
Tulemused ja arutelu

Vaatamata erinevatele ilmastikuoludele ja sordi eripärale sõltus oder ’Jyvä’ ja suvinisu
’Quarna’ terasaak peamiselt mineraalse lämmastikväetisega väetamisest ja kasvas N normide suurenemisega. Azofixiga pritsimine ei mõjutanud teraviljade saaki oluliselt, ka ei
ilmnenud lämmastikväetamisel ja bakterpreparaadil statistiliselt olulist koosmõju saagile.
Samas Azofixiga pritsimine mõjutas mineraalse lämmastiku toimet odra ja suvinisu saagile erinevalt. Odra kontrollfoonil ruutfunktsiooniga saadud saagikõver (y=-cx2+bx+y0)
näitas kõrgemat saagitaset kui Azofixiga pritsimisel ja suvinisul oli seis vastupidine (joonis 2). Samuti oli enamsaak täiendavalt antud 1 kg N kohta (b-2cx) e. piirefektiivsus
odral Azofixi foonil väiksem kui kontrollfoonil väiksemate N normide kasutamisel, aga
vahe vähenes N normide suurenemisel. Suvinisul oli vastupidine suund – suuremate N
normidega Azofixi mõjul piirefektiivsus vähenes võrreldes kontrolliga (joonis 2). Azofixi
toime murdepunkt oli 100 kg N ha-1 juures. 2015. a. suurenes odra terasaak veel N160
normi kasutades ja agronoomiliselt maksimaalne saak oleks teoreetiliselt saadud kontrollil 190 ja Azofixiga pritsitud foonil 210 kg N ha-1 juures. 2016. a. suvinisu agronoomiliselt maksimaalsed saagid oleks olnud vastavalt 162 ja 145 kg ha-1 N juures.
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Joonis 2. Oder ʻJyväʼ ja suvinisu ʼQuarnaʻ terasaak ja piirefektiivsus (enamsaak kgkg-1 N)
kontrollfoonil ja Azofixiga pritsitud foonil erinevate N normide juures

Leedus tehtud katses pritsiti talinisu erinevate mineraalväetise normide juures (N100
kuni N160 kg ha–1) 2 korda Azofixiga ning saadud saagitõus oli kõige märgatavam
N120P60K90 variandis (Liakas, 2012). Suuremate normide korral Azofixi mõju vähenes.
Veel täheldati antud katses, et Azofixi positiivne mõju saagile avaldus ebasoodsates
ilmastikutingimustes. Azofixi erinev mõju suvinisule ja odrale meie katses võis tuleneda
nii mõningasest kasutamise erinevusest, aasta ilmastikust kui ka odra ja suvinisu erinevast
füsioloogiast.
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Bakterpreparaadi Azofix mõju suviteraviljade saagikusele ning mõnedele kvaliteedinäitajatele ...

Bakterite erinevate tüvede ja taimede genotüüpide sobivus on üks peamisi probleeme
bakterpreparaatide kasutuseks, kus on tähtis bakterite võime koloniseerida juuri, taimebakteri omavahelise metabolismi sobivus (Mrkovački, N., Milić, V. 2001).
Oder ’Jyvä’ mahukaalule, 1000 tera massile ja toorproteiini sisaldusele mõjus mineraalne lämmastikväetamine positiivselt (tabel 2). Väetamata variandis odra mahukaal ja
toorproteiini sisaldus jäi alla söödaodrale esitatavatele tingimustele (Teravilja tarnijatele.
Tartu Mill). Madal toorproteiini sisaldus võib olla tingitud suhteliselt jahedast ja vihmasest küpsemisperioodist 2015. a. Azofixiga pritsimine mineraalväetise foonil vähendas
odra mahukaalu ja 1000 tera massi, kusjuures viimasele oli mõju ka statistiliselt oluline.
Odra toorproteiini sisaldus oli Azofixiga pritsimisel suurem variantide keskmisena kontrollfoonist. Kõige suurem oli Azofixi mõju N120 variandis mahukaalule ja toorproteiinile ning N160 variandis 1000 tera massile.
Tabel 2. Mineraalse lämmastikväetamise ja Azofixi mõju oder ’Jyvä’ ja suvinisu ’Quarna’
mõningatele kvaliteedinäitajatele
N norm

(kgha )

Mahukaal (g l )
-1

1000 teramass (g)

Kontroll

615,2

Azofixi
mõju
5,6

41,3

Azofixi
mõju
0,0

N80

642,2*

-4,5*

48,8*

-3,1

N160

646,1*

2,8*

51,4*

-1

N0

N40

N120

keskmine
N0

Kontroll

ODER ʼJYVÄʻ

621,4

649,4*
634,9

742,9

N40

721,7

N120

677,0

N80

N160

keskmine

-3,0

-7,2*
-1,3

-0,6

48,6*

-1,9*

46,8

-1,9

-4,0*

SUVINISU ’QUARNA’

3,4

35,2

0,4

Kontroll
7,3

Azofixi
mõju
0,2

8,3

-0,1

6,9

9,8

13,6

0,0

15,3

1,6*

17,0*

-0,3*

8,8

-0,8

13,7

1,2

33,1

-0,1

16,0

611,1*

46,1
8,9

33,8
33,3
34,1

-0,6
0,3

-0,1

1,1*

-0,5*

34,9

-9,1

0,9

11,7*

2,8

690,0

688,5

43,8

Toorproteiin (%)

15,1

0,3

0,4

0,5
0,4

* - statistiliselt oluline erinevus (ANOVA, Tukey HSD test, p<0,05) väetamata variandist (N0)
erinevatel foonidel

Suvinisu kvaliteedinäitajatest mahukaal ja 1000 tera mass vähenesid lämmastikuga
väetamisel ja toorproteiini sisaldus suurenes (tabel 2), kusjuures mahukaal ja 1000 tera
mass vastasid kokkuostu tingimustele, mahukaal 730 g l–1 (Teravilja..,2018) ja 1000 tera
mass 35 g, vaid N0 variandis. Mahukaalu statistiliselt oluline vähenemine oli siiski N160
variandis ainult kontrollfoonil, seega Azofixiga pritsides lämmastikuga väetamise mõju
vähenes. 1000 tera mass ei erinenud statistiliselt oluliselt üheski väetusvariandis. Toor-
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proteiini sisaldus oli sordile omaselt kokkuostutingimustele vastav (üle 11%) juba N0
variandis. Toorproteiini sisaldus oli kõige kõrgem N160 variandis ja kuigi Azofixi kasutamine vähendas seda, jäi see kõrgemaks väetamata variandist (tabel 2). Azofixi keskmine mõju, kuigi statistiliselt mitteoluline, oli suvinisu 1000 tera massile negatiivne, teistele kvaliteedinäitajatele positiivne. Kõige tugevamalt avaldus Azofixi mõju mahukaalule
N160 ja toorproteiini sisaldusele N80 ja 1000 tera massile N40 variandis.
Kokkuvõte

Azofix on mullas vabalt elavate bakterite Azotobacter spp. liigil põhinev bakterpreparaat,
mida soovitatakse kasutada põllukultuuride lämmastiktoitumise parandamiseks. Azofix
mõju odra ’Jyvä’ ja suvinisu ’Qarna’ saagile ja uuritud kvaliteedinäitajatele mineraalse
lämmastiku erinevate normide foonil näivleetunud mullal jäi statistiliselt mitteoluliseks.
Azofixi kasutamisel ilmnesid järgmised tendentsid:
 Azofixiga pritsimine suurendas suvinisul lämmastikväetise efektiivsust, aga ainult
väikese normi (N40) juures. Lämmastikuga väetamise suuremate normide korral
Azofixi positiivne mõju saagile vähenes.

 Azofixiga pritsimine vähendas mineraalse lämmastiku efektiivsust odra saagile.
Lämmastiku annuse suurenedes Azofixi negatiivne mõju vähenes.

 Azofixi kasutamine ei kahandanud odra mahukaalu ja teraviljade 1000 teramassi
ning ei suurendanud suvinisu mahukaalu ja teraviljade toorproteiini statistiliselt
oluliselt.
Tänuavaldused

Täname koostöö eest BaltChem OÜ-d.
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Küüslaugu ekstraktide mõju maakirpude arvukusele
Luule Metspalu, Kadri Laugen, Angela Ploomi, Katrin Jõgar
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimetervise õppetool

Abstract. Metspalu, L., Laugen, K., Ploomi, A., Jõgar, K. 2018. Influence of garlic extracts on flea
beetles abundance. – Agronomy 2018.

The flea beetles (Chrysomelidae: Alticinae) are common pests on cruciferous vegetable
crops. Control of the flea beetles has relied on seed dressing and the foliage application
of broad spectrum insecticides. However, these pose serious threats to the environment
and to the people and increase occurrence of insecticide-resistant pest populations. Alternative control strategies are needed, and plant extracts is one of those with good
potential. The impact of the garlic water extracts on flea beetles were tested during two
consecutive springs (2015, 2016). Turnip variety ‘Goldana’ was used as a pilot plant.
The turnip plants were treated once a week with fresh garlic water extract (FGWE),
garlic powder water extract (GPWE,) or fresh water as a control. The flea beetles were
sampled by yellow sticky traps set up on the plots of each variants. The traps of GPWE
variant caught significantly more flea beetles than FGWE or the control traps. Accordingly we may suggest that the garlic powder contained more repelling compounds than
fresh plant extract – flea beetles escaped the plants after the treatment and landed on the
traps. Such results were more evident during the first testing year, when the abundance
of flea beetles in the research area was high. The results of double concentration (4%)
of the GPWE and FGWE indicated that by increasing the concentration, the abundance
of flea beetles in the traps did not increase, but was reduced on the whole test area.
Key words: flea beetles, yellow sticky traps, garlic extracts

Sissejuhatus

Maakirbud on meie ristõieliste kultuuride ühed ohtlikumad kevadkahjurid, kes võivad
tõusmed ja paari pärislehefaasis noored taimed täielikult hävitada (Metspalu et al., 2016).
Maakirpude bioloogia uuringud on näidanud, et nende arvukus võib aastati varieeruda
küllalt suurtes piirides. Arengut ja arvukust mõjutavad toidutaimed, temperatuurid, eelviljad, põlluäärne taimestik, talvituspaigad, töötlemised jne. (Muljar et al., 2007; Laugen,
2017). Kevadel ilmuvad maakirbud talvituskohtadest välja siis, kui temperatuur tõuseb
10–12 ºC piiresse, esmalt toituvad nad talvituskodu lähedal looduslikel ristõielistel taimedel, kus läbivad küpsussööma ja liiguvad edasi selleks ajaks tärganud või välja istutatud kultuuridele (Kuusksalu et al., 1982). Maakirpe ilmub kevadel rohkesti põldudele
siis, kui jahedatele ilmadele järgneb pikem kuiv ja soe periood. Siis asustatakse põllud
mõne päevaga. Munetakse mullale ning enamuse liikide vastsed toituvad narmasjuurtest,
erandiks vaid suur maakirp, kelle munade ning vastsete elupaigaks on toidutaime lehed.
Talvitunud maakirbu valmikuelu lõpeb juuli alguses. Juuli lõpus – augusti alguses kooruvad mullas asuvatest nukkudest noormardikad, kes hakkavad talvevarude kogumiseks
toituma paljudel erinevatel ristõielistel taimeliikidel. Talvituma minnakse meil enamasti
septembris (Metspalu, Hiiesaar, 2002), soojal sügisel leiame neid taimedelt veel ka oktoobris (Laugen, 2017). Suvised noorkirbud enamasti täiskasvanud kapsastele enam kahju ei põhjusta (Metspalu et al., 2014), kuid võivad ohustada talirapsi tõusmeid või närida
suvirapsi noortesse kõtradesse auke. Sellistesse kõtradesse võib aga muneda kõdrasääsk
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(Dasineura brassicae), kelle arvukus on Eestis tõusutrendil. Väga oluline on see, et lisaks
närimiskahjustustele, on maakirbud mitme olulise viirushaiguse edasikandjad taimedel
(Dillard et al., 1998).
Tõrjeks puhitakse seemneid ja/või pritsitakse tõusmeid ja noori taimi keemiliste putukatõrjevahenditega. Kuna keemilised preparaadid on vähepüsivad, taas asustatakse
töödeldud alad kiiresti (Hiiesaar et al., 2006). Hädavajalike korduspritsimiste tõttu on
saastekoormus keskkonnale suur. Väga suureks probleemiks on kujunenud maakirpude
mürgiresistentsus, mille ületamiseks vajatakse aina uusi keemilisi preparaate ning suurendatakse töötluskordade arvu (Metspalu et al., 2016; Laugen, 2017). Probleemide tõttu
püütaksegi keemilistele tõrjevahenditele leida sobilikke asendajaid. Praegu katsetatakse
selle eesmärgiga paljusid taimeekstrakte, mis on keskkonnale ohutud ning resistentsuse
teke paljukomponentsuse tõttu väga aeglane või üldse vähetõenäoline. Sellised taimsed
ekstraktid võivad toimida mitmel viisil: putukaid peletades, takistades nende munemist,
söömist ja seedimist, kuid ka stimuleerides taimede kasvu (Metspalu, 2017). Antud töös
uuriti küüslauguekstraktide mõju maakirpude arvukusele.
Materjal ja metoodika

Väikesemahulised põldkatsed toimusid 2015. ja 2016. aasta kevadel Tartus Eesti Maaülikooli Eerika katsepõllul. Katsetaimeks valiti maakirpudele varasemates katsetes meelistaimeks osutunud naeris (sort ’Goldana’). Naeriseemned külvati laboris istikupottidesse,
taimed kasvatati kolme pärislehe faasini ning istutati siis koos mullapalliga põllule. Katselapi suurus oli 2x1m, taimede vahekaugus katselapil 8 cm ning kõiki lappe ümbritses
1 m laiune taimikuta ala. Katses oli 3 varianti 4 korduses. Taimi pritsiti töötluslahustega
kord nädalas, esimene pritsimine toimus istutuspäeval, siis paigutati ka iga katselapi keskele, 50 cm kõrgusele mullapinnast kollased kahepoolse liimiga püünised (Insect control
Catch-It Yellow, 20x25 cm). Putukate arvukust on võimalik hinnata mitme erineva meetodiga. Kirjanduse andmeil on arvukuse monitooringus üheks populaarsemaks viisiks
püügid kollaste liimipüünistega (Knodel, 2017). Tuginedes sellisele infole, kasutati antud
töös just seda püügimeetodit.
Katsevariandid: 2015. a. – küüslaugupulbri 2% vesilahus; värske küüslaugu 2 % vesilahus; kontroll (vesi): 2016. a. – küüslaugupulbri 4% vesilahus; värske küüslaugu 4
% vesilahus; kontroll (vesi). Küüslaugupulber (sort ’Zemjai’) saadi Kadastiku Küüslauguköögist (www.kadastiku.ee). Värske küüslaugu ekstrakt valmistati sama küüslaugusordi purustatud küüntest.
Püüniseid vahetati kord nädalas. Maha võetud püünised paigutati ühekaupa kiletaskutesse, toodi laborisse, kus nad kuivatati ja säilitati määramisteni. Igal püünisel määrati maakirpude arvukus, kasutades mikroskoopi Olympus SZ-CTV (Olympus Optical
Co. Ltd, Japan). Liikide tuvastamisel oli abiks teatmekirjandus (Haberman, 1962) ning
taimetervise õppetooli referentskogu. Maakirpe koguti 2015. aastal 11. maist kuni 13.
juulini ning 2016. aastal 12. maist kuni 14. juulini.
Kogutud andmetest moodustati andmebaas, milleks kasutati arvutiprogrammi
Microsoft Excel 2013. Statistiline analüüs tehti Statistica 13 programmiga. Erinevused
katsevariantide maakirpude arvukuses leiti ühe ja mitmefaktorilise ANOVA abil, variantide võrdluses kasutati Fisher’s LSD post-hoc testi (p=0,05).
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Tulemused ja arutelu

Kahe katseaasta võrdluses oli erinevatel aastatel maakirpude arv liimipüünistel statistiliselt usaldusväärselt erinev (mitmefaktoriline ANOVA; F1,5 =86,54; p=0,001), kusjuures
just 2015. aastal oli maakirpe kõikide variantide kollastel liimipüünistel ligikaudu kolm
korda rohkem kui teisel aastal (joonis 1).

Küüslaug. = küüslaugupulbri vesiekstrakt; Värske = värske küüslaugu vesiekstrakt; Kontroll = puhas vesi

Joonis 1. Keskmine maakirpude arv erinevates katsevariantides 2015. ja 2016. aastal. Statistiliselt usaldusväärsed erinevused on märgitud erinevate tähtedega, (Fisher’s LSD test, p<0,05).
Vurrud joonisel näitavad standardviga.

Katsetulemuste analüüs näitas, et esimesel aastal olid töötlusekstraktid maakirpude
arvukuses statistiliselt oluliseks faktoriks (ANOVA; F2,9=4,46; p=0,045). Variantide omavaheline võrdlus (Fisher’s LSD test) sellel aastal näitas, et küüslaugupulbri variandis
püüti katseperioodi jooksul kokku usutavalt rohkem maakirpe, kui värske küüslaugu variandis (p=0,025) või kontrollvariandis (p=0,01). Värske küüslaugu variandi ning kontrolli tulemuste omavahelisel võrdlusel maakirpude arvukuses usaldusväärne erinevus
puudus (p=0,6).
Sellised tulemused lubavad arvata, et katses kasutatud kuivpulber sisaldas kas maakirpe peletavalt mõjuvaid aineid rohkem või hoopiski teistsuguseid komponente, kui
värskest taimest valmistatud ekstrakt. Ka kirjanduses on andmeid selle kohta, et kuivpulbri ekstrakt on olnud värskest taimest valmistatud ekstraktiga võrreldes mitmele kahjurputukale mitmekesisema sh. ka repellentsema toimega. Nii näiteks leidsid Arannilewa
ja teiste (2006), et küüslaugupulbri ekstrakt pärssis maisi kahjustaval kärsaklasel Sitophilus zeamais söömist, kuid mõjus ka peletavalt. Selles katses saadi positiivseid tulemusi
ka toorekstraktidega, kuid nende toime oli nõrgem kui pulbrite kasutamisel. Analüüsides
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kirjanduses avaldatud tulemusi ning võrreldes neid selle katse tulemustega võime järeldada, et pritsimisel tekkiv repellentne keskkond ajas naeritaimedel asunud maakirbud minema ning nad maandusid samas asuvatele kollastele liimipüünistele. Kollane
on teatavasti maakirpude meelisvärv. Võib järeldada, et mida intensiivsem ja kestvam
on preparaadi peletav toime, seda enam lahkub maakirpe naeritaimedelt ja seda rohkem
neid on liimipüünistel. Ka kasvaval küüslaugul teatakse olevat kahjuritele peletav toime,
mis on seotud taimest lenduvate ainetega, mistõttu teda kasvatatakse köögiviljaaedades
paljude kahjuritundlike kultuuride seltsilistaimena (Auger et al., 2002). Selliste taimede
kasvatamisega tekitatakse neist lenduvate ühenditega lõhnabarjäär, mis takistab kahjurite ilmumist kaitstavale kultuurile. Küüslauguekstraktide peletav lõhn teatakse olevat
seotud rakkude purustamisel tekkiva allitsiiniga (Yang et al., 2011; Sarwar, 2015). See
on terava lõhnaga väävliühend, mis annab küüslaugule iseloomuliku lõhna ja maitse.
Küüslaugu vesiekstrakte on valmistatud nii kuivpulbritest kui tooretest taimeosadest ning
nende toime võrdlemisel on leitud samuti, et peletavama toimega poilaste sugukonda
kuuluvale herne ja oa kahjurile Callosobruchus maculatus oli küüslaugupulbrist valmistatud ekstrakt (Denloye, 2010).
Järgneval katseaastal (2016) kahekordistati preparaatide kontsentratsioone (4%), sooviga saada eelmise aastaga võrreldes reljeefsemaid tulemusi. Resultaadid olid hoopiski
teistsugused – töötlused ei olnud kollaste liimipüünistega püütud maakirpude arvukuses
statistiliselt usaldusväärseks faktoriks (ANOVA; F2,6 =0,39; p=0,76). Sellest tulenevalt
puudus ka variantide omavahelisel võrdlusel maakirpude arvukuses usaldusväärne erinevus (Fisher’s LSD test, kõikides võrdlustes p>0,05).
Nagu eespool märgitud, oli teisel katseaastal kõikides variantides märgatavalt vähem
maakirpe, kui oli olnud 2015. aastal ning nad jaotusid kõikide variantide liimipüünistele küllaltki ühtlaselt. Vähese arvukuse põhjuseid võis olla mitmeid. Arvukuse aastatsüklis on väga olulisel kohal ilmastikutingimused. Maakirpude eduka talvitumise kevadine väljund on arvukus. Teise katseaasta madala arvukuse üheks põhjuseks võisidki
olla äärmiselt ebasoodsad talvitustingimused 2015–2016. aastal, kus väga soojale 2015.
a. detsembrile järgnes enam kui kolme nädala pikkune väga külm ning lumeta periood
2016. a. jaanuaris (EMA, 2016). Talveks halvasti ettevalmistunud maakirbud võisid külma tõttu hukkuda.
Tulemustest võib aga ka järeldada, et väikese arvukuse ja ühtlase jaotumuse põhjuseks võis olla see, et kõrgema kontsentratsiooniga küüslauguekstraktide kasutamise tagajärjel tekkis katsealale pritsimisjärgne peletav foon ning see mõjutas negatiivselt maakirpude liikumist ning hoidis nad katsealalt eemal. Selline arvamus lähtub faktist, et pärast
igat pritsimist püsis kogu katsealal tugev küüslaugu lõhn. Selle taimeliigi vänge lõhn
teatakse olevat mitmele laokahjurile sedavõrd peletav, et näiteks pärast ladude töötlemist
nad ladudesse ei tulnud (Rahman, Motoyama, 2000). Lisaks sellele on teada, et küüslauguekstrakt imendub taimelehtedesse, mistõttu peletav toime püsib veel siis kui inimene
enam lõhna ei tajugi (www.savatree.com/garlic-insect-repellent.html).
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Kokkuvõte

Küüslaugupulbri 2%-line vesiekstrakt oli maakirpudele repellentsem kui värske küüslaugu ekstrakt, kuna maakirpe oli selle variandi liimipüünistel rohkem kui teistes variantides. Kontsentratsiooni kahekordistamine 2016 aastal andis pritsimisjärgse püsiva lõhnafooni, mis arvatavasti hoidis maakirbud katsealalt eemale mõjutades kahjuri arvukust
kõikides katsevariantides. Seepärast võibki varajastes kasvufaasides ristõielisi kultuure
pritsida vähemalt 4% küüslauguekstraktidega, hoidmaks kahjuri neist eemal.
Antud katse tulemustest järeldub ka, et kuigi maakirpude arvukuse monitooringuks
on üldtunnustatud kollased liimipüünised, tuleks siiski sellistes katsetes kasutada teisigi
meetodeid (kahjustuste hindamine, püügid aspiraatoriga, jne). See võimaldaks anda katsetatavatele preparaatidele mitmekülgsema hinnangu. Samuti tuleks muuta katsedisaini
nii, et kontrollvariant ei jääks küüslauguekstraktide lenduvate ühendite mõjupiirkonda.
Tänuavaldused
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Odrapõlde kahjustav fütopatogeenne seen
Ramularia collo-cygni on Eestis kohastunud
Andres Mäe, Pille Sooväli
Eesti Taimekasvatuse Instituut
Abstract. Mäe, A., Sooväli, P. 2018. Ramularia collo-cygni has invaded barley fields in Estonia. –
Agronomy 2018.

Ramularia collo-cygni (Rcc) is the biotic factor responsible for the disease Ramularia
leaf spot (RLS) of barley (Hordeum vulgare L.). Despite having been described over
100 years ago and the fungus Rcc was not considered as an economically important
pathogen of barley. The lack of recognition the disease may have been due to the confusion of RLS with physiological leaf spots, other diseases, and rapid crop senescence.
It was only identified as an economically important pathogen of barley during the late
1980s as a result of the increasing number of recorded economically damaging disease
epidemics in several European countries. As a late appearing disease, it deteriorates
grain quality and reduces a thousand grain weight. In addition to barley, Rcc forms
a compatible interaction with winter wheat and a number of perennial grass species.
The first case of RLS in Estonia was recorded in 2012 on spring barley and during the
2014/15 season was already found also on winter barley. These findings clearly demonstrate that the pathogen is established also in Estonia and needs further attention.
Keywords: barley, pathogen, ramularia leaf spot, disease

Sissejuhatus

Meie põldudel ja koduaedades kasvavaid taimi kahjustavad väga erinevad haigused,
mida põhjustavad patogeensed seened, bakterid ja viirused. Kui puu- ja köögiviljadel
on põhiliseks probleemiks bakterite ja viiruste poolt põhjustatud haigused, siis teravilju
kahjustavad peamiselt mitmesugused fütopatogeensed seened.
Siiani on meie teraviljapõldudel põhilisteks seenhaigusteks olnud nisupõldudel levinud hele- ja pruunlaiksus ning odrapõldudel võrk- ja äärislaiksus. Kuid põllumajanduses teravilja saagikust mõjutavate erinevate taimehaiguste osatähtsus aja jooksul muutub
vastavalt kultuuride osakaalule, külvikorrale, agrotehnikale, erinevate taimekaitse meetodite kasutamisele ja ilmastikule. Viimastel aastatel on Euroopas üha laialdasemalt hakanud odral levima seenhaigus ramularia (haigustekitajaks Ramularia collo-cygni; Rcc).
Haigustekitaja isoleeriti esmakordselt juba 1893. aastal Itaalias (Cavara 1893). Kuna Rcc
poolt tekitatud haiguslaigud ilmuvad odra ülemistele lehtedele pärast õitsemisest, peeti
neid kaua aega väliskeskkonna poolt põhjustatud füsioloogilisteks laikudeks, mistõttu jäi
patogeen ilmselt sageli märkamata.
Ramularia levib üha enam ja on majanduslikult oluline odra haigus, sest lehe roheline
pind väheneb kiiresti ja nakatunud taim kuivab paari nädalaga. Ramulariale, kui olulisele saagikao põhjustajale, on pööratud senini vähe tähelepanu, kuna odral lööbib haigus
kasvuhooaja lõpu poole ja ta ei ole nii agressiivne kui võrk-, pruun- ja äärislaiksuse ning
jahukaste tekitajad. Alates möödunud sajandi 80-test hakati Rcc-ist rääkima juba kui olulisest odrapõldudel levivast patogeenist, mis põhjustab nii saagi kui ka selle kvaliteedi
languse (Huss et al., 1987). Haiguse levikuala suureneb pidevalt ning praeguseks on hai-
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gustekitajat leitud peaaegu kõikidest Euroopa maadest, kus otra kasvatatakse, sealhulgas
Inglismaalt, Taanist, Poolast, Saksamaalt, Austriast, Soomest ja Rootsist (Havis et al.,
2015). Eesti Taimekasvatuse Instituudis (ETKI) oleme leidnud ramulariat nii tali- kui suviodra sortidelt ja aretistelt. Esmakordselt isoleeriti haigustekitaja suviodra sordilt “Maali” ja aretiselt SJ11609 Jõgeva maakonna põldudelt 2012. a. suvel (Sooväli et al., 2014).
Kuid juba mõne aasta möödudes oli haigustekitaja levinud ka taliodra põldudele. Kuna
Eestis kasvatatakse taliotra suhteliselt väikesel pinnal, võib haigustekitaja suviodra põldudele suure tõenäosusega jõuda ka naabermaadest õhu kaudu levivate eostega. Haigus
võib olla hakanud levima ka seetõttu, et muude haiguste tõrje on järjest täiustunud ning
see on vähendanud konkurentsi ja loonud ramulariale paremad võimalused asustada odra
lehti. Möödunud 2017 aasta teraviljahaiguste monitooringu tulemused näitasid, et patogeen on endiselt levinud suviodra põldudel. Need tulemused viitavad sellele, et patogeen
on kohastunud meie kliimaga ja kasvatatavad odrasordid on ramulariale vastuvõtlikud.

Levik ja sümptomid

Ramularia levib põhiliselt õhku paisatud eostega, mis kanduvad tuulega tervetele taimedele, sisenevad õhulõhede kaudu lehte ning kasvatavad taime elusatesse kudedesse
seeneniidistiku. Nakatunud odra lehtedes muutub eoste tootmine massiliseks õitsemise
ajal ja eriti märja ilma korral. Teiseks oluliseks nakkuse allikaks on nakatunud vilja
seemned, mida kasutatakse külviks. Lisaks võivad nakkuse allikaks olla ka koristamise
järgselt põllule jäänud taimejäänused ja kõrretüü, kus seene puhkeolekus eosed arenguks soodsaid tingimusi ootavad. nakkuse allikaks võivad olla ka nakatunud kõrrelised
umbrohud. Tali- ja suviodra vaheldumine külvikorras tagab aastaringse peremeestaimede
olemasolu, aidates haigustekitajal elus püsida. Seega on ramulariaga nakatunud talioder
suviodrale oluliseks algnakkuse allikaks.
Taimede nakatumine sõltub eoste kontsentratsioonist õhus, taimede tihedusest põllul,
kasvufaasist, sademete hulgast ja temperatuurist. Keskkonnatingimustest on eriti olulised
temperatuur (optimaalne 17–20 °C) ja pikaajaline lehtede 100% niiskus, mis soodustavad odrataime lehele sattunud patogeeni eoste idanemist. Oluline mõju infektsiooni
tekkele on öisel kastel ja hommikusel udul, mil taime õhulõhed on niiskuse tõttu avatud.
Ramularia tekitaja elutsüklisse kuulub kaks erinevat faasi. Esimene on pikk latentne faas,
kui seen (nakatunud seemnest või lehtedele sattunud eostest) areneb ja kasvab taime
kudedes, kuid visuaalseid haigustunnuseid selles faasis ei arene. Teine faas on aktiivne virulentsusfaktorite sünteesi faas, kus seenes käivitatakse aktiivne toksiinide süntees,
mis põhjustab nakatunud taimedel visuaalsete haigustunnuste ilmnemise. Seenhaiguse
tunnuseks on väikesed pruunid, kollase ümbrise ja leheroodudega piirnevad 1–2 mm pikkused laigud (Joonis 1A). Ristküliku kujulised kahjustused jäävad lehtedele nähtavaks
ka siis kui leht tipust alates kiiresti kuivab, kaotades kogu rohelise värvi. Lehe alumisel
küljel moodustub valge pärlikee sarnane ahel pikireas asetsevatest eoskogumikest, mis
palja silmaga ei ole nähtav (Joonis 1B).
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Joonis 1. Ramularia nakkusele iseloomulikud tunnused suviodral “Maali”. A. nekrootilised kahjustused odralehel – õitsemise kasvufaasis. B. eoskogumikud suviodra lehe alumisel küljel. Nooled näitavad (A) ramularia kahjustusi odra lehtedel ja (B) eoskogumikke lehe tagaküljel.

Iseloomulik on, et odral avaldub haigus suhteliselt hilja, esimesed tunnused alles õitsemise kasvufaasides, kuid edasi levib haigus lehtedel väga kiiresti ning tugeval nakatumisel kuivab taim paari nädalaga. Ramulariale, kui olulisele saagikao põhjustajale ei ole
aga senini pööratud piisavalt tähelepanu, kuna tõenäoliselt on ramulariat sageli segi aetud
ka teiste lehehaiguste (pruun- ja võrklaiksus) tunnustega.
Virulentsusfaktorid

Kui seen on nakatunud taimes edukalt paljunenud käivitatakse patogeeni rakkudes taimi kahjustavate virulentsusfaktorite, rubelliinide, produktsioon. Rubelliinid on toksiinid
(mürkained), mis kahjustavad taimerakke põhjustades nende surma. Toksiinide produktsioon käivitatakse vastusena väliskeskkonnast ja/või taimest tulevatele signaalidele. Ramularia pikk latentne kasvuperiood viitab ka võimalusele, et virulentusfaktorite süntees
indutseeritakse vastusena keemilistele ühenditele, mida taimed produtseerivad ainult
teatud kindlas kasvufaasis. Milline keskkonnast/taimest tulev signaal toksiinide sünteesi
käivitab, ei ole siiani selge. Nii ei ole välistatud võimalus, et odrataime mõjutav väliskeskkonna stress tervikuna mõjub ka ramulariale, aktiveerides seenes toksiinide tootmise. Samaaegselt väheneb stressis olevate taimede kaitsevõime, mis omakorda soodustab
patogeeni paljunemist ja levikut nakatunud taimes. Rubelliinid põhjustavad hapnikustressi, kahjustades sellega taime rakke, mistõttu ilmuvad lehtedele pruunid täpid, mis on
tüüpiline infektsiooni tunnus. Toksiinide mõju aktiveerivad ka mitmed teisedki keskkonnategurid. Nii soodustab valgus patogeeni poolt produtseeritud toksiinide aktiveerumist,
mis põhjustavadki taimekoe fotodünaamilist nekroosi.
Diagnostika

Ramularia levib meie põldudel üha enam ja on muutunud majanduslikult oluliseks odra
haiguseks. Viljakasvataja märkab tavalisest kiiremat taime vananemist ja kuivamist. Ramulariale iseloomulikud nähtavad tunnused ilmuvad taimedele alles õitsemise 61–65
kasvufaasides. Selleks ajaks on patogeen levinud üle kogu taime ning taimekaitsevahen-
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dite kasutamine enam ei mõju. Sellepärast on üha rohkem hakatud tähelepanu pöörama
molekulaardiagnostikale, mis võimaldab patogeeni varast avastamist nakatunud taimedes. Nii võimaldab PCR metoodika kindlaks teha Rcc olemasolu nakatunud taimedes
juba varakult tärkamise kasvufaasides 10–13 (Joonis 2).

Joonis 2. PCR reaktsioonil saadud fragmendid. Rajad: 1. terve taim; 2–3, 5 nakatunud taimed;
4 negatiivne kontrollproov; 6. positiivne kontrollproov (Rcc DNA); 7. Marker. Rcc spetsiifilise
fragmendi pikkus on 348 aluspaari. PCR-is kasutati Rcc spetsiifilisi markereid Rc3 ja Rc5 (Frei
et al., 2007)

PCR analüüs võimaldab kindlaks määrata ramularia nakkuse esinemist nii seemnetes
kui ka õhust püütud eoste hulgast detekteerida ramualria eoseid, mis on äärmiselt oluline
teave teraviljakasvatajatele.
Haigustekitaja varane diagnostika on väga oluline, sest viimastel aastatel on patogeen
levinud ka paljudele nn. mitte-peremeestaimedele. Probleemi on süvendanud asjaolu, et
patogeen ei tekita sageli uutel peremeestaimedel iseloomulikke visuaalseid haigussümptomeid ning see aitab kaasa tema üha laiemale ja märkamatule levikule. Nii on viimastel
aastatel selgunud, et patogeen on võimeline nakatama talinisu (sümptomid sarnanevad
odrale), aga ka mitmeid kõrrelisi umbrohtusid (nakatunud taimedel sümptomid puuduvad), mis võivad olla oluliseks algnakkuse ja haiguse leviku allikaks (Kaczmarek et al.,
2016). Lisaks tuleb aga ka arvestada varjatud nakkuse võimalusega, kus odra lehtedele
sattunud Rcc paljuneb nakatunud taimes, kuid ei avaldu haigusena, vaid jääbki nn latentsesse faasi (Havis et al., 2014). Selliselt taimelt saadud külviseeme võib aga olla potentsiaalseks nakkuse allikaks järgmisel vegetatsiooni perioodil.
Tõrje

Põllu fütosanitaarset seisundit on võimalik reguleerida erinevate tõrjemeetodite, viljavahelduse ja haiguskindlamate sortide kasvatamisega. Haiguse olulisus suureneb pidevalt,
kuid vaatamata sellele ei ole ka meie põldudele jõudnud selle saagikao põhjustaja tõrjele
senini piisavalt tähelepanu pööratud. Põhjuseks on siin kindlasti see, et nähtavad kahjustused ilmnevad alles taimede hilises kasvufaasis ja patogeen ei ole nii agressiivne kui
odral võrk-, pruun- ja äärislaiksuse ning jahukaste tekitajad.
Taimehaigused on väga vastupidavad nii muutuvatele keskkonnatingimustele kui ka
kasutatavatele fungitsiididele. Ühe võimalusena aitab uute haiguste levimist vähendada
külvi seemnete puhtimine. Nagu mitmed uurijad on näidanud, eluneb ramulariat tekitav
seen seemne sees (Havis et al., 2014; Matusinsky et al., 2011), mis muudab keeruliseks
fungitsiidi jõudmise seeneni ning seemnete puhtimise küsitavaks (Havis et al., 2010).
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Seetõttu ei ole soovitav tugevalt nakatunud vilja seemet järgmisel aastal külviks kasutada. Seega jääb Ramularia tõrjel otsustavaks lehestiku fungitsiidiga pritsimine.
On teada, et odra saagikust mõjutab oluliselt kolme ülemise lehe tervislik seisund,
õigustades taimekaitse kasutamist kui peamist viisi hoida taimed haiguste vabamad ja
vähendada saagikadu. Katsetes on ramularia nakkuse korral triasoolidest ainult protiokonasooli kasutamine osutunud efektiivseks tõrjevahendiks (Clarke, 2014). Triasool-strobiluriini segude kasutamisel peaks arvestama, et ainult triasool tõrjub ramulariat. Ramulariale mõjub ka fungitsiid klorotaloniil, mis vähendab taime stressi ja hoiab lehed
kauem rohelised (Clarke, 2014). Ramularia tõrje on efektiivsem suksinaatdehüdrogenaasi inhibiitori (SDHI) või asool-fungitsiidi kasutamisel viljatupe avanemise kasvufaasides
(45–49) (Havis et al., 2015). Kõige efektiivsem fungitsiidi grupp ramularia tõrjeks ongi
praegu viimase põlvkonna SDHI fungitsiidid, millel on väga tugev süsteemne toime,
kuid samas ka suur resistentsuse tekkimise oht. Praktika näitab, et edukamad taimekasvatajad teevad tõrjeotsused ja fungitsiidide valiku juba enne esimeste haigustunnuste ilmumist. Põldkatsete tulemused näitavad haigustõrje vajalikkuses suuri hooajalisi erinevusi,
samuti on fungitsiidiga pritsimise vajadus sortide vahel erinev (Hess et al., 2014).
Lisaks fungitsiidide kasutamisele saab põllu fütosanitaarset seisundit reguleerida sobivate agrotehniliste võtete ja külvikorra kasutamisega. Külviaeg võib aastati erineda,
kuid tõenäoliselt nakatub järgnev kultuur taimehaigustesse vähem, kui külvikordade vahele jääb pikem aeg. Kindlasti tuleks vältida ühekülgset lämmastikuga väetamist, samuti
liiga tihedat taimikut ja umbrohtumist, mis loob põllule haiguse arenguks soodsad niiskustingimused. Tihedas taimikus on ka temperatuuri kõikumine väiksem soodustades
haiguse arengut ja levikut. Nende lihtsate võtete kasutamine ei võimalda haiguse täielikku hävitamist, kuid aitab seda kontrolli all hoida ja levikut tõkestada.
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Tau-fluvalinaat ja flumetriin on kaotanud oma
raviefektiivsuse Varroa lesta (Varroa destructor) tõrjel.
Alternatiivid on vajalikud
Risto Raimets, Leo Vari, Reet Karise, Marika Mänd
Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimetervise õppetool
Abstract. Raimets, R., Vari, L., Karise, R., Mänd, M. 2018. Tau-fluvalinate and flumethric have lost their
effectiveness in varroa treatment. Alternatives needed. – Agronomy 2018.

Varroa mites (Varroa destructor A. & T.) are feeding on honeybee (Apis mellifera L.)
haemolymph and simultaneously introduce viruses into adult or larval honeybees (Rosenkranz et al. 2010). Apiculturists are using different medicals to control the mite in
hives. Some reports indicate that pyrethroids tau-fluvalinate and flumethrin have lost
their effectiveness in some regions and thus alternatives are urgently needed to control
Varroa mites there (Trouiller 1998, Floris et al. 2001). Amitraz has been used in several
European countries in Varroa treatment schemes (CMDv 2015). Still, these synthetic
medicals accumulate in bee products within the hives and may simultaneously harm
bees as well. Using only one treatment scheme may lead to formation of resistance and
therefore the rotation of different varroacides within longer periods is vital. The aim of
this study was to investigate the effectiveness of five Varroa treatment medicals (Apistan, Bayvarol, Amipol-T, Varroadez and oxalic acid) in Estonia.
During experimental years (2012, 2014-2016 and 2017) after honey harvest in august,
each honeybee colony (total n=234, divided to groups) received two Varroa control
medical strips of a certain preparation according to the administration. One group was
left untreated and observed only the natural mite fall as control in 2014 and 2015.
Oxalic acid sublimation was performed in succession for each test group to observe the
maximum possible mite fall. The number of dead mites was counted daily during the
experiment.
Here we show clearly that Apistan and Bayvarol had very low efficacy in 3 consecutive
years. There were no statistically significant differences between natural mite fall and
both Apistan or Bayvarol treatment groups in 2015. Compared to oxalic acid, amitraz
showed higher efficacy in 2012 (Amipol-T), but in 2017 (Varroadez) the efficacy was
significantly lower.
Although oxalic acid is highly recommended to control Varroa, some beekeepers still
find it labour-rich and therefore prefer to use synthetic chemicals. Tau-fluvalinate and
flumethrin showed low efficacy and because no other synthetic preparations are available in Estonia, the alternatives are urgently needed to provide sustainable Varroa management. Based on our results, Amipol-T showed good efficacy in 2012 and thus it
could be potential alternative for Apistan and Bayvarol.

Keywords: Varroa mite,resistance, tau-fluvalinate, flumethrin, amitraz

Sissejuhatus

Meemesilase (Apis mellifera L.) arvukus on juba aastaid mitmetes maailma erinevates
piirkondades langustrendis. Näiteks Ameerika Ühendriikides on perioodil 1980–2005
mesilasperede arv kahanenud 4,5 miljonilt 2,4 miljonile (vanEngelsdorp et al., 2007).
Lisaks ilmnes 2006. aastal esmalt Ameerika Ühendriikides massiline mesilasperede kollapsi sündroom (Colony Collapse Disorder), kus mesinikud kaotasid koguni kuni 90%
oma mesilasperedest (Ellis et al., 2010). Kuigi perioodil 2012–2013 kaotasid Eesti mesi-
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nikud „vaid“ 23,4 % mesilasperedest, on see jätkusuutlikku mesindamist silmas pidades
liiga kõrge number (Chauzat et al., 2014). Tuginedes Coloss (2017) uuringu andmetele
oli Eestis 2016–2017 a. mesilasperede hukkumine 13,4 %, mis on siiski endiselt kõrge
number kui võtta arvesse, et maksimaalne aktsepteeritav talvekadude määr on 10%.
Mesilasperede hukkumist põhjustavaid tegureid on pakutud erinevaid, kuid üheks peamiseks peetakse just Varroa lesta nõrgestavat tegevust. Varroa lestad toituvad nii arengujärgus olevate kui ka täiskasvanud mesilaste hemolümfist, viies toitumisega samal ajal ka
mesilase organismi mitmesuguseid viiruseid nagu näiteks deformeerunud tiibade viirus
(DWV) (Rosenkranz et al., 2010). Neumann ja Carreck (2010) on kokkuvõtvalt oma
töös välja toonud, et mesilasperede hukkumine on oluliselt väiksem nendes piirkondades,
kus Varroa lesta ei esine. See võib olla ka üheks põhjuseks miks Austraalia mesinikud
pole teatanud ebatavaliselt kõrgest mesilasperede hukkumisest. Varroa lestade esinemine
mesilastel nõrgestab nende kaitsevõimet, ning seetõttu on nad tundlikumad ka paljudele
teistele stressifaktoritele, näiteks subletaalsetele kogustele, toksilistele ainetele (Tesovnik
et al., 2017).
Mesinikud kasutavad Varroa lestade tõrjeks erinevaid orgaanilisi ja sünteetilisi preparaate. Eestis ja ka mujal Euroopas on levinumateks orgaanilisteks ravimiteks oblikja sipelghape (CMDv, 2015), mille kasutamine võib tunduda mõningatele mesinikele
töömahukas. Sünteetilistest preparaatidest kasutatakse Eestis registreeritutest Apistani ja
Bayvaroli, mille toimeaineteks on vastavalt tau-fluvalinaat ja flumetriin (CMDv, 2015).
Erinevad teadusuuringud on näidanud, et teatud piirkondades on Varroa lestad saavutanud resistentsuse viimati nimetatud kahe toimeaine suhtes. Floris et al. (2001) näitasid
oma töös, et Varroa lesta resistentsuse tase tau-fluvalinaadi suhtes varieerus 0–96%. Antud toimeaine oli efektiivseim mesilas, kus varasemalt polnud püretroide kasutatud. Kõrgeim lestade resistentsuse tase oli mesilas, kus tau-fluvalinaati oli kasutatud lestatõrjeks
juba aastaid. Trouiller (1998) näitas oma töös, et Šveitsis olid Varroa lestad resistentsuse
saavutanud tau-fluvalinaadi ja flumetriini vastu juba eelmise sajandi lõpul. Teated Varroa
lestade resistentsusest tau-fluvalinaadi ja flumetriini suhtes tingib vajaduse alternatiivsete ravimite järele. Ühe alternatiivina kasutavad mõningate Euroopa riikide mesinikud
toimeainet amitraas, mis on näidanud häid tulemusi Varroa lesta tõrjel (Semkiw et al.
2013). Samas on uuringud näidanud, et amitraas on oma olemuselt toime tugevdaja, ehk
mesilastele potentsiaalselt ohtlik koostoimes mõne teise ainega (Johnson et al., 2013).
Antud uurimistöö eesmärgiks oli uurida tau-fluvalinaadi ja flumetriini efektiivsust
Varroalestade tõrjel Eestis. Lisaks uuriti orgaanilise tõrjevahendi oblikhappe ja kahe Eesti jaoks potentsiaalse alternatiivse amitraasi sisaldava ravimi mõju Varroalestadele.
Materjal ja metoodika

Töös kasutati Itaalia rassi mesilasperesid (A. m. ligustica) (n=234 läbi aastate), mis kõik
pärinesid ühest ja samast mesilast. Mesilaspered jagati töötluste järgi gruppideks (Apistan, Bayvarol (mõlemad 2014–2016), oblikhappe aurutamine (kõikidel aastatel), Amipol-T (2012) ja Varroadez (2017)). Lisaks töötlustele jälgiti ka töötlemata grupis lestade
loomulikku langevust. Kõikide töötluste puhul järgiti ettenähtud raviskeeme. Apistani töötluse korral lisati kõigil kolmel vaatlusaastal augusti keskel mesilaspere kohta 2
tau-fluvalinaadiga töödeldud plastikriba, mida hoiti tarus keskmiselt 44,6 päeva. Flumetriiniga töödeldud Bayvaroli plastikribad lisati samuti kõigil kolmel aastal augusti kes-

90

Agronoomia 2018

kel ning neid hoiti tarudes keskmiselt 45 päeva. Kolmandas ja neljandas töötlusgrupis
(Amipol-T 2012. aastal ja Varroadez 2017. aastal) hoiti amitraasiga töödeldud ribasid
mesilasperedes keskmiselt 36 päeva. Varroa lestade langemist loendati katse algusest
kuni katse lõpuni igapäevaselt. Lisaks sünteetilistele plastikribadele tehti ka igas töötlusgrupis kahel korral raviperioodi jooksul oblikhappe aurutamist, et veenduda Varroa
lestade olemasolust mesilasperes. Viiendas töötlusgrupis raviti mesilasperesid korduvalt
iga 4 päeva tagant vaid oblikhappe aurutamise teel.
Töötluste mõju analüüsimisel kasutati programmi STATISTICA 13 (ühesuunaline
ANOVA, post hoc Tukey test). Töös esitatud keskmised väärtused on näidatud koos standardveaga.
Tulemused ja arutelu

Meie tulemused näitasid, et erinevate aastate Varroa lestade arvukuse vahel olid statistiliselt olulised erinevused F(2,6787)=124,69, p<0,001. 2014. aastal langes kõikidest töötlusgruppidest oluliselt rohkem lesti kui järgneval kahel aastal (joonis 1). Samas, 2015.
ja 2016. aastal oli lestade langevus üsna võrdne ja statistiliselt oluline erinevus puudus.
Sellest võib järeldada, et lestade arvukus mesilasperes võib aastate lõikes varieeruda ning
sellest johtuvalt on ka lestaravi intensiivsuse vajadus erinev.

Joonis 1. Kolme ravimi (Apistani, Bayvaroli ja oblikhappe) ravimi toimel langenud lestade arv
aastatel 2014–2016. Lisaks on esimesel kahel aastal mõõdetud ka lestade loomulikku langevust
töötlemata mesilasperedes. Erinevad tähed tulpade kohal tähistavad vastava aasta töötluste tulemuse statistiliselt olulist erinevust (p<0,05)

Statistiliselt oluline erinevus esines erinevate töötlusgruppide vahel (joonis 1)
F(3,6787)=191,45, p<0,001. 2014. aastal Apistani ja Bayvaroli töötluse vahel statistiliselt
olulist erinevust ei esinenud, kuid oblikhappe töötlus andis eelmainitud töötlustega võr-
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reldes oluliselt parema tulemuse. Kuigi võrreldes 2014. aastaga oli 2015. a. üldine lestade
arv mesilasperedes väiksem, siis statistiliselt olulise ja huvitava tulemuse andis Apistani
ja Bayvaroli ning töötlemata grupi omavaheline võrdlus. Grupil, mida polnud Varroa
lesta tõrjevahenditega töödeldud, puudus 2015. a. statistiliselt oluline erinevus Apistani
ja Bayvaroliga töödeldud gruppide lestade langevuse vahel. 2014. aastal oli see vahe küll
statistiliselt oluliselt suurem, kuid lestade tõrjumise efektiivsus siiski kaugel allapoole
igasugust arvestatavat taset, vaid kaks korda kõrgem lestade loomulikust suremusest.
Kasutatud ravimite madala efektiivsuse üheks arvatavaks põhjuseks võib olla, et varroa
lestad on suures osas saavutanud resistentsuse antud toimeainete suhtes ning seega hetkel Eestis kasutatavad sünteetilised lestaravimid on väga madala efektiivsusega. Ravimite väike valikuvõimalus on sundinud mesinikke sama vahendit korduvalt läbi paljude
aastate kasutama, kuigi resistentsuse vältimiseks tuleks toimeaineid vahetada vähemalt
iga kahe aasta järel (Della Vedova et al.). Nagu 2014. aastal, nii ka 2015. aastal andis
oblikhappe töötlus võrreldes sünteetiliste preparaatidega oluliselt parema tulemuse (joonis 1). Katseperioodi kolmanda (2016) aasta tulemused kinnitavad Apistani ja Bayvaroli
madalat raviefektiivsust, kusjuures taaskord andis oblikhappe töötlus oluliselt parema
tulemuse. Kindla tõrjeviisi järjepideval kasutamisel eksisteerib alati oht, et kahjustajal
kujuneb välja resistentsus, olgu selleks siis organismis tekkiv või käitumuslik resistentsus. Maggi et al. (2017) viisid Argentiinas läbi katse, uurimaks varroa lestade võimalikku
resistentsuse teket oblikhappe suhtes. Antud töös töödeldi mesilasperesid kaheksal järjestikusel aastal kokku 64-l korral oblikhappega. Tulemustest selgus, et oblikhape oli ka
katseperioodi lõpus endiselt efektiivne Varroa lestade tõrjel ning resistentsuse ilmingud
puudusid.

Joonis 2. Kahe erineva amitraasi sisaldava ravimi (Amipol-T ja Varroadez) ja oblikhappe ravi
toimel langenud lestade arv kahel erineval aastal. Erinevad tähed näitavad statistiliselt olulisi erinevusi töötlusgruppide vahel aastate lõikes (p<0,001)
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Lisaks tau-fluvalinaadile ja flumetriinile kasutatakse mõningates teistes Euroopa riikides ka amitraasi, mida Eestis Varroa lesta tõrjevahendina registreeritud pole (CMDv,
2015). Käesoleva töö üheks eesmärgiks oli uurida seda toimeainet sisaldavate ravimite
efektiivsust Eesti tingimustes. Tulemustest selgub, et 2012. aastal kasutatud ravimi Amipol-T raviefektiivsus oli oluliselt kõrgem samal aastal tehtud oblikhappe raviefektiivsusest F(1,649)=30,20, p<0,001 (joonis 2). Amitraasi sisaldava preparaadi (Varroadez)
mõju oli aga 2017. aastal oluliselt madalam oblikhappe töötluse mõjust F(1,1346)=46,95,
p<0,001 (Joonis 2). Üheks võimalikuks põhjuseks, miks amitraasi tulemused oluliselt
aastate vahel erinesid, võib pakkuda kasutatud preparaatide erinevat koostist. Amipol-T
põhitoimeaineks on küll amitraas, kuid lisaks sisaldab preparaat tümooli, mida kasutatakse samuti Varroa lesta ravil (CMDv, 2015). Amitraas koostoimes tümooliga võib
tõsta viimase raviefektiivsust oluliselt. 2017. aastal madalamat raviefektiivsust näidanud
Varroadez sisaldab endas lisaks amitraasile ka koriandriõli, mida vähemalt selle katse
kontekstis võib pidada madalama efektiivsusega ühendiks. Antud tulemustest võib järeldada, et sama toimeainet sisaldavate erinevate preparaatide raviefektiivsus võib oluliselt
erinev olla.
Mesilased puutuvad oma elu jooksul kokku erinevate pestisiidijääkidega, ning lisaks
põllumajandusest tulenevatele pestitsiididele satuvad pestitsiidijäägid mesitarru ka sünteetiliste Varroa lesta ravimite kaudu. Oluline on ka ära märkida, et sünteetilised ravivahendid jätavad mesilasvahasse jääke, mis aja jooksul akumuleerudes võivad mesilastele
subletaalsete doosidena ohtu kujutada (Bernal et al., 2010; Mullin et al. 2010) ning omakorda aitavad kaasa resistentsuse kujunemisel lestadel (Mullin et al., 2010).
Kokkuvõte

Käesoleva töö tulemuste põhjal võib järeldada, et oblikhape oli kasutatud ravimitest tõhusaim ja stabiilseim Varroa lesta ravivahend läbi aastate. Oblikhappe puhul on tegemist
orgaanilise ühendiga, ning Varroa lestadel pole ka selle aine suhtes resistentsust välja kujunenud. Oblikhappe efektiivsusest hoolimata eelistavad paljud mesinikud kasutada sünteetilisi preparaate, kuna neid on lihtsam kasutada ja kulub oluliselt vähem aega. Antud
katse tulemuste põhjal võib väita, et hetkel Eestis kasutuses olevad Apistan ja Bayvarol
on madala efektiivsusega ning Eestis registreeritud Varroa lesta tõrjeks mõeldud preparaatide loetelu tuleks täiendada. Üheks potentsiaalseks preparaadiks on ravim Amipol-T
(toimeained amitraas ja tümool), mis osutus 2012. aasta tulemuste põhjal efektiivseks
lestaravimiks, kuid edaspidised uuringud on vajalikud kinnitamaks ravimi efektiivsust
pikemas plaanis.
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Kartuli-lehemädanikutekitaja pikaajaline uuring Jõgeva
aretuspõldudelt kogutud populatsioonides
Eve Runno-Paurson
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool

Abstract Runno-Paurson, E. 2018. The long-term population study of Phytophthora infestans isolates
collected from potato breeding fields at Jõgeva. – Agronomy 2018.

In this long-term study the potato late blight pathogen Phytophthora infestans samples
were collected from potato breeding fields of Estonian Crop Research Institute at
Jõgeva during a ten year period. In total, 188 isolates were assessed for mating type
and 213 isolates for metalaxyl resistance. Both A1 and A2 mating types were found in
9 out of 10 study years. The frequency of A1 mating type was in average 56% and A2
mating type 44 %. Considerable fluctuations in frequency of A2 observed on period
2001−2007. Still, during later study period (2010−2012) the frequency of A2 mating
type stayed high and stable. In most of studied potato fields both mating types were
recorded at the same site, suggesting continuous sexual reproduction of P. infestans
and possible oospore production and direct risk for early late blight soil infections. In
2001−2005 on average 29−67 % of tested isolates were resistant to metalaxyl. Metalaxylsensitive isolates prevailed during later period in 2006−2007 and 2010−2012, varying
54−88%. This study revealed considerable changes on increase of metalaxyl-sensitive
strains among P. infestans Jõgeva subpopulation. Ongoing pathogen population studies
describing the local P. infestans populations are important in order to advise potato
breeders and growers respectively.
Keywords: late blight, long-term, mating type, metalaxyl sensitivity

Sissejuhatus

Kartuli-lehemädanikku põhjustab oomütseet Phytophthora infestans, kes on peale tema
170 aasta tagust esmailmumist jäänud endiselt nii Euroopa kui kogu maailma kartulikasvatusele peamiseks ohuks. Kartuli-lehemädaniku lööbimise algus on tänapäeval rohkem
kui kuu aega varasem, võrreldes mõnekümne aasta taguse ajaga ning nakkus on tugevnenud. Lehemädaniku patogeeni elutsükkel vältab nüüd kiiremini, kus idanemisvõimelisest
eosest kuni uue nakkusvõimelise laigu tekkeni läheb aega vaid 2,5−4 päeva (Mulder,
Turkensteen, 2005). Lehemädanik on soodsates tingimustes Eesti kartulikasvatusele oluliseks probleemiks ja saagikadu võib ulatuda 20−25% ja ilma tõrjeta põldudel veelgi
suurem (Runno-Paurson et al., 2010). Suurtootjad kasutavad Eestis keskmisena 6−7 fungitsiidi tõrjekorda, lehemädanikule soodsal aastal on tõrjekordade arv ulatunud 11 tõrjekorrani, kuid suurte põllumassiivide ja vihmaste ilmade jätkudes võivad põllud jääda
osaliselt fungitsiididega kaitsmata ning nakatuda (Runno-Paurson et al., 2010). Veelgi
enam, enamus suurtootjate poolt kasvatatavad kartulisordid on kas väga vastuvõtlikud või
vastuvõtlikud kartuli-lehemädanikule (Runno-Paurson et al., 2013) ja seega ei rakendata
teadlikult sordiresistentsust kui ühte efektiivset tõrje meedet. Mitmetes Euroopa riikides
on lehemädaniku tugeval lööbimisel keemiline tõrje kasvanud kuni 25 tõrjekorrani kasvuhooaja vältel ning kasutatakse erineva toimeainega fungitsiide (Nielsen, 2014). Põhjuseks on muutused lehemädanikku põhjustava patogeeni epidemioloogias ja geneetikas,
mille põhjuseks on 1970. aastate lõpus Mehhikost kartuli impordiga Euroopasse sisse
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toodud uued mitmekesised P. infestans tüved ning uus paarumistüüp A2 (Fry, Goodwin,
1997). P. infestans on heterotalne organism, mis vajab suguliseks paljunemiseks kahte
paarumistüüpi A1 ja A2. Kasvuhooajavältel levib kartulipõldudel sugutult sporangiumite abil. See teine paarumistüüp võimaldab patogeenil suguliselt rekombineeruda ning
moodustada paksukestalisi oospoore, mis võivad püsida mullas ilma peremeestaimeta
rohkem kui 4 aastat. Kuna madalad temperatuurid koguni konserveerivad oospooride
elujõulisust (Turkensteen et al., 2000; Hannukkala, 2012), siis patogeen lõikab kasu Eesti
külmadest talvedest (Runno-Paurson et al., 2016). Suguline paljunemine on põhjustanud
lehemädanikutekitaja suurema geneetilise mitmekesisuse ja kohastumuse nii peremeestaime kui keskkonnatingimuste suhtes, mis teeb tema tõrje veelgi enam keerukamaks.
Kuna kartuli-lehemädaniku poolt põhjustatud oht kartulikasvatusele püsib ja haigustekitaja populatsioonid on pidevas muutumises, on järjepidev populatsioonide monitooring ja muutuste jälgimine vajalik. Pikaajalise uurimustöö eesmärgiks oli jälgida kartuli-lehemädanikutekitaja P. infestans populatsiooni muutusi ajas Jõgeva aretuspõldudelt
kogutud alampopulatsiooni näitel 10 aasta jooksul.
Materjal ja metoodika

Kartuli-lehemädaniku proove koguti Eesti Taimekasvatuse Instituudi (varem Jõgeva Sordiaretuse Instituut) Jõgeva kartuli aretuspõldudelt kokku 10 kasvuaasta vältel
(2001−2007 ja 2010−2102). Lehemädanikust nakatunud lehed (üks taime kohta) koguti
esimeste haigussümptomite ilmnemisel erineva lehemädanikuresistentsusega kartulisortidelt ja -aretistelt. Tüved isoleeriti ühe tüüpilise haigustekitaja laiguga lehtedelt. Iseloomustamiseks viidi kõik kogutud isolaadid puhaskultuuri, kasutades Runno-Paurson et
al. (2009) kirjeldatud metoodikat. Kasutati vaid haigusele vastuvõtlikke, R-geene mittesisaldavate sortide ’Bintje’ ja ’Berber’ mugulaid. Paarumistüübid määrati 188 isolaadil, selleks pandi uuritavad isolaadid Petri tassi rukkiagarile kokku kasvama A1 ja A2
testerisolaadiga (paarumistüüp teada). Tasse hoiti 10−18 päeva 16 °C juures pimedas.
Kuna oospoorid moodustuvad vaid erinevatesse paarumistüüpidesse kuuluvate isolaatide
kokkupuutel, siis loeti kõik A1 testerisolaadiga kokku kasvanud oospoore moodustanud
tüved A2 paarumistüüpi kuuluvateks ja A2 tersterisolaadiga kokku kasvamisel oospoore
moodustunud tüved A1 paarumistüüpi kuuluvateks. Kasutati samu testerisolaate nagu
kirjeldas Lehtinen et al. (2008). Metalaksüüliresistentsuse määramiseks 213 isolaadil kasutati ujuva lehe modifitseeritud meetodit (Runno-Paurson et al., 2009). Sporulatsiooni
esinemist ja selle ulatust hinnati seitse päeva pärast nakatamist, inkubeerides lehti 16
°C juures väheses valguses. Resistentseteks loeti isolaadid, kes sporuleerisid 100 mg L-1
kontsentratsiooni juures. Kui sporulatsioon esines metalaksüüli kontsentratsioonil 10 mg
L-1, siis hinnati need keskmise tundlikkusega isolaatideks ja isolaadid, millised sporuleerisid vaid vees hoitud lehtedel hinnati tundlikeks. Mõlemad fenotüübilised analüüsid
tehti koheselt peale isolaatide puhaskultuuri viimist.
Katseandmete statistiliseks töötlemiseks kasutati statistikaprogrammi STATISTICA
11. Paarumistüüpide ja metalaksüüliresistentsuse sageduste analüüsimiseks erinevate
aastate vahel kasutati Chi2-testi.
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Tulemused ja arutelu

Pikaajalise uurimustöö eesmärgiks oli tuvastada P. infestans Jõgeva aretuspõldudelt kogutud alampopulatsioonides toimuda võivaid ajalisi muutusi erinevate populatsiooni iseloomustajatega 10 aastase perioodi jooksul. Selleks iseloomustati kartulipõldudelt kogutud P. infestans isolaate paarumistüüpide (A1, A2) ja metalasüüliresistentsuse analüüsiga.
Kokku analüüsitud 188 isolaadist esines A1 paarumistüüpi 106 isolaadil (56%) ja A2
paarumistüüpi 82 isolaadil (44%). A1 ja A2 paarumistüüpide sageduses esines märkimisväärne erinevus aastate vahel (Chi2=41,55; p<0,001) just perioodil 2001−2007 (joonis
1). Siiski, hilisemal perioodil 2010−2012 jäid paarumistüüpide proportsioonid stabiilseks
(joonis 1). Kasvuaastate vahelist paarumistüüpide proportsioonide ajutist kõikumist on
täheldatud P. infestans populatsioonidel Eestis, kuid ka Põhjamaades ja mujal Euroopas
(Hannukkala, 2012; Chmielarz et al., 2014; Runno-Paurson et al., 2014; Brylinska et al.,
2016). Tulemustest selgus, et üheksal aastal kümnest esinesid aretuspõldudelt kogutud
isolaatidel mõlemad paarumistüübid (nii A1 kui ka A2) koos. Vaatamata A1 ja A2 paarumistüüpide sageduste järskudele kõikumistele 2002 ja 2006, iseloomustab Jõgeva aretuspõldudel kogutud materjal, et kaheksal aastal kümnest sobis paarumistüüpide proportsioon igati suguliseks kombineerumiseks ning põllumulla saastumiseks kauasäiluvate
oospooridega. Sugulise paljunemise tagajärjeks on kõrge geneetiline mitmekesisus, nagu
näitasid Eestist 2004. aastal kogutud populatsiooni iseloomustamine SSR markeritega
(Runno-Paurson et al., 2016).

Joonis 1. Phytophthora infestans A1 ja A2 paarumistüüpi isolaatide esinemise sagedus Jõgeva
aretuspõldudelt kogutud isolaatidel (2001−2012)

Kokku analüüsitud 213 isolaadist olid metalaksüüliresistentseid 62 isolaati (29%), 69
isolaati (32%) olid keskmiselt resistentsed ja 82 isolaati (39%) metalaksüülitundlikud
(joonis 2). Esines oluline erinevus kogumisaastate vahel (Chi2=86,80; p<0,0001). Periood
2001−2005 olid ülekaalus metalaksüüliresistentsed ja keskmiselt resistentsed isolaadid,
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mis moodustasid samal perioodil kokku kogunisti 71−94% testitud isolaatidest (joonis
2). Metalaksüülitundlikud isolaadid domineerisid hilisemalt 2006−2007 ja 2010−2012
(joonis 2), kus see varieerus 54−88%. Leitud metalaksüülitundlike isolaatide domineerimine on selgelt erinev neist tulemustest, mida on leitud Jõgeva alampopulatsioonidest
varem (Runno-Paurson et al., 2012). Seega leiti pikaajalisest uurimustööst märkimisväärsed muutused P. infestans metalaksüülitundlike isolaatide proportsiooni tõusu ja
domineerimisega Jõgeva aretuspõldudelt kogutud populatsioonis. Saadud tulemused on
sarnased samal perioodil tehtud teiste P. infestans populatsiooni uurimustöödega Baltikumist, Leedust, Poolast ja Skandinaaviamaadest (Hannukkala, 2012; Chmielarz et al.,
2014; Aav et al., 2015; Runno-Paurson et al., 2015). Kuid tulemused erinevad oluliselt
neist Euroopa populatsioonidest, kus domineerib 13_A2 genotüüp, mis on metalaksüüliresistentne (Gisi et al., 2011; Rekad et al., 2017). Eesti populatsioonist genotüüpi 13_A2
leitud ei ole (Runno-Paurson et al., 2016). Sedalaadi muutuste põhjusteks on üheltpoolt
metalaksüüli sisaldava lehemädaniku fungitsiidi Ridomil Gold MZ 68 WG vähenenud
kasutamine, ent samas on Euroopas levinud klonaalsetel genotüüpidel metalaksüüli resistentsete isolaatide arvukus kõrge riikides, kus seda preparaati enam ei kasutata.
Olulist seost metalaksüüliresistentsuse ja paarumistüüpide vahel ei leitud (Chi2=3,28;
p=0,19).

Joonis 2. Metalaksüülitundlikkus Phytophthora infestans Jõgeva aretuspõldudelt kogutud
isolaatidel (2001−2012)
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Kokkuvõte

Pikaajalisest uurimustööst leiti selged muutused lehemädaniku tekitaja P. infestans metalaksüülitundlike isolaatide proportsiooni tõusu ja domineerimisega perioodil 2006−2012
Jõgeva aretuspõldudelt kogutud populatsioonis. Vaatamata A1 ja A2 paarumistüüpde sageduste järskudele kõikumistele 2002. ja 2006. aastal, iseloomustab Jõgeva aretuspõldudel kogutud materjal, et kaheksal aastal kümnest sobis paarumistüüpide proportsioon
igati suguliseks kombineerumiseks ning põllumulla saastumiseks kauasäiluvate oospooridega. Kuna lehemädaniku-tekitaja populatsioon Eestis on mitmekesine ja muutlik, on
muutusi patogeeni populatsioonis vaja regulaarselt jälgida, et saada kaasaegseid andmeid
ning saadava teabega nõustada nii kartuliaretajaid, konsulente kui ka -kasvatajaid.
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Y-viiruse kahjustus rikub kartuli mugulad
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Abstract. Runno-Paurson, E., Hansen, M., Tamela, L., Kübarsepp, L., Einola, A. 2018. Potato virus Y
(PVY) decreases the quality of potato tubers. – Agronomy 2018.

Potato virus Y (PVY) is one of the most important viruses affecting potatoes because
it is easily transmitted and causes major yield losses. PVY is transmitted with several
aphid species and also with plant bugs. There are several strains of PVY (for example
PVYNTN) that cause the internal and external necrosis in tubers. In our field trial we
found blisters with necrotic and collapsed edge on several cultivars. In this research
work Potato virus Y necrotic damages were assessed on 13 different potato cultivars
from Dutch and German potato breeding companies Agrico, Norika and Europlant.
Medium late cultivar ‘Bellefleur’ had heavy damage with necrotic spots where so much
as 45% of tubers were ruined. Results show that under favourable conditions PVY can
cause also considerable yield loss of cultivar ‘Champion’. Out of cultivars ‘Madeleine’,
‘Viviana’, ‘Antonia’ and ‘Esmee’ only one potato out of 300 tubers was found with
necrotic rings. On three Agrico’s cultivars ‘Ranomi’, ‘Laudine’ and ‘Mariska’ tuber
necrosiswas not recorded. This heavy infection of PVY on some cultivars in our trial
is probably caused by combination of suitable weather conditions for aphids and plant
bugs multiplication and susceptible cultivar for PVY. Potato tuber necrosis caused by
PVY is a quite new problem for Estonian potato growers and as a serious problem must
be considered both for ware and seed potato producers.
Keywords: potato cultivars, potato virus Y, tuber necrosis

Sissejuhatus

Kartuli-Y viirus (PVY) on Eestis enim esinev ja probleeme tekitav kartuli viirushaigus,
mille põhiliseks levitajaks on erinevad lehetäi liigid. Kahjustavad nii valmikud kui ka
vastsed, kes imevad kartulilehtedest mahla ja kannavad edasi viirusi. Kartuli-Y-viirus
on meie seemnepõldudel otsene seemnekartuli kvaliteedi halvendaja, sest seemnekartuli
saastumisel viirustega ei kvalifitseeru seemnekartul eliitseemne kategooriasse, mistõttu
jäävad planeeritud tulud väiksemaks või koguni saamata.
Siiski pole seni räägitud meil Eestis Y-viirusest kui olulisest mugula kvaliteedi
rikkujast. PVY erinevad tüved põhjustavad mugula sisemisi ja välimisi nekroose, mis
avalduvad nekrootiliste ringikujuliste haavanditena. Kahjustuspilt on drastiline, sest
Y-viirusest kahjustatud mugulatel tekivad lõhkised ringikujulise äärega haavandid,
mille all on kartulikoes tühikud (Mulder, Turkensteen, 2005). Sellised sümptomid
rikuvad kaubastamiseks mõeldud kartuli kvaliteedi, kuid ka säilivus otseselt halveneb.
Mugula nekroose põhjustavad mitmed Y-viiruse alamtüved, kuid kõige enam mugulate
ringikujulisi nekroose põhjustavad peamiselt PVYNT tüvede grupist PVYNTN alamtüvi
(Le Hingrat, Chatot, 2011). Sümptomite ägedus sõltub kartulisordi ja viiruse tüve
kombinatsioonist (Mulder, Turkensteen, 2005).
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Kartuli Y-viiruse alamtüve PVYNT gruppi kuuluva tüve PVYNTN üheks põhiliseks haigustunnuseks lehtedel on lehe alumise külje leheroodude pruunistumine ja samas võib
ebamäärase kujuga nekrootilisi alasid ja triipe olla ka lehe ülemisel küljel (Mulder, Turkensteen, 2005). Need sümptomid on Eesti kartulipõldudel teatud sortidel sage nähtus.
Tugevamad haigustunnused ilmnevad just kõrgemate temperatuuride korral (Mulder,
Turkensteen, 2005).
PVY erinevate alamtüvede poolt tekitatud mugula nekrootilised kahjutused on üles
kerkinud Euroopas viimase 20 aasta jooksul. Põhjused on ebaselged, kuid ilmselt vähemärgatavad sümptomid ja aeglane tuvastamine seemne sertifitseerimis programmides on
mänginud selles olulist rolli. See probleem ei puuduta ainult seemnekartuli kasvatajaid,
vaid ka tarbekartuli kasvatajaid, sest nekrootilised mugulad võivad rikkuda olulise osa
kaubastamiseks mõeldud kartuli partiist. Seega on väga oluline teada kartulisorte, mis
Eesti oludes on Y-viiruse õrnad ja millised mitte, et vältida kartulisorte, mis on väga vastuvõtlikud sellele PVY alamtüve kahjustajale.
Meie kartulianalüüsi eesmärgiks oli hinnata Einola Talu katses Y-viirusest põhjustatud mugula nekrooside ulatust kolmeteistkümnel välja valitud kartulisordil sordiaretusfirmadest Agrico, Norika ja Europlant.
Materjal ja metoodika

Kartulisortide vaatluskatse rajati 2014. aastal 20 sordi ja aretisega Einola talu põllule Uhti
külas (58°17’N, 26°43’E). Mugulaanalüüsiks valiti välja 13 perspektiivsemat sorti Hollandi ja Saksa sordiaretusfirmadest Agrico, Norika ja Europlant, millel hinnati ka Y-viiruse kahjustusi mugulatel. Varajastest sortidest hinnati mugulad Agrico sortidel ‘Arielle’, ’Esmee’, ’Ranomi’ ja Norika sordil ’Viviana’, keskvalmivatest Agrico sortidest olid
hindamisel ’Champion’, ‘Madeleine’, ‘Mariska’, ’Laudine’ ja Europlanti sort ’Antonia’,
ning hilisepoolsetest Agrico sortidest olid hindamisel ‘Rosagold’, ’Bellefleur’, ‘Manitou’
ja Norika sort ’Merlot’. Põllu eelviljaks oli 2013. aastal suvinisu. Katse pandi maha 15.
mail sügavkobestatud mulda. Katselapi suurus oli kaks vagu (11,2 m2) kolmes korduses.
Varajastel sortidel oli tärkamine 2.–5. juunil, keskvalmivatel sortidel 2.–10. juunil ja hilisemapoolsetel sortidel vahemikus 5. juuni kuni 10. juuni. Katseala väetati enne kartuli
maha panekut täisväetisega Novatec 900 kg ha-1 12:08:16 (+ MgO ja S) + Patentkali 200
kg ha-1. Pealtväetis vahetult enne mahapanekut Novatec 200 kg ha–1. Mullati kolm korda
ja äestati üks kord. Taimekaitsetöödest tehti kartuli-lehemädaniku tõrje 8 korral preparaatidega Glory 450SC, Leimay, Ridomil Gold MZ 68, Infinito 687,5 SC ja Ranman Top.
Umbrohutõrjet tehti 23. mail enne tärkamist preparaatidega Fenix 2,2 kg ha-1 + Mistral
0,3 kg ha–1. Lehetäide keemilist tõrjet ei tehtud. Kõigi sortide saak koristati 9. septembril.
Y-viiruse kahjustus mugulatel hinnati visuaalselt, registreeriti, kas esines mugula
kahjustust või mitte (sisemine, välimine kudede nekroos). Igast sordist hinnati kokku
300 mugulat (100 mugulat üks kordus). Hindamine tehti kolm nädalat peale koristust.
Katseandmete statistiliseks töötlemiseks kasutati statistikaprogrammi STATISTICA
11. Kartuli Y-viiruse kahjustuse määra analüüsimiseks erinevate kartulisortide vahel
kasutati Chi2-testi.
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Joonis 1. Keskmised temperatuurid (°C) 2014. aasta kasvuperioodil

Juuni esimene dekaad kujunes paljude aastate keskmisega võrreldes samaks (16,6
°C), kuid II ja III dekaad olid jahedad (12,0 ja 12,8 °C). Juulikuu kujunes paljude aastate
keskmisest 2,3 °C soojemaks (19,8 °C) ja augustikuu I ja II dekaad 1,0 °C soojemaks
(18,9 °C). Augustikuu III dekaad (12,8 °C) oli 1,8°C võrra jahedam paljude aastate keskmisest.
Tulemused ja arutelu

Kartuli Y-viirusest (PVY) põhjustatud nekrootiliste haavanditega kartuleid leiti kolmeteistkümnest uuritud Agrico, Norika ja Europlanti sordist kogunisti kümnel (joonis 2).
Täheldatud nekroosid olid mugula sisemised ja välimised, kus tekkisid villitaolised moodustised, mille väline serv sopistus sisse ja pruunistus ning vigastatud koore alla tekkisid
sügavad tühikuid, jättes mugulatest drastilise mulje (joonised 3 ja 4). PVY põhjustatud
nekrooside kahjustus oli kõrgeim hilisepoolsel Agrico sordil ’Bellefleur’, kus tervenisti
45% mugulatest oli tugevalt rikutud nekrootilistest haavanditest (joonis 3). Märkimisväärselt esines kahjustusi ka keskvalmival sordil ’Champion’ (7%). Vähesel määral oli
kahjustust sortidel ’Arielle’, ’Manitou’, ’Merlot’ ja ’Rosagold’ (2%). Sortidel ‘Esmee’,
‘Viviana’, ‘Madeleine’ ja ‘Antonia’ leiti 300 uuritud mugulast ainult üks kahjustatud mugul. Vaid kolmel Agrico sordil ’Ranomi’, ’Laudine’ ja ’Mariska’ mugulatel PVY kahjustusi ei täheldatud.
Info sordi ’Bellefleur’ Y-viiruse tüvede resistentsuse kohta sordiaretusfirma Agrico
sordikirjelduses puudus, mistõttu võib arvata, et tegemist võib olla Y-viiruse õrna sordiga. Meie katse andmetel osutus PVY tõttu 45% mugulasaagist kõlbmatuks, mis oleks
kartuli tootjale tohutu majanduslik kahju. Ka tuleb arvestada, et enamik kartulikasvatajaid ei teosta lehetäide vastast keemilist tõrjet insektitsiididega, rääkimata intensiivsest
tõrjeplaanist. Agrico sordikirjelduse info kohaselt on sort ’Champion’ suhteliselt resistentne tüvede PVYN ja PVYNTN suhtes. Katsest saadud tulemused näitavad, et PVY suu-
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dab tekitada sordil ’Champion’ soodsates oludes märkimisväärse saagikao. Ka sortidel
’Arielle’, ’Manitou’, ’Merlot’, ’Rosagold’ esineb mõningane vastuvõtlikkus PVY suhtes
ja nende sortide mugulad ei kvalifitseeruks seemnekartuli supereliidi (SE), eliit 1 (E1) ja
eliit 2 (E2) kategooriasse, vaid jääksid vastavalt seemnekartuli kvaliteedi nõuetele madalamatesse kategooriatesse (E3 ja A) (Riigi Teataja, 2012). Vaatamata sellele, et sordid ’Ranomi’ ja ’Arielle’ on aretaja info kohaselt üsna vastuvõtlikud PVYN ja PVYNTN
tüvedele, ei leitud ’Ranomi’ mugulatel nekroose ja ’Arielle’ mugulatel oli nekrooside
kahjustus suhteliselt madal. Samas peaks kirjelduste põhjal sort ’Rosagold’ olema üsna
resistentne PVY suhtes (Agrico, 2018), esines siiski oluline 2% kahjustus.
Lehetäide monitooringu katsed on näidanud, et fungitsiidid (just kontaktsed)
vähendavad lehetäide arvukust, kuid see taastub kiiresti soodsates ilmaoludes. Ka on
leitud, et lehetäide arvukus kartuli seemnepõldudel ei erinenud oluliselt nende arvukusest
lähedal paikneval taluniku põllul, kus insektitsiide ei kasutatud (Muljar et al., 2008).
Seetõttu on ilmastiku mõju lehetäide arvukusele tunduvalt suurem kui keemiliste
taimekaitsevahendite kasutamisel (Muljar et al., 2008).

Joonis 2. Y-viiruse kahjustus katses hinnatud Agrico, Europlant ja Norika sortidel

Ka 2015. aasta Einola Talu demokatses täheldati sortidel ’Bellefleur’, ’Rosagold’ ja
’Champion’ nekroose, kus kahjustused paiknesid nekrootiliste ringidena koore pinnal,
kuid sisse langenud nekrootilise koega haavaneid ei leitud ning leiud ei olnud nii laiaulatuslikud (E. Runno-Paursoni tähelepanek). Einola Talus ja TÜ Eestimaa Kartuli põldudel
on tehtud alates 2009. aastast kartulisortide vaatluskatseid (iga aasta 20−30 sorti), kuid
Y-viiruse kahjustusega mugula leide enne 2014. aastat pole täheldatud. Ilma püünisteta
on raske märgata, millal algab lehetäide lendlus kartulipõldudel ja kui palju on lehetäisid
liikvel. Lehetäide siirdumine kartulipõldudele algab Eestis siis, kui ööpäeva keskmine
õhutemperatuur on 13−15 °C.
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Joonis 3. Y-viiruse kahjustus sordil ’Bellefleur’ (autor E. Runno-Paurson)

Joonis 4. Koore alla tekivad tühikud, mis rikuvad mugula kvaliteedi (autor E. Runno-Paurson)

2014. aasta vegetatsiooni perioodi temperatuuri vaatlused näitavad, et ilmaolud olid
igati soodsad lehetäide levikuks kohe peale kartulite tärkamist ja alates juuni lõpust kuni
augusti lõpuni (Joonis 1). Jahedam periood oli vaid juuni keskpaigast kui juuni lõpuni.
Ilmselgelt on meie katses leitud kahjustuse põhjuseks kombinatsioon sobivatest ilmaoludest lehetäide paljunemiseks ja lendluseks kartulipõldudel ning Y-viirusele vastuvõtliku
sordi olemasolu. Katsepõllul täheldati juulis ja augustis arvukalt rohulutikaid, kes on
samuti viiruste edasikandjad. Eestis varem läbi viidud lehetäide monitooringu uuringutes leiti, et Eesti tingimustes algab aktiivne lehetäide lendlus juba mai lõpust ja kestab
augustikuu lõpuni välja (Muljar et al., 2008; Muljar, 2009). See info erineb täiesti seni
siin meil Hollandi teadlaste poolt jagatud informatsioonist, et lehetäide arvukus suureneb
alles augustist (Muljar, 2009).
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Kokkuvõte

Kartulikatse mugulate hindamine näitas, et Y-viirus võib põhjustada sortide ’Bellefleur’
ja ’Champion’ mugulatele olulise kahjustuse ning seeläbi muuta kõlbmatuks olulise osa
turustamiseks mõeldud kartuli toodangust ning langetada sertifitseeritud seemnekartuli
kvaliteeti. Ka sortidel ’Arielle’, ’Manitou’, ’Merlot’, ’Rosagold’ esineb mõningane vastuvõtlikkus PVY suhtes ja nende sortide mugulad ei kvalifitseeruks seemnekartul kõrgematesse kategooriatesse. PVY kahjustustest olid puutumata vaid kolme Agrico sordi
’Ranomi’, ’Laudine’ ja ’Mariska’ mugulad. Ilmselgelt tuleb edaspidi arvestada kartuli
Y-viiruse (kõik erinevad alamtüved) kui ühe olulise kartuli mugula kvaliteedi kahjustajaga. Kuna Eesti asub piirkonnas, kus on nii majanduslike kui ajalooliste (traditsiooniline
kartulikasvatus väikestel põllulappidel viirusest saastunud mugulatega) probleemide tõttu kõrge viirushaiguste foon, siis seemnekartuli kasvatajad ei saa seemne paljundamisel
ja tarbekartuli kasvatajad arvestada sortidega, mis on väga vastuvõtlikud Y-viiruse erinevatele alamtüvedele või tuleks rakendada väga intensiivset lehetäide vastast insektitsiidide tõrjeprogrammi. Seega tuleb hoolikalt jälgida imporditavate sortide mugula haiguskindlust vastavate kahjustajate suhtes, et paraneks kartulikasvatajate teadlikkus Y-viiruse
vastuvõtlike ja resistentsete kartulisortide suhtes.
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Välismaiste kartulisortide mugulhaiguste hindamine Einola
talu katses
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Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool
Einola Talu OÜ

Abstract. Runno-Paurson, E., Hansen, M., Tamela, L., Kaurilind, E., Einola, A., Einola P. 2018. Evaluation
of potato tuber diseases on different potato cultivars in Einola Farm. – Agronomy 2018.

Potato growers are interested to produce healthy and high-quality potato tubers.
However for Estonian potato growers common scab (Streptomyces spp) and wireworms
(Agriotes spp) are the main important factors that lower directly the marketable potato
tuber quality for processing and during storage period. Estonian potato growers mostly
grow cultivars bred by Western European breeding companies and regularly import
new cultivars. In spite of cultivar descriptions from breeding company, there is a lack
of knowledge on suitability and susceptibility to diseases and pests in local Estonian
conditions. Therefore the main aim of this research was to evaluate the extent of tuber
damage extent caused by common scab, black scurf, silver scurf, dry rot, black leg and
wireworms on 13 different potato cultivars from breeding companies Agrico (‘Arielle’,
‘Esmee’, Ranomi’, ‘Champion’, ‘Madeleine’, ‘Mariska’, ‘Laudine’, ‘Bellefleur’,
‘Rosagold’, ‘Manitou’), Norika (‘Merlot’) and EuroPlant (‘Viviana’, ‘Antonia’). Field
trial was carried out in 2014 at Einola Farm in Uhti. Wireworm damage was recorded
on all 13 cultivars tested. Significant potato tuber damage was found from early
cultivar ‘Viviana’, early medium cultivar ‘Laudine’, medium late cultivars ‘Manitou’
and ‘Bellefleur’ where in average 47–51% of tubers were injured by wireworm. Less
infection was found on early medium cultivar ‘Champion’, medium late cultivar
‘Rosagold’ and early cultivar ‘Arielle’ that is already known cultivar and grown on
large field areas over Estonia. Growing season 2014 became unfavourable for common
scab assessments. Common scab infection was not recorded on tubers of the cultivar
‘Bellefleur’. Quite low infection (1–10% of the tuber surface covered with scab) was
recorded on early medium cultivars ‘Madeleine’, ‘Champion’, ‘Antonia’ and on early
cultivar ’Viviana’. However, rest of the cultivars had very low rate of scab. Cultivars
‘Viviana’, ’Manitou’ and ’Rosagold’ were quite susceptible to dry rot. All 13 cultivars
were infected by silver scurf, but heaviest infection was recorded on ‘Mariska’,
‘Madeleine’, ‘Antonia’, ‘Champion’ and ‘Viviana’.
Keywords: black scurf,common scab,dry rot, potato cultivars, wireworms

Sissejuhatus

Kartulikasvatajatel on kasumlik toota terveid ja kvaliteetseid kartulimugulaid. Paraku on
kartulikasvatajad üha enam huvitatud Lääne-Euroopast uute kartulisortide importimisest
ja kasvatamisest Eestis. Uued imporditavad kartulisordid pakuvad kartulikasvatajatele
huvi, kuna nad on sileda ja õhukese koorega, madalate silmade ja heade maitseomadustega. Samas ei ole teada imporditavate sortide sobivus kasvatamiseks siinsetes kliima- ja
mullastikuoludes ja kasvatustehnoloogiatega, mis erinevad Hollandi Saksamaa omadest
ning kaasatulev sordikirjeldus on piiratud informatsiooniga erinevate mugulahaiguste
haiguskindluse kohta. Seetõttu on oluline läbi viia kohalikes oludes põldkatseid, et võrrelda erinevate sortide vastupanuvõimet mugulahaigustele ning hinnata seeläbi sobivust
Eesti turu jaoks.
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Enamus kartuli vaatluskatsesse valitud sordid on aretatud Hollandi sordiaretusfirmas
Agrico, kuna Einola talu on alates 2002. aastast korraldanud Agrico sortide demonstratsioonkatseid, tutvustamaks potentsiaalseid sorte Eesti turu jaoks. Lisaks sai TÜ Eestimaa
Kartuli soovil katsess kaasatud EuroPlanti ja Norika kartulisordid. Kuna mugula kvaliteet on kartuli turustamisel ja hoiustamisel väga oluline, siis oli meie põldkatse peamine
eesmärk hinnata kolmeteistkümnel erineval kartulisordil sordiaretusfirmadest Agrico,
Norika ja EuroPlant oluliselt mugulakvaliteeti langetavate haiguste nagu hariliku kärna
(Streptomyces spp.), hõbekärna (Helminthosporium solani), musta kärna (Rhizoctonia
solani), fusarioosi (Fusarium spp.) ja märgmädaniku (Erwinia spp.) kahjustuse määra
Eesti kasvutingimustes, ning esitleda saadud tulemusi kohalikele kartulikasvatajatele.
Lisaks hinnati ka naksurlase vastse (Agriotes spp.) ehk traatussi kahjustusi erinevatel
kartulisortide mugulatel.
Materjal ja metoodika

Kartulisortide vaatluskatse rajati 2014. aastal 20 sordiga Einola talu põllule Uhti külas
(58°17’N, 26°43’E). Mugula kahjustajate analüüsiks valiti välja 13 perspektiivsemat sorti
Hollandi ja Saksa sordiaretusfirmadest Agrico, Norika ja Europlant. Varajastest sortidest
hinnati mugulad Agrico sortidel ‘Arielle’, ’Esmee’, ’Ranomi’ ja Norika sordil ’Viviana’,
keskvalmivatest Agrico sortidest olid hindamisel ’Champion’, ‘Madeleine’, ‘Mariska’,
’Laudine’ ja Europlanti sort ’Antonia’, ning hilisemapoolsetest Agrico sortidest olid hindamisel ‘Rosagold’, ’Bellefleur’, ‘Manitou’ja Norika sort ’Merlot’. Põllu eelviljadeks oli
2012. aastal raps ja 2013. aastal suvinisu. Katse pandi maha 15. mail sügavkobestatud
mulda. Katselapi suurus oli kaks vagu (11,2 m2) kolmes korduses. Katsepõllu mulla pH
oli 6,0. Varajastel sortidel oli tärkamine 2.–5. juunil, keskvalmivatel sortidel 2.–10. juunil
ja hilisemapoolsetel sortidel vahemikus 5. juuni kuni 10. juuni.
Katseala väetati enne kartuli mahapanekut täisväetisega Novatec 900 kg ha–1 12:08:16
(+MgO ja S) + Patentkali 200 kg ha–1 (30% K2O, 10% MgO, 42,5% SO3). Pealtväetis
vahetult enne maha panekut Novatec 200 kg ha–1. Mullati kolm korda ja äestati üks kord.
Taimekaitsetöödest tehti kartuli-lehemädaniku tõrje 8 korral 4., 9., 14., 17., 23. juulil
(Glory 450SC, Glory 450 SC+ Leimay, Ridomil Gold MZ 68, Infinito 687,5 SC, Infinito
687,5 SC) ja 1., 11. ja 18. augustil (Ranman Top, Leimay, Ranman Top). Umbrohutõrjet
tehti 23. mail enne tärkamist preparaatidega Fenix 2,2 kg ha–1 + Mistral 0,3 kg ha–1. Lehetäide ja kartulimardika keemilist tõrjet ei tehtud. Seemne mugulaid ei puhitud. Kõigi
sortide saak koristati 9. septembril.
Kartulisortidel mugulahaiguste visuaalne hindamine tehti neli kuud peale koristust
2015. aasta jaanuaris. Hariliku kärna, mustakärna ja hõbekärna hindamiseks kasutati
järgmist skaalat: < 1% mugula pinnast on kaetud kärna laikudega, < 10% mugula pinnast
on kaetud kärna laikudega, < 25% mugula pinnast on kaetud kärna laikudega, <50% mugula pinnast on kaetud kärna laikudega ja > 50% mulla pealispinnast on kärna laikudega
kaetud (James, 1971).
Fusarioosi ehk kuivmädaniku ja märgmädaniku kahjustust hinnati erinevate sortide
mugulatel visuaalselt, registreeriti kas esines mugula kahjustust või mitte. Igast sordist
hinnati kokku 300 mugulat (100 mugulat üks kordus). Naksurlase vastse ehk traatussi
kahjustusi mugulatel hinnati visuaalselt, registreeriti kas esines mugula kahjustust või
mitte. Eristati ka ühe kahjustusauguga ja 2 ja enam kahjustus auguga mugulaid.
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Katseandmete statistiliseks töötlemiseks kasutati statistikaprogrammi STATISTICA
11. Hariliku kärna kahjustuse ulatuse ja sortide vahelise erinevuse määramiseks kasutati
üldist lineaarset mudelit. Hõbekärna kahjustuse sagedusjaotust hinnati Chi2-testi abil ja
traatussi kahjustuse määra muutust erinevate kartulisortide vahel analüüsiti ühesuunalise
ANOVAga.
Tulemused ja arutelu

Hariliku kärna (Streptomyces spp.) kahjustuse hindamiseks ei olnud hea kasvuaasta, sest
haigustekitaja levikuks puudusid soodsad tingimused. Vaatamata sellele nakatusid enamus sorte, ja hariliku kärna kahjustust ei leitud vaid hilisepoolsel sordil ‘Bellefleur’ (joonis 1). Kuid hariliku kärna kahjustusmäär jäi siiski suhteliselt madalaks, sest enamasti
leiti 1% ja 10% kahjustusmääraga mugulaid, ja vaid kahel sordil ’Laudine’ ja ’Rosagold’
leiti väga vähesel määral kuni 25% kahjustusega mugulaid (joonis 1). Väga tugeva kärna kahjustusega mugulaid (kuni 50% ja üle 50% mugula pinnast) ei täheldatud ühegi
sordi mugulatel. Siiski esines harilikku kärna mõnevõrra rohkem hilisepoolsetel sortidel
’Merlot’, ’Rosagold’, ’Laudine’ ja ’Manitou’ ja varajastel sortidel ’Ranomi’ ja ’Viviana’
(p<0,01) (joonis 1). Väga vähesel määral esines hariliku kärna kahjustust keskvalmivatel
sortidel ’Mariska’, ’Madeleine’, ’Champion’ (joonis 1).

Joonis 1. Hariliku kärna kahjustusega mugulad erinevatel kartulisortidel Einola talu katses

Hariliku kärna haigustunnuseks on kuivad kestendavad korrapäratu kujuga kärnad, mis
võivad esineda kas lame, sööbe või kumera vormina. Haigus rikub oluliselt mugulate
kaubanduslikku välimust ja vähendab idanemist, põhjustades põllul ka tühikuid (Mulder,
Turkensteen, 2005). Hariliku kärna levikut soodustab mulla aluseline reaktsioon. Einola
talu katsepõllu mulla pH on 6,0, seega Soomes läbiviidud katsete põhjal võib öelda, et see
on igati soodne pH tase haiguse arenguks ja levikuks (Hiltunen et al., 2009). Peamiseks
põhjuseks, miks meie katses jäi hariliku kärna kahjustus väikseks olid haiguse arenguks
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ebasoodsad olud, kuna mugulate moodustumise algfaasis 2014. aasta juuli algusest kuni
keskpaigani tuli piisavalt sademeid. Noor mugul on haigusele eriti vastuvõtlik 5−6 nädala jooksul alates mugula moodustumisest (Mulder, Turkensteen, 2005). Kui sellel perioodil tuleb vähe sademeid või on täiesti kuiv, siis on reeglina ka mugulatel tugev hariliku
kärna kahjustus. Resistentsemate sortide kasvatamine on üsna efektiivne hariliku kärna
tõrje meetod (Stevenson et al., 2001). Esinevad haigusele vastuvõtlikumad kui resistentsemad kartulisordid, haiguskindlamatel sortidel esineb lamevorm, mis ei tekita nii suurt
kahjustust. Enamus katses olnud Agrico sordid ja Norika sort ’Merlot’ on sordikirjelduse
järgi hariliku kärna suhtes üsna vastuvõtlikud, vaid sordi ’Champion’ ja ’Laudine’ on
vähe vastuvõtlikud. Siiski Europlanti sort ’Antonia’ on kirjeldatud kui kõrge resistentne
haiguse suhtes ja Norika sort ’Viviana’ keskmise resistentsusega. Seega võib oletada, et
hariliku kärnale soodsal kasvuaastal on enamuses katses olnud sortidel Eesti tingimustes
tugev kärna kahjustus.

Joonis 2. Fusarioosi kahjustus erinevatel kartulisortidel Einola talu katses

Fusarioosi ehk mugula kuivmädaniku (Fusarium spp.) kahjustusega mugulaid leiti
kõigil sortidel, välja arvatud sordil ’Bellefleur’ (joonis 2). Märkimisväärselt vastuvõtlikum fusarioosile oli varajane sort ’Viviana’, kus kahjustunud mugulaid oli 8%, ja hilisepoolsed sordid ’Manitou’ ja ’Rosagold’, kus haigeid mugulaid registreeriti 6% (joonis
2). Ülejäänud sortidel esines fusarioosi kahjustusega mugulaid vähem kui 2%. Fusarioosi
puhul on tegemist olulise mugula haigusega, kuna võib säilitusperioodil hävitada hoidlas
suure osa tarbe- ja seemnekartulist. Seega on väga oluline vältida mugulate vigastamist
ülesvõtul ja säilitada mugulaid 2−4 °C juures hoidudes üleliigsest ventileerimisest (Soobik et al., 2006).
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Joonis 3. Hõbekärna kahjustusega mugulad erinevatel kartulisortidel Einola talu katses

Hõbekärna kahjustus oli oluliselt tugevam keskvalmivatel sortidel ’Mariska’, ’Madeleine’, ’Antonia’, ’Champion’ ning varajasel sordil ’Viviana’ ja ning hilisepoolsetel
sortidel ’Bellefleur’, ’Rosagold’ ja ’Manitou’ (joonis 3). Mõnevõrra vähem esines hõbekärna varajasel sordil ‘Arielle’ ja ’Ranomi’, keskvalmivatel sortidel ‘Mariska’, ‘Antonia’ ja ’Laudine’ ning hilisepoolsel sordil ‘Manitou’ (joonis 3). Hõbekärna puhul on
tegemist mugulahaigusega, mida koristamisel näha ei ole ja hõbehallid tähnjad sümptomid avalduvad säilimisperioodi jooksul hoidlates, kus see levib väga kiiresti. Hõbekärn
rikub kaubastamiseks ettevalmistatud pestud ja pakitud mugulate kvaliteeti. Eriti suureks
probleemiks on see saanud just poes plastikkottides müüdavatel pestud kartulitel, kus on
haigusele levikuks eriti soodsad tingimused. Samuti teeb mugulad vastuvõtlikuks teistele
haigustele (Mulder, Turkensteen, 2005). Tugeva kahjustuse korral kaotavad mugulad vett
ja kortsuvad (Platt, Peters, 2006). Meie katses esines tugevam kahjustus just keskvalmivatel sortidel, kuigi vastuvõtlikumateks peetakse just varajasi kartulisorte (Mulder,
Turkensteen, 2005).
Mustkärna kahjustusmäär oli suhteliselt madal ja haigust leiti vaid kolme sordi mugulatel ’Merlot’, ’Manitou’ ja ’Antonia’. Siiski, sordil ’Merlot’ oli 1%-lise kärnakahjustusega 39% analüüsitud mugulatest ja 10%-lise kahjustusega ligi 10% mugulatest. Sordil
’Manitou’ esines 1% kahjustusega mugulaid ligi 30% ja 10% kahjustusega mugulaid
9%. Sordil ’Antonia’ esines 1% ja 10%-list kahjustust vaid 1−2%-l mugulatest. Seega
tuleb kartulikasvatajatel arvestada hilisepoolsete sortide ’Merlot’ ja ’Manitou’ mõningase
vastuvõtlikkusega mustkärnale. Mustkärna puhul on tegemist olulise kahjustajaga, kuna
tekitab jahedatel kasvuaastatel tõusmepõletikku, mis põhjustab kartulitaimede surma
tõusmejärgus ja põllule jäävad tühikud (Mulder, Turkensteen, 2005).
Märgmädanikku registreeriti sordil ’Champion’ 2,3 % ja sordil ’Manitou’ 1%. Viiel
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sordil 13-st leiti vaid mõned märgmädanikust kahjustatud mugulad (kahjustus all 1%
300-st hinnatud mugulast). Kuue sordi ’Ranomi’, ’Esmee’, ’Antonia’, ’Laudine’, ’Bellefleur’ ja ’Rosagold’ mugulad olid märgmädanikust kahjustamata. Seega oli enamus
sortidel väga hea vastupidavus märgmädaniku suhtes, sest tavaliselt ulatuvad hoidlas
märgmädanikust tekkivad kaod 5−8%-ni saagist (Stevenson et al., 2001). Saagikadu koos
varrepõletikuga võib Euroopas ulatuda aastas kuni 20% (Stevenson et al., 2001).
Naksurlase vastne ehk traatuss põhjustas enamus katses olnud sortide mugulatele
olulise kahjustuse. Traatussi kahjustusi ilmnes kõige rohkem varajasel sordil ‘Viviana’,
kus oli rikutud 56% mugulatest, keskvalmival sordil ’Laudine’ ja hilisepoolsetel sortidel
‘Manitou’ ‘Bellefleur’ oli kahjustatud 47−50% mugulatest (joonis 4). Vähem esines traatussi kahjustust keskvalmival sordil ‘Champion’ (17%), varajasel sordil ‘Arielle’ (21%),
hilisepoolsel sordil ‘Rosagold’ (21%) ja keskvalmival sordil ‘Mariska’ (28%) (joonis 4).

Joonis 4. Traatussi kahjustusega mugulad erinevatel kartulisortidel Einola talu katses

Sordid ’Champion’, ’Arielle’ ja ’Rosagold’ olid võrreldes teiste sortidega tunduvalt
vähem kahjustatud traatussi poolt (joonis 4). Kuni 2003. aastani oli Einola talu katseala
põld söödis ja võeti kasutusse alates 2004. aastast. Külvikorra ajalugu katsealal on:
2004 suviraps, 2005 suvinisu, 2006 kartul, 2007 oder ristiku allakülviga, 2008 talinisu,
2009 punane ristik, 2010 talinisu, 2011 suvinisu, 2012 suviraps, 2013 suvinisu. Meie
katse tulemused näitavad selgelt, et 10 aastat peale söötismaa harimist, kus kasvatatakse
enamasti teravilja, on traatussi kahjustus väga kõrge. Ka näitab, et sellise põllumehe
praktikas tihti kasutatava külvikorraga pole võimalik traatussist lahti saada ja selline
põllumuld ei ole sobilik kartuli kasvatamiseks. Parimad eelviljad enne kartuli kasvatamist
oleksid hernes, uba, raps ja tatar, sest ei soodusta traatussil munemist ja ei jäta mulda paksu
põhukihti, mis lagunedes ahvatleks valmikuid põllule koonduma (Hiiesaar, Metspalu,
2001). Sordiresistentsus traatussi suhtes on aktuaalne teema millega ka aktiivselt juba
tegeletakse USDA teadlaste poolt (Suszkiw et al., 2011).
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Kokkuvõte

Antud artikkel käsitleb Einola talu kartulikatsest mugulahaiguste ja kahjustaja aspekte, ja
soovitused baseeruvad neil tunnustel. Ühe aastase katsetulemuste põhjal võib soovitada
enamust katses olnud sorte. Katsest jäi silma mustakärna kahjustuseta, vähese hariliku
kärna ja fusarioosi kahjustusega ja ning madal traatussi kahjustusega sort ’Arielle’, mis
on üks enim kasvatatavaid Agrico varajasi sorte Eestis. Lisaks võib soovitada perspektiivseteks varajased sordid ’Ranomi’ ja ’Esmee’, milledel oli suhteliselt väike hariliku
kärna kahjustus, puudus mustakärna ja märgmädaniku kahjustus, fusarioosi kahjustus oli
vähene ning ka hõbekärna esines mugulatel vähesel määral. Keskvalmivatest sortidest
võib soovitada ’Mariska’, ’Madeleine’, kuna esines vähesel määral harilikku kärna, väga
vähesel määral kuiv- ja märgmädanikku, mustkärna ei esinenud. Kuid hõbekärna esines
siiski keskmisest rohkem, mida tuleb arvestada mugulate kaubastamisel. Sordil ’Champion’ kipub olema vastuvõtlikum kuiv- ja märgmädanikule, kuid see sõltub suuresti kasvuaasta tingimustest. Soodsamates tingimustes esineb ilmselt hariliku kärna kahjustust
enam keskvalmival sordil ’Laudine’. Sortidel ’Merlot’ ja ’Maniou’ tuleb arvestada mõningase mustakärna vastuvõtlikkusega ja seega seemnekartuli puhtimisega enne kartuli
maha panekut ning arvestada selle teadmisega mahe kartulikasvatuses. Hilistest sortidest
eristus ’Bellefleur’, kuna oli täielikult kahjustamata harilikust ja mustkärnast, ka ei leitud
fusarioosi ja märgmädanikku, siiski hõbekärna esines keskmiselt.
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Kartulisortide resistentsus hariliku kärna nakkusele
Aide Tsahkna, Terje Tähtjärv, Krista Nurk, Mati Koppel
Eesti Taimekasvatuse Instituut
Abstract. Tsahkna, A., Tähtjärv, T., Nurk, K., Koppel, M. 2018. The resistance of potato varieties to
infection of the common scab. – Agronomy 2018.

The common scab of potato (Streptomyces scabies) is quite widespread in Estonia. The
tubers infected by the disease have damaged appearance, which causes higher peeling
losses of the table potato. The trial was carried out at the Estonian Crop Research Institute
in 2012–2013 in the frames of the project “The use of biofumigation and biologically
active substances in the control of potato diseases”. Twenty five potato varieties were
included in the trial. The aim was to study the resistance of potato varieties to the
infection of the common scab. According to the results the early varieties ʻMaret’ and
ʻSolist’ had the highest infection by common scab and ʻMariska’ and ʻPrincess’ had the
lowest infection; from middle varieties Toluca had the highest and ʻPiret’ the lowest
infection; from late varieties the domestic varieties ʻJõgeva kollane’ and ʻVigri’ had the
highest infection and ʻAnts’ and ʻAnti’ had lowest infection.
Keywords: potato variety, common scab

Sissejuhatus

Hariliku kärna (Streptomyces scabies) haigustekitaja kartulil on niidikujuline bakter.
Mugulatel on kuivad, kestendavad korrapäratu kujuga kärnad. Juurekaelale, stoolonitele
või juurtele võivad nad tekitada punakaspruune haiguslaike. Sõltuvalt sordist,
keskkonnatingimustest, nakatumise ajast ja haavandi korgistumisest esinevad mugulatel
erinevad haigusvormid. Need on kas mugulapinnaga tasa (lame vorm) või esineb kuni
0,5 cm sügavusi haavandeid (sööbevorm) või on mugulapinnast punjalt kõrgemale
kumerdunud (kumer vorm) või moodustavad hoopis krobelise lauskooriku (võrkjas
vorm) (Lõiveke, 1995; Haynes, 2010; Tartlan, 2013). Haigustekitaja on tüüpiline
mullaorganism, kuid talvitub ka haigestunud mugulatel. Mullast kandub bakter kergesti
mugulatesse vigastuste ja õhulõvede kaudu. Noor mugul on haigusele eriti vastuvõtlik
5–6 nädala jooksul moodustumise algusest. Kriitiliseks peetakse esimest 10–15 päeva.
Mugulate haigustekitajaga nakatumist soodustavad kergemad õhurikkamad mullad,
värske sõnnik, mulla pH tase (arenguks opt. tase 6,0–7,5) (Lõiveke, 2002; Haynes et al.,
2010). Haiguse esinemine sõltub palju sordi vastupidavusest ja kasvuaegsest ilmastikust
(Loria, 2001; Lõiveke, 2002). Eesti tingimustes esineb kartulil küllalt palju hariliku
kärna kahjustust. Haigusega nakatunud mugulate kaubanduslik välimus on rikutud ja
sellest võib tuleneda toidukartulil suurem koorimiskadu. Haigestunud mugulatel on
suurem säilituskadu intensiivsema vee auramise tõttu ja rikutud mugula koore kaudu
teiste haigustekitajate mugulasse tungimise võimalus on suurem ning mugulamädanike
esinemine tihedam (Radtke et al. 2000).
Katse eesmärk oli uurida kartulisortide resistentsust hariliku kärna nakkusele.
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Materjal ja metoodika

Katse viidi läbi 2012–2014. aastal Jõgeval Eesti Taimekasvatuse Instituudi katsepõldudel
25 kartulisordiga. 2012. ja 2013. a oli eelviljaks põldhernes ning 2014. a oder ristiku allakülviga. Katse rajati kolmes korduses NNA (Nearest Neigbours Analyses) meetodi järgi.
Sordid jagunesid vastavalt kasvuperioodile järgnevalt:
1. Väga varajased: ʻFlavia’, ʻImpala’, ʻArielle’ ja ʻSolist’.
2. Keskvarajased/varajased: ʻMariska’, ʻBirgit’, ʻGala’, ʻPrincess’, ʻRed Lady’ ja ʻMaret’.
3. Keskvalmivad: ʻSecura’, ʻFontane’, ʻToluca’, ʻSatina’, ʻTeele’, ʻPiret’ ja ʻReet’.
4. Keskhilised/hilised: ʻJõgeva kollane’, ʻSarme’, ʻJuku’, ʻVigri’, ʻAndo’, ʻAnti’, ʻRosagold’ ja ʻAnts’.
Mugulate hariliku kärnaga (Streptomyces scabies) nakatumist hinnati oktoobrikuus ja
võeti igast kordusest ja sordist 100 mugulat ning määrati visuaalse vaatluse teel nakatunud mugulapinna protsent kasutades 100% skaalat (Merz, 2000). Statistiliseks töötlemiseks kasutati ANOVA, Fisheri LSD testi.
Tulemused ja arutelu

Katsetulemused on toodud joonistel 1, 2 ja 3 ning neid mõjutavad ilmastikuandmed tabelis 1.
Tabel 1. Ilmastik kartuli kasvuperioodil (Eesti Taimekasvatuse Instituudi andmed)

Kuu

Juuni

Juuli

August

Keskmine
õhutemperatuur, °C

Dekaad 2012
I

11,2

II

15,1

I

19,3

III
II

III
I

II

III

13,8

15,5

19,1

16,0

14,7

13,5

2013

2014

14,6

11,9

18,9

19,7

16,1
11,3

18,0

17,5

17,7

21,5

17,0

19,5

16,0

14,5

18,6

Sademete summa,
mm
2012

2013

2014

39

24

37

16

2

29

42

2

12

58

15

20,8

22

1

12,8

32

16,2

11

76

77

44

19
4

18

25

66

31

3

3

89

Keskmine relatiivne
õhuniiskus, %
2012

2013

2014

74

75

84

73

77

75

81

75

80

83

87

69

81

74

71

82

74

61

80

85

82

74

75

68

70

81

86

Varajased sordid. Hariliku kärnaga nakatumise hindamisel kolme katseaasta keskmisena
saadud tulemuste võrdluses olid sortide vahelised erinevused usutavad (joonis 1). Kõige
enam nakatusid sordid ʻMaret’ ja ʻSolist’. Kõige väiksema nakatumisega olid sordid
ʻMariska’ ja ʻPrincess’.
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Joonis 1. Varajaste kartulisortide mugulate hariliku kärnaga nakatumine (І–PD0,05 = 1,98, p < 0,05)

Keskvalmivate sortide mugulate hariliku kärnaga nakatumise võrdluses olid samuti
sortide vahelised erinevused usutavad (joonis 2). Nähtuvalt jooniselt 2 nakatus kõige
enam hariliku kärnaga sort ʻToluca’ ning resistentsem oli ʻPiret’.

Joonis 2. Keskvalmivate kartulisortide mugulate hariliku kärnaga nakatumine (І–PD0,05 = 1,32, p
< 0,05)

Hiliste sortide hulgast olid usutavalt suurema hariliku kärna nakkusega sortide ʻJõgeva
kollane’ ja ʻVigri’ mugulad ning vähem nakatusid ʻAnts’ ja ʻAnti’ mugulad (joonis 3).

Kartulisortide resistentsus hariliku kärna nakkusele
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Joonis 3. Hiliste kartulisortide mugulate hariliku kärnaga nakatumine (І–PD0,05 = 1,29, p < 0,05)

Kokkuvõte

Kolme katseaasta (2012–2014) keskmistest tulemustest selgus, et väiksema hariliku
kärna resistentsusega olid: varajastest kartulisortidest ʻMaret’ ja ʻSolist’, keskvalmivatest
sortidest ʻToluca’ ning hilistest ʻJõgeva kollane’ ja ʻVigri’. Suurema resistentsusega olid
sordid: ʻMariska’, ʻPrincess’, ʻPiret’, ʻAnts’ ja ʻAnti’.
Tänuavaldused
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Vermikomposti mõju kurgi istiku kasvule
Margit Olle
Eesti Taimekasvatuse Instituut
Abstract. Olle, M. 2018. The influence of vermicompost based growth substrates on the growth of
cucumber transplants. – Agronomy 2018.

Vermicomposting is described as “bioxidation and stabilization of organic material
involving the joint action of earthworm and mesophilic microorganisms”. Vermicompost
produced by the activity of earthworms is rich in macro and micronutrients, vitamins,
growth hormones, enzymes such as proteases, amylases, lipase, cellulose and chitinase
and immobilized microflora. The enzymes continue to disintegrate organic matter
even after they have been ejected from the worms. The aim of the work was to assess
the influence of vermicompost based growth substrates on the grwth of cucumber
transplants. Treatments were followed (supplier K. Compos): A)the transplant substrate
(variant 1) with reduced content of pure vermicompost; B) nurtient rich substrate
(variant 2) with increased content of pure vermicompost. Cucumber plants grown in
nutrient rich substrate had increased stem diameter, plant height, and the number of
leaves compared to transplant substrate. It can be summarized that for cucumber the best
growth substrate, regarding growth parameters is nutrient rich growth substrate (variant
1). Acknowledgements: Company K. Compos financed this research investigation.
Keywords: cucumber, growth, substrate, transplant, vermicompost.

Sissejuhatus

Segades biohuumust turba, liiva ja dolomiidituhaga on võimalik välja töötada uudsed
kasvusubstraadid.
Mis on biohuumus? Biohuumus ehk vermikompost ehk vihmaussisõnnik on meil
suhteliselt uudne efektiivne orgaaniline maheväetis, mis saadakse orgaanilise aine ümbertöötlemisel sõnnikuussidega. Peamiseks ümbertöödeldavaks tooraineks on eelnevalt
komposteerunud veisesõnnik (Adhikary, 2012; Olle, 2016a; Olle, 2016b).
Vihmaussidest on lugu peetud põllumajanduses juba väga kaua. Vihmauusse refereeris kuulus kreeka filisoof Aristiteles (384–322 e.m.a.) kui «maa soolestikku» (Medany,
2011). Egiptuse vaarao Cleopatra (69–30 e.m.a.) ütles, et «vihmauusid on pühad olevused» (Medany, 2011). Ta tunnistas, et ussid mängisid olulist rolli Niiluse oru väetamisel
pärast iga-aastasi üleujutusi. India teadlane Sir Surpala (10. sajand) soovitas lisada mulda
vihmausse granaatõumapuude kasvatamiseks (Sinha, 2014).
Vermikomposti on kirjeldatud kui ”vihmaussi ja mesofiilsetest mikroorganismidest
koosneva orgaanilise aine bioloogilist sidumist ja stabiliseerimist”. Tuleb märkida, et ussid saavad sobivatel tingimustel süüa peaaegu kõike ja vähendada 40-60% mahtu (Barik
jt. 2011; Dominguez ja Edwards, 2004). Vihmausside tegevusest toodetud vermikompost
sisaldab rikkalikult makro ja mikrotoitaineid, vitamiine, kasvuhormoone, ensüüme nagu
proteaasid, amülaasid, lipaas, tselluloos ja kitinaas ning immobiliseeritud mikrofloorat
(Barik jt. 2011; Olle, 2016a; Olle, 2016b).
On teada (Olle, 2016a), et puhas vermikompost on taimede kasvatamiseks vähesobiv,
sest ta on liiga toitaineterikas.
K. Compos firma kasvusubstraadi USSIMO koostisesse kuuluvad: biohuumus, hele
kvaliteetturvas, liiv ja dolomiidituhk. Täpset koostist ei ole avaldatud, kuid sellele ei ole
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lisatud mineraalväetist (Olle, 2016b).
Vermikomposti eelised kasvusubstraatides (Olle, 2017):
*Taimedele kergesti omastatav, kiirendab kasvu, suurendab saagikust.
*Loob soodsa keskkonna kasulikele mikroorganismidele, parandab püsivalt mulla
struktuuri.
*Tõstab taimede haiguskindlust.
*Pikema kasvuperioodiga taimede puhul piisab lisaväetamisest biohuumuse- või selle
leotisega. Mineraalväetise andmine pole sellisel juhul vajalik.
*100% looduslik, ideaalne kasutamiseks mahekasvatuses ning tehiskeskkondades.
Teadustöö eesmärgiks oli selgitada välja erinevate vermikompostist valmistatud kasvusubstraatide sobivust kurgi istikute kasvatamiseks.
Materjal ja metoodika

Katsed viidi läbi kurgi sordiga ‘Landora F1’ firma K. Compos kasvuhoonetes 2016. a
kevad-talvel. Katses oli 2 varianti:
1. Ettekasvatussegu (variant 1), väiksema vermikomposti sisaldusega kasvusubstraat
2. Rammus püsikusegu (variant 2), suurema vermikomposti sisaldusega kasvusubstraat
Kasvusubstraatide analüüside tulemused on toodud tabelis 1.
Tabel 1. Erinevate kasvusubstraatide analüüside tulemused
pHKCl

N%

P mg kg–1
(AL)

K mg kg–1
(AL)

Ca
mg kg–1

Mg
mg kg–1

Org.aine
%

1.

6,47

0,982

2385,7

4754,2

3173,6

2000,3

33,22

2.

6,56

1,005

2689,2

5029,1

2656,5

2193,6

29,61

Seemned külvati maheviljeluse tingimustes 3. veebruaril kastidesse mõõtudega 12 x
2 x 6 cm. Igasse kasti külvati kaks seemet ning hiljem vajadusel tõmmati üks taim välja.
Samades kastides kasvasid taimed istikuea lõpuni. Katses 1 oli kaks varianti. Mõlemas
variandis oli neli kordust ja igas korduses neli taime. Katset korrati samaaegselt (katse 2).
Kasvuhoones kasutati naatrium kõrgsurve lampe valgustugevusega 10000 lux. Valgusperiood oli 18 tundi (4.00–22.00) ja ööpäevane temperatuur oli 22–23 °C. Taimedel mõõdeti
3. märtsil kõrgus, lehtede arv ja varre läbimõõt.
Saadud tulemused töödeldi statistiliselt kasutades programmi Excel.
Tulemused

Eri variantide kurgi istikute varre läbimõõt oli statistiliselt usutav (joonis 1a). Rammusa
püsikusegu kurgi istikud on fotol 1. Kurgi istiku pikkus eri variantides oli statistiliselt
usutav (joonis 1b). Variandis 2 olid taimed pikemad kui variandis 1.
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Joonis 1a. Kurgi istiku varre läbimõõt
(mm) sõltuvalt kasvusubstraadist (variant
1 – ettekasvatussegu; variant 2 – rammus
püsikusegu).
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Joonis 1b. Kurgi taime pikkus (cm) sõltuvalt
kasvusubstraadist (variant 1 – ettekasvatussegu;
variant 2 – rammus püsikusegu).

Erinevatel kasvusubstraatidel kasvatatud kurgi istiku lehtede arv oli statistiliselt
usutav (joonis 2). Variandis 2 oli taimedel rohkem lehti kui variandis 1.

Joonis 2. Kurgi istiku lehtede arv (tk)
sõltuvalt kasvusubstraadist (variant 1 –
ettekasvatussegu; variant 2 – rammus
püsikusegu).

Foto 1. Rammusas püsikusegus kasvanud
kurgi istikud.

Arutelu
Kurgi istiku varre läbimõõt eri variantides oli statistiliselt usutav. Analoogselt on leitud,
et tomati istiku varre läbimõõt suurenes substraatidel, mis sisaldasid rohkem vermikomposti (Olle, 2016a). Rammusa püsikusegu variandis olid kurgi istikute pikkused suuremad kui ettekasvatussegu variandis. Samasuguseid tulemusi on saanud teised teadlased
tomatiga tehtud katsetes, nimelt, et substraadid, mis sisaldavad rohkem vermikomposti suurendasid tomati istikute pikkust (Joshi et al., 20015; Olle, 2016a; Tringovska ja
Dintcheva, 2012). Adhikary (2012) andmetel mõjutas vermikompost positiivselt ka köögiviljade kasvu. See on seletatav sellega, et vermikompost on taimedele kergesti omastatav ja kiirendab kasvu (Olle, 2017; Theunissen et al., 2010). Vermikompostil võib olla
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väga suur mõju idanemisele, kasvule, õitsemisele, viljumisele ja saagikusele. Vermikomposti kasutamine parandab mulla omadusi, tõstab mineraalainete ja mikroorganismide
hulka mullas ning suurendab saagikust ja vähendab taimede kahjuripopulatsioonide hulka (Mistry, 2015).
Mahepuuviljad ja -köögiviljad, eriti kasvatades taimi ”vihmausside ja vermikomposti” substraatides on leitud olevat väga toitvad, sisaldades rohkem ”valke, mineraale ja vitamiine” ning ”antioksüdante” kui tavaviljeluses kasvatatud taimed ja on väga kasulikud
inimeste tervisele. Antioksüdantide sisaldus on kõrgem umbes 85% uuritud juhtumitest.
Nad kaitsevad mitmesuguste vähivormide ja südame-veresoonkonna haiguste eest (Sinha, 2012).
Kurgi istiku lehtede arv eri variantides oli statistiliselt usutav. Sarnaselt kirjanduse
andmetel suurenes tomati istiku lehtede arv substraatidel, mis sisaldasid rohkem vermikomposti (Olle, 2016a). Kuid on leitud ka, et kapsa istikutel eri vermikomposti hulka
sisadavad kompostid istiku lehtede arvu ei mõjutanud (Olle, 2017).

Järeldused ja kokkuvõte

Kurgi istiku varre läbimõõt, pikkus ja lehtede arv olid statistiliselt usutavalt suuremad
kasvades kasvusubstraadil Rammus püsikusegu (variant 2) võrreldes kasvusubstraadiga
ettekasvatusegu (variant 1).
Kokkuvõtteks võib öelda, et Rammus püsikusegu sobib kurgi istikute kasvatamiseks
paremini.
Tänuavaldus
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Abstract. Starast, M., Koort, A., Karp, K., Paal, T. 2018. Quality of blueberries dependent on cultivation
site. – Agronomy 2018.

The aim of this study was to determine the influence of mineral and peat soil condition
on the fruit mass and chemical composition of half-highbush blueberry (Vaccinium ×
atlanticum syn. V. corymbosum × V. angustifolium) fruit. The peat soil experimental site
was located in a harvested (milled) peat field. The soil belongs to the subgroup Fibri–
Dystric Histosol (pHKCl 2.6). In the mineral soil site the soil type was Enti-Umbric
Albeluvisol, and the texture was sandy (pHKCl 5.7). The experimental plantations
were established in 2010 with micropropagated plants. The data for this paper were
collected in 2017. Four half-highbush blueberry selections (8//04, 20//00, 20//02, and
29//03) were investigated in both soil sites. Berry mass, pH of pureed berries and dry
matter, soluble solids, organic acids, phenolic, anthocyanins content of the fruits were
determined at harvest. Our results showed that cultivation site exercised a considerable
influence on quality of half-highbush blueberry. In peat soil the average berry mass
was larger (12%) than in mineral soil conditions. Significantly higher ascorbic acid and
total organic acids content was obtained from peat soil plantation but the pH value of
pureed fruits was significantly lower. The blueberries picked from a mineral soil had a
significantly higher total phenolics concentration and berries had a sweeter taste.
Keywords: Vaccinium corymbosum × V. angustifolium, peat soil, phenolic, anthocyanin, ascorbic acid

Sissejuhatus

Viimase kahekümne aastaga on aedmustikate kultuuris kasvatamine kujunenud Eestis
üheks arvestatavaks marjakasvatusharuks. Siinse mustikatootmise eripäraks saab lugeda seda, et lisaks mineraalmuldadele rajatud istandikele on suurem osa tootmisalasid
rajatud turvasmuldadele tootmisest välja jäetud freesturbakaevanduses (Vahejõe et al.,
2010; Tasa et al., 2012). Varasematest teadusuuringutest on selgunud, et Eesti kliimatingimustesse sobivad eelkõige ahtalehine mustikas Vaccinium angustifolium (Starast,
Karp, 2003; Starast et al., 2007) ja poolkõrge mustika Vaccinium × atlanticum sün. V.
corymbosum × V. angustifolium sordid (Karp et al., 2007; Koort et al., 2012) ning seda
tänu heale külmakindlusele. Võrreldes neid kahte mustikataksonit, siis poolkõrge mustika sorte iseloomustavad suured atraktiivsed viljad, mida eelistatakse värskelt tarbimiseks, kuid need marjad sobivad ka töötlemiseks (Starast et al., 2007). Eestis on käimas
sordiaretusprogramm, kus otsitakse meie kliimatingimustesse sobivaid saagikaid, suureviljalisi ning kõrge toiteväärtusega sorte (Mustikasortide aretus, 2017). Samas on teada,
et suurte viljadega sordid sisaldavad väiksemas kontsentratsioonis bioaktiivseid ühendeid (Starast et al., 2007; Riihinen et al., 2008). Lisaks taime geneetilistele omadustele
mõjutab viljade kvaliteeti ka keskkond, kus mustikataim kasvab (Starast et al., 2007;
Routray, Orsa, 2011).
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada mineraal- ja turvasmulla mõju
mustikaaretiste vilja massile ja keemilisele koostisele.
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Materjal ja metoodika

Katsematerjal koguti mustikate tootmisistandikest Tartu maakonnast. Mineraalmullal istandik asus Kambja vallas. Sealne näivleetunud muld oli madala orgaanilise aine sisaldusega saviliiv. Istutuseelselt oli mulla pH 5,7. Turvasmullal istandik asus Rannu vallas
tootmisest välja jäetud (1987) freesturbakaevanduses. Rabamulla (R’’’) jääkturbakihi tüsedus oli üle 100 cm, pHKCl 2,6 ja orgaanilise aine sisaldus oli kõrge (85%).
Mõlemad istandikud olid rajatud (istutusskeem 1 × 2,5 m) 2010. aastal mikropaljundatud taimedega. Vaatluse all oli neli poolkõrge mustika Vaccinium × atlanticum E.P.
Bicknell (sün. Vaccinium corymbosum L. × V. angustifolium Ait.) aretist. Tabelis 1 on
toodud artiklis kasutatud aretiste tähised ja nende algne päritolu.
Tabel 1. Aretiste tähised ja päritolu
Aretis

Päritolu

8//04

20//00

Kanadast Nova Scottiast Prince Edward`i saarelt leitud poolkõrge hübriidi
seemik aastast 2000
Kanadast Nova Scottiast Prince Edward`i saarelt leitud poolkõrge hübriidi
seemik aastast 2000
Poolkõrge mustika sordi ’North Blue’ seemik aastast 1997

20//02

Poolkõrge mustika sordi `North Blue` seemik aastast 1997

29//03

2017. aastal korjati viljad turvasmullaga katsealalt 23. augustil ja mineraalmullaga
alalt 27. augustil. Kõik mõõtmised ja määramised teostati kahe järgneva päeva jooksul.
Katsetööde käigus mõõdeti keskmine vilja mass, selleks kaaluti 10 vilja mass ja arvutati
keskmine mass grammides. Keemilisteks analüüsideks ja pH määramiseks purustati ca
200 g vilju saumikseriga ühtlaseks, homogeenseks massiks ning saadud materjali kasutati kõikide järgnevate määramiste tarbeks. Kuivaine sisalduse (%) hindamiseks kuivatati
(105 °C juures) taimmaterjali termostaadis (firma Memmert) kuni püsiva massini. Rakumahla kuivaine (%) määramisel kasutati portatiivset refraktomeetrit Pocket Pal-1 (Atago). Orgaaniliste hapete üldsisaldus määrati 0,1 N NaOH-ga tiitrimisel automaattitraatoriga EasyPlus (firmalt Mettler Toledo). Orgaaniliste hapete üldsisaldus (%) väljendati
sidrunhappena. Viljade magususe, hapususe hindamiseks arvutati rakumahla kuivaine ja
orgaaniliste hapete jagatis e. suhtarv. Kelt et al. (1997) on iseloomustanud seda näitajat
järgmiselt: kui suhtarv < 12–15, siis inimene tunneb haput maitset; kui suhtarv > 12–15st, siis inimene tunneb magusat maitset. Askorbiinhappe (vitamiin C) tiitrimiseks 0,01
M 2,6-dikloorfenool-indofenooli lahusega kasutati titraatorit Mettler Toledo EasyPlus.
Antotsüaanide ekstraheerimiseks oli soolhappe ja etanooli lahus mahuvahekorras 15:85.
Määramine toimus spektrofotomeetriga UV-mini-1240 (Shimadzu), lainepikkusel 510
ja 700 nm ning puhverlahustega pH 1,0 ja 4,5. Antotsüaanide üldsisaldus väljendati
tsüanidiin-3-glükosiidina (mg 100 g–1). Fenoolsete ühendite määramise puhul rakendati etanooli ja atsetooni ekstraheerimislahust mahuvahekorras 7:3. Kasutati eelnimetatud
spektrofotomeetrit lainepikkusel 765 nm. Fenoolsete ühendite sisaldus väljendati gallushappena (mg 100 g-1). Purustatud viljamassi pH mõõtmiseks kasutati seadeldist HD
2156.1 (Delta OHM).
Analüüsid teostati kolmes korduses. Iga korduse tarbeks korjati vilju kolmelt taimelt.
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Kogutud andmete statistiliseks analüüsimiseks kasutati kahefaktorilist (1. faktor mullatüüp, kasvukoht, 2. faktor aretis) dispersioonanalüüsi. Artiklis on esitatud kõigi variantide korduste keskmised ning ka mullatüüpide keskmised näitajad. Statistiliselt olulised
erinevused on (p<0,05) tabelites ja joonisel näidatud erinevate tähtedega (a, b, c …).
Andmete töötlemine ja tulpdiagrammide koostamine toimus „Microsoft Excel 2016“
programmi abil.
Tulemused ja arutelu

Vilja mass varieerus mineraalmullal kasvanud taimedel 1,2 kuni 2,1 g (tabel 2). Turvasmullal paiknenud katsealal oli varieeruvus aretiste lõikes väiksem, jäädes vahemikku
1,7–2,0 g. Enamike taimede viljad olid suuremad turvasmulla puhul, erandiks oli aretis
20//02, kus ilmnes vastupidine tendents. Mullatüübist mõjutatud erinevus oli 12%, kusjuures suuremad marjad olid turvasmullal kasvanud taimedel. Ka varasematel aastatel
läbi viidud mõõtmised näitasid turvasmulla positiivset mõju ja marjad olid isegi 40 kuni
55% suuremad (Tasa et al., 2012; Starast et al., 2017). Vilja suurus ja mass on üheks oluliseks füüsikaliseks parameetriks, mille alusel hinnatakse vilja välist kvaliteeti ning need
visuaalselt hoomatavad parameetrid on sageli aluseks ka tarbijatel oma ostueelistuste
tegemisel (UNECE standard …, 2011; Eesti elanike toidukaupade…, 2016).
Kasvukoht ei mõjutanud oluliselt viljade kuivaine sisaldust (tabel 2), seega üldises
marjade toiteväärtuslikkuses erinevust välja tuua ei saa. Selline tulemus oli mõneti erandlik, sest varasemates uuringutes on selgunud, et turvasmullal kasvanud taimede viljad on
oluliselt väiksema kuivaine sisaldusega (Starast et al., 2007; Starast et al., 2017). Samas
rakumahla kuivaine sisalduses (tabel 3) avaldus varasema aastaga võrreldes (Starast et
al., 2007; Starast et al., 2017) sarnane tulemus, sealjuures mineraalmullalt pärit viljades
oli rakumahla kuivainet rohkem.
Tabel 2. Mustika vilja mass, kuivaine sisaldus (%) ja purustatud viljamassi pH sõltuvalt
kasvukohast
Vilja mass, g

Kuivaine, %

M

T

M

T

M

T

8//04

1,8a

1,7a

12,6a

13,1a

2,9a

2,9a

20//00

1,2b

2,0a

13,3a

13,4a

3,1a

2,9b

20//02

2,1a

1,9b

14,8a

13,2b

3,3a

3,0b

29//03

1,8b

2,0a

13,1a

13,1a

2,9a

2,9a

Keskmine

1,7b

1,9a

13,5a

13,2a

3,1a

2,9b

Aretis

Viljamassi pH

M – mineraalmuld; T – turvasmuld; a, b, c … – statistiliselt oluline erinevus (p<0,05).
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Tabel 3. Rakumahla kuivaine (%) ja orgaaniliste hapete sisaldus (%) ning eelnimetatute
suhtarv sõltuvalt kasvukohast
Aretis

Rakumahla kuivaine, %

Orgaanilised happed, %

Suhtarv

M

T

M

T

M

T

8//04

12,0b

13,1a

1,00b

1,07a

12,0a

12,3a

20//00

13,3a

12,6b

0,73b

0,82a

18,2a

15,3b

20//02

14,9a

12,8b

0,49b

0,78a

30,7a

16,5b

29//03

12,5b

13,1a

0,54b

1,16a

23,2a

11,4b

Keskmine

13,2a

12,9b

0,69b

0,96a

21,0a

13,9b

M – mineraalmuld; T – turvasmuld; a, b, c … – statistiliselt oluline erinevus (p<0,05).

Turvasmullal kasvanud mustikate väiksemat kuivaine sisaldust on põhjendatud väitega, et sellel mullatüübil on parem veehoiuvõime ning kasvuperioodil on taimed paremini
varustatud veega (Starast et al., 2007; Starast et al., 2017). Katseaastal (2017) esines
rohkesti sademeid (Ilm, 2017) mustikate valmimise perioodil ning eeldatavalt seetõttu ei
avaldunud ka mulla tüübist tingitud erinevused marja kuivaine ja vee osakaalus.
Orgaaniliste hapete sisaldus oli kõikidel aretistel kõrgem turvasmulla puhul (tabel
3). Katse keskmisena oli mineraalmullal tiitritavate orgaaniliste hapete näitaja 0,3 ühikut väiksem kui turvasmullal. Rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtarvu alusel
saab hinnata viljade magusat/haput maitset (Kelt et al., 1997; Magwaza, Opara, 2015).
Magususe annavad puuviljadele ja marjadele rakumahla kuivaines olevad suhkrud, mis
moodustavad ca 85% kõigist lahustunud ainetest. Üldjuhul oli suhtarv (tabel 3) väiksem
turvasmullalt pärit viljadel, erandiks oli kloon 8//04, millel kasvukeskkonnast tingitud
erinevust ei leitud (tabel 3). Keskmiste näitajate võrdlusest selgus, et mineraalmullal kasvanud taimede viljad olid oluliselt magusamad ja seda tänu väiksemale orgaaniliste hapete sisaldusele. Sarnaseid tulemusi on saadud nii ahtalehise mustika (Starast et al., 2007)
kui ka poolkõrge mustikaga (Starast et al., 2017).
Aedviljade mahla ja purustatud viljamassi pH näitaja on oluline inimeste tasakaalustatud toitumise seisukohast (Cunningham, 2009; Andrés-Bello et al., 2013). Samas on
vaja seda teada aedviljadest valmistatud toodete pikaaegsel säilitamisel, sest keskkonna
pH mõjutab mikroorganismide elutegevust, toote tekstuuri ning värvuse püsimist. Purustatud viljamassi happesus oli mineraalmullaga katsealal pH 2,9–3,3 ning turvasmulla puhul oli see oluliselt väiksem, jäädes vahemikku pH 2,9–3,0 (tabel 2). Mustikate
marju loetakse happelisteks viljadeks ning säilivuse seisukohast peaks värskelt korjatud
mustikamarja pH olema alla pH 3,5 (Perkins-Veazie et al., 1995). Värskelt säilitatava
mustika pH tõuseb järk-järgult ja sellega kaasneb viljade pehmenemine ning riknemine.
Käesolevas katses selgus, et kasvukeskkond mõjutab oluliselt pH näitu ning turvasmullal
kasvanud taimede viljad on suurema happesusega. Samas tuleb märkida, et mõlema mullatüübi puhul oli pH näitaja väiksem nimetatud kriteeriumist ning seega oli tegu säilivuse
seisukohast kvaliteetsete marjadega.
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Askorbiinhappe (vitamiin C) sisaldus mustikaviljades ei ole väga kõrge, kuid märkimisväärne ning see keemiline ühend lisab mustikamarjadele bioaktiivset väärtust kõrvuti
fenoolsete ühenditega (Kalt et al., 1999). Varianditi varieerus askorbiinhappe sisaldus
katsetes vahemikus 12,3–13,5 mg 100 g–1 (joonis 1A). Keskmisena olid turvasmullal
(13,0 mg 100 g–1) kasvanud taimede viljad vitamiinirikkamad võrreldes mineraalmullaga
(12,5 mg 100 g–1). Kui 2017. aastal mullatüübist lähtuv erinevus oli 0,5 ühikut, siis 2015.
aastal (Starast et al., 2017) oli see 4,3 mg turvasmulla kasuks. Samas ahtalehise mustika
puhul pole kasvukohast tingitud askorbiinhappe sisalduse erinevust leitud (Starast et al.,
2007). Küll aga on teada, et turvasmullalt pärit ahtalehise mustika viljad on vitamiinide
B2 ja B3 rikkamad, kuid neis on vähem vitamiini B6 mineraalmullaga võrreldes.
Fenoolsete ühendite, sealhulgas antotsüaanide sisaldus on see, mille poolest on mustikad hinnatud tervisliku toiduainena (Kalt et al., 1999; Routray, Orsa, 2011; Riihinen et
al., 2008). Katse keskmisena oli fenoolsete ühendite üldsisaldus suurem mineraalmullal
(209 mg 100 g–1) kasvanud taimede viljadel, kõrvutades vastavat näitajat turvasmulla
(192 mg 100 g–1) katseosaga (joonis 1B). Aretiste osas ilmnes varieeruvus: kahel aretisel
(8//04 ja 20//02) oli fenoolseid ühendeid rohkem turvasmullal, ülejäänud kahel kloonil
(20//00 ja 29//03) oli olukord vastupidine.
Fenoolidest antotsüaanid on tuntud pigmentainetena, mis annavad taimedele punakaid, oranžikaid, sinakaid värvusi, olles samas tugevate antioksüdatiivsete omadustega
orgaanilisteks ühenditeks (Routray, Orsa, 2011; Riihinen et al., 2008). Mineraalmullal
katseosast korjatud viljades oli antotsüaanide üldsisaldus 114–166 mg 100 g–1, turvasmullal oli see oluliselt aga väiksem 91–124 mg 100 g–1 (joonis 1C). Pigmentainete sisaldus oli keskmiselt 35 mg väiksem võrreldes 2015. aastal (Starast et al., 2017) tehtud
mõõtmistega. Erinevates kasvutingimustes läbi viidud uurimistööde tulemused näitavad,
et tuntud poolkõrge mustika sordi ‘Northblue’ viljades antotsüaanide sisaldus varieerub
vahemikus 125–256 mg 100 g–1 (Connor et al., 2002; Starast et al., 2007; Kim, et al.,
2013). Käesoleva katse tulemused (joonis 1C) jäävad ka toodud vahemikule suures osas
alla. Antotsüaanide süntees taimes on oluliselt mõjutatud konkreetse aasta taime kasvuaegsetest temperatuuridest ja päikesekiirgusest (Routray, Orsa, 2011). 2017. aasta kasvuperiood oli keskmisest jahedam ja sademeterohke (Ilm, 2017) ning võib eeldada, et
seetõttu jäi ka mustikamarjades pigmentainete sisaldus väikseks.
Lähtudes uurimistöö tulemustest, saab väita, et turvasmullal kasvanud poolkõrge
mustika taimede viljad on suurema massiga. Nendes on rohkem orgaanilisi happeid,
sealhulgas askorbiinhapet ning seetõttu on marjad ka vähem magusa maitsega. pH näidu
alusel on aga viljamass happelisema omadusega. Mineraalmulla keskkond soodustab aga
fenoolsete ühendite moodustumist marjadesse. Kasvukohast tulenevad erisused ei sõltu
mitte ainult mullatüübi füüsikalistest ja keemilistest eripäradest, vaid ka konkreetsest
geograafilisest asukohast, reljeefist, mikrokliimast (Korcak, 1986; Grosvernier, et al.,
1995). Samas selgus katsest, et mitte kõik aretised ei käitunud erinevates keskkonnatingimustes ühesuguselt. Seetõttu on vajalik täpsemalt teada mustikasortide füsioloogilisi
iseärasusi erinevates keskkonnatingimustes kasvades, et täpsemalt suunata marjatoodangu kvaliteeti.
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Joonis 1. Askorbiinhappe (A), fenoolsete ühendite (B) ja antotsüaanide (C) sisaldused (mg
100 g-1) mustikates sõltuvalt kasvukohast (a, b, c … – statistiliselt oluline erinevus, p<0,05)
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Abstract. Univer, T., Rätsep, R. 2018. Preliminary results of the comparison of different apple
genotypes. – Agronomy 2018.

A comparison trial with 14 apple genotypes was established in 2009 at the experimental
orchard of Polli Horticultural Research Centre of the Estonian University of Life
Sciences. The main aim was to evaluate the perspective of different apple genotypes
based on measuring tree growth parameters (tree height, crown diameter, trunk
perimeter), fruit mass and total fruit yield per tree. Fruit quality assessment comprised
of evaluation of apple scab (Venturia inaequalis) damage, and biochemical analysis
of fruits’ (soluble solids, titratable acids and ascorbic acid content). The genotypes
were ’Early Red Richard’, ’Aamisepa 14’, ’Agra’, ’Close’, ’Jamba’, ’Juulikuine’,
’Kovalenkovskoye’, ’Krügeri Tuviõun’, ’Maikki’, ’Make’, ’Krasnaya Rannaya’,
’Siidam 7’, ’Siimoni’, and ’Quinte’. The rootstock was MM106. The trial was in one
repetition, with 4 trees per plot and a scheme of 4x2 m. The trial was established on a
sodpodzolic soil with sandy loam texture with mid-high content of nutrients. Based on
the results from 2009–2017, the genotypes ’Make’ (Finnish) and ’Kovalenkovskoye’
(Byelorussian) both with high yield and fruit mass, more sweet taste and vigorous
canopy, but also ’Agra’ (Latvian) with its resistance to apple scab appear to be more
promising for growing in Estonian climatic conditions.
Keywords: apple tree, genotype, yield, tree vigour.

Sissejuhatus

Aed-õunapuu (Malus domestica Borkh.) on üks enim kasvatatavaid viljapuu liike nii
Eestis kui ka mujal maailmas. Statistikaameti andmetel oli 2016. aastal õunaaedade kogupind Eestis 2500 ha. Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuse kollektsioonaias kasvab 421 õunapuu säilikut, neist 153 on kodumaise päritoluga. Samas on meil
levinud ja levimas ka mitmetes naaberriikides nagu Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Soome aretatud õunapuu sorte. Sordikatsete ja tootmispraktika alusel on Eesti klimaatilistes tingimustes kasvatamiseks valitud soovitussortimendi nimekirjas järgmised õunapuu
suvisordid: ’Valge klaarõun’ (peetakse Läti sordiks), ’Suislepp’, ’Martsipan’, ’Krügeri
tuviõun’, ’Krasnoje rannjeje’ (Venemaa), ’Make’ (Soome), ’Pirja’ (Soome), ’Kasper’ ja
’Konfetnoje’ (Venemaa) (Eesti puuvilja- ja marjakultuuride…, 2013). Uute sortide levik teistest riikidest Eestisse sunnib õunakasvatajaid valima paljude sortide seast, kuid
ebaõnnestunud sordivalik ilma eelnevate teadmisteta sordi sobivusest meie kliimasse
võib põhjustada olulise majandusliku kahju. Seepärast on vähem uuritud või uute sortide
võrdlemine käibesolevatega oluline, võimaldades nende hulgast välja selgitada perspektiivsed sordid. Õunasortide võrdluskatse eesmärgiks oli hinnata vähemlevinud sortide
perspektiivsust puude saagikuse, kasvunäitajate ja saagi kvaliteedi põhjal.
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Materjal ja metoodika

Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute keskuse Hiievariku aias rajati õunapuude sordivõrdluskatse 2009. a. Katsesse valiti õunasordid: ’Early Red Richard’, ’Aamisepa 14’,
’Agra’, ’Close’, ’Jamba’, ’Juulikuine’, ’Kovalenkovskoje’, ’Maikki’, ’Quinte’ ja aretised
Siidam 7 ja Siimoni. Neid võrreldi käibesolevate sortidega ’Krügeri tuviõun’, ’Make’ ja
’Krasnoje rannjeje’. Pookealuseks oli MM106. Puud istutati 2009. a. kevadel üheaastase
okulaadina. Katse on ühe kordusena, katselapil 4 puud, istutusskeem 4 × 2 m. Katseala
paikneb liivsavi lõimisega kamar-leetmullal, mis sisaldab P 150 mg kg–1, K 156 mg kg–1,
Ca 853 mg kg–1, Corg 2,0% ja pH 5,2. Reavahesid ja puude võraaluseid hoiti esimesel
kahel aastal mustkesas, seejärel külvati kõrreliste heintaimede seemnesegu ning reavahesid niideti 4–6 korda vegetatsiooniperioodi jooksul. Puudel kujundati vabakujuline
koonalvõra. Õunapuid väetati igal kevadel ammooniumnitraadiga, kulunormiga 60 kg N
võraaluse pinna hektari kohta. Kärntõve vastu katsepuid ei pritsitud. Igal aastal kaaluti
puu saak ja leiti keskmine vilja mass, hinnati õunte haigestumine kärntõppe (0–5 palli
skaalas). 2017. a. mõõdeti puu kõrgus, tüve ümbermõõt ja võra laius.
2016. ja 2017. a. määrati eeltoodud sortide ja aretiste viljadest kuivaine sisaldus (%)
temperatuuril 105°C kasutades kuivatuskaalu Precisa EM 120-HR (Šveits). Biokeemilistest analüüsidest määrati rakumahla kuivaine (%) statsionaarse refraktomeeriga (ABBE
“WYA-1S“, Hispaania), orgaaniliste hapete üldsisaldus (%, õunhappele arvutatuna)
0,1 N NaOH lahusega tiitrimisel ja askorbiinhappe sisaldus (mg 100 g–1 ) 2,6-dikloorfenool-indofenooli lahusega (0,25 g L–1) bi-voltameetrilisel meetodil kasutades automaat-titraatorit Metrohm 905 Titrando (Saksamaa), mille tööd juhiti arvutiprogrammi
Tiamo 2.4 (Metrohm) abil. Arvutuslikult toodi välja viljade suhkrute üldsisaldus (%)
rakumahla kuivaine sisaldust aluseks võttes ning suhkrute ja hapete suhe (suhkrute üldsisalduse ja orgaaniliste hapete jagatis, ilma ühikuta). Biokeemiliste analüüsitulemuste
koondtabelisse on toodud kahe aasta keskmised näitajad.
Katseandmete analüüsimisel kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi. Keskmiste
mitmeseks võrdlemiseks kasutati Duncani testi. Kui variantide vahel puudus statistiliselt
usaldusväärne erinevus, siis tähistati variandid ühesuguste tähtedega. Sortide võrdlemisel teisendati kärntõvest nakatunud viljade osakaalu protsentarv arksiinus √%.
Tulemused ja arutelu

Puude teisel kasvuaastal puhkesid esimesed õied ja moodustusid üksikud viljad. Kolmandal kasvuaastal (2011. a) oli õunu kõikidel sortidel (tabel 1). Katsesortide puu keskmine
saak ületas 3 kg piiri puude viiendal kasvuaastal (2013. a.) ja paremate sortide keskmine saak ületas 10 kg taseme kaheksandal kasvuaastal (2016. a). Puude seitsme aasta
kogusaagi alusel võib katses olevaid sorte rühmitada: suure- (44,1–37,2 kg), keskmise(30,9–22,3 kg) ja väikesesaagilisteks (19,4–13,0 kg). Oluliselt enam õunu korjati sortide
’Krügeri tuviõun’, ’Make’, ’Kovalenkovskoje’ ja ’Aamisepa 14’ puudelt.
Seitsme katseaasta jooksul oli katsesortide keskmine vilja mass viiel aastal vahemikus 100–109 g, kuid aastatel 2012 ja 2015 jäi sellest pisut allapoole (tabel 2). Ilmastiku
tingimused neil aastail ei olnud puude kasvuks soodsad. 2012. a oli soe kevad, kuid
mõõduka temperatuuriga suvi. 2015. a oli temperatuurirežiim aprillis ja mai algul keskmisest kõrgem, kuid mai keskpaigast kuni juuni esimese dekaadi lõpuni valdavalt madalam paljuaastasest keskmisest (Keppart, 2017). Jahe suvi pärssis lehestiku fotosünteesi ja
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viljade kasvu. Katseaastate keskmisena olid viljad alla 100 g sortidel ’Agra’, ’Early Red
Richard’, ’Siidam 7’, ’Jamba’, ’Krasnoje rannjeje’, ’Maikki’ ja aretisel Siimoni. Suured
õunad olid sortidel ’Close’ (132 g) ja ’Make’ (122 g).
Tabel 1. Õunasortide keskmine saak, kg puult aastatel 2011–2017
Sort

Early Red Richard
Aamissepa 14
Agra
Close
Jamba
Juulikuine
Kovalenkovskoje
Krügeri tuviõun
Maikki
Make
Krasnoje rannjeje
Siidam 7
Siimoni
Quinte
Keskmine

2011
1,0
2,2
1,0
0,8
0,7
1,2
0,2
2,1
2,4
1,8
2,0
0,8
2,1
1,3
1,4

2012
3,1
3,2
4,5
0,5
2,5
1,4
0,5
2,1
1,6
2,3
0,4
0,9
0,4
1,6
1,8

2013
0,2
1,8
1,6
0,5
0,5
3,5
5,0
5,8
5,6
7,2
6,2
2,6
5,5
3,6
3,5

Aasta

2014
3,6
9,3
5,9
2,2
4,8
3,8
9,8
4,1
4,3
1,9
2,6
2,1
1,9
0,9
4,1

2015
2,3
2,5
3,2
3,4
3,0
2,6
4,7
9,3
3,8
5,7
3,0
6,6
6,6
0,6
4,1

Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05).

2016
4,0
14,2
14,0
9,0
8,0
8,5
21,4
14,7
8,0
21,3
3,6
5,2
2,7
3,4
9,9

Tabel 2. Õunasortide keskmine vilja mass (g) aastatel 2011–2017
Sort

Early Red Richard
Aamissepa 14
Agra
Close
Jamba
Juulikuine
Kovalenkovskoje
Krügeri tuviõun
Maikki
Make
Krasnoje rannjeje
Siidam 7
Siimoni
Quinte
Keskmine

2011
100
92
83
131
80
92
96
96
100
125
82
89
80
100
101,8

2017
1,7
4,0
0,7
0,8
2,8
5,0
0,9
6,0
2,6
3,7
1,5
1,2
5,9
2,1
2,8

Aasta
2012 2013 2014 2015 2016 2017
83
100
108
58
93
83
87
122
108
70
120
106
84
86
119
67
93
71
150 100
139 128 130
150
88
86
110
95
125
85
89
131
110
89
113
114
108 125
106 123 106
95
75
98
98
111
97
109
89
96
110
113
83
79
107 132
122
113
130
122
56
92
111
110
92
100
59
95
86
95
90
88
97
120
98
85
100
101
98
140
108 100
114
100
90,7 108,8 109,5 96,9 106,1 100,2

Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05).

Kumulatiivne
saak
15,9 ab
37,2 ef
30,9 d
17,2 ab
22,3 bcd
26,0 cd
42,5 f
44,1 f
28,2 cd
43,9 f
19,3 abc
19,4 abc
25,1 bcd
13,0 a

Keskmine
vilja mass
89 ab
101 bc
86 a
132 d
95 abc
105 c
108 c
98 abc
96 abc
122 d
92 ab
86 a
97 abc
109 cd
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Õunapuu kärntõbi (Venturia inaequalis) on ohtlik haigus nii viljadele, pungadele kui ka
puudele üleüldiselt (Stensvand et al., 2015). Meie katses oli 14 sordi/aretise keskmine
viljade nakatumise määr neljal aastal vahemikus 61,0–67,2% ja mõnevõrra vähem 2012.
a. (47,0%) ning järsult madalam ühel aastal (tabel 3).
Tabel 3. Õunasortide viljade kärntõve kahjustus, % aastatel 2011–2017
Sort

Early Red Richard
Aamissepa 14
Agra
Close
Jamba
Juulikuine
Kovalenkovskoje
Krügeri tuviõun
Maikki
Make
Krasnoje rannjeje
Siidam 7
Siimoni
Quinte
Keskmine

2012
40
64
9
42
9
29
2
20
85
72
91
98
9
89
47,0

2013
52
92
30
58
33
67
8
78
100
79
88
98
29
90
64,5

Aasta
2014
2015
43
51
70
77
43
19
87
58
41
6
81
85
10
6
54
86
99
100
80
53
85
80
96
100
55
37
81
96
66,1
61,0

Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05).

2016
5
12
0
14
0
6
0
6
15
12
6
5
4
7
6,6

2017
73
85
23
46
32
83
9
89
100
93
96
100
17
95
67,2

Aastate
keskmine
44,1 c
66,7 de
20,6 ab
50,6 cd
20,3 ab
58,5 cde
5,8 a
55,6 cd
83,2 g
64,9 de
74,5 ef
82,8 fg
25,1 b
76,3 ef

Kärntõve haigustekitaja talvitub varisenud lehtedel kotteoste järgus (Stensvand et al.,
2015). Kotteoste levik algab temperatuuri +2 – +3 °C juba mai alguses ja saavutab maksimumi õunapuude õitsemise ajal (Juurikas, 1964; Pärtel, 1974). Suvel levib kärntõbi
lülieostena, mis on eluvõimelised 90 päeva. Eosed idanevad tilkvee olemasolu korral
(Lõiveke, Tammaru, 1995). Viljadel areneb haigus massilisena, kui suvi on sademeterikas. 2016. a kevad oli tavapärasest soojem ja kuivem, mai lausa põuane (Keppart, 2017;
Sooväli, Koppel, 2017). Tingituna kärntõve arenguks ebasoodsast ilmastikust oli õunte nakatumine kärntõppe madal ning jäi katsesortide keskmisena 6,6% piiresse. Kärntõvest ei kahjustunud ’Agra’, ’Jamba’ ja ’Kovalenkovskoje’ õunad ning teistel sortidel
oli nakatunud 4–15% õuntest. Sortide rühmitamisel kärntõve kahjustuse ulatuse alusel
oli vastupidav ’Kovalenkovskoje’ (nakatunud vilju 5,8%) ja haigust taluvad hästi ’Jamba’ (20,3%), ’Agra’ (20,6%) ja ’Siimoni’(25,1%). Keskmisel määral kahjustusid sordid
’Early Red Richard’ (44,1%), ’Close’ (50,6%), ’Krügeri tuviõun’ (55,6%), ’Juulikuine’
(58,5%) ja ’Make’ (64,9%). Kärntõve kahjustusele tundlikel sortidel ’Maikki’, ’Siidam
7’, ’Quinte’, ’Krasnoje rannjeje’ ja ’Aamisepa 14’ nakatus üle 65% saagist. E. Pärtel
uuris Pollis aastatel 1962–1985 kärntõve levikut 46 õunapuu sordi viljadel ja lehtedel.
23 aasta pikkune vaatlusperiood hõlmas kärntõve arengule ja levikule nii soodsaid kui
ka ebasoodsaid aastaid. Selgus, et kõige enam kahjustuvad kärntõvest suvisordid, vähem
sügis- ja talisordid. E. Pärteli (1988) katseandmete alusel oli kärntõvest nakatunud vilju
sortidel ’Krügeri tuviõun’ 61,7%, ’Suislepp’ 55,2%, ’Martsipan’ 44,5%, ’Valge klaarõun’
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43,0% ja ’Tallinna pirnõun’ 36,3%. Käesolevas katses oli sordil ’Krügeri tuviõun’ nakatunud kärntõppe keskmiselt 55,6% viljadest.
Puu kõrgus iseloomustab sorti, kuid sõltub suurel määral pookealusest. Seetõttu
hinnatakse pookeosade sobivust ja pookekombinatsiooni kasvu tugevust sageli eraldi
(Univer et al., 2012). Keskmise kasvutugevusega pookealus MM106 sobib uuritavatele
õunapuu sortidele. Katsepuudel ei esinenud pookealusest tingitud kasvuhäireid. Madalamad ja väiksema võra läbimõõduga puud olid sortidel ’Aamisepa 14’, ’Close’, ’Jamba’, ’Juulikuine’ ja ’Krasnoje rannjeje’ (tabel 4). Oluliselt kõrgemad ja laiema võraga
puud moodustusid sortidel ’Maikki’, ’Make’, ’Kovalenkovskoje’ ja ’Krügeri tuviõun’.
Katsesortide hulgas on ’Make’ jämedama tüvega ja peenema tüvega sortide ’Early Red
Richard’, ’Krasnoje rannjeje’, ’Juulikuine’ ja ’Aamisepa 14’ puud. Ülejäänud sortide ja
aretiste tüve jämedus ei erinenud olulisel määral sordi ’Krügeri tuviõun’ tüvest.
Tabel 4. Õunasortide puude keskmised kasvuparameetrid 9. kasvuaastal (2017. a)
Sort

Early Red Richard

Aamissepa 14

Puu kõrgus, m

Võra läbimõõt, m

Tüve ümbermõõt, cm

2,6 a

2,5 a

17,7 a

2,8 ab

2,7 abc

Agra

3,0 ab

2,6 ab

Jamba

2,5 a

2,5 a

Close

2,6 a

Juulikuine

2,8 ab

Krügeri tuviõun

3,5 cd

Make

3,9 d

Kovalenkovskoje
Maikki

Krasnoje rannjeje

2,5 a

17,5 a

3,9 d

3,6 de

3,0 ab

2,8 abc

3,3 bc

3,1 cd

Quinte

3,1 bc

Siimoni

21,0 abc

3,0 bc

3,1 bc

19,0 ab

2,5 a

3,5 cd

Siidam 7

17,0 a

21,5 abc
24,5 c

3,1 cd

22,0 bc

3,5 d

29,8 d

22,7 bc
17,2 a

2,8 abc

20,2 abc

2,7 abc

20,2 abc

Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust (p<0,05).

24,0 c

Õunte biokeemiline koostis on väga oluline viljade kvaliteedi hindamiseks. Viljade
maitseomadused ja nende muutused sõltuvad mitmetest faktorites, sealhulgas sordiomadustest, koristusajast, säilitamise tingimustest ja isegi õuna suurusest (Corollaro et al.,
2013; Seppä et al., 2013; Seppä et al., 2016; Radenkovs, Juhnevica-Radenkova, 2018).
Aastatel 2016–2017 analüüsiti Polli Aiandusuuringute Keskuse biokeemia laboris 12
õunapuu sordi ja 2 aretise viljade biokeemilist koostist (tabel 5). Tulemustest selgus,
et uuritud sortide õuntes oli kuivainet 13,3–18,2%, rakumahlas lahustunud kuivainet
11,4–13,5% ning suhkrute üldsisaldus oli viljades 9,1–10,8%. Eelnimetatud näitajad olid
kõrgeimad aretise ’Siimoni’, ning sortide ’Maikki’, ’Jamba’, ’Agra’ ja ’Quinte’ viljades,
alla keskmise aga sortide ’Juulikuine’ ja ’Krasnoje rannjeje’ viljades.
Käesolevas katses analüüsitud sortide viljades varieerus orgaaniliste hapete sisaldus
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vahemikus 0,2–1,5%. Kõige enam happeid sisaldasid sordi ’Early Red Richard’ viljad
(1,5%), samas kui ’Kovalenkovskoje’ (0,2%) ja ’Siimoni’ (0,2%) viljade happesus oli
katses olnud sortide aritmeetilisest keskmisest madalam. Varasemate andmete põhjal sisaldavad Eestis kasvavad õunasordid 0,14–1,28 % orgaanilisi happeid (Kelt et al., 1997),
mis on mõnevõrra madalam käesolevas katses saadud sisaldustest. Sordi ’Kovalenkovskoje’ madalat hapete sisaldust on täheldanud ka Läti teadlased (Rubauskis, Skrīvele,
2017), mis viitab sordiomasele tunnusele. Orgaaniliste hapete sisaldus on enim mõjutatud
kasvuaasta ilmastikutingimustest (Radenkovs, Juhnevica-Radenkova, 2018), mis võis ka
käesolevas katses erinevate sortide keskmisest kõrgemat hapete sisaldust mõjutada.
Tabel 5. Õunasortide viljade biokeemiline koostis 2016. ja 2017. a. keskmisena

Early Red Richard

Kuiv Mahla Suhkrute Orgaani- Suhkrute/
aine, kuivaine, üldsisal- lised haphapete
%
%
dus, %
ped,
suhe
%
14,1
12,4
9,9
1,5
6,7

Aamisepa 14

14,5

11,4

9,1

0,8

11,6

17,3

Agra

15,7

13,2

10,5

0,6

16,2

14,1

Close

14,7

12,3

9,9

1,0

9,9

8,9

Jamba

15,8

12,5

10,0

0,9

11,1

8,6

Juulikuine

13,4

11,5

9,2

0,6

15,1

3,4

Kovalenkovskoje

13,7

11,6

9,3

0,2

44,7

8,2

Krügeri tuviõun

14,7

12,0

9,6

0,8

11,7

10,2

Maikki

15,9

13,5

10,8

1,0

10,7

6,7

Make

14,8

12,9

10,3

0,6

16,0

4,8

Krasnoje rannjeje

13,3

12,2

9,8

1,0

10,0

5,3

Siidam 7

14,8

11,7

9,4

0,9

10,9

9,2

Siimoni

18,2

12,8

10,2

0,2

51,6

8,4

Quinte

15,3

12,4

9,9

0,9

10,6

8,0

Sortide keskmine

15,1

12,2

9,8

0,7

19,0

9,4

Standardhälve (±)

1,4

0,8

0,6

0,3

15,5

6,0

Sort

C-vitamiin,
mg/100g
6,2

Õuna maitse kujunemisel on oluline arvestada aga ka viljas sisalduvate suhkrute ja
hapete vahekorraga. 2017. ja 2012. aastal Eestis tehtud tarbijauuring õunte eelistuse osas
selgitas välja, et inimesed peavad õuna valikul kõige olulisemaks just maitset, eelistades
valdavalt hapukas-magusaid õunu (Moor et al., 2014). Kirjanduse andmetel on parema
maitsega need sordid, mille viljades on suhkrute/hapete suhe 15–20:1 (Kelt et al., 1997).
2016.–2017. a keskmisena olid magusaima maitsega sordi ’Kovalenkovskoje’ ja aretise
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’Siimoni’ puudelt korjatud viljad, hapukasmagusad sortide ’Make’, ’Agra’ ja ’Juulikuine’
viljad (tabel 5). Viimased kolm sorti peaksid sel juhul vastama kõige paremini tarbijate
eelistusele. Ülejäänud analüüsitud viljad olid magushapud.
Vitamiinidest sisaldavad õunad askorbiinhapet ehk C-vitamiini, kuid mitte märkimisväärsetes
kogustes võrreldes muude puuviljade ja marjadega (Lee et al., 2003; Kårlund et al., 2014). Samas on värske õun meie toidulaual oluline askorbiinhappe allikas, mida saab manustada
peaaegu aastaringselt. Askorbiinhappe sisaldus viljades sõltub erinevatest teguritest alates sordi omadustest ja vilja küpsusastmest kuni koristuseelsete ja -järgsete tingimusteni
(Lee, Kader, 2000). Käesolevas katses olnud sordid ja aretised sisaldasid 100 g õuntes
3,4–17,3 mg askorbiinhapet. Keskmisest rohkem sisaldasid askorbiinhapet sortide ’Aamisepa 14’ (17,3 mg 100 g-1), ’Agra (14,1 mg 100 g-1) ja ’Krügeri tuviõun’ (10,2 mg 100
g–1), vähem aga sordi ’Juulikuine’ (3,4 mg 100 g–1) viljad. Meie saadud tulemused jäävad
mõnevõrra alla varasemalt K. Kelti et al. (1997) poolt tehtud uuringu tulemustele, kus
õunad sisaldasid paljude aastate keskmisena 7–26 mg askorbiinhapet 100 g kohta.
Kokkuvõte

Õunasortide võrdluskatse eesmärgiks oli hinnata vähemlevinud sortide perspektiivsust
lähtuvalt puude saagikuse, saagi kvaliteedi ja puude kasvunäitajatest. Katsetulemuste
põhjal osutusid ’Krügeri tuviõuna’ kõrval paremateks õunasordid ’Make’ ja ’Kovalenkovskoje’. Sordi ’Make’ viljad olid katseaastate keskmisena suured ja maitse poolest
hapukas-magusad ning puud saagikad. Puudusteks osutusid kärntõvele vastuvõtlikkus
ja võra laiuv kasvulaad. Sordi ’Kovalenkovskoje’ puud hakkasid vilja kandma 4. aastal
peale aeda istutamist, õunad olid ühtlased, keskmise suuruse ja magusa maitsega. Puu
oli jõulise kasvuga, suuresaagiline ja kärntõvele vastupidav. Uue perspektiivse sordina
võiks soovitada Läti õunasorti ’Agra’, mille õunte suurus jäi küll alla keskmise, kuid viljad olid suhkrute ja hapete suhtarvu järgi magushapu maitse ning kõrge askorbiinhappe
sisaldusega. Puu oli keskmise kasvutugevusega, saagikas ning haigestus katseaastatel
vähem kärntõvesse.
Kuna uute õunasorte aretamine on suhteliselt pidev protsess, siis sama järjepidevalt
tuleks hinnata ka nende sobivust Eesti klimaatilistesse ja mullastiku tingimustesse. Sama
tähtis on haiguskindluse ja saagikuse edaspidine katseline uurimine ning tootjatele ja
tarbijatele väärtusliku kasvatusalase teabe edasiandmine.
Tänuavaldused

Uurimistööd on toetanud ja rahastanud Eesti Maaeluministeerium ja riiklik programm
„Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2007–
2013 ja 2014–2020“.
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Kimalaste õietolmukorje erinevates
põllumajandusmaastikes asuvates aedmaasika istandikes
Anna Bontšutšnaja, Reet Karise, Marika Mänd
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimetervise õppetool
Abstract. Bontšutšnaja, A., Karise, R., Mänd, M. 2018. Strawberry pollen forage of commercial
bumblebee colonies within different landscape types. – Agronomy 2018.

Pollination is one way to improve crop yield quality and quantity, especially on the
soft-fruit production. However, it is known that the success from extra pollination may
depend on plant species and cultivars, the correct timing of taking the hives to the fields
and also surrounding landscape types, which could affect pollinator’s food preferences
through providing more attractive food resources. The aim of our research was to clarify the impact of landscape with different plant communities on bumblebee foraging behaviour in strawberry farms. Our field study was conducted on strawberry fields within
four different landscape types across the south Estonia, where commercially-reared
bumblebee (Bombus terrestris L.) hives were placed on blooming strawberry production fields. Pollen from bumblebee foragers was collected and analysed to determine
the attractiveness of the strawberry and other food resources. The foraging territory of
bumblebees (one km radius) was classified according to prevalent land use type into
agricultural, forest, orchards and heterogeneous landscape. As a result, it was found that
average strawberry pollen proportion over all samples was 16,4% and no other plant
species was more attractive to bumblebees. After that, landscape type had significant
impact on bumblebee foraging preferences. In agricultural landscape the proportion
of strawberry pollen in bumblebee forage was lowest, whereas in orchards it was the
highest. We also found, that field size affected the strawberry pollen preference, most
probably because on smaller fields only few cultivars are present and therefore the
flowering period of strawberry remains short. Correct estimation of the surrounding
plant communities and food plant competition possibilities provide more benefits for
farmers when using bumblebee for extra pollination.
Keywords: strawberry, Bombus terrestris, landscape

Sissejuhatus

Tänapäeval on suurenenud värskete köögi-, puuviljade ja marjade kasvatamine seoses
tarbijate kasvava nõudlusega tervisliku toidu järele. Antud kultuuride saagikus ja kvaliteet
sõltuvad suuremal määral abiootilistest tingimustest, mida pole võimalik otseselt mõjutada või vältida. Madalad temperatuurid ja kõrge sademete hulk võivad oluliselt vähendada
saagikust, kaasneda võib ka suurenenud vastuvõtlikkus haigustele ja kahjuritele. Kahjulike mõjude kompenseerimiseks on kasutusel mitmed meetodid, millest järjest enam hakatakse rakendama keskkonnasäästlikke lahendusi. Peale agrotehniliste võtete pööratakse
tänapäeval rohkem tähelepanu ka looduslike võimaluste ärakasutamisele. Põllumajanduses on olulisemad neist kahjurputukate vaenlaste esinemine põllul ja tolmeldamine.
On tõestatud, et putuktolmlemine aitab parandada viljade kvaliteeti ja mõjutab saagikust positiivselt (Ellis et al., 2017; Connelly et al., 2015; Garratt et al., 2014). Klatt
(2014) ning Abrol (2017) leidsid, et putuktolmlemise teel saadud aedmaasika viljadel oli
vähem väärarenguid ning neil oli punane värvus intensiivsem, mistõttu majanduslik kasu
tõusis märgatavalt. Putuktolmlemise korral saavutati võrreldes ise- ja tuultolmlemisega
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parem viljastumise tase, seega suurenes ka saagikus. Sama uuring (Klatt et al., 2014)
tõestas, et putuktolmlemine aitab pikendada ka viljade korjamisjärgset säilivusaega.
Tolmeldamise puudulikkuse vältimiseks kasutatakse tihti tööstuslikult toodetud kimalaste pesi, mis viiakse põllule kultuuri õitsemise perioodiks. Antud õite viljastumist
soodustav meetod oli varem laialt levinud katmikaladel, kus näiteks kasutati erinevaid
kimalaste liike (Graystock et al., 2016). Tänapäeval paigaldatakse neid ka avamaale,
tagades nii piisava tolmeldajate arvukuse ning korraliku tolmeldamise. Samas on avamaa tingimustes probleemiks see, kas vabalt toidutaime valida saav kimalane ikka läheb
korjele aedmaasika õitele või mitte. Teatud taimekooslused võivad kimalastele pakkuda
meeldivamat toiduvalikut, mistõttu ongi oluline teada, missugused kooslused toetavad
või pärsivad kimalaste huvi aedmaasika vastu.
Uurimistöö raames uuriti tööstuslikult kasvatatud kimalaste (Bombus terrestris L.) toidutaime eelistusi aedmaasika istandikus sõltuvalt ümbruskonnas olevatest
taimekooslustest ja istandiku suurusest. Tulemuste põhjal hinnati tööstuslikult toodetud
kimalaste sobivust erinevatesse maastikesse.
Materjal ja metoodika

Välitööd teostati aedmaasika õitsemisperioodil 8.juunist – 21.juunini 2017.aastal. 15 katseala asusid Tartu, Põlva, Viljandi ja Võru maakonnas aedmaasika istandikes. Katses
kasutati tööstuslikult toodetud ja meie kliimas avamaastikus kasutamiseks sobivate B.
terrestris’e üksiktarusid (Biobest, Belgia), mida paigaldati kahekaupa kõrvuti aedmaasika istandiku servaalale nii, et need ei takistaks istandikus hooldustööde tegemist.
Vaatlusala suurus määrati kimalaste keskmise korjelennu raadiuse alusel (1km pesast) ning enne välitööde algust kõik alad kaardistati ja hinnati sealsed taimekoosluste suhted. Valdavaks taimekoosluseks loeti need, mis ületasid 50% piiri. Antud jaotuse järgi määrati kolm põhilist taimekooslust: „mets“ – looduslike taimedega, eelkõige
puudega kaetud ala; „aed“ – viljapuu- ja marjaaiad; ning „põld“ – viljapõldudega alad.
Neljandaks kategooriaks – heterogeenne ehk „mosaiikne“ maastik – määrati looduslike
või poollooduslike taimekooslustega alad, milles ühegi nimetatud osakaal ei ületanud
30%. Aedmaasika istandike suuruse järgi jaotati need kas suured (üle 10 ha), keskmised
(2–10 ha) või väikesed (alla 2 ha). Vaatluste käigus hinnati õitsvate taimede liigirikkust
ja arvukust, mille kaudu hinnati aedmaasikaga konkureerivate kimalaste toidutaimede
osakaal ümbritsevas maastikus.
Õietolm korjati käsitsi korjelennult tarru tagasi tulevatelt töökimalastelt kahel erineval vaatluspäeval kolmepäevase vahega aedmaasika õitsemisperioodi keskel. Sõltuvalt
pere korjeaktiivsusest korjati maksimaalselt kuni 10 proovi ühe taru kohta igal vaatluskorral igast tarust. Korjatud õietolm säilitati toatemperatuuril. Kuivanud õietolmupallid
lahustati 99% äädikhappes, mis eemaldab üleliigse orgaanilise aine ning paljastab õietolmutera välispinna struktuuri. Taimeliikide koosseis määrati valgusmikroskoobi (Olympus CX 31 RBSF) abil 400×, vajadusel 1000× suurendusega. Võimalusel määrati õietolmuproovis leiduvad tolmuterad liigilise täpsusega. Kui mõnede õietolmuterade puhul
liigilist kuuluvust ei olnud võimalik valgusmikroskoobiga välja selgitada, määrati need
vaid sugukonna tasemeni.
Andmete töötlemiseks kasutati programme MS Excel ja Statistica 13 (Dell inc.). Erinevused loeti statistiliselt oluliseks alla 0,05 p-väärtuse korral.
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Tulemused ja arutelu

Aedmaasika õietolmu osakaal erinevates taimekooslustes (joonis 1) oli statistiliselt oluliselt erinev (KW-H3,427=22,55, p<0,001). Kõige rohkem korjasid kimalased aedmaasika
õietolmu aedades (25,4%), veidi vähem heterogeenses maastikus (18,3%) ja metsades
(17,7%). Põllumaastikus moodustas aedmaasika õietolmu osakaal ainult 3,4%.

Joonis 1. Aedmaasika õietolmu osakaal (%) kimalaste korjes (punktidena on näidatud rühma
keskmine väärtus, vurrudena – standardviga, erinevad tähed tulpade kohal tähistavad statistiliselt
olulist erinevust)

Teiste taimeliikide osakaal oli erinevates taimekooslustes väga varieeruv, kus sarnaselt varasema uurimistööga (Dreyersdorff et al., 2014) moodustasid kõige suurema
osakaalu valge iminõges (Lamium album L.), läätspuu (Caragana spp.) ning roosõieliste (Rosaceae) sugukonda kuuluvad mitmed taimeliigid. Samas sõltuvalt asukohast ja
aedmaasika õitsemise faasist konkreetses kohas, võivad kimalased eelistada ka näiteks
kanarbikulisi (Ericaceae Juss.) (Dreyersdorff et al., 2014) või pajulisi (Salix L.) (autori
avaldamata andmed). Käesolevas uuringus leitud aedmaasika väike osakaal põllumajandusmaastikus oli suuremal määral seotud just aedmaasika õitsemisperioodi lõppemisega.
Seetõttu olid kimalased sunnitatud otsima uusi toiduressursse, mida leidsid läheduses
olevatest poollooduslikest taimekooslustest (Bukovinszky et al., 2017)population size
and pollination services, but few studies have investigated the simultaneous effects of
landscape complexity on different aspects of pollinator communities and functioning.
In 20 agricultural landscape plots the size of an average Dutch farm, we studied how
changing landscape complexity affected wild bee abundance, species richness and reproduction. To measure pollination, we placed potted strawberry plants as phytometers in
landscapes. Landscape complexity was characterized as the area of semi-natural habitats.
In addition, we estimated floral resource abundance in each landscape plot. We expected
that i või hoovidest, kuna suurema osakaalu moodustas just valge iminõgese (13,6%),
roosõieliste (14,4%) ja läätspuude (17,2%) õietolm.
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Erinevate taimeliikidega tutvumine ning õite morfoloogia õppimine nõuab kimalastelt aega ja energiat ning esimeste korjelendude käigus külastatakse lihtsama ehitusega
ja tarude läheduses olevaid õisi. Sellise käitumisega minimeeritakse korjetegevuseks vajamineva energia hulka. Pikema ajaperioodi möödumisel hakatakse tolmeldama keerulisema morfoloogiaga ja tavaliselt toitainerikkamaid õisi (Muth et al., 2015)but during the
period of learning their net profitability is low. When there are other options available, it
is not clear how animals decide to learn how to perform tasks that initially have low or
no benefits. Bees in particular visit many types of flowers that vary in the time required
to learn how to access their food rewards. We used bumblebees (. Bombus impatiens.
Siinjuures on korje keerulisema ehitusega õitest niivõrd kulukas protsess, et tasub end ära
ainult sellisel juhul, kui antud õite poolt pakutud toiduressursside kogus ületab lihtsama
ehitusega õitest kiiresti saadava toidu hulga (Muth et al., 2015)but during the period of
learning their net profitability is low. When there are other options available, it is not clear
how animals decide to learn how to perform tasks that initially have low or no benefits.
Bees in particular visit many types of flowers that vary in the time required to learn how
to access their food rewards. We used bumblebees (. Bombus impatiens. Seetõttu on kimalased toidutaimede osas suhteliselt liigipüsivad, ning korjekäitumise muutus ei toimu
järsult ega massiliselt (Muth et al., 2015; Goulson, 2010)now in its second edition, is
divided into 13 chapters covering the behaviour and ecology of bumblebees (Bombus.
On teada, et kimalased keskenduvad suurema toiteväärtusega korjetaimedele (Fowler
et al., 2016)and their ability to track these resources. Variability of these resources and
the effect on insect foraging choice is poorly understood.\n\n\n* We record patterns of
visitation to six wildflower species and test the hypotheses that: pollinators preferentially
visit the most rewarding flowers; nectar diurnal variations affect foraging preferences;
pollinators respond most strongly to nectar rewards.\n\n\n* Nectar volume and sugar
concentration were negatively correlated within plant species over time of day where
greater concentration and lower volume was evident in the afternoon, but this did not
correspond to pollinator visitation. Both floral abundance and nectar quality (total sugar
per inflorescence võttes arvesse ka toiduallika asukohta ja kaugust tarust. Seetõttu võivad
kimalased külastada taru läheduses olevaid väga erineva toiteväärtusega korjetaimi, kuid
korjelennu kauguse pikendamisega muutuvad nad toiteväärtuste suhtes rangemaks (Kallioniemi et al., 2017)it is still not adequately understood how the local resource quality
and landscape composition influence pollinators, and if and how the effects vary in space
and time. We analysed the influence of landscape- (2km radius, kuna lennuraadiuse suurendamisega kasvab ka toidu otsingule kulutatav energia. Õietolmu mitmekesisus õietolmukorjes omab tähtsust kimalaste pere arengus, tagades selle jätkusuutlikkuse ja vastupidavuse (Kriesell et al., 2017; Bontšutšnaja et al., 2017)we still know little about the
precise nutritional requirements of most bee species. Here, we investigated differences in
floral and amino acid profiles of pollen collected by five bumblebee species in southern
Germany, which had access to the same spectrum of plant species and thus sources of
nutrition. We found that different bumblebee species visited different floral spectra for
pollen collection but nevertheless had highly similar pollen amino acid profiles. This
finding suggests that common bumblebee species only slightly differ in their nutritional
target for amino acids in pollen. In fact, floral and chemical composition of pollen loads
appear to be largely determined by the plant community present at a site as bumblebees
attempt to maximize site-specific nutrient collection efficiency.”, “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Kriesell”, “given” : “Linda”, “non-dropping-particle” :

146

Agronoomia 2018

“”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Hilpert”,
“given” : “Andrea”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “”
}, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Leonhardt”, “given” : “Sara D.”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “container-title” : “Apidologie”, “id” : “ITEM-1”, “issue” : “1”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “2017”, “2” ] ] }, “language” : “en”, “page” : “102-116”, “title” : “Different but the same: bumblebee species
collect pollen of different plant sources but similar amino acid profiles”, “title-short” :
“Different but the same”, “type” : “article-journal”, “volume” : “48” }, “uris” : [ “http://
www.mendeley.com/documents/?uuid=56cfc1c8-e706-4766-a356-878b25c9dda4” ] } ],
“mendeley” : { “formattedCitation” : “(Kriesell, Hilpert, & Leonhardt, 2017 eriti pikaajalise tolmeldamise teostamisel.
Kimalaste õietolmukorje intensiivsust ja toidutaimede eelistust võivad mõjutada veel
mitmed tegurid. Näiteks leidsime, et esimesel ja teisel vaatluspäeval korjatud aedmaasika õietolmu osakaal kimalaste korjes omavahel ei erinenud (KW-H1,427=0,93; p=0,34).
Põhjuseks võis olla see, et vaatluspäevad olid ajaliselt liiga lähedal. Samas aedmaasika
istanduse suurus mõjutas aedmaasika õietolmu korjet, kuigi kolme grupi vaheline erinevus oli piiripealne (KW-H2,427=6,01; p=0,05) (joonis 2).

Joonis 2. Aedmaasika õietolmu osakaal kimalaste korjes sõltuvalt aedmaasika istandiku suurusest
(keskmine: 2–10 ha, väike < 2 ha, suur > 10 ha) (punktidena on näidatud rühma keskmine väärtus,
vurrudena – standardviga, erinevad tähed tulpade kohal tähistavad statistiliselt olulist erinevust)

Aedmaasika õietolmu osakaal kimalaste korjes oli kõige väiksem väikse pindalaga istandustes. Sellise tulemuse põhjustajaks oli siin kõige tõenäolisemalt see, et väiksematel
põldudel kasvab tavaliselt vaid üks maasikasort ning seetõttu võis andmekogumise aeg
sattuda perioodi, kus konkreetsetes kohtades olid taimed juba õitsemise hilises faasis.
Õitsemise varasemas staadiumis on aedmaasikas tolmeldajatele atraktiivseim (Abrol et
al., 2017). Suurematel põldudel aga on alati palju erinevaid sorte ning omanikud istuta-

Kimalaste õietolmukorje erinevates põllumajandusmaastikes asuvates aedmaasika istandikes

147

vad ka uusi taimi nii, et kogu istandik annaks saaki ja järelikult ka õitseks võimalikult
kaua. Saadud tulemus näitab veelkord, kui oluline on kimalaste istandikku viimise ja
aedmaasika õitsemise aja sünkroniseerimine (Mänd et al., 2016) eriti just väikestel, ühe
sordiga põldudel.
Kokkuvõte

Ümbruskonnas kasvav taimekooslus mõjutab kimalaste toidueelistusi. Samal ajal näitavad nad erinevates taimekooslustes ja katsetingimustes teatud püsivust toidutaimede
suhtes ja valivad sarnaseid taimeliike; valdavalt eelistavad nad aedmaasika õietolmu
(16,4%). Selleks, et lisatolmeldajatest maksimaalset kasu saada, tuleb arvesse võtta mitmeid tegureid, millest üheks olulisemaks on samaaegselt õitsevad alternatiivsed toidutaimed ehk mitmete sortide koos kasvatamine. Lisaks mängib rolli ka aedmaasika õitsemise faas ja kestvus, mis omakorda tuleneb istandiku suurusest. Suuremates istandikes
on enam sorte, mistõttu pikeneb kogu istandiku õitsemise periood ja lisatolmeldajatest
saadav kasu on potentsiaalselt suurem.
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Abstract. Karise, R., Raimets, R., Bartkevics, V., Bontšutšnaja, A., Mänd, M. 2018. Pesticide residues
in Estonian honey collected from heterogeneous landscape. – Agronomy 2018.

Foraging in agricultural landscapes poses honey bees to various environmental stress
factors among which pesticides play a significant role. However the amount of pesticides
reaching into beehives and therefore into honey is dependent not only the abundance
of crops but also natural vegetation in bee forage territory. Nordic countries are known
for their large forested areas among which smaller agricultural lands are present.
Therefore, it is believed that honey bees must have included enough natural plants into
their forage, so that the outcome hides the possible pesticide residues. The aim of the
present study was to analyze, which pesticide residues can be found in Estonian honey
and which are the basic forage plants during the flowering of oilseed rape.
Honey samples (N=33) were collected from beehives from Jõgeva, Tartu, Valga ja
Põlva Counties of Estonia during 2013 and 2014, and analyzed for residues of 47
currently used agricultural pesticides. The amount and content of pesticide residues
found differed between the years. In 2013 herbicide residues prevailed over insecticides
and fungicides, but not in 2014. The herbicides clopyralid and glyphosate were most
common active ingredients found in honey. There was no correlation between the
amount of pesticide residues found and proportion of agricultural land in 4 km radius
from the hive. The detected concentrations of pesticides in honey did not reveal any
health risk for humans.
Keywords: honey, pesticide residues, foraging territory

Sissejuhatus

Meemesilased on olulisteks põllukultuuride tolmeldajateks, kuid pestitsiididega pritsitud
õitest nektari korjamisel võivad saasteained jõuda ka mee sisse (Souza Tette et al., 2016).
Põllud pakuvad mesilastele toitu hooajati ning ülejäänud ajal peavad mesilased korjel
käima looduses kasvavatel taimedel, kuigi viimasel ajal peetakse ka koduaedades kasvatatavaid ilutaimi külluslikuks korjeallikaks, seda eriti just tiheasulates (Martins et al.,
2017). Põllukultuuridel, mida üldjuhul kasvatatakse intensiivtootmise võtetega, korjel
käimine võib aga kaasa tuua pestitsiidijääkide esinemise mees.
Eesti territooriumist üle poole katavad metsased alad ning põldudega on kaetud vaevalt veerand territooriumist (Eurostat, 2015). Siit tulenebki arvamus, et järelikult peavad
ka mesilased enamiku oma korjest koguma just looduslikelt taimedelt, mida ei ole pestitsiididega töödeldud ning millest saadav nektar peaks seetõttu olema ka puhas. Samas
tuleb arvesse võtta, et pestitsiidid ei püsi mitte ainult konkreetsel põllul, vaid kanduvad
kergesti töötlemiskohtadest eemale kas otseselt pritsimise käigus, aurustudes õhku või
leostudes pinnasevette või ka pritsitud pinnaselt lenduva tolmuna (Krupke et al., 2012).
Seega võivad pestitsiidid jõuda mee sisse ka juhul, kui mesilaste korje põhineski looduslikel või mahetootmise taimedel (Panseri et al., 2014, Chiesa et al., 2016). Vastupidiselt
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on sama võimalik, et meie looduslikud taimed ei ole mesilastele sama atraktiivsed kui
põllukultuurid, mille hulgas suvi- ja taliraps moodustavad kõige olulisema osa.
Käesoleva töö eesmärkideks on selgitada i) missuguseid pestitsiide ja kui suurtes kogustes erinevates maastikes asuvatest tarudest mee sisse jõuab ja ii) missugused on suvija talirapsi õitsemise aegsed peamised korjetaimed meemesilastel.
Materjal ja metoodika

Meeproovid koguti aastatel 2013 ja 2014 Lõuna- ja Ida-Eesti mesilatest. Igast mesilast
võeti ühest tarust juulikuus peakorje järel meeproov (N=33). Uuringusse valiti mesilad
nii, et need paikneksid mesilaste korjeterritooriumisse (2 km, 4 km raadius) jääva haritava maa osakaalu järgi erinevatel aladel. Haritava maa osatähtsus mesilaste korjeterritooriumis ulatus 0–80 % vahele. Uuringus olnud mesilad paiknesid nii, et nende ümber 4 km
raadiusega korjeterritooriumid ei kattunud.
Pestitsiidijääke otsiti vaid selliste toimeainete hulgast, mida 2013. aastal kasutati. Kokku valiti välja 47 populaarsemat toimeainet: 2,4D, alfa-tsüpermetriin, amidosulfuroon,
aminopüraliid, asoksüstrobiin, klopüraliid, tsüpermetriin, tsüprokonasool, deltametriin,
dikamba, dimetakloor, dimetoaat, etüültrineksapak, fenoksaprop-p-etüül, fenpropidiin,
florasulaam, fludioksoniil, fluoksastrobiin, flutriafool, fuberidasool, glüfosaat, imasaliil,
imidaklopriid, indoksakarb, metüüljodosulfuroon-naatrium, lambdatsühalotriin, MCPA,
mefenpüür-dietüül, pentsükuroon, pikloraam, pinoksadeen, prokloraas, propakvisafop,
propikonasool, propoksükarbasoon-naatrium, protiokonasool, pümetrosiin, pürokssulaam, kvisalofop-p-etüül, spiroksamiin, sulfosulfuroon, taufluvalinaat, tebukonasool, tiaklopriid, triadimenool, triasulfuroon ja tribenuroon-metüül. Neist 21 olid herbitsiidid,
15 fungitsiidid, 10 insektitsiidi ja 1 kasvuregulaator. Pestitsiidijääkide analüüs meeproovidest toimus Lätis toiduohutuse instituudis (Institute of Food Safety, Animal Health and
Environment “BIOR”). Enamike ühendite analüüsimisel kasutati meetodit QuEChERS,
millele järgnesid GC-MS and UHPLC-MS/MS, glüfosaadi, klopüraliidi ja aminopüraliiidi analüüsimisel kasutati üksikmeetodeid (vt Karise et al., 2017).
Mesilaste toidutaimede eelistus määrati tali- ja suvirapsi õitsemise ajal kogutud õietolmust (N=33). Õietolmu kogumisel kasutati samu tarusid, millest suvirapsi õitsemise
(peakorje) järel võeti meeproovid. Õietolmuproove töödeldi atsetüülimise meetodil, ning
taimede liigiline koosseis määrati valgusmikroskoobiga (suurendus kuni 1000 korda) kas
liigi või sugukonna tasemeni.
Statistilises andmetöötluses kasutati programmi Statistica Hii-ruut analüüsi, Kruskal-Wallise mitte-parameetrilist analüüsi, Pearsoni (parameetriliste andmete) ja Spearmani (mitteparameetriliste andmete) korrelatsioonanalüüse. Kõik võrdlused ja seosed
loeti statistiliselt oluliseks tasemel p<0,05. Kõik töös välja toodud keskmised väärtused
on esitatud koos standardveaga.
Tulemused ja arutelu

Meest leiti kokku 5 erineva toimeaine jääke. Mõlemad uuritud aastad erinesid leidude
hulga (χ2=3,74 df=1 p=0,05) ja ka summaarse koguse poolest oluliselt (KW-H(1; 23)=5,9
p=0,02) (Joonis 1). 2013. aastal tuvastati neljateistkümnest proovist kokku kahe toimeaine jääke kogustes, mis ületasid määramispiiri, kummagi aine puhul oli kahel korral kogus

Heterogeensest maastikust korjatud mees võib leiduda palju herbitsiidide jääke

151

ka suurem meele kehtestatud ülempiirist. Nendeks aineteks olid herbitsiidid klopüraliid
ja glüfosaat. Esimest neist leiti kokku 8 korral ning teist 3 korral. Üle lubatud piiri leitud
kogused olid klopüraliidi puhul 91 ja 60,9 µg kg–1 ja glüfosaadi puhul 56 ja 62 µg kg–1
(MRL kummagi aine jaoks on 50 µg kg–1). 2014. aastal kogutud 19 proovist leiti samuti kahe toimeaine jääke, ühest proovist leiti fungitsiidi asoksüstrobiini jääk ning kahest
proovist insektitsiidi tiaklopriidi jääke. Ühelgi juhul ei olnud leitud ainete kogused inimese tervisele isegi mitte ligilähedaselt ohtlikud (Juan-Borras et al., 2016).

Joonis 1. Pestitsiidijääkidega proove oli 2013. aastal oluliselt rohkem kui 2014. aastal. Kokku
analüüsiti 2013. aastal 14 ja 2014. aastal 19 meeproovi

Käesolevas uurimustöös leitud pestitsiidijääkide hulk ei sõltunud sellest, kas tarud
asusid põlduderikkal või looduslikul alal (haritava maa osatähtsus ei 2 km ega 4 km raadiusega alas ei mõjutanud pestitsiidide hulka mees, p=0,17 ja p=0.21). Üheks põhjuseks
võis olla see, et pestitsiidid on võimelised looduskeskkonnas liikuma põldudelt kaugele
eemale. On näidatud, et saastunud nektarit võib esineda nii põllukultuuridel kui ka pritsitud põldu ümbritsevatel looduslikel taimedel (Hladik et al., 2016). Teiseks põhjuseks
võib olla see, et mesilastel ei jagu piisavalt tasuvaid korjetaimi looduslikel aladel ning
nad käivad kultuurtaimedelt toitu otsimas sõltumata nende kaugusest tarust.
Tarudest korjatud õietolmu näidised annavad teavet mesilaste korje-eelistuste osas.
Kõige enam leiti rapsi õietolmu: maikuus 41.9±7,1% ja juulis 71,8±7,4%. Ülejäänud korjetaimedest olid maikuus olulisemad mitmesugused roosõielised taimed (30,53%), teised
ristõielised rohttaimed (14,12%), läätspuu (4,61%) ja sarikalised taimed (3,75%). Juulis
konkureerisid rapsiga valge ristik (10,04%), roosõielised (6,5%)ja sarikalised (5,59%).
Neile taimedele lisaks korjati veel mitmete taimede õietolmu, kuid nende osatähtsus oli
äärmiselt väike, igal liigil alla 2% ning kokku moodustasid need maikuus 5,1% ja juulis
6,1%. Kuna rapsi õietolm moodustas niivõrd ülekaaluka osa korjest, võib oletada, et ka
suur osa nektarist pärines sel ajal rapsilt.
Rapsi õietolmu esinemise osatähtsus meemesilaste korjes ei olnud seotud haritava
maa osatähtsusega ei kahe ega ka nelja km raadiusega alas mesilate ümber (vastavalt
p=0,5; p=0,9) (Joonis 2). See näitab, et mesilaste korjeterritooriumina tuleb arvestada
oluliselt suuremat ala, kui ühe-kahe km raadiusega territooriumi mesilapunkti ümber.
Järelikult ei paku meie metsad või looduslikud alad piisavalt rikkalikku korjet, mis konkureeriks kultuurtaimedega ajal, mil need õitsevad.
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Joonis 2. Meemesilaste korjes moodustab ligikaudu poole rapsi õietolm ning selle osatähtsus ei
sõltu haritava maa osatähtsusest ei 2 ega ka 4 km raadiusega alas mesilapunkti ümber

Hoolimata tõsiasjast, et mesilased külastavad rapsi ka siis, kui põllud asuvad tarudest kaugel, ei leidnud me seost ka rapsi õietolmu hulga ja pestitsiidide esinemise vahel
(p=0,15). Seetõttu tuleb olulise aspektina arvesse võtta ka muude potentsiaalsete meetaimede võimalik saastumine eelkõige herbitsiididega. Herbitsiidide kasutamise vajadus on
aastati erinev. Kuid just suurenenud umbrohutõrje vajaduse korral võivad need taimede
kaudu jõuda piisavalt suurtes kogustes ka nektarisse (Thompson et al., 2014), millest toituvad meemesilastele lisaks veel väga paljud taimekasvatajatele kasulikud putukad (van
Rijn, Wäckers, 2016). Kuigi mesilased käivad sageli korjel rapsil, ei ole alust arvata, et
põllumehed neid toimeaineid sisaldavaid preparaate kannaks peale õitsvale kultuurtaimele. Küll aga on klopüraliidi lubatud rapsil pritsida kuni õiepungade moodustumiseni.
See preparaat on süsteemse toimega, mille mõjul umbrohi hävineb 3-4 nädalaga (Lontrel
72 SG herbitsiid, 2018). Järelikult ringleb see toimeaine ka rapsi taimes vähemalt veel
ajal, mil taim õitsemist alustab. Glüfosaati kasutatakse sageli rohumaade või ka umbrohtunud pinna ettevalmistamisel uueks külviks (Roundup Flex herbitsiid, 2018). Umbrohtude hulgas võib aga pritsimise ajal olla ka õitsvaid taimi, milles toimeaine ringleb kuni
kolm nädalat enne kui taim tegelikult hukkub. Meie tulemuste põhjal võib järeldada, et
mesilased võivad käia korjel glüfosaadiga töödeldud aladel ning niiviisi tarbida saastunud nektarit. Hinnates proovidest leitud arvestatavaid koguseid glüfosaati ja klopüraliidi
(Karise et al., 2017) ei pea autor võimalikuks, et käesolevas uuringus 2013. aasta proovidest leitud herbitsiidid pärinesid varasemate aastate umbrohutõrje töötluste tulemusel
mulda kogunenud jääkidest. Vastasel juhul oleks sarnased tulemused pidanud kajastuma
ka 2014. aasta tulemustes, kuna kaks kolmandikku esimese aasta proovivõtu kohtadest
kordusid ka teise aasta valimis.
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Kokkuvõte

Aastatel, mil tingimused kujunevad umbrohtude kasvuks soodsaks ning põllumehel tekib
suurenenud vajadust herbitsiidide järele, võivad nende jäägid ka meemesilaste korjatud
mee sisse jõuda. Potentsiaalseteks ohuallikateks on i) raps, mis on oma õitsemise ajal
mesilastele äärmiselt atraktiivne taim ning mesilased külastavad seda sõltumata põldude
kaugusest mesilatest; ii) umbrohud ja põldude ümbruses õitsevad looduslikud taimed,
mis võivad saastuda kas põllult eemale kandunud pritsimismaterjaliga või rohumaade
külviks ette valmistamise käigus kasutatavate herbitsiidide tõttu.
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Abstract. Kruus, E., Lauringson, E., Põldma, P., Kaasik, A., Leming, R. 2018. Climate vulnerability in
Estonian Crop Production. – Agronomy 2018.

Despite the small territory, there is a significant Agroclimatic variability in Estonia. It
has been suggested that the increase in cyclones and decrease in anticyclones have led
to a phase shift in local climate regime in the late 1980’s. These changes, more pronounced in winter season, turn the environmental conditions beyond predictable, even
though due to the maritime climate they were already extremely unstable. Thus, crop
producers will have to be facing the climate change as one of the most serious environmental, societal and economic challenges. General climate evaluations have indicated
several potentially positive aspects of the climate change for Northern regions, while
being unable to weigh the whole complexity of the agricultural systems. AgriAdapt is a
European project funded by the LIFE programme of the EU with the overall objective
to contribute to increase the resilience of EU agriculture to climate change. In order to
improve the knowledge base, a common decision support tool has been developed by
the project partners to enable assessment and monitoring of the climate change vulnerability on farm-level. Agronomical and economic data of 30 Estonian pilot farms
(including 13 cereal producers) was collected and analysed in 2017. Current results
demonstrate that serious economic setbacks may result if the need for risk mitigation
measures is underestimated.

Keywords: agroclimatic indicators, adaptation, cereals, agricultural producers

Sissejuhatus

Nii, nagu Eesti põlde iseloomustab mitmekesine mullastik, on ka agroklimaatilised olud
paiguti erinevad. Eesti ilmaolud varieeruvad äärmiselt tugevasti nii aastate vahel kui ka
ühe kasvuperioodi jooksul (Saue, Kadaja 2009, Saue et al. 2010, Sepp, Saue 2012). Aktiivse soojuse üldsummad võivad Eesti piires märkimisväärselt kõikuda, näiteks Kagu- ja
Edela-Eestis koguneb, Pandivere piirkonnaga võrreldes, oluliselt enam aktiivset soojust
(Keppart et al, 2007). Tartu Ülikooli klimatoloogiaprofessori Jaak Jaaguse andmetel on
keskmise õhutemperatuuri trend 1980. aastate lõpus läbi teinud režiiminihke, mis viitab
kliimamuutusele (Jaagus, 2016). Eeldatavasti põhjustavad temperatuuritõusu muutused
atmosfääri üldise tsirkulatsiooni protsessides, näiteks senisest erinev tsüklonite esinemissagedus ja trajektoorieelistus. Läänemerele jõudvate tsüklonite arv on tõusnud eelkõige
talvisel perioodil, nii et siinne kliima muutub rohkem mereliseks (Sepp et al, 2005).
Kliimamuutuste olulisimaks tagajärjeks võib pidada ohtu inimkonna toiduga varustatusele. Määramatuse suurenedes on põllumajandussektor muutuvate kliimatingimuste
suhtes seda haavatavam, mida kitsamalt on valitud spetsialiseerumise valdkond (Men-

156

Agronoomia 2018

delsohn, Dinar, 1999). Kliimahaavatavust on määratletud kui süsteemi tundlikkuse määra ja suutlikkust tulla toime kliimamuutuste ebasoodsate mõjudega, sealhulgas kliima
varieerumise ja äärmustega. Haavatavus on süsteemile mõjuva kliimamuutuse ja kliima
muutlikkuse iseloomu, ulatuse ja kiiruse funktsioon, ehk teiste sõnadega selle süsteemi
tundlikkus ja kohanemisvõime (IPCC, 2007).
Olles kasvuhoonegaaside emiteerijana eeldatavasti kliimamuutuse põhjustajaks ning
üheaegselt ka mõjustatav, on põllumajandusettevõtja jaoks kliimakohanemise vajadus
veel üks lisakoormus. Põllumajanduse haavatavuse globaalsest uuringust järeldus, et samas kliimavööndis asuvates regioonides avalduvad ühetaolised probleemid ning sarnane
kohanemissuutlikkus (Cline, 2007). Vastuargumendina väidetakse, et ettevõtete suutlikkus kliimamõjudega toime tulla sõltub taustsüsteemist, seega see erineb riigiti oluliselt.
Veelgi enam, on leitud, et hiljutine Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika reform
(CAP) pole küllalt teinud (Ida-Euroopa) riikide põllumeeste kohanemisvõime suurendamiseks, sest madalama kohanemissuutlikkusega piirkond kannatab kliimamõjude
tagajärjel enam (Vanschoenwinkel et al., 2016). Kuna kasumit maksimeerida püüdev
otsustusmudel pole antud juhul jätkusuutlik, peaks siinkohal rakendatama spetsiaalselt
läbimõeldud skeeme, et tagada ühiskonna, looduskeskkonna ning ettevõtte enda funktsionaalne säilimine.
Euroopa Liidu LIFE programmist kaasrahastatav projekt AgriAdapt (LIFE15 CCA/
DE/000072) kutsuti ellu, et tootja tasandil uurida kliimamuutuste otseseid ja kaudseid
mõjusid ning kontrollida, kas eeldatavalt jätkusuutlikud kohanemismeetmed võivad parandada loomakasvatuse ning põllu- ja püsikultuuride kasvatamisega tegelevate tootjate
kliimamuutuse negatiivsete mõjudega toimetulekut. Määramatuse vähendamiseks kogutakse informatsiooni ja töötatakse välja Euroopa-ülene kliimahaavatavusega toimetulekuvõime tõstmise metoodika kõigis neljas EL kliimariski piirkonnas (Lõuna-, Lääne-,
Kesk- ning Põhja-Euroopas). Projektipartnerid organisatsioonist Solagro: Nicolas Metayer, Sylvain Doublet ja Jean-Luc Bochu on välja töötanud AgriAdapt ühise otsustusabisüsteemi tööversiooni (avaldamata). See seisneb arvutustabelitest mingi kindla kultuuri
või loomaliigi kohta (saagikus, liigispetsiifilised agroklimaatilised indikaatorid jne) kliimatingimuste ja agronoomiliste näitajate vaheliste seoste leidmises. Katsetalude võrgustikult saadud kogemuste põhjal luuakse projekti lõpus otsustusabisüsteemist spetsiifiline
lihtsustatud versioon projekti kodulehele. Käesoleva töö eesmärk on anda ülevaade käimasolevast arendusest taimekasvatuse valdkonnas, katsetada metoodika sobivust Eesti
tingimustes ning tuua välja esimesed märkimist väärivad üldistused kliimaanalüüsidest.
Materjal ja metoodika

AgriAdapt ühise otsustusabisüsteemi testimiseks valiti Eestis välja 30 põllumajandusettevõtet, neist 13 taimekasvatajat, 13 loomakasvatajat ja 4 püsikultuuride viljelejat. Kogu
projekti katsetalude hulgast (üle Euroopa kokku 120 ettevõtet) moodustab see osavalimi.
Valik tehti lähtuvalt vajadusest saada võimalikult pikk andmerida, mis iseloomustaks nii
produktsiooni kui ka teisi agronoomilisi ja majandusnäitajaid ning ilmastiku mõjusid.
Iseloomustamaks põllumajandussektorite tüüpilisi ettevõtteid, hõlmati valimisse nii väike- kui suurtootjaid ja erinevate tootmispraktikate rakendajaid. Valdav enamus tootjaid
asuvad suhteliselt tugevama ilmastikumõjuga piirkonnas – Eesti mõttelisest keskteljest
idas.
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Otsustusabisüsteem koosneb kolmest moodulist:
1) agroklimaatilise tsooni tööriist (ACZ tool), mille abil analüüsitakse piirkondlikke
kliimaolusid, nende prognoositavaid muutusi 30 a perspektiivis ja mõjusid
kasvatatavatele põhikultuuridele;
2) talu haavatavuse hindamise tööriist (Farm vulnerability tool), mille abil
analüüsitakse konkreetse ettevõtte andmestikku;
3) esialgne kohanemismeetmete kataloog (Catalogue of Adaptation Measures),
mis koondab valiku tegevustest, mille rakendamine võib põllumajandustootjatel
aidata parandada nende toimetulekut.
Agroklimaatiline andmestik on alla laaditud Euroopa Komisjoni teaberessursi portaalist Agri4cast. See sisaldab meteoroloogilisi parameetreid riikide ilmateenistusest
interpoleerituna 25x25 km ruudustikule (joonis 1). Koordinaatvõrgustikuna kasutatakse Lambert’i võrdpindset asimutaalprojektsiooni. Lähimineviku 30 aasta kliimaandmed
lähtuvad andmebaasist „Euroopa koordinaatvõrgustikulised agrometeoroloogilised andmed“ (Gridded Agro-Meteorological Data in Europe).

Joonis 1. Projektis AgriAdapt kasutatud 25x25 km2 koordinaatvõrgustik

Neid võrreldakse 30 aasta lähimineviku ja lähituleviku mudelprognoosidega andmebaasist „Kliimamuutuste stsenaariumitest tuletatud igapäevased ilmaandmed saagikuse
modelleerimiseks üle Euroopa“ (Daily weather data for crop modelling over Europe
derived from climatechange scenarios). Kumbki prognoos sisaldab ilmageneraatoriga
ClimGen arvutatud 30 nn. sünteetilise aasta andmeid ja lähtub meteoroloogiliste muutujate statistilisest jaotusest selle ajaperioodi lõikes. Esmaseks katsetuseks oli valitud kliimamuutuse simulatsiooni mudel ETHZ CLM-HadCM3.
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Joonis 2. Ilmastiku mõju põhikultuuride saagikusele perioodil 1990–2016: miinimumsaagikuse
ja maksimumsaagikuse suhe keskmisesse e saagierinevuste suhtarvud. Lähteandmete allikas: Statistikaamet, 2017.

Joonis 3. Teraviljade saagikuse dünaamika Tartumaal, 1990–2016 a. Taliviljad on märgitud tumeda, suviviljad heledama joonega. Väljavõte AgriAdapt Agroklimaatilise tsooni tööriista andmelehelt.
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Viimases tööversioonis on loodud 66 agroklimaatilist indikaatorit, neist 12 üldist, 11
söödatootmise-, 10 maisikasvatuse-, 12 teraviljakasvatuse-, 11 viinapuu-, 2 rapsi-, 5 tomati- ja 3 farmiloomadespetsiifilist.
Taimekasvatusettevõtete andmed koguti individuaalsete intervjuude käigus 2017 a
suveperioodil. Andmed analüüsiti kliimahaavatavuse määratlemiseks AgriAdapt otsustusabisüsteemis. Saagikuse andmete ordineerimine toimus tarkvaraga: ClustVis Beta
(Metsalu, Vilo, 2015).
Taimede produktsiooni mõjutavad klimaatiliste faktorite koosmõjud on vormistatud
agroklimaatilisteks indikaatoriteks. Kõik indikaatorid on arvutatud kolmes ajaskaalas:
lähiminevikus tegelike vaatluste andmed ning modelleeritud näitajad lähiminevikus
(1981–2010) ja lähitulevikuks (2021–2050). Indikaatorid on visualiseeritud agroklimaatilise tsooni tööriista graafika töölehel.
Saagikuse võrdlus

Taimekasvatuse valdkonda esindasid katsetalud agroklimaatilise koordinaatvõrgu 11
ruudust seitsmest maakonnast. Saagikuse aegridade võrdlustest nähtus, et kultuuridest
ohustab ilmastik kõige rohkem tatart, taliotra ja põlduba, mis ebasoodsatel aastatel võivad terves maakonnas kuni 100% ikalduda (joonis 2).
Samad kultuurid eristuvad soodsal aastal ka suurima saagi juurdekasvuga, võrreldes
aastate keskmiste saakidega. Seega võime järeldada, et talioder, tatar ja põlduba on riskikultuurid, mis ühel aastal annavad suure saagi, teisel aastal võivad aga ikalduda. Kuigi
põllumajanduskultuuride saagikust mõjutab ka hulk mitteklimaatilisi faktoreid, sh ettevõtete kohanemisvõimekus, võime eeldada, et saagikuse olulist kõikumist aastati (joonis
3) ei põhjusta niivõrd põllumajandussisendite kvaliteedi ja kvantiteedi erinevused, kuivõrd (otseselt või kaudselt) eelkõige ilmastik.
Kultuuridest mõjustab ebasoodne ilmastik vähim suvirapsi, kartulit ning rukist (saagierinevuse suhtarvud vastavalt -27%, -36% ja -45%). Lähimineviku kliimariskide suhtes kõige
vähem mõjutatud kultuurideks olid suviraps ja kartul, mille enamsaaki kahandasid ebasoodsad ilmastikutingimused, vastavalt 26% ja 28% (joonis 4). Nende osas maakondade
vahel suuri erinevusi polnud (STDEV=0,03 ja STDEV=0,02). Suhteliselt ilmastikukindlaks
osutusid ka kaer ja rukis, mille ebasoodsate kliimatingimuste mõju oli 35% ning suvinisu
ja suvioder (sama näitaja vastavalt 36% ja 39%). Kliima negatiivne mõju talinisu, segatise,
tritiku, talirapsi ja põldherne enamsaagile jäi vahemikku 44–48%, aga põldoal, taliodral ja
tatral 85%–91%. Väiksema sagedusega avaldasid ebasoodsad ilmatingimused mõju segatisele (27%), kõige sagemini põldoale (41%) ja tritikule (40% aastatest). Põllukultuuride
kliimahaavatavuse näitajate kõrvutamine tõestab, et traditsioonilised põllukultuurid on siinsetes oludes märgatavalt paremini kohastunud (joonis 5). Kultuuridest, mille kasvatamise
ajalugu algab pärast 1990, on suvi- ja taliraps nendega keskmiselt samaväärsed.
Maakondade võrdluses erinevad saagikuselt kõige rohkem taliraps (STDEV=0,26),
segatis (STDEV=0,18), põldhernes (STDEV=0,17) ja rukis (STDEV=0,10). Riskikultuuriks nimetatud talirapsi (Koik, 2011) saagilangus on ebasoodsatel aastatel väiksem
Lääne-Virumaal ja Pärnumaal (saagierinevuse suhtarvud vastavalt -30% ja -47%), suurim Põlva- ja Viljandimaal (-100%). Soodsal aastal oli kõigis vaatlusalustes maakondades
(STDEV=0,07) tagatud tatra topeltsaak (255– 275%). Ka suvinisu, suviodra ja suvirapsi saagierinevuse suhtarvud soodsal aastal maakonniti palju ei erinenud (STDEV<0,1),
kuid saagikuse tõus oli tagasihoidlikum
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Joonis 4. Ebasoodsate ilmastikutingimuste mõju põhikultuuride saagikusele Eestis, seitsme maakonna (Tartu, Põlva, Viljandi, Pärnu, Jõgeva, I-Viru, L-Viru) keskmisena 1990–2016. Allikas:
AgriAdapt Agroklimaatilise tsooni tööriist, 2018.

Joonis 5. Põllukultuuride haavatavus kliimariskide suhtes Eestis, 1990–2016. Allikas: AgriAdapt
Agroklimaatilise tsooni tööriist, 2018.

(21–88%). Taliodra enamsaak soodsal aastal oli erakordne Pärnumaal (575%) ja IdaVirumaal (567% keskmisest saagist), kuid väiksem Jõgevamaal (84%) ja Tartumaal
(92%).
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Tartumaad iseloomustavad suurimad miinimumsaagid (-55%) ja väikseimad saagikuse
juurdekasvud (75%) heal aastal, võrreldes keskmise saagikusega (tabel 1). Kõige harvem
tuleb ebasoodsaid aastaid ette Jõgevamaal (29%), keskmisest vähem ka Pärnumaal (31%)
ja Viljandimaal (32%). Maakondade võrdluses on ebasoodsate ilmastikusündmuste
aastate keskmine mõju põhikultuuride saagikusele kõige sagedasem (39%) ja tugevam
Ida-Virumaal (21%). Keskmisest väiksemaks võib põllukultuuride kliimahaavatavust
pidada Jõgeva-, Tartu- ja Pärnumaal.
Maakondade ja põhikultuuride mediaansaakide mitmemõõtmelise analüüsi tulemusena
leiti, et seos suviodra ja suvinisu vahel on tugevam võrreldes teiste suviviljadega ning
talinisu ja tritik on omavahel sarnasemad kui rukis või talioder (joonis 6). Maakondadest
on sarnasemad põhi-lõuna teljel asuvad maakonnad, (nt. Põlvamaa ja Lääne-Virumaa)
ida-lääs teljel asuvatest naabritest (eelnevad võrreldes nt. Tartumaa või Ida-Virumaaga).
Muudest maakondadest paremini sobib rukist kasvatada Tartumaal ja Viljandimaal,
suvinisu Pärnumaal, segatist Lääne-Virumaal, kaera Põlvamaal, tatart Jõgevamaal.
Talioder sobib paremini Põlva-, Tartu- ja Jõgevamaale.

Max saagikus % /
keskm saagikus

Ebasoodsate ilmastiku-tingimuste
mõju parimatele
saakidele

Kliimahaavatavus

Jõgevamaa

-61%

98%

29%

48%

14%

Tartumaa

-55%

75%

33%

43%

14%

Pärnumaa

-62%

126%

31%

46%

14%

Viljandimaa

-61%

94%

32%

50%

16%

Põlvamaa

-64%

102%

33%

50%

16%

Lääne-Virumaa

-60%

116%

37%

51%

19%

Ida-Virumaa

-66%

146%

39%

54%

21%

Keskmine

-61%

108%

33%

49%

16%

Ebasoodsate lmastikusündmustega aastate sagedus

Maakond

Min saagikus % /
keskm saagikus

Tabel 1. Ebasoodsate ilmastikusündmuste aastate keskmine mõju põhikultuuride saagikusele maakondades, 1990–2016
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Joonis 6. Põhikultuuride mediaansaagikuste võrdlus maakonniti. Heat map: Read klasterdatud
maksimaalse kauguse ja keskmiste seoste meetodil, veergude klasterdamisel kasutatud Eukleides’e kaugusi ja keskmist seost. Andmete allikas: AgriAdapt Agroklimaatilise tsooni tööriista
tööleht, 2018

Tabel 2. Põhikultuuride saagikusele mõjunud ebasoodsate ilmastikusündmuste sagedus
maakondades, 1990–2016

Jõgevamaa

Tartumaa

Pärnumaa

LääneVirumaa

Põlvamaa

I-Virumaa

Kultuur

Viljandimaa

Maakond

Rukis

33%

30%

33%

37%

30%

37%

37%

Talinisu

33%

30%

33%

30%

33%

30%

30%

Suvinisu

30%

30%

30%

30%

30%

56%

30%

Suvioder

33%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Kaer

26%

26%

26%

26%

30%

30%

26%

Põldhernes 33%

26%

37%

33%

37%

37%

33%

Suviraps

28%

36%

28%

28%

36%

28%

21%

Taliraps

28%

28%

36%

14%

28%

21%

21%

Talioder

57%

36%

50%

36%

64%

21%

14%

Põlduba

57%

36%

43%

43%

28%

43%

36%
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Saagikuste keskväärtuste järgi arvestatud madalsaagikuse lävendi järgi määratleti
ebasoodsate ilmastikusündmuste sagedus maakonniti (tabel 2). Selle järgi varieerub madalsaagikus maakonniti kõige enam uuemate ja kasvutingimuste suhtes nõudlikumate
kultuuride puhul (taliodral varieeruvus 50, põldoal 29, talinisul 26, talirapsil 22, suvirapsil 15 protsendipunkti).
Vanematele põhikultuuridele on iseloomulik ebasoodsamate aastate jäämine 27 aasta arvestuses varasemasse ajaperioodi. Perioodi esimesel poolel (1993...1999) langevad
rukki ja talinisu 7 madalsaagikuse aastat täiesti kokku, mis viitab samade ilmastikutingimuste tugevale mõjule; hilisema perioodi (2003...2013) kuuest madalsaagikuse aastast
on kattunud vaid kaks kolmest nisu- ja kaks neljast rukki aastast. Suvinisu andis esimesel
perioodil 10, hilisemal 4 madalsaagikuse aastat, millest esimesed kattuvad täielikult 7 suviodra varasema perioodi madalsaagikuse aastaga, teised 4 kattuvad 3 osas (2003, 2004
ja 2006) nelja suviodra madalsaagikuse aastaga. Suvirapsi, talirapsi, taliodra ja põldoa
andmeridades algavad saagiandmete statistilised read alles 2003 v 2004 aastast. Kogu
Eestis esineb suvirapsil ebasoodsaid aastaid summaarselt 42%, taliodral 50%, talirapsil
64% ja põldoal 71% aastatest. Maakondlikus arvestuses on see näitaja erinev kohalike
iseärasuste tõttu (tabel 2). Näiteks tabas talirapsi oluline saagilangus Viljandimaal ainult 14%, Lääne-Virumaal aga 36% aastatest. Taliodra kasvatamiseks oli sobivaim paik
Jõgevamaa, kus vastav näitaja oli samuti 14%, Pärnumaal esines madalsaagikus 64%
aastatest, neist 8 aastal ikaldus saak täielikult.
Agroklimaatiliste indikaatorite kontroll

Võrreldes vaatlusandmeid modelleeritud näitajatega ilmneb, et temperatuuride summa,
sademete ja kuumapäevade arvu puhul langevad modelleeritud graafikud empiiriliste
andmetega kokku. Koguaurumine on mudelis üle hinnatud, nagu ka sademete ja koguaurumise vahe ehk veepuudus (joonis 7).

Joonis 7. Agroklimaatiliste indikaatorite mudeli kontroll võrreldes tegelike vaatlusandmetega.
ETP – koguaurumine; P-ETP – aastane veepuuduse indeks.

Agroklimaatilise indikaatori trendi olulisust näitab trendijoone determinatsioonikordaja R2. Kõikide indikaatorite puhul kõikus see näitaja 0 ja 0,2 vahel, mis ei kinnita
muutuste statistilist olulisust. Taimekasvatuse suhtes kliimamuutuste negatiivne mõju ei
kajastu suuremas osas olemasolevatest agroklimaatilistes indikaatorites. Kõige selgemalt
ilmnevad kliima muutused efektiivsete temperatuuride summa (joonis 7) ja kevadise veepuuduse süvenemise (joonis 8) kaudu. Indikaatorite ja saagikuse ristanalüüsidest nähtub,
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et suviteraviljade saagilangus langeb kokku indikaatorite „ACI-C3 – Veepuudus (mais
juunis)“ suurte pöördväärtustega ja „ACI-G9 – Suve keskmine temperatuur“ väikeste
väärtustega.
Katsetalude lähimineviku analüüsid

AgriAdapt pilootettevõtete esindajate intervjuude käigus koguti iga ettevõtet iseloomustavad statistilised, majanduslikud ja agronoomilised näitajad ning koostati individuaalsed
agroklimaatilised maatriksid. Agronoomilise ja majandusliku haavatavuse hindamiseks
kajastati neis iga kultuuri kohta iga aastaaja lõikes kõik tähelepanuväärsed ilmastikust
tingitud probleemid. Kõige üldisemaks ja tõsisemaks probleemiks osutus vihmadest
põhjustatud koristuse hilinemine, mida seostati märkimisväärsete kvaliteedikadudega,
mille tagajärjel võib kuni 50% aastatest jääda teraviljakasvatajal saamata 70% oodatavast tulust. Viimasel ajal sagenenud taliviljade talvekahjustused võivad olla seotud nii
kultuuride umbrohtumisega soojal niiskel eeltalvel, lumeta pakase poolt põhjustatud
külmakahjustustega kui ka sulale maapinnale langenud paksu lumikattega (haudumine,
seenhaigused). Neist esimesed kaks arvati lähituleviku prognoosides pigem sagenevat,
kolmas pigem vähenevat. Lisati infot selle kohta, milliseid kohanemismeetmeid tootja
juba rakendab.
Arutelu

Saagikuse analüüsidest nähtub, et uute kultuuride ja teisendite kohastamispüüdlustega on
kaasnenud rida, tõenäoliselt ilmastikunähtustest tingitud, tagasilööke. Traditsiooniliselt
on kliimakohanemise meetmena soovitatud kultuuride mitmekesistamist, kuid meie tulemused kinnitavad, et sellisel katsetamisel võib esialgu ligikaudu igal kolmandal aastal
saak ikalduda. Kuigi enamus agroklimaatilisi indikaatoreid viitavad kliimatingimuste paranemisele modelleeritud lähitulevikus, ei saa me konkreetses piirkonnas aasta ilmastiku
mõju analüüsida ilma vähemalt eksperimentaalsete saagikuse aegridadeta. Kliimamõjude adekvaatseks hindamiseks on vaja uusi mitmekesiseid põllumajanduskultuure testida
üle Eesti, eriti aga piirkondades, kus kliimahaavatus enam avaldub.
Analüüsi käigus selgus, et Eestis ei toimu talvekahjustuste hindamist. Talvekahjustuste ulatust võib küll kaudselt tuletada taliviljade külvipindade ja koristuspindade vahest,
kuid andmeanalüüsil leiti mitmed juhud, kus külvatud oli väiksem pind, mis iseenesest
viitab tõsistele probleemidele kvantitatiivsete andmete usaldusväärsuses. Suuremate talvekahjustuste vähendamiseks on kevadel talirapsi põldudel hävinud laikudesse külvatud
suvirüpsi, mida saagina eraldi arvesse ei võeta. Seetõttu võivad kulutused pindalaühikule
eri piirkondades aastati olulisel määral kõikuda. Talvekahjustusi hindasime kvalitatiivsetel meetoditel tootjatega läbiviidud intervjuude alusel. Teatavad tulemused olid ootuspärased, kuid üllatuslikult vähe tunnistati näiteks külmumise ja sulamise vaheldumise tagajärjel tekkinud taimede talvist kahjustumist. Võimalik, et sellised kahjustused leiavad
aset ainult mingis teatavas kindlas mõjude kompleksis, domineerivad piirkondades, mis
jäid meie valimist kõrvale või olid jäänud intervjueeritavatel märkamata.
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Joonis 8. Üldine agroklimaatiline indikaator: efektiivsete temperatuuride summa, modelleeritud
lähimineviku ja lähituleviku võrdlus, Tartu maakonnas. Väljavõte AgriAdapt Agroklimaatilise
tsooni tööriista töölehelt, 2018.

Joonis 9. Teraviljaspetsiifiline agroklimaatiline indikaator: kevadine veepuudus, modelleeritud
lähimineviku ja lähituleviku võrdlus, Tartu maakonnas. Väljavõte AgriAdapt Agroklimaatilise
tsooni tööriista töölehelt, 2018.

Erilist tähelepanu nõuab analüüsist esile kerkinud regionaalne dispariteet. Juba Maidre ja Lilover (2003) leidsid, et põllumajanduse suhteline eelis teiste tegevusalade ees on
tugevam peamistes põllumajanduspiirkondades: Järva, Lääne-Viru, Jõgeva, Tartu, Põlva
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ja Valga maakonnas. Seevastu tugeva linnalise mõjuga piirkondades, nagu Harju, Pärnu,
Rapla, Lääne, Ida-Viru, Viljandi ja Võru maakonnas, väljendus põllumajanduse suhteline
eelis nõrgemalt. Meie tulemused kinnitavad seda ja annavad alust arvata, et põllumajandusettevõtte edukuse määravaks teguriks on lisaks mitte-klimaatilistele faktoritele ka
keskmisest madalam ebasoodsate ilmastikutingimuste mõju enamsaakidele. Saagikuste keskväärtuste järgi arvutatud madalsaagikuse lävendi järgi määratletud ebasoodsate
ilmastikusündmuste sagedus maakonniti võiks olla aluseks paikkondlike kliimariskide
arvutamiseks. Siiski tuleb ebasoodsate ilmastikutingimuste prognoosi suhtuda mõõdukate reservatsioonidega. Esiteks pole tegemist empiiriliste vaid teoreetiliste andmetega.
Teiseks on maakondade vahelised saagierinevused suured ka klimaatilisi iseärasusi arvestamata. Lisaks peab kultuuride viljavahelduse tagamiseks kasutama võimalikult mitmekesiseid eelvilju, mitte ainult neid, mis maakonniti kõige paremat saaki annavad või
kõige paremini kohalikku ilmastikku taluvad.
Käesoleva projekti käigus loodud tööriista kõige olulisem omadus on piirkondlike
agroklimaatiliste indikaatorite väljajoonistumine. Siiski peab märkima, et valdav enamus nimetatud indikaatoritest pole Põhja-Euroopa oludes kuigivõrd informatiivsed, sest
kasutatud mudel ei näita kliimafaktoreid ajajoonel statistiliselt olulise determinatsioonikordajaga. Kliimariski mõõduna võib kasutada vastava indikaatori dispersiooni, mis
tugineb eeldusel, et mida suurem on näitaja hajuvus, seda suurem on selle tulevikuprognoosi ebakindlus. Majandusanalüüsides on standardhälvet nimetatud ka vastava suuruse
volatiilsuseks (volatility).
Kliimamudeli kontrollimise käigus otsustusabisüsteemi agroklimaatilise tsooni tööriista testimisel leidsime, et esimene, vaikimisi etteantud standard Eesti kliimasse hästi ei
sobi, sest empiirilised ja sünteetilised koguaurumise ja selle alusel arvutatud veepuuduse
aegread ei ole omavahel kooskõlas. Seega on tegu nende näitajate süsteemse ülehindamisega. Mudeli sobivuse esmaseks võrdluseks on tööriistas sisse-ehitatud funktsionaalsus, millega kuvatakse graafikud kriitilisemate meteoroloogiliste näitajate prognooside
võrdluseks tegelikult mõõdetud näitajatega (joonis 7). Probleemi selgitamiseks peame
vastama küsimusele, millised on Eesti kliima ootuspärased tulevikutrendid. Klimatoloogid on analüüsinud tsüklonite sageduse ja trajektooride muutumise ajalist dünaamikat viiekümne aasta jooksul ning järeldanud, et sademete vähenemine Kesk-Euroopas
langeb kokku tsüklonite arvu vähenemisega samas piirkonnas (Ruprecht et al., 2002;
Sepp et al. 2005). Veeauru transpordivad üle Euroopa tsüklonid ning nende arv ja jaotumus sõltub Põhja-Atlandi ostsillatsiooni (ehk võnkumise) faasist, nn NAO-indeksist.
Positiivse NAO-indeksi korral liigub Atlandi ookeani niiske õhk kaugele sisemaale ja
põhjustab Põhja-Euroopas vihmase ja pehme talve, samas kui Lõuna-Euroopa jääb põua
kätte. Negatiivne NAO-indeks viib niiske õhu Vahemere äärde ning külma ja karmi talve
Põhja-Euroopasse. Viimasel ajal on domineerivamaks osutunud positiivne NAO indeksi
faas, mida seostatakse talvede soojenemisega ka Eestis; Kesk-Euroopas on aga tsüklonite
arv pärast 1970. aastaid langustrendis (Sepp et al, 2005). Üldine tsirkulatsioonimudel
HadCM3 mudel (Hadley Centre Coupled Model kolmas versioon) loodi 1999 Suurbritannias ja see oli esimene universaalne kliimakonfiguratsiooni mudel, mis ei vajanud
voogude reguleerimist. Siiski võib üldine mudel, tuginedes globaalselt ebatäielikule andmestikule anda ebajärjekindlaid tulemusi ning ebausaldusväärseid pikaajalisi trende (Luhamaa et al., 2015). Teiste kliimasimulaatorite seas sisaldavad ka Hadley Keskuse mudelid teadaolevaid hälbeid, mille korrigeerimiseks või eemaldamiseks tuleks parameetreid
paremini määratleda või kasutada kõrgemat lahutust (Williamson et al, 2015). Vajadus
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kliimamuutuste mõju täpsemaks prognoosimiseks töötada välja regionaalsel ja lokaalsel
tasandil toimivaid peenskaleeritud kliimamudeleid on välja toodud ka Eesti tuleviku kliimastsenaariumi analüüsis (Luhamaa et al., 2015).
Asjaolu, et suviteraviljade saagikuse negatiivne trend langeb kohati kokku veepuuduse
indikaatori negatiivsete väärtuste ja suve madala keskmise temperatuuriga, viitab jahedaja niiskuslembeste taimehaigustekitajate suurele osatähtsusele teraviljakasvatuses. Väljatöötamist ja rakendamist vajaks kliimastsenaariumitele tuginev taimede haigestumiste
otsene indikaator, mis oleks piisavalt robustne ja selektiivne Põhja-Euroopa piirkonnas
esinevate olulisemate põhikultuuride kahjustajate hindamiseks. Käesoleva projekti käsitlusala välistab haigustekitajate ja kahjurite populatsioonide dünaamika modelleerimise.
Juba praegu on testitava süsteemi poolt pakutavate ilmastikumõõdikute ohtrus ja kombineerimise paindlikkus piisavalt paljulubav, et jätkata seoste otsimist erinevate, kultuuride
fenoloogilist arengut ja saagiparameetreid mõjutavate muutujate ja koosmõjude vahel.
Klimaatilise regionaliseerimise käigus on Eesti jagatud meteoroloogiliste andmete
baasil mitmemõõtmelise analüüsi meetodite abil kaheks peamiseks kliimapiirkonnaks,
mis omakorda jagunevad kaheks alampiirkonnaks (Jaagus, Truu, 2004). Ka meie saime
klasteranalüüsil tulemuseks neli piirkondlikku klastrit. Siiski tuleb tähelepanu juhtida asjaolule, et meie valim ei hõlmanud kõiki maakondi vaid ainult pooli. Kui klimatoloogide
uurimuse esimene peakomponent kirjeldab Läänemere soojendavat sügis-talvist mõju
(70,4% koguvarieeruvusest) siis teise suure mõjurina on väljatoodud kontrast Lõuna- ja
Põhja-Eesti kevad-suvistes temperatuurides (22,4% koguvarieeruvusest) (Jaagus, Truu,
2004). Pikal jahedal kevadel 2015.a, mil lumi sulas märtsis ja järgnes ühtlane temperatuuritõus ilma suuremate tagasilangusteta miinuskraadidesse, jõudis meri pärast jääminekut aprilli lõpuks piisavalt soojeneda, et kevadine erinevus Tartu ja Tallinna vahel
kadus ning fenoloogilised faasid mai alguseks olid ühtlustunud. Seega võib välja tuua,
et igasugune regionaliseerimine saab olla vaid tinglik: muutuv kliima või ilmastiku ekstreemsused seavad põllumajandustootjad olukorda, kus varasemaid teadmisi ei saa enam
alati käitumisjuhisena arvesse võtta.
Kliimamuutuse mõju analüüsivate olemasolevate kirjandusallikate läbitöötamisel tõdes projektimeeskond, et põllumajandussektori haavatavust on tavaliselt käsitletud suurtes mastaapides, üldistustena ja pikal ajajoonel (2030, 2050 või 2100). See teeb tootjale
teda puudutavate riskide hindamise keeruliseks ning konkreetsete, ettevõtte paindlikku
kohanemist edendavate tegevuste rakendamise peaaegu võimatuks. Keerulisemate ilmastikutingimustega aastatel tõuseb põllumajandusettevõtjate huvi kliimakohanemise vastu.
Kliimamuutus Eestis puudutab kõige enam talveperioodi (Keppart, 2017; Luhamaa et
al., 2015). Seda kinnitavad ka meie tulemused, millest nähtub, et taliviljad kohtavad ebasoodsaid ilmastikutingimusi keskmisest sagedamini (joonis 4). Intervjuudest tootjatega
saime teada, et Eesti piires valitseb põllumeestel väga erinev arusaam ja valmisolek kliimamuutustega toime tulla. Lisaks suurenevatele süsinikuemissioonidele mõjutab talvede soojenemine enim mulla seisundit (Suškevičs et al. 2015). Praegu puudub ülevaade,
milliseid ajakohaseid söötmise, sõnnikumajanduse, väetamise või süsiniku sidumise ja
säilitamise tehnoloogiad tootjad praktikas rakendavad, et oluliselt vähendada kasvuhoonegaaside ja metaani emissioone või tagada süsinikubilansi muutumise negatiivseks.
Ilmastiku suurest varieeruvusest põhjustatud ebakindlus jääb põllumajandustootjate
otsustusprotsessis püsima ka muidu paljulubavate trendide jõustumisel. Veelgi enam:
põllumajandusettevõtjad peaks arvestama äärmuslike ilmastikunähtuste sagenemisega
ja suurema ennustamatusega, sh ootamatute kuumalainete, põudade ja tugevate hoovih-
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madega (Suškevičs, et al., 2015). Et soodustada käitumismustrite läbimurdelist muutust
kliimaprobleemidega seotud valdkondades, on oluline läheneda protsessiosalistele individuaalselt ning pakkuda terviklikku, praktikale tuginevat analüüsi, mille tulemused
looksid aluse reaalseteks muudatusteks, aga jätaksid ettevõtjatele nende rakendamiseks
vabad käed.
Seetõttu võib AgriAdapt otsustusabitööriist osutuda põllumajandusettevõtte kliimahaavatavuse hindamiseks heaks abivahendiks. Selle põhifunktsionaalsus seisneb sisestatud andmete automaatses töötluses, mis võimaldab välja tuua iga ettevõtte tugevused
ja nõrkused. Oma ettevõtte saagikust jm olukorda iseloomustavad kvantitatiivsed ja
kvalitatiivsed tulemused aitavad igal otsustajal paremini mõista käesolevat olukorda ja
võimalusi selle parandamiseks. Kuigi esialgselt oli plaanis välja töötada kogu Euroopas
ühine otsustusabitööriist, võib kliimaprobleemide regionaalsuse tõttu osutuda vajalikuks
siiski jagada tarkvaraline lahendus väiksemateks osadeks. Nagu näitab agroklimaatiliste
indikaatorite analüüs, ei mängi Lõuna-Euroopa peamised kliimaprobleemid – veepuudus
ning temperatuuristress Põhjamaade oludes kuigi suurt rolli: siin ületavad sademed reeglina aurumise ja temperatuurid tõusevad peamiselt talveperioodil (Keppart, 2017; Sepp
et al.,. 2005). See asjaolu eeldab aga teistmoodi lähenemist põllukultuuride ettevalmistamisele talveks ning uuenduslike tehnoloogiliste lahenduste rakendamist talvise tsükli
kadude (sh. süsiniku ja toitainete kao) minimeerimiseks.
Projekte võib eristada kahe põhimõtteliselt vastupidises suunas kulgeva protsessi alusel. Esiteks ülalt alla suunatud (top-down) ehk tahtlikult kontrollitud, suunatud tegevused, mida juhib kontrollorgan (nt. riik) lähtuvalt oma strateegiatest, eesmärkidest ja kavatsustest. Ülalt alla suunatud protsess nt. kliimamuutuste leevendamise riikliku strateegia rakendamine algab ühiskonna keerulisemate tasemetega seotud organisatsioonidest,
millest kulgeb otsest repressiooni või teatud jagatavaid hüvesid (honorar, põllumajanduslikud finantsmeetmed) kasutades edasi lihtsamate töötlustasemete suunas. Teisest küljest,
alt üles suunatud (bottom-up) ehk vabatahtlik protsess rakendub tööle tähelepanuväärse,
ümbritsevast keskkonnast tuleneva stiimuli (nt. kliimamuutus) ajendil. See jätkub, liikudes edasi kõrgematele ja keerulisemaid töötlusi kasutavate süsteemitasandite suunas.
Olles käivitatud omavajadusest, on juhtimine protsessiosalise enda ülesanne ja vastutus,
mistõttu lõpptulemus jääb tsentraalselt kontrollimatuks. Lähtuvalt tarvidusest laiemalt
teadvustada kliimakohanemise meetmete rakendamise eeliseid, esindab AgriAdapt projekt neist viimast.
Järeldused

Esmane analüüs lähtus rangelt etteantud standardist, mille valemid on tuletatud Kesk-Euroopas üldistest kliimaprotessidest. Õhumassiivide liikumise eripära tõttu on vaja leida ja
rakendada Eesti tingimustesse sobilikumaid mudeleid. Samuti kerkis esile vajadus täiendada agroklimaatilisi indikaatoreid taliviljade spetsiifiliste, talvise ilmastiku muutumist
prognoosivate indikaatoritega ning indikaatoritega, mis adekvaatselt seonduks põldoa ja
tatra madalsaagikusega.
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Abstract. Raave H., Escuer, J., Shanskiy, M. 2018. The properties of biochar derived from flood-plain
meadow hay and its impact on soil and the biomass yield of perennial ryegrass. – Agronomy
2018.

Flood-plain meadow hay resource in Estonia is very often lacking the practical utilization. One possible option is the conversion of hay into biochar and its introduction into
soil to increase the soil fertility and mitigate the climate change.
Current study compared properties of three biochars produced from flood-plain
meadow hay at pyrolysis temperatures 300, 550 and 850 °C. Chemical properties of
biochars were determined and the effect of biochar on the soil properties and the yield
of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) and nutrient composition of biomass were
investigated.
The research was conducted as pot experiment in a growth chamber of Chair of Crop
Science and Plant Biology at Estonian University of Life Sciences.. The studied factors
were following: (i) biochar; (ii) biochar production temperatures and (iii) fertilizer. For
growing substrate sandy loam soil from humus horizon of Stagnic Luvisol was used
that had the following agrochemical parameters: pH 4,5, PAL 20 mg kg–1, KAL 70 mg
kg–1, CaAL 470 mg kg–1 and MgAL 150 m kg–1.
The biochar produced at higher temperature regime had higher pH neutralization capacity whereas content of Ptot, Ktot, Catot and Mgtot increased with greater pyrolysis temperature as well, but the extractability of elements with water and ammonium lactate
remained lower. Biochar added to highly acidic soil lowered the pH level resulting on
better nutritional conditions for plants. In case of acidic soil the biochar addition to
organic fertilizers is significantly increasing their effectiveness. Influence of biochar on
the soil, plant and fertilizers effectiveness did not depend on the production temperature.
Keywords:biochar, pyrolysis temperature, soil properties, perennial ryegrass yield, biomass nutrient
content

Sissejuhatus

Luhaheinamaade kinnikasvamise vältimiseks niidetakse neid üks kord aastas, kuid niidetud hein jääb enamasti põllu serva mädanema. Kui veel mõned aastad tagasi räägiti
võimalusest kasutada seda heina katlamajades kütusena (Noormets et al., 2007), siis tänaseks on saanud selgeks, et kõrge K sisalduse (Hovi, 2006) ja tootmise energiakulukuse
tõttu (Kukk et al., 2011) see kütuseks ei sobi.
Üks luhaheina biomassi väärindamise võimalus on toota sellest biosütt ja kasutada
seda mulla viljakuse suurendamiseks ja kliimamuutuste leevendamiseks. Biosüsi on peeneteraline, poorne materjal, mida saadakse biomassi söestamisel hapnikuvaeses keskkonnas (Sohi et al., 2010). Suur huvi selle vastu sai alguse avastusest Amazonase jõgikonnas,
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kus kunagiste Inkade elupaikade lähedusest leiti maalapid, mis eristusid ümbritsevast
oluliselt suurema viljakuse poolest. Lähemal uurimisel selgus, et mulla viljakuse põhjuseks oli süsi, mille inkad olid koos majapidamises üle jäänud orgaanikaga seganud mulda
umbes paar tuhat aastat tagasi. See avastus viis teadlased mõttele, et söe lisamisega on
võimalik muuta muld pikaajaliselt viljakaks.
Viimasel ajal räägitakse biosöest palju ka seoses kliima soojenemisega, sest valdav
osa söes sisalduvast süsinikust on seotud aromaatsesse struktuuri, mis on keemiliselt stabiilne ja mikrobioloogilisele lagundamisele väga vastupidav (Zimmerman, 2010). Seetõttu nähakse biosöes vahendit, mille abil eemaldada aineringest pikaajaliselt süsinikku
ning seeläbi leevendada kliima muutumist (Sohi, 2012).
Biosöe mõju mullale, kultuuride saagile, kasvuhoone gaaside emissioonile jne on uuritud viimasel paaril aastakümnel väga laialdaselt, kuid saadud tulemused on vastuolulised, sest katsetes kasutatud süte omadused on olnud nii toorainest kui ka tootmistingimustest sõltuvalt väga erinevad (Zang et al., 2016). Kõige rohkem kasutatakse Euroopas
biosöe toorainena puitu. Heina kasutamise kohta Euroopas meil andmeid leida ei õnnestunud, kuid Aasias on põhk ja hein biosöe toorainena koguse poolest puidu järel teisel
kohal (Zang et al., 2016).
Valdav osa senistest agronoomilistest katsetest on tehtud 300–600 °C juures toodetud
biosöga (Zang et al., 2016). Vähem on andmeid nende süte mõju kohta, mis on saadud
tooraine pürolüüsimisel 750 °C kõrgemal temperatuuril. Tootmistemperatuuri tõustes
suureneb söel pH, neutraliseerimisvõime, neelamismahutavus, eripind, mineraalainete kontsentratsioon ning väikse tuhasisaldusega sütel ka vastupanuvõime mikroobsele
lagundamisele, kuid väheneb O2, H2, N ja P sisaldus (Sohi et al., 2010; Enders et al.,
2012; Zang et al., 2016). Uuringutest selgub samuti, et 750 °C kõrgemal temperatuuril
toodetud söed seovad mullas peamiselt nitraat- (Kameyama et al., 2012; Raave et al.,
2014) ja 500–600 °C juures toodetud söed ammooniumlämmastikku (Lehmann et al.,
2003), mis lubab arvata, et erinevatel temperatuuridel toodetud süte mõju võib olla mullale ja taimele erinev.
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli võrrelda luhaheinast 300, 550 ja 850 °C juures
toodetud biosüte agrokeemilisi näitajaid, mõju mulla reaktsioonile ja toiteelementide sisaldusele ning karjamaa raiheina biomassi saagile ja selle toiteelementide sisaldusele.
Uurimistöö hüpotees: tootmise temperatuur mõjutab biosöe omadusi, mistõttu on
rohtsest biomassist erineval temperatuuril toodetud biosüte mõju mullale ja taimede
toitumistingimustele erinev.
Materjal ja metoodika

Uurimistöö toimus EMÜ Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli taimekasvuruumis
2017. aasta juuni lõpust kuni septembrikuu alguseni. Katse faktoriteks olid (i) biosüsi;
(ii) biosöe tootmise temperatuur ja (iii) väetis. Töös kasutati luhaheinast 300 °C (edaspidi
BS300), 550 °C (BS550) ja 850 °C (BS850) temperatuuri juures toodetud biosütt. Väetisteks
olid vedelsõnnik, vinass või kääritusjääk. Lisaks oli katses kontrollvariant, milleks oli
muld, mille sisse biosütt ja väetist ei lisatud. Kokku oli katses 16 varianti, mis kõik olid
neljas korduses.
Taimede kasvusubstraadina kasutati kahkja mulla (LP) A horisondist välja kaevatud
saviliiv lõimisega mulda, mis toodi Põlvamaalt, Maaritsa lähedal asuvalt rohumaalt.
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Muld kuivatati ja sõelumise teel läbi 1 cm avaga sõela eemaldati selle seest kivid ja taimejuured. Päev enne kasvunõude täitmist, määrati mulla niiskusesisaldus, mille põhjal
arvutati ühte kasvunõusse pandava mulla kaal. Mulla agrokeemilised näitajad on esitatud
tabelis 1.
Tabel 1. Katses kasutatud mulla keemilised näitajad
pHKCl

4,46
1

Sisaldus, mg kg–1
KAL

PAL1
20

CaAL

70

470

MgAL
150

Nkogu, %

Ckogu, %

0,07

1,24

AL meetodil määratud taimele omastatavate toitainete sisaldus

Biosüsi toodeti Raplamaal kasvanud luhaheina biomassist. Esmalt pressiti heinast pelletid, mis seejärel röstiti 300 °C temperatuuri juures, Saksamaal Fraunhoferi Instituudis
(Fraunhofer Institute). Sealt viidi need edasi Leedu Energia Instituuti (Lietuvos Energetikos Institutas), kus neid pürolüüsiti 550 °C ja 850 °C temperatuuril. Kasvunõudeks olid
30 cm pikkused PVC materjalist valmistatud muhvtorud, mille peenema otsa sisemine
läbimõõt oli 10,5 cm ja muhvi osas 11,0 cm. Alt olid nõud suletud 3 cm paksuse styroformist korgiga, mille keskel oli liigse kastmisvee eemaldamiseks ava. Nõude täitmine
mullaga toimus kahes osas. Esmalt täideti alumine, 10–27 cm ja seejärel pealmine 10
cm. Enne ülemise kihi mulla kasvunõusse panemist, segati sinna sisse biosöe graanulid
ja väetis. Biosöe normiks oli katses 8,7 g nõu-1 (10 tonni ha–1), sõnnikul ja kääritusjäägil
26 g nõu-1 (30 t ha–1) ja vinassil 1,7 g nõu–1 (10 t ha–1). Väetiste agrokeemilised näitajad
on esitatud tabelis 2 ja biosöe omad tabelis 3.
Pärast nõude täitmist, kasteti mulda kraaniveega kuni väliveemahutavuseni ja seejärel
külvati igasse nõusse 100 karjamaa raiheina (sort ’Jubilee EG’) seemet.
Tabel 2. Toiteelementide sisaldus vedelsõnnikus ja kääritusjäägis
Väetis

KA, % pH

NH4-N1,
%

NO3-N1,
%

P,
%2

K,
%2

Mg, %2 Ca, %2

Vedelsõnnik

10,7

7,5

0,214

0

0,112

0,362

0,0662

0,182

Kääritusjääk

7,1

7,9

0,257

0

0,102

0,302

0,0412

0,162

Vinass

67

4,5

0,27

x

0,101

13,251

0,161

2,061

1

Sisaldus kuivatamata materjalis; 2Sisaldus kuivaines

Katse toimumise ajal oli õhutemperatuur kasvukambris 17 °C. Mulla pinnal tõusis
see lampide põlemise ajal 20,5 °C-ni. Õhu relatiivne niiskus oli lampide põledes 60% ja
pimedal ajal 70%. Valgusrežiimiks oli kogu katse kestel 13 h valget ja 11 h pimedat aega.
Taimede kastmine toimus kuni esimese niiteni kolm korda nädalas. Kastmisnormiks oli
125 ml nõu–1. Üks nädal enne niidet suurendati normi 25 ml võrra, sest võis märgata, et
senine norm jäi taimedele ebapiisavaks. Pärast I niidet jätkus kastmine 3 korda nädalas,
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kastmisnormiga 150 ml nõu–1 ja üks nädal enne II niidet, 200 ml nõu–1.
Taimiku kõrgust mõõdeti joonlauaga ühel kasvunõul kolmest erinevast kohast, sagedusega üks kord nädalas. Biomassi saaki määrati katse perioodil kaks korda. Mõlemal
korral eelnes sellele 30 päeva pikkune kasvuperiood. Saagi määramiseks lõigati taimed
kasvunõudelt 2 cm kõrguselt mulla pinnalt ja kaaluti. Seejärel toormass kuivatati kuivatuskapis õhukuivaks ja kaaluti uuesti. Mõlema niite biomassi saagist määrati N, P, K, Ca
ja Mg kogusisaldused. Selleks kuiv biomass esmalt jahvatati ja seejärel märgtuhastati
väävelhappes ning lõpuks määrati mikroplasma aatomemissioon- spektromeetril (MPAES 4100) P, K, Ca ja Mg sisaldus. Biomassi N sisaldus määrati CNS elementaaranalüsaatoril (ELEMENTAR, Germany)
Mulla agrokeemilisi näitajad määrati katse alguses ja lõpus. Katse alguses võeti selleks üks keskmine proov kogu katsenõudesse pandava mulla kohta. Katse lõpus võeti
proovid mulla ülemisest 10 cm kihist, kõigist katsenõudest. Muld kuivatati ja sõeluti läbi
2 mm avadega sõela. Sõelumise käigus eemaldati selle seest taimejuured ja söegraanulid.
Mullast määrati järgmised näitajad: pH/EC meetriga mullareaktsioon (mulla ja KCl lahuse vahekord 1:2,5); ammooniumlaktaat meetodil (AL meetodil) (Egner et al., 1960)
taimedele omastatava P, K, Ca ja Mg sisaldus ning CNS elementaaranalüsaatoril (ELEMENTAR, Germany) Nkogu ja Ckogu sisaldus. Biosütel määrati pH, Nkogu ja Ckogu ning taimele omastatavate toiteelementide sisaldus, milleks kasutati samu analüüsimeetodeid,
mida mulla puhulgi. Lisaks määrati biosöest veel tuha- ja P, K, Ca, Mg kogu- ning veeslahustuva (H2O) osa sisaldus. Elementide kogusisalduse selgitamiseks peenestati söeproov kuulveskis ja mineraliseeriti kontsentreeritud lämmastikhappega. Vees lahustuvate
elementide sisalduse määramiseks, loksutati söegraanuleid vees 24 tundi (söe ja vee mahuline vahekord 1:50). Elementide sisaldus määrati mõlema analüüsi korral mikroplasma
aatomemissioonspektromeetriga (MP-AES 4100). Biosöe neutraliseerimisvõime analüüsimiseks kasutati 1N HCl lahust vastavalt Turbas, Oll, (1969) poolt kirjeldatud metoodikale. Tuhasisalduse määramiseks kuumutati biosöe proovi 6 tundi 750 °C juures.
Katse andmete statistiline analüüs toimus statistikaprogrammiga STATISTICA ver
13. (Dell Inc., 2015). Faktorite mõju hindamiseks kasutati ühe- ja mitmefaktorilist dispersioonanalüüsi. Variante võrreldi omavahel Tukey testiga. Mulla agrokeemiliste näitajate ja saagi ning biomassi toiteelementide sisalduse vaheliste seoste uurimiseks kasutati
Pearsoni korrelatsioonanalüüsi meetodit. Katse tulemused biosöe mõju kohta mullale,
saagile ja biomassi toiteelementide sisaldusele on tabelites esitatud kolme katses võrreldud söe keskmisena. Kui erineval temperatuuril toodetud biosüte mõju mõnele uuritud
näitajast erines, siis seda on öeldud tekstis.
Tulemused

Biosüte agrokeemilised näitajad
Katses kasutatud biosüte pH oli erinev. BS550 ja BS850 biosöel oli see näitaja 3,3–5 pH
ühikut kõrgem kui BS300 söel (tabel 3).
Neutraliseerimisvõime oli BS500 ja BS850 söel ligikaudu kaks korda suurem, kui BS300
söel.
Toiteelementidest sisaldasid söed kõige rohkem K-d ja N-i. P, Ca ja Mg sisaldus oli
neis väiksem. Biosöes sisalduvast K-st oli vees lahustuv 4–75% ja ammooniumlaktaadis
75–100%. Sisaldus oli väiksem kõrgemal temperatuuril toodetud sütel. CaH2O ja MgH2O
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Tabel 3. Biosüte pH, neutraliseerimisvõime, tuha ja Nkogu, Ckogu, Pkogu, Kkogu, Cakogu ning
Mgkogu sisaldus
Kogusisaldus, %
Biosüsi

P

K

Ca

Mg

N

C

BS300

0,24

2,28

0,93

0,47

2,5

53,5

BS550

0,54

4,62

2,11

0,93

2,7

65,9

BS850

0,60

5,10

2,44

1,03

2,4

68,1

pH
6,8
10,1
11,8

Tuhk,
%
10,4

Neutrali-seerimis-võime,
CaCO3, %
4,35

20,3

8,15

23,0

8,11

Tabel 4. Vees ja ammooniumlaktaadis lahustuva P, K, Ca ning Mg sisaldus biosütes, %
Ekstrahent
Biosüsi

Vesi
P

Ammooniumlaktaat (AL)

K

Ca

Mg

P

K

Ca

Mg

BS300

0,043

1,71

0,17

0,11

0,192

2,66

1,16

0,41

BS550

0,005

1,82

0,05

0,01

0,086

3,49

1,03

0,15

BS850

0,003

3,20

0,03

0,02

0,064

4,25

1,38

0,19

sisaldus moodustas nende kogusisaldusest kuni 20%. Ammooniumlaktaadiga ekstraheerides vabanesid mõlemad elemendid BS300 söest ligikaudu 100%-liselt, kuid kõrgemal
temperatuuril toodetud sütel oli see Ca puhul 48–57% ja Mg puhul 16–18%. Kogu biosöes sisalduvast P-st oli vees lahustuv 0,5–17% ja ammooniumlaktaadis 10–80%. Mõlemal juhul lahustus P kõige rohkem 300 °C-sel ja kõige vähem 850 °C-sel temperatuuril
toodetud söest.
Mulla reaktsioon ja toitainete sisaldus katse lõpus.
Mulla pH suurenes katse jooksul kõikides variantides (tabel 5). Kontroll ja muld +
väetis variantides kasvas see keskmiselt 0,6 ja muld + biosüsi ja muld + biosüsi + väetis
omas 1,25 pH ühikut. Biosöe mõju mulla reaktsioonile sõltus selle tootmise temperatuurist (p<0,01). BS550 ja BS850 söe variantides suurenes mulla pH katse jooksul 1,5 ja BS300
variantides 1 pH ühiku võrra. Väetamine mulla pH-d ei mõjutanud.
Enamikul uuritud toiteelementidest oli sisaldus mullas katse lõpus väiksem, kui selle
alguses. Muutus oli suurem (p<0,01) neis variantides, kus biosütt ei kasutatud. Biosöe
mõju oli toiteelementide lõikes erinev ja see sõltus nii tootmise temperatuurist kui väetisest, millega koos seda mulda viidi.
PAL sisaldust mullas suurendas (p<0,05) biosüsi ainult siis, kui seda anti koos vinassi
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või kääritusjäägiga (tabel 5). Kui biosütt anti koos vedelsõnnikuga või ilma väetiseta, siis
sellel mõju mulla PAL sisaldusele ei olnud. Kolme katses võrreldud söe mõju mulla PAL
sisaldusele oli sarnane.
KAL sisaldus mullas suurenes katse kestel kõigis biosöega (p<0,01) ja vähenes kontroll
ning muld + väetis variantides. Viimati nimetatute hulgas oli erandiks vinassiga väetatud
variant, kus katse lõpus oli mullas KAL sisaldus ligilähedaselt sama suur, nagu see oli katse alguses. Kolmel võrreldud biosöel oli mõju mulla KAL sisaldusele erinev.
Tabel 5. Mulla pH ja PAL, KAL, CaAL ja MgAL sisaldused (mg kg-1) katse lõpus1
Näitaja

Variant

pH

M3

P
K
Ca
Mg

1

Kontroll

Vedelsõnnik

Kesk- ±SE2
mine

Kesk- ±SE
mine

Vinass

Kesk- ±SE
mine

5,15

0,09

5,20

0,06

5,20

M

12,3

1,7

13,6

0,8

12,2

M

38,4

M +BS

4

M + BS
M + BS

M

5,67

0,06

0,07

Kesk- ±SE
mine

0,11

5,08

0,04

0,4

11,4

1,6

5,78

0,07

5,75

0,08

11,6

1,6

16,1

0,6

19,8

1,3

23,0

1,0

215,6

20,0

251,2

25,8

303,3

23,3

230,7

24,2

712,9

37,0

687,3

13,8

673,8

17,2

148,2

3,4

131,0

4,3

139,8

4,1

565,3

2,3

27,5

M + BS

674,6

44,9

M + BS

133,4

3,5

M

5,93

Kääritusjääk

116,2

4,5

51,3

530,7

120,3

0,8

5,9

4,5

98,7

623,6

109,2

3,1

44,3
6,8

43,4

514,3

109,8

2,0

5,0

2,4

Määramise ajal ei sisaldanud muld biosöe graanuleid; 2Standardviga; 3Muld; 4Biosüsi

BS300variantide mullas oli KAL sisaldus katse lõpus keskmiselt 1,2 ja BS550 ja BS850
variantides vastavalt 2,7 ja 2,3 g kg–1 võrra suurem kui alguses (p<0,01).
CaAL sisaldus mullas suurenes nii biosöega kui biosöeta variantides, kuid esimesel juhul oli kasv suurem (p<0,01). Teistest rohkem (p<0,01) tõusis mulla CaAL sisaldus BS550
ja BS850 söega variantides. Väetamine mulla CaAL sisaldust ei mõjutanud.
MgAL sisaldus mullas vähenes kõigis variantides, kuid muutus oli suurem neis, kus
biosütt ei kasutatud (p<0,01). Söe tootmise temperatuuril ja väetamisel usutavat mõju
mulla Mg sisaldusele ei olnud.
Nkogu sisaldust mullas biosüsi ja väetamine ei mõjutanud.
Biomassi saak
Biosüsi suurendas I niite saaki (p<0,01), kuid II niite saagile sellel mõju enam ei olnud (p>0,05) (tabel 6). Kahe niite kokkuvõttes oli biosöe mõju saagile usutav (p<0,05)
nii ilma kui koos väetisega, kuid väetamata variantides suurenes saak rohkem. BS300,
BS550 ja BS850 söe mõju saagile oli sarnane (p>0,05).
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Tabel 6. Biomassi saagid, g KA m–2
Variant

Väetamata

Vedelsõnnik

Keskmine

Kesk- ±SE
Keskmine
mine
I niite saak

±SE

M

213,6

10,0

M + BS

298,3

7,2

323,3

6,7

363,7

6,4

268,5

12,8

II niite saak

M
M + BS
M
M + BS

207,9

0,00

208,8

4,8

272,2

5,0

421,5

10,0

591,8

507,1

11,0

635,9

Vinass

300,2

Kääritusjääk
±SE

12,5

Keskmine
349,3

±SE

9,9

329,1

6,1

373,4

8,8

239,6

9,9

280,0

8,7

231,0

4,0

269,4

5,6

17,9

539,8

20,8

629,3

15,3

9,9

560,1

9,8

642,8

11,1

I + II niite saak

Biomassi toiteelementide sisaldus
Biomassi N sisaldus I niite ajal biosöe kasutamisest ei sõltunud, kuid II niite ajal oli
see suurem biosöega variantides (p<0,05) (tabel 7). Väetistest suurendas biomassi N sisaldust kõige rohkem kääritusjääk ja kõige vähem vedelsõnnik (p<0,01). Väetiste mõju
erinevus avaldus kõige selgemini II niite ajal biosöega variantides.
P sisaldus oli mõlema niite ajal usutavalt suurem biosöega variantidelt koristatud biomassis (p<0,01). Väetistest omas teistest suuremat mõju vinass (p<0,01). Kääritusjäägi
ja vedelsõnniku mõju biomassi P sisaldusele oli sarnane. Väetiste mõju erines kõige rohkem biosöega variantides.
K sisaldus oli mõlema niite ajal usutavalt suurem (p<0,01) biosüsi + väetis variantidelt koristatud biomassis. Võrreldes kontrollvariandiga oli K sisaldus seal keskmiselt
1,2% ja nende variantidega, kus oli ainult kas biosüsi või väetis 0,6% võrra kõrgem.
Väetistest suurendas biomassi K sisaldust teistest rohkem kääritusjääk (p<0,05). Kõige
väiksem mõju oli vedelsõnnikul.
Ca sisaldus oli mõlema niite ajal suurem ilma biosöeta variantidelt koristatud biomassis (p<0,01). Väetamine biomassi Ca sisaldust ei mõjutanud.
Mg sisaldus biomassis vähenes, kui biosüsi viidi mulda ilma väetiseta. Kui biosütt
anti väetisega koos, siis see ei erinenud sellest, mis see oli siis, kui anti ainult väetist.
Erandiks oli II niite ajal vinassiga väetatud variant, kus biomassi Mg sisaldus oli suurem
(p<0,05) biosöega variandis.
PS300, PS550 ja PS850 mõju biomassi N, P, K, Ca ja Mg sisaldusele oli sarnane.
Koguseliselt eemaldati kahe niite saagiga N-i, P-d ja K-d kõige rohkem biosüsi + väetis ja Ca-d ja Mg-d ainult väetist saanud variantidest (tabel 8). Kõigil elementidel sõltus
eemaldatud koguse suurus nii biosöe kasutamisest kui väetamisest. Kui väetamine suurendas saaki ja selle kaudu ka iga eemaldatava elemendi kogust, siis biosöe mõju oli N,
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P ja K ning Ca ja Mg puhul vastupidine. Esimesel juhul oli saagiga eemaldatud elemendi
kogus biosöega variantides suurem (p<0,01) ja teisel väiksem (p<0,05).
Tabel 7. Toiteelementide sisaldus biomassis, %
Element

N
P
K
Ca
Mg

N
P
K
Ca
Mg

Variant

Väetamata
Kesk- ±SE
mine

Vedelsõnnik
Kesk- ±SE
mine
I niide

Vinass
Kesk- ±SE
mine

Kääritusjääk
Kesk±SE
mine

M

2,58

0,11

3,07

0,00

3,14

0,12

3,46

0,26

M + BS

2,62

0,10

3,25

0,08

3,39

0,08

3,58

0,06

M

0,18

0,1

0,17

0,1

0,20

0,1

0,18

0,1

M
M + BS

3,59
4,22

0,1
0,11

3,94
4,74

0,13
0,06

4,29
5,00

0,15
0,09

4,23
5,16

0,14
0,06

0,79

0,04

0,81

0,02

M + BS

M

M + BS
M

M + BS

0,19

0,1

0,98

0,08

0,42

0,02

0,8

0,39

0,06

0,01

0,19

0,10

0,94

0,06

0,79

0,43

0,42

II niide

0,05

0,02

0,01

0,22

0,94

0,45

0,43

0,1

0,04

0,01

0,01

0,20

0,94

0,48

0,47

0,1

0,06

0,02

0,01

M

1,26

0,04

1,31

0,03

1,26

0,09

1,30

0,06

M

0,28

0,01

0,27

0,02

0,26

0,00

0,27

0,03

M + BS
M + BS
M

M + BS
M

M + BS
M

M + BS

1,40

0,32

2,80

3,06

0,89

0,65

0,56

0,50

0,02

0,01

0,08

0,05

0,03

0,03

0,00

0,01

1,48

0,29

2,90

3,34

0,84

0,56

0,53

0,51

0,04

0,01

0,10

0,07

0,04

0,02

0,01

0,01

1,61

0,31

2,92

3,55

0,76

0,66

0,50

0,54

0,04

0,01

0,03

0,08

0,06

0,03

0,02

0,01

1,69

0,29

2,89

3,60

0,67

0,67

0,54

0,55

0,03

0,01

0,10

0,06

0,09

0,02

0,02

0,01
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Variant

N

±SE

P

±SE

K

±SE

Ca

±SE

Mg

±SE

M

5,49

0,16

0,39

0,01

7,63

0,22

2,08

0,15

0,90

0,03

M+BS

I niide

7,77

0,20

0,55

0,01

12,50

0,16

2,36

0,18

1,15

0,01

M+BS+V

12,1

0,20

0,73

0,01

17,6

0,28

2,82

0,08

1,57

0,03

Kontroll

2,61

0,13

0,58

0,01

5,83

0,16

1,86

0,07

1,16

0,01

M+V

1

M+BS

M+väetis

10,4

2,93
3,38

0,41

0,07
0,12

0,58

0,66
0,70

M+BS+V

4,10

0,08

0,76

Kontroll

8,10

0,12

0,96

M+BS

M+väetis

M+BS+V
1

10,70

13,82

16,17

0,24

0,47

0,25

1,21

1,28

1,48

0,02

13,4

II niide

0,03
0,04

6,41
7,62

0,32

0,21
0,26

3,04

1,35
1,97

0,10

0,08
0,11

1,46

1,04
1,37

0,05

0,04
0,05

0,02

8,95

0,17

1,62

0,05

1,37

0,02

0,02

13,46

0,21

3,94

0,14

5,09

0,14

I +II niide
0,03

0,04

0,02

18,91

21,06

26,58

0,32

0,46

0,39

3,71

5,02

4,43

0,15

0,17

0,09

4,76

6,40

5,80

0,16

0,20

0,10

Väetis

Biomassi saagi ja selle toiteelementide sisalduse seosed mulla agrokeemiliste näitajatega katse lõpus
Saagi ja selle toiteelementide sisalduse ja mulla agrokeemiliste näitajate vahelised
seosed oli kontroll ning muld + BS (edaspidi väetamata variandid) (tabel 9) ja muld +
väetis ning muld + väetis + BS (edaspidi väetist saanud variandid) puhul veidi erinevad
(tabel 10). Väetamata variantides korreleerus saagi suurus positiivselt nii mulla pH, K,
Ca kui ka Mg sisaldusega). Biomassi N sisaldus sõltus ainult mulla K sisaldusest, kuid
K, Ca ja Mg sisaldust mõjutas K-le lisaks veel ka mulla reaktsioon. Nii saagi suurusel
kui biomassi K, Ca ja Mg sisaldusel oli usutav korrelatsioon ka Ca/K suhtarvuga mullas.
Väetist saanud variantidest kogutud saagikogusel oli usutav seos mulla Mg sisalduse
ning Ca/Mg ja Ca/K suhtarvuga (tabel 10). Biomassi N, P ja K sisaldus korreleerusid
enamikuga määratud mulla agrokeemilistest näitajatest. Biomassi Mg ja Ca sisaldus sõltus mulla reaktsioonist, K ja Mg sisaldusest ning Ca/K suhtarvust. Neile lisaks mõjutas
biomassi Mg sisaldust veel mulla Ca sisaldus. Kui valimisse võeti kõigi katse variantide
andmed, siis oli tulemus sarnane väetist saanud variantide omaga, mistõttu neid seoseid
artiklis ei ole esitatud.
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Tabel 9. Väetamata variantide saagi ja selle toiteelementide sisalduse seos mulla agrokeemiliste näitajatega katse lõpus
Näitaja
Saak
(I+II niide)
N2

P

0,61

Nkogu

-

P

-1

-

-

0,60

-

-

-

0,66

-

-

0,68

-

-

-0,82

-0,80

-

-

-0,83

-

-

0,78

pH

-

2

K2

Ca2
Mg

2

1

Mulla agrokeemilised näitajad

-0,78

-

K

-

-

-

-

0,57

Ca

Mg

0,52

-0,80

Ca/K

0,64

-

-0,71

-

0,70

Tühi koht tabelis näitab, et seos ei ole usutav (p>0,05); 2Sisaldus biomassis

Tabel 10. Väetatud variantide saagi ja selle toiteelementide sisalduse seos mulla agrokeemiliste näitajatega katse lõpus
Näitaja

Mulla agrokeemilised näitajad
pH

Saak (I+II niide)

Nkogu
-1

-

P

K
-

Ca
-

-

0,40

-

-

N

0,56

-0,36

0,69

0,76

0,51

K

0,58

-0,35

0,75

0,67

0,55

-0,42

0,29

P

Ca

Mg

1

0,30
-0,51

-0,51

-0,33
-

-

0,33
-

-

0,38
-0,40

Mg

-

-

Ca/
Mg
-0,42

-0,49

-

Ca/K

-

-0,80

0,45

-0,76

-0,47

-0,48

0,50

0,52

0,31
-

-

-

Tühi koht tabelis näitab, et seos ei ole usutav (p>0,05)

Arutelu
Temperatuuri mõju biosöe agrokeemilistele näitajatele
Viie peamise makroelemendi (N, P, K, Ca, Mg) vahekord biosöes oli sarnane nende vahekorraga tooraineks olnud heinas (andmeid ei ole artiklis esitatud). See on kooskõlas
eelnevate uuringute tulemusega, mis näitavad, et valdavas osas lähevad taimele olulised
mineraalained toorainest biosöesse üle (Sohi et al., 2010). Seal on need tuha osakestena
biosöe pinnal, kuid vähesel määral võivad olla seotud ka orgaaniliste ühendite koosseisu (Jeffrey et al., 2015). Varem märgitust veidi erinev oli meie poolt uuritud biosütele
temperatuuri mõju. Kui eelnevalt on leitud, et pürolüüsi temperatuuri tõustes suureneb
söes kõigi mineraalainete, kuid väheneb Pkogu kontsentratsioon (Enders et al., 2012), siis
meie katses oli Pkogu sisaldus BS850 söes kõrgem kui BS300 omas, mis näitab, et märgata-
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vat Pkogu kadu pürolüüsitemperatuuri tõustes ei toimunud. Küll aga vähenes temperatuurivahemikus 550 ja 850 °C Nkogu sisaldus. Seda, et kõrgel temperatuuril Nkogu sisaldus
biosöes väheneb, on näidanud ka varasemad katsed ning arvatakse, et selle põhjuseks on
biomassis sisalduvate aminohapete lagunemine (Koutcheiko et al., 2000). Elementide
kogusisaldusest enam avaldas pürolüüsitemperatuur mõju biosöes sisalduva P, Ca ja Mg
ekstraheeruvusele nii vee kui ammooniumlaktaadiga, mis temperatuuri tõustes oluliselt
vähenes. Kõige selgemini oli see märgatav veega ekstraheeruva ehk biosöest taimedele kõigi lihtsamini omastatava P, Ca ja Mg puhul, kuid väiksemaks muutus ka Mg ja
P ammooniumlaktaadis lahustuv osa, mis osutab, et kahe viimati nimetatud elemendi
kättesaadavus taimele on kõrgel temperatuuril toodetud biosütest madalamaga võrreldes
väiksem. Varasematest uuringutest on teada, et toiteelementide kättesaadavust mõjutab
biosöe tooraine ja pürolüüsi liik (aeglane versus kiire) (Ippolito et al., 2015).
Lisaks eeltoodule, sõltus pürolüüsitemperatuurist veel biosüte reaktsioon ja neutraliseerimisvõime, mis mõlemad temperatuuri tõustes suurenesid. Suurem muutus nende
näitajate osas toimus temperatuuridel 300–550 °C. Biosöe pH ja neutraliseerimisvõime
suurenemist pürolüüsitemperatuuri kasvades on märgitud paljudes uurimustöödes ning
arvatakse, et selle põhjuseks on biosöe pinnal happeliste funktsionaalsete rühmade arvu
vähenemine ja tuhasisalduse tõus (Novak et al., 2009; Ahmad et al., 2012). Meie katses
oli BS550 ja BS850 söes tuhasisaldus ligilähedaselt sama suur, mis selgitab, miks nende süte
pH ja neutraliseerimisvõime oluliselt ei erinenud.
Eesti Maaülikoolis seni tehtud katsetes on biosöe mõju kultuuride saagile olnud valdavalt neutraalne. Erandiks oli ühe põldkatse esimene aasta, kui mulda viidud süsi mõjus
saagile negatiivselt (Raave et al., 2015). See tulemus on sarnane paljude teiste mõõdukas
kliimavöötmes läbi viidud katsete tulemusega, mis valdavas osas näitavad, et biosüsi
põllukultuuride saaki ei mõjuta (Jeffrey et al., 2011, Biederman, Harpole, 2013). Käesolev uurimistöö andis varasematega võrreldes erineva tulemuse, sest siin oli juba biosöel
üksi, ilma väetist juurde andmata, positiivne mõju nii biomassi saagile, kui selle N, P ja K
sisaldusele. Lisaks suurendas see orgaanilistele väetiste efektiivsust. Selles katses kasutatud muld oli võrreldes varasematega oluliselt happelisem ning väiksema toiteelementide
sisaldusega, mistõttu oli taimede toitumine siin algselt rohkem häiritud. Happelisel mullal seostatakse biosöe mõju mulla happesuse ja toksilise Al3+ sisalduse vähendamisega
mullalahuses, mis suurendab taimedel peamiselt P, kuid samuti N, K ja Mg omastamist
(Major et al., 2010; Nigussie, Kissi, 2011). Lisaks võib biosüsi rikastada mulda taimedele
oluliste toiteelementidega. Kõige rohkem on märgitud biosöe mõju mulla K (Lehmann
et al., 2003; Schulz, Glaser, 2012; Raave et al., 2014), kuid vähemal määral ka P (Steiner
et al., 2008) sisaldusele. Käesolevas katses rikastasid kõik kolm biosütt mulda peamiselt
K ja Ca-ga. Teiste elementide sisaldusele mullas biosöe otsene mõju märgatav ei olnud.
Biosüsi suurendas taimedel N, P ja K, kuid vähendasid Ca ning ilma väetiseta variantides
ka Mg omastamist. Vastupidiselt meie uurimistöö hüpoteesile oli erineval temperatuuril
toodetud biosüte mõju karjamaa raiheina biomassi saagile ja toiteelementide sisaldusele
sarnane vaatamata sellele, et mulla pH oli BS550 ja BS850 söe variantides usutavalt kõrgem
(pH 5,9) kui B300 omas (pH 5,5). Katse likvideerimisel selgus, et taimejuured olid BS300
söegraanulite külge kinnitunud oluliselt tugevamini, kui see oli kahel teisel söel. Kui
BS550 ja BS850 söegraanulite kätte saamiseks piisas juurte raputamisest, siis BS300 söe
variantides tuli graanulid juurte küljest lahti rebida. See tähelepanek osutab võimalusele, et BS550 ja BS850 ning BS300 süsi võisid mõjutada taimedel toitumist läbi erinevate
mehhanismide, mis seletaks, miks oli nende mõju biomassi saagile ja toiteelementide
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sisaldusele sarnane. Me oletame, et kõrge pH ja suure neutraliseerimisvõimega BS550 ja
BS850 süsi vähendasid mulla happesust ja suurendasid seeläbi liikuva P sisaldust mulla
lahuses. Väiksema neutraliseerimisvõime, kuid neutraalse reaktsiooni ja kõige rohkem
ekstraheeruvat K, P, Ca ja Mg sisaldav BS300 biosüsi oli mullas taimedele ise toitainete
allikaks, mis kompenseeris selle väiksema neutraliseerimisvõime.
Toiteelementidest ainsana rikastasid kõik kolm biosütt mulda olulisel määral K-ga ja
suurendasid seeläbi taimedel K omastamist. Sellel oli negatiivne mõju taimede Ca toitumisele, sest Ca/K suhe muutus selle tulemusena mullas väga kitsaks. Sellele osutab negatiivne seos Ca/K suhte ja biomassi Ca sisalduse vahel, mis oli tugevam, kui seos biomassi
Ca ja mulla Ca sisalduse vahel. Ilmselt on siin põhjus katsemullas, milles oli juba algselt
Ca/K suhe optimaalsest kitsam (7 : 1). Biosütega viidi K-d mulda juurde
2 –3 korda
rohkem kui Ca-d, mille tulemusena Ca/K suhe ahenes veelgi ja oli katse lõpus söega variantides 3 : 1. Seda, et liiga suur K ülekaal mullas vähendab taimedel Ca omastamist, on
näidanud varem Sirendi (1970; Loide 1996, põhjal) uurimistöö. Samas on, aga leitud, et
sellel ei ole mõju kultuuride saagile, sest taimed on suutelised kohanema Ca/K suhte varieerumisega väga suurtes piirides (Hunter et al., 1943; Kopittke, Menzies, 2007 põhjal).
Lisaks Ca-le, vähendas biosöega mulda viidud K taimedel Mg omastamist. See on
kooskõlas A. Radi (1973; Loide, 2008 järgi) uurimistöö tulemusega, millest selgus, et
rikkalikul K omastamisel Mg omastamine taimedel väheneb.
N omastamine mulla pH-st otseselt ei sõltu, kuid happelise mulla korral võib olla see
väiksem liikuva P ja K vähesuse tõttu mullas (Mengel, Kirkby, 2001). Meie uurimistööst
selgus, et biomassi N sisaldusel oli positiivne seos nii K kui ka P sisaldusega mullas, mis
osutab, et N tarbimine biosöega variantides võis olla suurem just nende kahe elemendi
parema kättesaadavuse tõttu taimele. Varem on märgitud, et väikese N sisalduse, laia
C/N suhte ja N seotuse tõttu raskesti lagundatavasse C ühenditesse, biosüsi ise taimedele
oluline N allikaks ei ole (Gaskin et al., 2010, Rajkovich et al., 2012). See pidas paika
ka selles katses kasutatud biosüte puhul. Kui kõigi kolme biosöega mulda viidud Nkogu
kogus oli suur ( 24–27 g N m-2), siis ainult väike osa (0,1–4%) sellest oli vees lahustuv ja
seetõttu taimedele ka reaalselt kättesaadav. N omastamist takistas ka liiga lai (>30) CH2O/
NH2O suhe BS550 ja B850 söel ning samuti see, et me kasutasime katses söe graanuleid, mis
mullas ei lagunenud. Seetõttu oli taimedele teoreetiliselt kättesaadav ainult graanulite
pinnal olnud N.
Uuringutes, kus on käsitletud biosöe ja väetise koosmõju saagile, on enamasti märgitud, et biosüsi väetise mõju ei suurenda (Biederman, Harpole, 2013). Vähem on neid töid
(Schulz, Glaser. 2012, Saarnio et al., 2013), mis on näidanud, et väetise ja biosöe koos
andmisel tekib sünergiline efekt. Meie uurimistöö kuulub viimaste hulka, sest väetise ja
biosöe koosandmisel oli saak usutavalt suurem, kui mõlema puhul eraldi. Üks võimalik
seletus sellele võib olla, et biosöe lisamisel orgaanilistele väetisele suurenes mulla pH,
mistõttu vähenes väetisega mulda viidud P sidumine raskesti lahustuvate ühendite koosseisu ja seda oli taimele omastatavas vormis mullas rohkem. Meie tulemused näitasid
veel, et biosöe mõju orgaanilistele väetistele on selektiivne, sest see suurendas kolmest
katses olnud väetisest efektiivsust ainult vinassil ja kääritusjäägil. Miks puudus biosöel
mõju vedelsõnnikule, ei ole selge ja see vajab uurimist edaspidi.
Enders et al. (2012) on biosöega tehtud uuringu tulemuste põhjal järeldanud, et söe lisamine mulda suurendab kultuuride saaki vaid siis, kui see vähendab mullas oluliselt miinimumis oleva kasvufaktori mõju. See leidis kinnitust ka käesolevas katses, kus biosüsi
vähendas oluliselt mulla happesust, mis ilmselt oli peamine taimede toitumist limiteeriv
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faktor. Meie varasemates katsetes on olnud katsemulla pH selle katsega võrreldes ca 1
pH ühiku võrra kõrgem ja pH muutus biosöe mulda viimise järel oli väiksem (Raave et
al., 2015). Muutuse ulatus taimede toitumistingimustes, mida biosöe lisamine orgaanilistele väetisetele endaga kaasa toob, näib olevat tähtis ka biosöe ja väetise koosmõju
kujunemisel, sest käesolev katse oli meie poolt tehtud katsetest esimene, kus biosüsi orgaaniliste väetiste efektiivsust suurendas. Seetõttu näib, et Enders et al., (2012) järeldust
saab kohaldada ka biosöe ja väetise koosmõjule. Selle kohaselt tekib sünergia biosöe
ja väetise koosandmisel ainult siis, kui biosüsi parandab oluliselt mulla omadusi, mis
takistavad taimedel väetisega mulda viidud toiteelementide omastamist. Antud katses oli
mulla omadus, mida biosüsi taimedele sobivamaks muutis, mullareaktsioon.
Kokkuvõte ja järeldused

Kõik kolm luhaheinast toodetud biosütt on rikkad K ja N-i poolest. Ca, Mg ja eriti P
sisaldus on neis väiksem;
Kõrgel temperatuuril toodetud biosütel on suurem pH, neutraliseerimisvõime ja toiteelementide kontsentratsioon, kuid vees ja ammooniumlaktaadis lahustuvate toiteelementide sisaldus on neis väiksem kui madalal temperatuuril toodetud söes;
Biosöe lisamine tugevasti happelisse mulda vähendab happesust, mis parandab taimedel toitumistingimusi, läbi liikuvate toiteelementide sisalduse suurenemise mullalahuses.
Selle tulemusena suureneb saak ja biomassis N, P ja K sisaldus. Kaaliumirikas biosüsi
võib vähendada taimedel Ca omastamist, kui selle andmisel muutub Ca/K suhe mullas
liiga kitsaks.
Tugevasti happelise mulla korral suurendab biosöe lisamine orgaanilistele väetiste
nende efektiivsust. Biosöe mõju võib olla seotud mulla happesuse vähendamisega, tänu
millele püsivad väetisega mulda viidud toiteelemendid seal liikuvas vormis.
Tootmise temperatuurist sõltus biosöe mõju mullale, kuid saagile ja selle toiteelementide sisaldusele oli süte mõju sarnane.
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Abstract. Raave, H., Ots, K., Pitk, P. 2018. The chemical composition of wood ash obtained from
various furnaces in Estonia. – Agronomy 2018.

The status of wood ash in Estonia and on a wider scope is mainly related to covering
and deposition in the landfills and only at best has it found its application as a lime
source in the field, as an fertilizer in the forest or as a filler in road construction. The
object of present research is to provide an overview of the quality parameters and
chemical composition of wood ash obtained from various furnaces and ash disposal
systems. Within the framework of the project 30 wood ash samples were analyzed that
had been collected at 3 different times from 5 CHP stations. It was found that wood ash
obtained after the biomass combustion from Estonia’s pure nature is not a production
waste with an environmental footprint, but a secondary raw material that in addition to
its neutralizing properties is also a valuable source of macro- and micronutrients.
Keywords: lime source, filler in road construction, macro- and micronutrients

Sissejuhatus

Puutuhk on üks biomajanduse kõrvalprodukte, millele rakenduse leidmisest sõltub puiduressursi kasutamise tõhusus. 2018. aasta alguses oli Eestis 12 ainult puitu ja/või turvast
kütusena kasutavat elektri ja soojuse koostootmisjaama. Koostootmisjaamades kütusena
kasutatava biomassi hinnanguline summaarne kogus oli 1 500 000 t a–1 ning selle põletamisel järgi jääva tuha kogus ca 30 000 t a–1. Kõige suuremates kogustes tuhka tekib
Tallinna (Väo I ja Väo II), Tartu, Pärnu, Imavere, Osula ja Helme koostootmisjaamades,
kus see küünib 1500–4500 tonnini aastas.
Puidu tuhasus on ca 1–3% kuivast biomassi kaalust (Kröppl, 2015), milles mineraalainete
sisaldus varieerub suurtes piirides, sõltudes taime liigist, taimse materjali osast (tüvi,
lehed, oksad, koor), kasvukoha mullast, puidu määrdumisest pinnasega jne (Etiegni,
Campbell, 1991; Ulery et al., 1993; Someshwar, 1996; Pitman, 2006; Vassilev et al.,
2013). Oluline mõju on samuti põlemistemperatuuril, mille suurenedes väheneb tuhas
K, S, Cu ja vähemal määral Na ja Zn sisaldus (Pärn et al., 2010). Sõltuvalt tuha kinni
püüdmise kohast eristatakse kolde-, tsükloni- (lendtuhk) ja filtrituhka (lendtuhk). Katla
tüüp (rest- või keevkihtkatel) mõjutab tuhkade liigilist proportsiooni. Restkatla puhul
moodustab kogutuhast kõige suurema osa koldetuhk (60 –90%). Tsüklontuha osakaal
on 10–35% ja filtrituhal 2–10% (Kröppl, 2015). Keevkihikatla korral on suurim osakaal
lendtuhal (Eijk et al., 2012).
Puutuha saatus nii Eestis, kui laiemalt, on täna valdavas osas seotud kas prügilates
ladestamise, prügilate katmisega või parimatel juhtudel ka kasutamisega põllumajan-
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duses lubiväetisena. Põhjamaades kasutatakse puutuhka palju ka metsa väetamiseks ja
täiteainena teeehituses (Pitk et al., 2016). Puutuha suuremas mahus kasutamist takistab
informatsiooni vähesus selle omaduste kohta. Eestis on seni tegeletud peamiselt põlevkivituha uurimise ja sellele rakenduse leidmisega. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on
ülevaate andmine katlamajas erinevates tuhaärastussüsteemides tekkiva puutuha omaduste ja koostiste erinevustest.
Materjal ja metoodika

Uurimistöö käigus koguti tuhaproove kuivtuhaärastusüsteemi kasutavatest katlamajadest. Restkatlaga katlamajades võeti eraldi proovid kolde- ja lendtuhkadest ning keevkihtkateldega koostootmisjaamadest erinevatest lendtuhkade fraktsioonidest vastavalt
nende kogunemiskohale: gravitatsioonikamber, multitsüklon, elektrifilter. Koostootmisjaamade lendtuhkadest võeti kokku 17 proovi ja viimase puhastusastme elektrifiltrituhkadest 5 proovi. Katlamajade koldetuhkadest võeti 6 ja lendtuhkadest 2 proovi. Kõikidest
proovidest kokku 7 proovi puhul oli kütusena kasutatavast biomassist vähemalt 25% turvas (3 proovi puhul osakaal 25% ja 1 proovi puhul 100%). Proove koguti katlamajadest
kütteperioodi kestel kolm korda: oktoobris, jaanuaris ja märtsis.
EMÜ mullateaduse osakonna laboratooriumis määrati kõigi tuhaproovide fraktsiooniline koostis, niiskuse sisaldus, tihedus, Ckogu, Nkogu, Skogu ning P, K, Ca, Mg, kogu ja
taimele omastatav sisaldus. Tiheduse määramiseks kasutati 1 cm3 mahutavusega mõõtesilindreid, mis täideti kuiva tuhaga ja seejärel kaaluti. Niiskusesisalduse selgitamiseks
kaaluti 100 g tuhka, mida kuivatati 6 tundi 105°C juures kuivatuskapis. Seejärel proov
jahutati eksikaatoris toatemperatuurini ja kaaluti uuesti. Tuha niiskusesisaldus arvutati
kaalude vahe põhjal. Tuha fraktsioonilise koostise määramiseks sõeluti tuha proov läbi
erineva ava suurusega sõelte ning leiti iga fraktsiooni osakaal kogu tuhaproovi kaalust.
Ckogu, Nkogu ja Skogu sisaldus määrati CNS element analüsaatoril (ELEMENTAR, Hanau,
Germany). P, K, Ca, Mg kogusisalduse selgitamiseks proovid esmalt jahvatati kuulveskis
ja mineraliseeriti lämmastikhappega K, Ca ja Mg ning väävelhappega P sisalduse määramiseks. Elementide sisaldus määrati aatomemissioon spektromeetriga. Taimele omastavate toiteelementide sisaldus määrati ammooniumlaktaatmeetodil (Egner et al. 1960).
Tuha pH määramine toimus KCl lahuses (1:1) elektroonilise pH/EC meetriga. Tuha neutraliseerimisvõime määramiseks kasutati 1N HCl lahust (Turbas, Oll,1969).
Na, Fe, Al, Mn, B,Co, Mo, Se, V, Zn, Cu, Hg, Cd, Cr, Ni, Pb, As sisaldus määrati
Keskkonna Uuringute Keskuse laboris ja vaba CaO TTÜ Geoloogia Instituudi Mineraalsete Looduslike Materjalide Baaslaboris.
Analüüsitulemuste keskmise, mediaani ja standardhälbe arvutamiseks kasutati Exceli
programmi.
Tulemused ja arutelu

Puutuha neutraliseerimisvõime on meie poolt uuritud tuhkadel ligi poole väiksem kui
põlevkivituhal ja dolomiidijahul. Varem on leitud, et see on ca 80% CaCO3di neutraliseerimisvõimest (Järvan, Järvan, 2010). Meie uurimistöö näitas, et kolde- ja lendtuhal on
see praktiliselt võrdne ja elektrifiltris ladestuval tuhal nendega võrreldes ca 10% võrra
suurem.
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Puutuhas sisaldub kogu taimele oluline makro- ja mikrotoitainete spekter (tabelid 1 ja
2). Taimele olulistest toiteelementidest puuduvad seal ainult N ja S (sisalduvad vaid jääk
kontsentratsioonis), sest põlemisprotsessi käigus need lenduvad (Misra et. al. 1993; Järvan, Järvan, 2010). Toiteelementide rikkuse poolest eristub puutuhk teistest Eestis täna
kasutatavatest lubiväetistest, mis reeglina sisaldavad suuremal määral ainult 1–2 taimele
olulist toiteelementi. Lisaks toiteelementidele, sisaldub puutuhas veel kuni 8% peamiselt
söe vormis olevat jääk süsinikku, mida võib käsitleda tuha biosöe lisandina. Kui võrrelda
puutuhkade koostist mikroväetise koostisele esitatud nõuetega (Põllumajandusministri
14.11.2014 määrus nr 101 “Nõuded väetise koostisele väetise liikide kaupa” lisa), siis Co
on ainus määruses toodud mikroelementidest (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), mille sisaldus
on puutuhas väetistele kehtestatud piirnormist väiksem. Üle 50% kogu tuhas sisalduvast
K-st ja Ca-st on ammooniumlaktaadiga ekstraheeritav ja peaks seetõttu olema ka taimele
omastatav. P ja Mg puhul jääb see näit alla 50%. Vees lahustuvuse järgi jagunevad tuhas
leiduvad makroelemendid kolme gruppi: (i) hästi lahustuvad (K, S, B); (ii) vähe lahustuvad (Ca, Mg) ja (iii) halvasti lahustuvad (P) (Ohno, 1992; Steenari et al., 1998; Nieminen et al., 2005; Augusto et al., 2008). Meie katses lahustus neljast makroelemendist
vees kõige paremini Ca (15%). K lahustuvus oli 3,2%, Mg-l 1,4% ja P-l 0,2%. Hapetes
lahustuvad tuhas olevatest elementidest kõige paremini Ca, Mg, ja K (Ohno, 1992), mis
on sarnane meie katse tulemusega (tabel 1).
Kolde- ja lendtuhad on põhinäitajate poolest võrdlemisi sarnased, kui välja arvata
tihedus, mis on kõige suurem koldetuhal (ca 1130 kg m–3). Lendtuhkade tihedus on ca
725 kg m–3 ja viimase astme elektrifiltrituhal ca 415 kg m–3. Erinev on ka raskmetallide,
nagu Zn, Hg, Cd ja Pb sisaldus, mille puhul on selgesti näha, et nende kontsentratsioon
on lendtuhas koldetuhaga võrreldes suurem. Seejuures võis märgata raskmetallide, kuid
samuti ka K ja B kontsentreerumist just tuha ärastuse viimases astmes, elektrifiltris, kuhu
ladestuv tuha kogus moodustab kogu tuha massist ca 1–5%. Tuha keemiline koostis varieerub nii tootmisüksuste vahel kui ka nende siseselt, mis tuleneb peamiselt kasutatud
kütusest. Näiteks põhjustab tootmisüksuse sisest kõikumist kasutatava biomassi heterogeensus (hake, saepuru, kooremass, turvas), mille omavaheline proportsioon, sõltuvalt
katlasse viidavast kopatäiest, pidevalt muutub. Seepärast tuleb ka käesoleva uurimistöös
esitatud tuha koostist näitajaid käsitleda kui indikeerivaid väärtusi erinevate katelde ja
tuha ärastustehnoloogiate vahel.
Lendtuhkade, koldetuhaga võrreldes, suuremat raskmetallide sisaldust on näidanud
ka varasemad uurimistööd, kus on leitud, et eriti lendtuha peenfraktsioon sisaldab kontsentreeritult raskmetalle nagu Cd, Pb, Zn ja Hg. Koldetuhas on suuremal määral esindatud Co, Ba, Cr, Cu, Mo, V ja Ni (Kröppl, 2015). Samas on kirjandusallikates toodud
lend- ja koldetuha raskmetallide sisalduse näidud küllaltki varieeruvad (Taipale, 1996;
Nurmesniemi et al., 2012), mis võib olla seotud nii kütuseks kasutatava biomassi omaduste kui ka katlamajas kasutatava tehnoloogiaga. Meie poolt kogutud
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Tabel 1. Koldetuhkade, lendtuhkade ja elektrifilter tuhkade proovide keskmised koostised

Näitaja

Ühik

Üldnäitajad

Koldetuhad
n=5

Lendtuhad
n=18

El.filter
tuhad
n=6

Std
hälve,
(Koldetuhad)

Std
hälve,
(Lendtuhad)

Std hälve,
(El.filter
tuhad)

Niiskus

%

0,22

0,37

0,45

0,17

0,59

0,30

Neutraliseerimisvõime
(CaCO3)
Vaba CaO

%

44,68

44,29

53,70

11,71

9,21

12,49

15,17

10,23

13,44

7,74

3,51

6,01

Cüld

Tihedus

%

2,98

%

3,57

4,00

2,48

2,19

1,83

pH

kg m

-

1130,1

724,5

415,0

200,5

193,4

217,8

N

kg t-1

0,35

0,47

0,60

0,21

0,30

0,24

3,09

1,99

1,43

2,20

Makrotoitained
P kogu

kg t

-1

1

PAL (AL)

-3

2

kg t

-1

PAL (AL), % P-st %

K

KAL (AL)

KAL, %
Kkogu-st
Ca
CaAL

kg t-1

kg t

-1

%

kg t-1
kg t

-1

%

kg t-1

MgAL, % Mg-st

%

Na

S

Fe

Al
1

kg t

-1

kg t

-1

kg t
kg t

-1
-1

kg t-1

12,9

13,0

12,13

10,27

15,68

19,52

16,48

18,83

25,78

24,59

66,49

2,50

43,64

1,74

34,41

0,3

3,46

0,2

2,09

0,2

2,19

11,95

10,84

12,10

12,70

8,88

47,71

76,17

16,42

71,76

84,21

15,04

16,24

15,86

242,48 154,04

230,35

125,57

39,87

29,28

71,07

95,95

86,81

31,57

16,03

17,08

23,05

29,28

34,19

8,57

12,14

15,57

32,05

49,89

42,79

30,17

15,61

20,19

1,19

0,13

0,54

59,63

CaAL, %
Cakogu-st
Mgkogu
MgAL

13,0

142,29 144,14

5,62
2,34
0,40
9,51

10,34

15,28
2,55
0,61

11,07

12,31

197,88

16,36
2,84

12,04
9,30

45,64

4,12

0,64
6,11

3,30

8,92

32,09

8,96
0,78

10,51
3,63

elemendi kogusisaldus tuhas; elemendi AL meetodil määratud sisaldus;
2

48,45

32,94

13,01
0,94
0,63

11,02
3,64
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Tabel 2. Mikrotoiteelementide ja raskmetallide sisaldus ning erineva osakese suurusega
fraktsioonide osakaal kolde-, lend- ja elektrifiltrituhas
Element

Mn

B

Co

Mo
Se
V

Ühik

kg t

-1

Cu (600)

1,62

0,91

181,5

mg kg KA

2,3

2,2

3,6

0,9

1,0

1,6

mg kg-1 KA
-1

mg kg KA
-1

mg kg KA
-1

mg kg-1 KA

mg kg KA
-1
-1

mg kg-1 KA
-1

mg kg KA
-1

mg kg KA
-1

mg kg-1 KA

3,1
5,0

3,3
4,3

4,3
4,4

0,6
0,0

1,6

11,8

216,20

794,89

4417,5

211,70

293,34

5228,07

0,02

0,15

1,05

0,01

0,10

1,36

1,18

3,15

13,40

9,35

12,94

19,01

16,68

2,50

17,40

8,45
4,14

95,45

6,47

16,35
86,03
10,21

14,55
0,40
8,52
3,32

17,90

5,63

5,14

4,98
15,09

124,96

0,11

2,25

11,34

0,04

2,59

0,94

2,5-1,0 mm

%

7,78

1,87

2,40

7,21

1,95

0,5-0,25
mm
0,25-0,16
mm
0,16-0,05
mm
<0,05 mm
1

%

11,51

3,74

0,29
3,69

%

20,21

13,87

35,35

%

12,97

19,64

16,27

%

31,83

46,72

%

10,54

13,18

5,16

0,86

0,35

0,62

28,04
11,31

2,79

2,37

4,8

2,08

%

%

1,4

12,6

52,60

4,5

1,4

8,8

56,62

3,6

1,5

>5 mm

1,0-0,5 mm

2,81

51,3

Tuha fraktsioonid
5-2,5 mm

Std hälve,
(El.filter
tuhad)

78,4

mg kg KA

As (50)

Std
hälve,
(Lendtuhad)

403,3

Cr (50)

Pb (100)

Mikrotoitained
1,57
2,00
4,54

Std
hälve,
(Koldetuhad)

185,9

mg kg KA

Ni (100)

El.filter
tuhad
n=6

183,8

Hg (2)
Cd (3)

Lendtuhad
n=18

mg kg KA
-1

Raskmetallid1
Zn (1500)

Koldetuhad
n=5

2,73
3,40

1,10

0,57

3,37

4,60

5,07

6,69

35,19

3,34

7,47

9,83

32,24

6,18

9,92

29,06

9,72

8,03

11,10

15,96

sulgudes on lubiväetistele kehtestatud piirnormid mg kg–1 KA;

5,61

6,25
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18-st lendtuhaproovist ületas Cd sisaldus kehtestatud piirnormi (enamasti vaid komakoha
tasemel) 7 (keskmine 3,1 mg kg–1 KA; mediaan 2,5 mg kg–1 KA kohta; piirnorm 3 mg
kg–1 KA). Tulenevalt Cd piirnormi ületavast sisaldusest on nii Eestis, kuid samuti
Põhjamaades (Korpijärvi et al., 2012) levinud arusaam lendtuhast, kui kasutuskõlbmatust
ja ohtlikust jäätmest. Arvestamata jäetakse asjaolu, et lendtuha puhul on tegemist
vaid ühe osaga biomassi põletamisel tekkivast tuha kogu massist. Näiteks võtsime
me käesoleva uurimistöö raames proovi ühe katlamaja koldetuhast (85% kogu tuha
massist) ja lendtuhast (15% massist). Lendtuhas oli Cd kontsentratsioon 5,65 mg kg–1
ning koldetuhas 1,0 mg kg–1 KA kohta. Kui mõlemad tuha fraktsioonid kokku liitsime,
siis summaarne Cd kontsentratsioon biomassi põletamise tagajärjel tekkinud kogu tuha
massis oli 1,7 mg kg–1 KA kohta, mis vastab seadusandluses lubiväetistele kehtestatud
piirnormile, milleks on 3,0 mg kg–1 KA kohta.
Tuhaga väetamisel esinevat raskmetallidega saastumise ohtu märgitakse reeglina pea
igas puutuha mõju käsitlevas artiklis, kuid meil ei õnnestunud leida ühtegi sellist artiklit,
kus tulemused näitaksid, et see oht on ka tegelikult realiseerunud. Valdavas osas on tuha
mõju raskmetallide sisaldusele kas neutraalne või isegi seda vähendav (Levula et al.,
2000; Christersson, 1998; Bougnom et al., 2012). Põhjalikumalt on puutuha mõju raskmetallide sisaldusele uuritud sammaldel, heintaimedel, puudel, põõsastel, alustaimestikul (Huotari et al., 2011) ja metsamarjadel (Perkiömäki, Fritze, 2005; Moilanen et al.,
2006). Valdavas osas näitavad nende uuringute tulemused, et puutuhaga väetamise järel
raskmetallide sisaldus neis taimedes ei suurene. Küll võib suurendada sellega väetamine
Cd ja Cr varu mullas (Saarsalmi et al., 2004), kuid mitte mullalahuses (Perkiömäki et
al., 2003; Ozolincius et al., 2005; Saarsalmi et al., 2005), sest raskmetallid seotakse lahustumatul kujul mulla orgaanilise aine koosseisu (Eriksson 1998; Ludwig et al., 2002;
Nieminen et al., 2005; Ozolinciuset al., 2005), kus need on vähem liikuvad, kui tuhaga
töötlemata happelises mullas (Moilanen et al., 2006).
Kokkuvõte ja järeldused

Puidu biomassi põlemisel tekkiv puutuhk ei ole probleemne tootmisjääde vaid kõrgekvaliteediline sekundaarne tooraine, mis lisaks neutraliseerimisvõimele, on väärtuslik veel
selles sisalduvate toiteelementide laia spektri tõttu. Kolde- ja lendtuhk on põhinäitajate
poolest võrdlemisi sarnased, kui välja arvata tihedus, mis on suurem koldetuhas. Raskmetallide sisaldus on kõrgem, elektrifiltritega kogutavates peenemates tuha fraktsioonides. Konkreetsed erinevused tuhkade vahel tulevad esile eelkõige teatud raskmetallide
nagu Zn, Hg, Cd ja Pb osas, mida on selgelt rohkem lendtuhas. Meie tulemused osutavad
vajadusele käsitleda katlamajades tekkivat puutuhka tervikuna, mitte fraktsioonide tasemel nagu tehakse seda praegu. Selline käsitlus annaks Eestimaa puhtast loodusest pärineva biomassi põletamisel tekkiva jäätme ohtlikkusest objektiivsema pildi.
Tänuavaldused

Projekti rahastasid Keskkonnainvesteeringute Keskus (projekt nr 10053), AS Fortum
Eesti ja AS Graanul Invest. Projekti moraalse toetamise eest täname Riigimetsa Majandamise Keskust ja Eesti Põllumeeste Keskliitu. Praktilise abi eest oleme tänulikud agronoomile Merike Kissa.
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Nutitelefoni ühest potentsiaalsest kasutamise võimalusest
mulla ekspressanalüüsil
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Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse õppetool
Tartu Kutsehariduskeskus

Abstract. Tõnutare, T., Tõnutare, T., Oras, A., Ratas, A. 2018. About the possible usage of smartphones
for providing soil analysis. – Agronomy 2018.

With increasing of intensification of crop production and use of precision farming, it is
becoming increasingly important to obtain fast and reliable analytical data for optimal
management of the production process. Often, the bottle neck is a long period from
taking of samples until the results of analysis will be obtained. The well-timed results
of soil analysis during the rapid growth stages are vitally necessary for farmers for making right decisions. Over the last years, there has been a very rapid development in the
smartphone features. A number of advanced features for smartphones have also made it
possible to use their for providing various analytical measurements. The purpose of this
article is to introduce the potential of the smartphone to perform a soil plant available
phosphorus analysis in the field conditions. The results from the provided experiments
indicate the possibility of being a method for soil phosphorus analysis but additional
experiments are needed for adapting the method to be comfortable in field work condititons.
Keywords: soil P analysis, smartphone, digital camera, Mehlich 3

Sissejuhatus

Põllumajanduses on kõrge ja kvaliteetse saagi saamiseks väga oluline mullas sisalduvate
taime toiteelementide sisalduse määramine (Jordan-Meille et al., 2012). Väga tähtsat rolli
taimede kasvule omab lisaks mullas olevale lämmastikule (N) ja kaaliumile (K) ka fosfor
(P) (Vitousek et al., 2010). Taimedele omastatavate elementide sisalduse määramine on
oluline nii majanduslike kulude optimeerimise kui ka puhta keskkonna säilimise pärast
(Matula, 2009). Taimede kasvu jaoks ülearused väetise kogused toovad endaga kaasa
ebaratsionaalseid kulutusi ja toiteelementide leostumise ohu keskkonda (Chien et al.,
2009; Corell 1998).
Seoses mulla fosforisisalduse olulisusega on välja töötatud palju erinevaid meetodeid selle määramiseks (Jordan-Meille et al., 2012). Valdavalt kujutavad need meetodid
endast mulla ekstraheerimist lahja happe või soola vesilahusega ning sellele järgneva
lahustunud fosfori koguse määramisega. Peamiselt on selleks kasutusel olnud molübdaatmeetod, vähemal määral ka vanadaat-molübdaatmeetod. Mõlemad meetodid põhinevad tekkinud värvilise molübdaatkompleksi lahuse optilise tiheduse spektromeetrilisel
mõõtmisel. Nimetatud meetodid on ennast õigustanud suhtelise lihtsuse, odava laboriaparatuuri ja usaldusväärsuse poolest. Negatiivse poole pealt tuleb silmas pidada ajakulu
ja töömahukust. Viimase 20 aasta jooksul on järjest laiemat kasutust leidmas induktiivsidestatud plasma (ICP) spektromeetrite kasutamine, mis vähendab labori tööjõu kulu ja
tõstab analüüsi täpsust, samas aga kasvavad kulutused analüütilisele aparatuurile ja selle
ülalpidamisele. Silmas tuleb pidada ka sisulist erinevust molübdaatmeetodite ja plasmal
põhinevate meetodite vahel (Adesanwo et al. 2013). Molübdaatmeetodid võimaldavad
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määrata kogu lahuses oleva fosfaatioonide (PO43-) koostises oleva fosfori ning ei reageeri
orgaaniliste ühendite koostises olevale fosforile. Plasma meetodite puhul määratakse aga
kogu lahuses olev fosfori aatomite hulk sõltumata keemilisest ühendist, mille koostises
nad on. Seetõttu on plasma meetodi puhul mulla fosfori sisaldus alati natuke kõrgem võrreldes molübdaatmeetodi tulemustega (Adesanwo et al. 2013; Miller, Arai, 2017)
Mõlemad meetodid nõuavad proovi töötlemist laboris ning seetõttu kulub teatud aeg
proovi võtmisest kuni analüüsitulemuste selgumiseni. Teatud taimearengufaaside puhul
on aga kiire reageerimine väga oluline. Seepärast on välja töötatud ka mitmeid ekspressanalüüsi meetodeid, mida saab teostada välitingimustes proovivõtu koha vahetus läheduses. Need meetodid põhinevad samuti mulla ekstraheerimises vesilahusega ja selle
tulemusel lahustunud fosfaadi reageerimisel molübdaadiga ning tekkinud lahuse võrdlemisel etalonide skaalaga. Sellised meetodid on lihtsad, odavad ja kasutatavad väetustarbe
määramiseks, kuid võrreldes laboratoorsete meetoditega ebatäpsed (Faber et al., 2007).
Ekspressmeetodite ebatäpsuse üheks põhjuseks on tekkinud sinise fosfaat-molübdaatkompleksi värvuse intensiivsuse hindamine silma järgi. Silmajärgi hindamine ei
saa kunagi olla võrdväärse täpsusega võrreldes spektromeetriga. Vaatamata väikeste ja
välitingimustes kasutatavate spektromeetrite ilmumisega turule pole nad aga seni laia
kasutust leidnud. Laia kasutust väga erinevates valdkondades on leidnud nutitelefonid
tänu kvaliteetsetele digikaameratele, suhteliselt võimsale arvutustehnikale ja pidevalt
laienevale tarkvara valikule (Ansari et al., 2015; Gong et al., 2013; Su et al., 2015). Digitaalkaamerad on oma olemuselt optilised seadmed, mis võimaldavad pildistava kujutise salvestada ning seejärel on võimalik salvestatud pilti erineva fototöötlustarkvara abil
töödelda. Nii spektromeetri kui ka digikaamera abil on võimalik registreerida ja eristada
värvuse intensiivsust. Erinevuseks on aga intensiivsuse saamise meetod. Spektromeetri
abil mõõdetakse see kindlal lainepikkusel (fosfaat-molübdaatkompleksi puhul 880 – 882
nm) lahust läbinud kiirguse järgi, digitaalkaamera puhul aga pinna värvuse intensiivsuse
järgi kogu nähtava spektri ulatuses.
Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada nutitelefoni kasutusvõimalus mulla liikuva fosfori sisalduse määramiseks. Ekstraktsioonimeetodiks valiti Mehlich3 nii lühikese
loksutusperioodi kui ka ametliku mulla väetustarbe hindamise meetodi staatuse tõttu.
Hindamise aluseks kasutati nutitelefoniga saadud tulemuste võrdlemist spektromeetrilise
analüüsi tulemustega.
Materjal ja metoodika

Uurimistööks kasutatud mullad pärinesid erinevatelt Eesti põldudelt. Muldade iseloomustamiseks määrati pHKCl, ning süsiniku ja lämmastiku üldsisaldus Dumas’ meetodil
(tabel 1). Töö läbiviimiseks kasutati õhkuiva mullapeenest, mis oli saadud 2 mm avadega
sõelaga sõelumisel. Mulla ekstraktsiooniks kasutati Mehlich3 meetodit (Mehlich, 1984)
loksutusperioodi kestvusega 10 minutit. Filtraati kasutati sinise fosfaat-molübdaat kompleksi tekitamiseks vastavalt Mehlich 3 meetodi juhendile (Mehlich, 1984). Saadud sinine
kompleksi tekkereaktsioon viidi läbi klaaskatseklaasides. Analüüsiks vajaliku kalibratsioonilahuste rea (0; 2; 5; 10; 15; 20 ja 25 mg P l–1) valmistamiseks kasutati KH2PO4.
Kalibratsioonilahustega teostati samad protseduurid mis mulla filtraatidega. Saadud lahused paigutati ühe reana katseklaaside statiivi ning pildistati mobiiltelefoni kaamera
abil. Peale pildistamist mõõdeti nende samade lahuste optiline tihedus spektromeetriga
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Helios Ω (Thermo Scientific, USA) lainepikkusel 882 nm. Pildid laeti telefonist arvutisse
ning töödeldi fototöötlusprogrammi kasutades. Iga mõõtetulemuse saamiseks kasutati
vähemalt 200 piksli aritmeetilist keskmist väärtust.
Mõõtmistulemuste töötlemiseks kasutati järgmisi tarkvara programme: MS Excel®,
Thermo Vision®, ja R (R Core Team).
Tabel 1. Katses kasutatud muldade üldiseloomustus
Muld

pHKCl

Cüld, %

Nüld, %

2

6,6

4,9

0,41

1
3
4
5

6,7
6,8
7,2
7,6

5,0
3,7
3,5
1,7

0,41
0,35
0,23
0,05

Tulemused ja arutelu

Telefonikaameraga tehtud digifotode töötlemisel fototöötlusprogrammiga saadud
andmetest valisime kasutamiseks sinise värvusega seotud väärtused. Fotode töötlemisel
saadud väärtuste seostamisel vastavate kalibratsioonilahuste fosfori sisaldusega saime
kalibratsioonigraafiku (joonis 1).

Joonis 1. Mobiiltelefoni kaamera digifotol põhinev kalibratsioonigraafik mulla liikuva fosfori
määramiseks Mehlich 3 meetodil
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Pildistamiseks kasutatud lahuste optilised tihedused mõõdeti spektromeetriga ning
nende andmete abil koostati kalibratsioonigraafik optiline tihedus vs P kontsentratsioon
(joonis 2). Vaatamata erinevale mõõtmise protseduurile on mõlema meetodi kalibratsioonigraafikute väga lähedase R2 väärtusega. Sellest lähtuvalt on alust eeldada, et ka mulla
ekstraktide analüüsil nii nutitelefoni kui spektromeetri kasutamisega peaksime saama
lähedased ja võrreldavad tulemused.

Joonis 2. Kalibratsioonigraafik mulla liikuva fosfori sisalduse määramiseks Mechlich 3 meetodil.
Mõõtmine teostatud spektromeetriga Thermo Scientific Helios Ω lainepikkusel 882 nm kasutades
10 mm optilise kihipaksusega läbivoolu küvette

Kasutatud mullaproovide fosforisisaldused on vastavalt Mehlic3 meetodi gradatsioonile valdavalt väga kõrged (fosfori sisaldus >145 mg kg–1), ainult üks proov klassifitseerub madalamasse klassi (joonis 3). Nutitelefoniga saadud andmete alusel on proovi nr 5
puhul tegemist kõrge (91–145 mg kg–1), spektromeetriga teostatud analüüsi puhul aga
keskmise fosfori sisaldusega (46–90 mg kg–1) mullaga.
Fototöötlusprogrammiga piltide analüüsimisel kasutatakse värvuse hindamiseks suurt
pinda. Üldjuhul suure pinna kasutamine analüüsiks vähendab juhuslike vigade mõju
lõpptulemusele ja on seega eelistatud. Meie juhul osutus see aga vastupidiselt just suurte
kõikumiste allikaks. Tänu katseklaaside kumerusest tingitud suuremast kihi paksusest
keskosas on läbivas valguses selles piirkonnas värvuse intensiivsus suurem kui serva
osades. Lisaks avaldab segavat mõju ka peegeldus naaberklaasidelt. Seetõttu kõiguvad
lugemid sõltuvalt analüüsiks valitud katseklaasi alast. Näitamaks pinna lugemi erinevusest põhjustatud kõikumise ulatust, on see ala joonisel 3 kujutatud kaldjoontega viirutatuna, Rõhtjoon viirutatud ala keskel on analüüsitulemuste aritmeetiline keskmine. Arvestades fototöötlusest saadud signaale on kõige suurema kõikumise ulatusega muld nr 3, kus
kõikumise ulatus on 170 mg kg–1 (joonis3). Väikseim on kõikumise ulatus madalaima
fosfori sisaldusega proovi (muld nr 5) puhul olles vaid 24 mg kg–1.
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Analüüsitulemuste võrdlemisel selgub, et ainult kahe proovi (muld nr 3 ja nr 4)
puhul oleme saanud nii nutitelefoniga kui spektromeetriga sarnased tulemused. Kahe
mulla (muld nr 2 ja nr 5) puhul on nutitelefoni-analüüsi tulemused kõrgemad kui spektromeetriga määratud fosfori sisaldused. Muld nr 1 on aga spektromeetrilise analüüsi järgi
fosforirikkam kui fototöötluse andmete järgi.

Joonis 3. Nutitelefoniga ja spektromeetriga määratud mullaproovide taimedele omastatava P sisalduse võrdlus. Määramine teostati Mehlich 3 meetodil, rõhtjoon viirutatud ala keskel näitab
analüüsitulemuste aritmeetilist keskmist.
Kokkuvõte ja järeldused

Katse senised tulemused ei anna rahuldavat kokkulangevust nutitelefoni ja spektromeetri
abil saadud mulla fosfori analüüsil Mehlich 3 meetodil. Kindlat trendi nutitelefon vs
spektromeeter omavahelises suhtes ei ole, kord on spektromeetri tulemused teinekord
nutitelefoni tulemused kõrgemad. Suur kõikumiste ulatus on tingitud analüüsiks kasutatud pinna geomeetriast. Sellest tulenevalt võime järeldada, et valides fotografeerimiseks
teistsuguse geomeetriaga anumad ning kindlad tingimused on võimalik nutitelefoni abil
piisava täpsusega määrata mulla liikuva fosfori sisaldust Mehlich 3 meetodil. Eeltoodust
tulenevalt on vajalik jätkata tööd antud meetodi arendamisel piisava täpsusega kasutajasõbralikuks kiireks väliuurimise meetodiks.
Tänuavaldused

Käesolev artikkel põhineb Tõnis Tõnutare valmiva bakalaureuse töö raames tehtud teoreetilistel uurimustel ja praktilistel mulla fosforisisalduse analüüsidel. Autorid tänavad
EMÜ Mullateaduse õppetooli labori kollektiivi nõuannete ja toetuse eest töö praktilise
osa läbiviimisel

Nutitelefoni ühest potentsiaalsest kasutamise võimalusest mulla ekspressanalüüsil
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