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2017 aasta andmeid ning võrreldud tava- ja maheviljelusviisi ja ristiku külviaja mõju ristiku 

allakülviga odra terasaagile, selle kujunemisele ja saagi kvaliteedile. 

Maheviljeluses olid väetisvariandid Org 0, Org I ja Org II, kus lämmastiku allikateks olid 

vastavalt eelnevalt külvikorras kasvatatud liblikõieliste poolt seotud õhulämmastik, lisaks seotud 

õhulämmastikule veel ka talvised vahekultuurid ning lisaks eelnevatele veel sõnnik. 

Tavasüsteemis väetisvariandid olid N0, mis oli kontrollvariant ja ei saanud mineraalset 
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tunduvalt vähendanud, kuid hilisem allakülv mahesüsteemis aastal 2017 on odra terasaaki tõstnud 

49‒79%. Ka 1000 tera mass on mahe- ja tavasüsteemis hilisema allakülvi korral vastavalt 5,3–

8,7% ja 9,3–14,4% tõusnud. 

Vastupidiselt on ristiku biomass hilisema allakülvi korral mahesüsteemis vähenenud 47,1–56,5% 

ja tavasüsteemi väetatud variantidel praktiliselt puudub. 
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This thesis is based on a long-term experiment conducted in 2008 on a field of the Institute of 

Agricultural and Environmental Sciences in the Estonian University of Life Sciences. In this thesis 

the data from 2013‒2016 as an average of these years and additionally the data from 2017 were 

used to study the influence of  later sowing of red clover on the grain yield formation and quality 

of barley in conventional and organic farming. 

The trial variants in organic farming were Org 0, Org I and Org II, where the nitrogen sources 

were the atmospheric nitrogen fixed by legumes grown in the croprotation, as well as winter catch 

crops and maure, respectively. In the convnentional system, the trial variants were  N0, which was 

a test selection and could not obtain mineral nitrogen, N40, N80 and N120, which obtained 

nitrogen 40, 80 and 120 kgN/ha respectively.  

The later undersowing of clover has significantly increased barley grain yield in organic and 

conventional systems. Undersowing of red clover at the same time with barley seeds caused the 

vigorous growth of red clover and decrease of barley grain yield in the organic system 

significantly. The later undersowing of red clover in 2017 increased the barley grain yield by 

about 49‒79% in the organic system. The 1000 kernel weight with later undersowing has 

increased in organic and conventional systems by 5,3‒8,7% and 9,3‒14,4% respectively. On the 

contrary the clover biomass with later undersowing, has decreased by 47,1 % in the organic 

system and was absent in the treatments with higher amount of nitrogen in the conventional 

system. 

Keywords: undersowing, red clover, barley 
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SISSEJUHATUS 

 

Maheviljeluses on lämmastiku puudus mullas suureks probleemiks, mille tõttu saadakse 

teravilja kasvatades väikseid saake. Maheviljeluses saab lämmastikku mulda viia 

sõnnikuga, aga sõnniku puudumisel võib lämmastiku saamiseks kasvatada külvikorras 

erinevaid liblikõielisi kultuure, mis seovad õhulämmastikku. Allakülvide kasutamine on 

hea võimalus suurendada mullas lämmastikusisaldust. Allakülv jääb kasvama peale 

kattevilja koristust ja see küntakse sisse kevadel või sügisel. Sisseküntud biomass laguneb 

ja lämmastik jääb mulda ning see suurendab põllukultuuri saaki järgneval aastal (Talgre 

2013). Samas ka sügavajuurelised liblikõielised kultuurid toovad mulla alumistest kihtidest 

toitained ülemistesse kihtidesse, mis sissekündmisel jäävadki ülemistesse kihtidesse 

(Lauringson et al. 2011). 

Tavaviljeluses kasutatakse allakülvi, et ei tekiks aastat, kui tulu ei teenita. Allakülviga 

põllult saadakse kattevilja saak ja järgmisel aastal saab põllult teha silo või kuiva heina. 

Antud uurimistöö eesmärgiks on: 

1) Selgitada, kuidas mõjutab ristiku samaaegne külv odraga viimase arengut ja terasaagi 

suurust ning kvaliteeti mahe- ja tavaviljeluses. 

2) Selgitada, kuidas mõjutab ristiku hilisem allakülv odra kui kattevilja terasaagi suurust ja 

kvaliteeti mahe- ning tavaviljeluses. 

Antud uurimistöö hüpoteesiks on: 

1) Ristiku hilisem allakülv soodustab maheviljeluses odra kui kattevilja arengut ja tagab 

suurema terasaagi. 

Tänan antud lõputöö koostamisel abiks olnud juhendajat Maarika Alarut.    
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Maheviljelus 

 

Viljelusviis kui põllumajanduslik tootmine on üleüldine põllumajandusettevõtte juhtimise 

ja toiduainete tootmise süsteem. Mahesüsteemis põimitakse omavahel kokku parimad 

keskkonnasõbralikud tavad, kõrgetasemeline bioloogiline mitmekesisus, loodusvarade 

säilitamine, kõrged loomatervishoiu standardite kohaldamine ning tootmismeetodid. 

Selline tootmine sobib tarbijatele, kes eelistavad tooteid, mida valmistatakse kasutades 

ainult looduslikke tooteid ja meetodeid. Mahepõllumajanduslikul tootmisel on ühiskonnale 

mitu positiivset mõju, kuna see pakub mahepõllumajanduslikke tooteid tarbijatele ja samas 

toetab keskkonnakaitset, loomade heaolu ja maaeluarendamist (Euroopa Liidu Teataja 

2007:1). Mahepõllumajandus on tootmisviis, kus kahjustatakse võimalikult vähe loodust. 

Mahepõllumajanduses on kultuuride kasvatamisel tähtis roll sobival mullal, mis peab 

olema elustikurohke ja orgaanilise aine rikas ning sobival külvikorral, mis sisaldaks 

haljasväetiskultuure. Maheviljeluses ei kasutata sünteetilisi taimekaitsevahendeid ega 

väetiseid (Tamm et al. 2016:3). Mullaomaduste parandamiseks või mullaviljakuse ja mulla 

bioloogilise aktiivsuse säilitamiseks või suurendamiseks kasutatakse sobivat külvikorda, 

kasvatades liblikõielisi ja haljasväetiseks sobivaid sügava juurekavaga taimi ja väetades 

sõnniku ja kompostitud või kompostimata orgaanilise materjaliga, mis peab olema pärit 

mahepõllumajanduslikust ettevõttest (Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõuded 

2004, § 15 lg 1). Väetamine toimub ainult orgaaniliste või teiste looduslike väetistega. 

Umbrohu tõrjumisel on suur roll mehaanilisel tõrjel (Tamm et al. 2016:3). Mehaaniliste 

võtete alla kuuluvad leegitamine, matmine või otsene hävitamine ehk väljakorjamine, kuid 

umbrohu tõrjumisel on ka väga oluline külvikord. Maheviljeluses kasutatakse erinevate 

kahjurite tõrjeks erinevaid agrotehnilisi võtteid ja rajatakse kaitseribasid põldudele. 

Kahjureid tõrjutakse ka erinevate ekstraktidega või meelitades kohale kahjurite looduslikke 

vaenlasi (Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõuded 2004, § 16 lg 1). 
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1.2 Tavaviljelus 

 

Tavaviljelus on viljelusviis, kus tahetakse saada võimalikult suurt teravilja saaki väikselt 

pindalalt. Maksimaalse potentsiaalse saagi saavutamiseks kasutatakse erinevaid 

geneetiliselt muundatud organisme, sünteetilisel teel saadud väetisi ja 

taimekaitsevahendeid ja mitmeid teisi vahendeid. Selline tootmisviis võib olla looduslikule 

keskkonnale väga kahjulik, kuna see ohustab ökosüsteemi tervist, bioloogilist 

mitmekesisust ja vähendab mulla viljakust (Sustainable… 2016). Põldudel tehtavad 

taimekaitsetööd sageli reostavad ka pinna- ja põhjavett. Paljud pestitsiidid, mida 

kasutatakse põllumajanduses, kanduvad kevadeti lumesulamisveega või vihmaveega 

põldudelt erinevatesse veekogudesse või vajuvad läbi pinnase põhjavette - nii satuvad 

pestitsiidid meie joogivette ja toiduainetesse (Donaldetal.  2007). Tavaviljeluse 

positiivseks küljeks on maailmas levinud näljahäda vähendamine, kuna toodetakse kõvasti 

rohkem toitu kui maheviljeluses (Gabriel et al. 2013). 

 

 

1.3 Oder 

 

Harilik oder (Hordeum vulgare L.) on teravili, mida kasutatakse pealmiselt söödaks ja ka 

vähemal määral toiduks. Oder on üks vanimaid kultuurtaimi maailmas, mille kaherealist 

sorti (Hordeum distichon L.) kasvatati Lähis-Idas juba 9000 aastat tagasi. Tänapäeval on 

enamlevinud kaherealine ja kuuerealine oder (Hordeum vulgare var. hexastichon). Odra 

vili on teris ehk tera, mida omakorda katavad sõklad. 

Oder on maheviljeluses kasvatamiseks väga hea teravili, kuna oder on suuteline kasvama 

erinevates ilmastiku- ja mullastiku tingimustes. Oder on kõige lühema kasvuajaga teravili, 

olenevalt aastast võivad varajased sordid saada koristusküpseks juba 80 päevaga, hilisemad 

90–100 päevaga (Tamm et al. 2011:5). Parimad odra sordid, mida kasvatada 

maheviljeluses on „Maali“, „Anni“ ja „Leeni“ (Tamm et al. 2013). Odra kasvupind oli 

Eestis 2017. aastal 98300 hektarit, ainukene teravili, mille kasvupind oli odra omast 

suurem, oli talinisu (Eesti Statistikaamet PM03 2018). Odra keskmine saagikus oli 

2017.aastal 4099 kilogrammi hektarilt (Eesti Statistikaamet PM041 2018). Kokku saadi 

odra saaki 2017. aastal 402900 tonni (Eesti Statistikaamet PM04 2018). Kuna odra 

kasvuaeg on lühike, kasvatatakse seda ka katteviljana ristiku ja põldheina allakülvidel, aga 
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tekib oht, et allakülv kasvab odrast üle, kuna oder on madalakasvuline taim. 

Maheviljeluses kasvatamiseks odra sordid peaks olema kiire algarenguga, pikema kõrrega 

ja väga hea võrsumisega, et kataks ära mulla pinna kiiresti, mis omakorda aitab paremini 

konkureerida umbrohtudega (Tamm et al. 2011:5). Maheviljeluses odra kasvatamine 

katteviljana pole väga otstarbekas (v.a söödaoder), kuna allakülvatud kultuur võib kasvada 

odra pikkuseks ja katteviljana on odra saak väike, mis ei pruugi katta kulusid (Järvan et al. 

2015). 

 

 

1.3.1 Odra kasv ja areng 

 

Kõige suurema odra saagi saamiseks on väga oluline tagada igas kasvu- ja arengufaasis 

taimele optimaalsed tingimused. Odrataimel on 6 erinevat kasvu- ja arengufaasi ehk 

fenofaasi, milleks on idanemine, tärkamine, võrsumine, kõrsumine, loomine ja valmimine. 

Seemned vajavad idanemiseks niisket keskkonda. Odra seemned on väga suure vee 

imamisvõimega, kuna nad sisaldavad hüdrofiilseid kolloide, sellepärast võivad seemned 

idaneda ka mullas, mis inimsilmale tundub kuiv (Lepajõe 1986:23-25). Idanemine algab 

odral juba 1–3 °C juures, kuid siis on idanemine aeglane, normaalne idanemise kiirus on 

4–5 °C juures (Tamm 2007b). Idanemise kasvutingimused eriti selle alguses mõjutavad 

väga suurel määral odra saaki. Tärkamine peaks toimuma kogu põllul üheaegselt. Seda 

mõjutab ühtlane idanevus, külv ja mulla tihedus, niiskus ja temperatuur. Odra taimel kulub 

külvist kuni tärkamiseni aega varajase külvi korral 11–15 päeva ja hilise külvi korral 6–8 

päeva. Pärast tärkamist hakkab taim fotosünteesima (Lepajõe 1986:25-26). Odra 

võrsumisel on väga oluline roll umbrohtude hävitamisel, kuna kiire ja ühtlaselt kaetud 

mullal konkureeritakse paremini umbrohtudega (Tamm et al. 2011:5). Võrsumine sõltub 

odra sortidest ja lämmastik väetistega väetamisest. Eesti tingimustes hakkab taim kõrsuma 

tavaliselt juuni keskpaigas. Kõrsumisfaasi ajal peab tagama taimedele optimaalsed 

kasvutingimused, sest siis kujuneb välja pähikute arv mis mõjutab suurel määral saaki. 

Odral areneb igasse pähikusse ainult üks tera ja kõrsumise faasis kujuneb välja pea 

potentsiaalne produktiivsus. Loomise faasis odra taim õitseb ja viljastub, mis toimub 

tavaliselt juuni lõpul või juuli algul olenevalt sordist. Ka peale loomist võib õitsemine 

jätkuda. Kohe, kui taim on õitsemise lõpetanud, hakkavad moodustuma viljapeadesse 

terad. Valmimise arengufaasis saavutavad terad oma normaalse suuruse ja kuju. Valmimise 
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alguses on terad seest vedelad ja valged, seda nimetatakse piimküpsuseks. Vahaküpsuse on 

saavutanud terad siis kui terade niiskus on langenud umbes 50% lähedale. Täisküps ehk 

koristusküps on oder siis, kui terad on tahenenud ja terade niiskus langenud. Ilusate 

päiksepaisteliste ilmadega võib tera niiskus langeda isegi 16–18 %-ni kuid öösiti niiskus 

taas suureneb (Lepajõe 1986:26-31). 

 

 

1.3.2 Odra kasvunõuded 

 

Temperatuur 

Oder talub hästi erinevaid temperatuure ja selle tõttu on ta võimeline kasvama 

põhjapoolsetes piirkondades ja isegi kõrgel mägedes kuni 4000 meetri kõrgusel. Oder on 

võimeline idanema madalal temperatuuril kuni 4–5 °C juures, aga soojemates tingimustes 

areneks taim kiiremini (Lepajõe 1986:31). Odra tärganud oras kannatab ka 7–8 °C külma 

(Tamm 2007b). Odra taim talub temperatuuri kõikumist, samas liiga madal ja ka liiga 

kõrge temperatuur võib aeglustada taime arengut ja vähendada produktiivsust. 

Temperatuuri kõikumine mõjutab negatiivselt taime lisajuurte arengut, mis omakorda on 

saagi vähenemise põhjus (Lepajõe 1986:31-32). Jahe ilm kasvuperioodi algul soodustab 

tugeva juurestiku kasvamist ja korralikku võrsumist, mis aitab saada korralikku saaki 

(Tamm 2007a). Keskmine õhutemperatuur kasvuperioodil määrab odra taime arengu 

kiiruse ehk kasvufaaside läbimise kiiruse (Lepajõe 1986:33). Kõrge temperatuuri korral 

jääb võrsumise faas lühemaks ning tekib vähem võrseid (Haller, Neerut 1971:25). 

Optimaalne keskmine õhutemperatuur odral külvist võrsumiseni on 11,8–13,5 °C (Lepajõe 

1986:33). 

 

Niiskus 

Oder on niiskuse suhtes võrreldes teiste teraviljadega vähem nõudlik. Niiskuse suhtes 

kõige tundlikum on oder kõrsumise ja loomise faasis. Kui nendes kahes arengufaasis on 

niiskus liiga madal, siis osad pähikud ei vilju ja saak väheneb (Lepajõe 1986:33). Kui ilm 

on esimeste arengufaaside ajal niiske, kasvatab taim endale korraliku juurestiku ja palju 

lisavõrseid, mis omakorda mõjutab positiivselt saaki. Kui taim kannatab kasvuperioodil 
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põuda, võib see põhjustada lühikest kasvu ja lisavõrsete kuivamist (Tamm 2007a). Kõrge 

sademete hulk enne loomisfaasi võib kutsuda esile sekundaarse võrsumise, kuid mitte 

kõikidel muldadel (Haller, Neerut 1971:25). Odra saagi kvaliteet sõltub eriti suurel määral 

just valmimis- ja koristusperioodi sademete hulgast (Lepajõe 1986:33). Kõige suurem on 

odra veevajadus kõrsumisest loomiseni, mis moodustab tema kogu veetarbest 30–40% 

(Tamm 2007b). 

 

Mullastik 

Odra saak ja selle kvaliteet sõltuvad ka mullast (Lepajõe 1986:34). Odrale sobivad 

kasvamiseks kõige paremini huumusrikkad neutraalse reaktsiooniga (pH 6,0–7,5) saviliiv- 

ning kerged ja keskmised liivsavimullad. Kasvuks sobimatud mullad on põuakartlikud ja 

toitainetevaesed liivmullad, liigniisked soomullad ja soostunud mullad (Tamm et al. 

2011:5). Soomuldadel ja soostunud muldadel võib oder kergesti lamanduda ja tera 

kvaliteet ning saak langeb. Odra kasvatamiseks on mullad sobivad, kui nad on 

umbrohupuhtad, struktuursed, toitaineterikkad ja peavad sisaldama piisavalt niiskust ja 

õhku. Sellised mulla omadused tagatakse kasutades sobivaid agrotehnilisi võtteid (Lepajõe 

1986:34). 

 

 

1.3.3 Odra agrotehnika 

 

Eelviljad 

Oder ei ole eelviljade suhtes väga nõudlik, otra võib kasvatada kõigi kultuuride järel. 

Headeks eelviljadeks odrale on rühvelkultuurid, kaunviljad, herne ja viki segatis, ristik ja 

teised liblikõielised heintaimed, põldhein, raps ning rüps. Teraviljadest sobivamad 

eelviljad on odrale talirukis, talinisu ja kaer (Tamm et al. 2011:5). Eelviljad mõjutavad 

saagi keemilist koostist ja sellepärast ei soovitata õlleotra kasvatada põllul, kus on 

kasvatatud eelnevalt kaunvilju või ristikut, sest siis tõuseb teras proteiinisisaldus ja 

ekstraktiivsus väheneb. Need samad eelviljad on väga sobivad sööda- ja toiduodrale. Odra 

kasvatamine kaunvilja, rühvelkultuuri või ristiku järel pole väga otstarbekas, sest pigem 

vajab head eelvilja just nisu. Odrale kõige kehvemaks eelviljaks on oder ise (Lepajõe 

1986:55). 
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Mullaharimine 

Sügisene mullaharimine oleneb kultuurist, mida on eelnevalt põllul kasvatatud. Kui 

eelviljaks on rühvelkultuur, siis tuleb põld kindlasti sügisel pärast rühvelkultuuri 

koristamist künda, sest sügiskünd kobestab mulda ja säilitatakse mikrobioloogiline 

tegevus. Talvisel perioodil on sademete vastuvõtmine ja säilitamine parem küntud põllul 

kui kündmata põllul. Kündmisel segatakse rühvelkultuuri jäänused mullaga, mis soodustab 

taimeosade lagunemist, samas ka sügisene künd hävitab tärganud umbrohud. Soovitatav 

künnisügavus on 18–20 cm. Kui oder järgneb mõnele teraviljale, tuleks põld pärast eelvilja 

koristamist ketaskooreliga 4–5 cm sügavuselt koorida, et luua hea idanemiskeskkond 

umbrohu seemnetele. Kui umbrohu seemned 2–3 nädala pärast tärkavad, siis tuleks künda, 

kuna künd viib umbrohud mulda ja umbrohi hävineb. Sügisel tuleks küntud põlde 

kultiveerida sellisel juhul, kui nendel hakkavad kasvama umbrohud. Kevadel tuleks 

teostada mullaharimist, et mulda kobestada ja luua odra seemnetele idanemiseks ja 

tärkamiseks soodsad mullastikutingimused (Lepajõe 1986:61-63). 

 

Väetamine 

Odra väetamisel on olulised toitained lämmastik, fosfor ja kaalium ning vähemolulised 

mikroelemendid. Orgaanilisi väetisi antakse tavaliselt odra eelviljale, kuna oder kasutab 

hästi orgaanilise väetise järelmõju. Kuna oder on kiire kasvuga, siis vajab ta kasvuks 

toitainete rikast mulda (Lepajõe 1986:65). Oder on toitainete suhtes nõudlik, sest odra juur 

on vähem arenenud kui näiteks kaeral ja sellepärast vajab oder soodsaid tingimusi 

toitainete omandamiseks (Tamm et al. 2011:6). Väga oluline on anda odrale lämmastikku 

õiges koguses, sest lämmastiku puudusel odra kasv pidurdub ja saak väheneb, samas 

lämmastiku külluses taim võrsub väga palju ja kasvatab pika kõrre, mis tekitab 

lamandumisohtu ja saagi kvaliteedi langust. Kaalium vähendab lamandumis- ja haiguste 

tekkimise riski. Fosfor suurendab saaki ja parandab saagi kvaliteeti (Lepajõe 1986:66). 

Kevadel antakse kompleksväetised külvieelse mullaharimise käigus viies väetis mulda. 

Ballingall ja Simpson (2012) on öelnud, et väetama peaks kas vahetult enne külvi või külvi 

ajal. Kui plaanitakse anda rohkem lämmastikku kui 100 kg/ha, tuleks jaotada väetamine 

kaheks osaks, kus 2/3 väetisest antakse ennekülvi ja ülejäänud osa võrsumise lõpul või 

kõrsumisel (Kanger et al. 2014:30). 
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Lupjamine 

Põlde tuleks lubjata iga 5–7 aasta tagant, et parandada mulla füüsikalis-keemilisi näitajaid. 

Lubiväetise kogus on tavaliselt 4–8 tonni hektari kohta. Lupjamisel paraneb mulla 

reaktsioon ja lubiväetised rikastavad mulda ka paljude toiteelementidega nagu kaltsium, 

väävel, magneesium, kaalium ja osade mikroelementidega (Lepajõe 1986:65). Põldudelt 

kogutud mullaproovidest peaks laskma määrata ka mulla reaktsiooni, sest Eestis võib ühe 

põllu piires mulla reaktsioon väga palju erineda (Kanger et al. 2014:22). Põlde tuleb 

lubjata, sest happelistes mineraalmuldades võib liikuva alumiiniumi ja mangaani sisaldus 

olla suurem ja see avaldab toksilist mõju taimedele, aga lupjamine kõrvaldab selle 

negatiivse mõju. Lupjamine parandab taimede toiteelementide omastamist, kuna 

happelistes muldades on toiteelementide liikuvus ja omastamisvõime väike (Järvan 

2005:3-4). 

 

Odra kui kattevilja külv 

Külvamise juures on tähtis valida õige külviaeg, mis võib tagada suure ja kvaliteetse saagi. 

Oder tuleks külvata varem, kuna siis on algne areng aeglasem, kasvuaeg venib pikemaks ja 

saab suurema saagi. Külvata tuleks niiskesse ja jahedasse mulda, et areneks tugev 

juurestik, mille kaudu saab taim vett ja toitaineid (Lepajõe 1986:88-89). Optimaalne 

külvinorm on 450–550 idanevat seemet ruutmeetri kohta. Varajastel kuuerealistel 

odrasortidel on külvisenorm suurem 600–650 idanevat tera ruutmeetri kohta (Tamm et al. 

2011:7). Odra külvisenormi katteviljana oli varasemalt soovitatav vähendada 20-40%, et 

oleks kattevili hõredam ja allakülvatud ristikul oleks head valgustingimused kasvamiseks 

(Jaama, 1986). Sellega kaasneb oht teravilja lamandumisele ja allakülvi ülekasvamine 

katteviljast. Kui tahetakse saada suuremat kattevilja saaki ei ole külvisenormi 

vähendamisel mõtet, aga allakülvi suurema biomassi saamiseks tuleks külvisenormi 

vähendada (Bender 2015). Külvisenorm ei tohi olla liiga madal, kuna siis võrsumine ei 

kompenseeri hõredat taimestikku ja kui külvisenorm on liiga suur, siis taimed hakkavad 

omavahel niiskuse ja toitainete pärast konkureerima. Oluline on ka külvisügavus, kuna 

liiga sügavale külvatud seemned võivad jääda tärkamata või on väga nõrgad (Lepajõe 

1986:96,103). Erineva lõimisega mullal on külvisügavus erinev, kuid külvisügavus jääb 

vahemikku 3–5 cm. Külvatakse tavaliselt reavahega 12,5 cm, kuid laiema reavahe korral 

tuleks külvisenormi vähendada (Tamm et al. 2011:7). Oluliselt mõjutab heintaimede 

saagikust kattevilja külvinorm. Tavapäraselt külvatakse suviteravilja 500‒600 idanevat tera 
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m2-le; sobivaimaks kattevilja külvitiheduseks võiks olla 300‒400 idanevat tera m2-le 

(140‒160 kg/ha) (www.pikk.ee). 

 

 

1.4 Punane ristik 

 

Punane ristik (Trifolium pratense L) on mitmeaastane liblikõieline silo-, heina- ja 

karjamaataim (Undersander et al.1914). Punane ristik on eesti tähtsaim liblikõieline 

niidutüübiline heintaim, mida kasvatatakse loomatoiduks ja mullatingimuste 

parandamiseks (Tamm 2007). Näiteks Kanadas tehtud katses oli ristiku ja odra 

kooskasvamisel nende juurestiku biomass kokku 11 korda suurem kui odra juurestiku 

biomass odra üksi kasvatades. Suurem juurestik parandab mulla struktuuri ja suurendab 

orgaanilise süsiniku sisaldust mulla ülemises kihis (Carter, Kunelius 1993). Eestis sõltub 

punase ristiku seemne saak suurel määral kasvuaasta kliimast ja agrotehnilistest võtetest. 

Punase ristiku põllult esimesel aastal saaki tavaliselt ei saa ja sellepärast rajatakse 

ristikupõllud allakülvina, et ei tekiks saagitut aastat, mille käigus ei teenita tulu. Punasele 

ristikule sobivad katteviljadeks väga hästi kiire arenguga suviteraviljad nagu varajane oder. 

Kõige varasema valmimisega on kuuerealised odrasordid, kuid need sordid on halva 

seisukindlusega ja tekib oht lamandumisele. Kui kattevili lamandub, siis selle all punase 

ristiku taim sureb ja selle tagajärjel on põllul laigud, mis umbrohtuvad. Kõige paremini 

sobivad siiski kahetahulised odrasordid. Kuigi neil on pikem kasvuaeg, on nad tunduvalt 

seisukindlamad, mis vähendab lamandumise ohtu ja kannavad ka suuremat ning 

kvaliteetsemat saaki kui kuuerealised odra sordid (Bender 2015). Punane ristik kasvab 

hästi soodsa niiskusrežiimiga keskmise sügavusega rähkmuldadel, saviliiv-, liivsavi- ja 

savimuldadel. Punasele ristikule kasvamiseks sobimatud on lagunenud turvasmullad, 

kuivad õhukesed rähkmullad ja pikaajaliselt üleujutatavad lammimullad. Punane ristik 

kasvab halvasti veel happelistel liivmuldadel. Punane ristik kasvatab endale tugeva 

sammasjuure, mis võib ulatuda väga heades tingimustes kuni 1,5 meetri sügavusele ning 

hargneb kohe maapinna läheduses. Olenemata suurest juurest, ei suuda see 

taimpõuatingimustes end veega varustada (Tamm 2007). Liblikõieliste kultuuride 

väetamisel mineraalse lämmastikväetisega tuleb arvestada, et sellisel juhul nende 

maapealne biomass võrreldes väetamata variandiga on väiksem (Bergkvist et al. 2011), 

sest mineraalse lämmastiku kättesaadavuse korral on liblikõieliste mügarbakterite 
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õhulämmastikku siduv tegevus pärsitud, mis põhjustab ka väiksema biomassi kasvamise 

(Zuk-Golaszewska, Bielski 2006; Glyan’ko et al. 2009). Allakülvatud ristik kogub 

atmosfääri lämmastikku keskmiselt 150 kg/N/ha, mis võimaldab vähendada kasutatava 

lämmastikväetise kogust ja suurendab tootja kasumit (Ballingall, Simpson 2012). Samas 

võib ristiku allakülv vähendada odra saagikust 10% taimede omavahelise konkurentsi tõttu 

(Kunelius et al. 1992). 

 

 

1.4.1 Allakülvatud punase ristiku külviaeg ja külvisenorm 

 

Heintaimede seemned võib külvata katteviljaga üheaegselt või kattevilja tärkamisest kuni 

võrsumiseni; hilisem külv on soovitavam valge mesika kasutamisel (www.pikk.ee). Kui 

allakülv külvata koos katteviljaga, on oht, et allakülv kasvab katteviljast üle, kui kattevilja 

algareng pole piisavalt kiire (Tamm et al. 2011:5). Allakülvi võib külvata ka esimese või 

teise äestamise ajal, kuid väga hiljaks ei tohi allakülviga jääda, kuna siis võib põhikultuur 

allakülvile tekitada ebasoodsad tingimused (Ess 2017). Punase ristiku puhul võiks 

külvisenorm olla allakülvi puhul 7,5 kg/ha, mis on puhaskülvi normist umbes poole 

väiksem (Lauringsonet al.  2011). 

  

http://www.pikk.ee/
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2 MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Katse üldiseloomustus ning mullastik 

 

2008. aastal rajati Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonna 

katsepõllule Eerikal (58˚22’ N, 26˚40’ E) pikaajaline põldkatse mille eesmärgiks oli uurida 

mahe- ja traditsioonilise viljelusviiside mõju külvikorras kasvavate erinevate kultuuride 

saagikusele ja saagi kvaliteedile. Katsepõllu muld oli StagnicLuvisol (WRB 

klassifikatsiooni järgi; Deckerset al, 1998). Mulla lõimis oli liivsavi ja huumuskihi tüsedus 

keskmiselt 30 cm (Reintam ja Köster, 2006; Teinet al. 2014). Katsepõllu mulla 

süsinikusisaldus oli rajamisaastal 1.55%, üldlämmastiku sisaldus 0.14%, liikuva fosfori 

sisaldus 128.54 mg/kg, liikuva kaaliumi sisaldus 134.01 mg/kg, magneesiumi sisaldus 

154.83 mg/kg, kaltsiumi sisaldus 1317.67 mg/kg ja mulla pHKCl 5.8. 

 

Mõlemas viljelussüsteemis kasutati viieväljalist külvikorda, kus kultuuride järjestus oli 

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

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

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

2013.‒2017. aasta andmetel ja uurimisobjektiks on oder ristiku allakülviga. Katse oli üles 

ehitatud süstemaatilise plokksüsteemina neljas korduses. Igas korduses oli esindatud 

terviklik külvikord, mis jagunes 7 väetisvariandiks (maheviljeluse süsteemis kolm ja 

traditsioonilises viljelussüsteemis neli väetisvarianti). Variandid ja kordused olid üksteise 

kõrval ilma eraldusvaheta, kusjuures katselapi pindala oli 60 m2. Mahe- ja 

tavaviljelussüsteem olid eraldatud 18 m laiuse rohuribaga vältimaks mahesüsteemi 

saastumist pestitsiidide ja mineraalväetistega.  
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2.2 Variantide iseloomustus 

 

Maheviljelussüsteemis kasutati 3 väetisvarianti, mis erinesid üksteisest lämmastiku allika 

poolest: Org 0,Org I ja Org II. Org 0 ehk kontrollvariant, mille ainus lämmastiku allikas oli 

külvikorras kasvanud liblikõieliste kultuuride (Pisum sativum L. ja Trifolium pratense L.) 

poolt sümbiootiliselt seotud atmosfääri N2, mis künti mulda koos liblikõieliste kultuuridega 

I rotatsiooni jooksul kokku kaks korda. Org I variandis oli lämmastikuallikaks lisaks N2-le 

veel vahekultuuride poolt seotud lämmastik. Vahekultuuridena kasvatati talinisu, kartuli ja 

herne järel vastavalt raiheina (Lolium perenne L.), talirukist (Secale cereale L.), ja talirapsi 

(Brassica napus ssp. Oleiferavar. biennis), mis külvati vahetult peale põhikultuuri koristust 

ja künti mulda peale lume sulamist aprillis. Vahekultuurid võivad vähendada nitraatide 

leostumist 40–70% võrreldes musta kesaga talvel (Tonitto et al. 2006). Talirukis seob 

keskmiselt endasse kevadeks 30–60 kgN/ha, taliraps aga seob keskmiselt 50–80 kgN/ha 

(Müller et al. 2006; Alaruet al. 2014,). Antud töös käsitletavaks perioodiks oli Org I 

variandil kõiki neid vahekultuure kasvatatud, seega oli odra allakülvi eel II rotatsiooni 

alguseks mulda viidud viie aasta jooksul kolme vahekultuuri ja kahe liblikõielise kultuuri 

haljasmass koos nende poolt kogutud lämmastikuga. Org II variandi lämmastikuallikaks 

oli lisaks N2-le ja vahekultuuride poolt seotud lämmastikule veel ka hästi komposteerinud 

sõnnik, mida I rotatsiooni jooksul anti ühel korral enne kartulit 40 t/ha. Sõnnik künti 

maasse septembri lõpus või oktoobri alguses vahetult enne vahekultuuri talirapsi külvi. II 

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

komposteerinud sõnnikut hektari kohta, talinisule pealtväetisena varakevadel 10 t/ha ja 

odrale ristiku allakülviga kevadel enne külvi 10 t/ha. Sõnniku keemilised omadused ja N, 

P, K kogused, mis anti talinisule kevadel võrsumisfaasi alguses, olid II rotatsiooni jooksul: 

pHKCl – 6,6–7,8; KA – 16–57%; Nüld– 44–54kg/ha; Püld – 8–18kg/ha; Küld – 17–43kg/ha. 

Traditsioonilises viljelussüsteemis olid lämmastiku allikaks lisaks külvikorras kasvanud 

liblikõielistele ka mineraalne lämmastikväetis, kusjuures ristiku allakülviga odra külvi ajal 

said variandid N40, N80 ja N120 ka N-P-K kompleksväetist N40P25K95 kulunormiga 40 

kgN/ha. Väetisvariandid traditsioonilises viljelussüsteemis erinesid üksteisest mineraalse 

lämmastiku koguste poolest: N0 ehk kontrollvariandis mineraalset lämmastikväetist ei 

antud, mulla lämmastikuga varustamine oli täpselt sama kui maheviljelusviisi Org 0 

variandis ainukese erinevusena teostati N0 variandis taimekaitse töid; variandid N40, N80 

ja N120 mineraallämmastiku kogused olid vastavalt 40, 80 ja 120 kgN/ha. Variandid N80 
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ja N120 said lisaks kompleksväetisele ka lämmastikväetist. Lämmastikväetiseks oli 

NH4NO3 ehk ammooniumnitraat, mis anti ristiku allakülviga odrale varakevadel 

võrsumisfaasi alguses, lämmastiku kogused 40 ja 80 kgN/ha. N120 variandile anti 

lämmastikväetist kahes jaos vastavalt 40+40 kusjuures teine osa anti odra loomiseelses 

faasis. 

 

Tabel 1. Sõnniku keemilised omadused ja toiteelementide keskmised sisaldused kuivaines 

aastatel 2013–2016 tehtud analüüside põhjal 

Aasta pHKCl N% P % K % Kuivaine, % 

2013 7,0 1,2 0,4 0,95 45 

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

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

2016 6,6 0,8 0,2 0,3 57 

2017 7,5 2,1 0,6 1,4 21 

 

 

2.3 Teostatud agronoomilised tööd 

 

Antud peatükis antakse ülevaade katseaastal 2017 tehtud põlutööde kohta. Analoogselt 

tehti katsetöid ka eelnevatel aastatel, erinevused võisid tekkida ainult ajalises mõttes 

(kõikumised 2‒4 nädalat), mis oli põhjustatud konkreetse aasta ilmaoludest. 

Odrale eelnes külvikorras kartuli sort Maret ja kartuli põld künti 2016. aastal 29. augustil. 

Katselappidel esimese tööna tehti libistamine 20. aprillil (tabel 2). Mahevariandile anti 

sõnnikut kulunormiga 10 t/ha, mis järgmine päev sisse freesiti. 3.mail külvati oder 

kasutades külvisenormi 204 kg/ha. Külvatud odra sort oli „Anni“, mille idanevus oli 85% 

ja puhtus 99,9% ning idanenud seemnete arv ruutmeetri kohta oli 375. Esmakordselt 

külvati ristik allakülvina katselappidele hiljem, 26. mailkoos esimese äestamisega. 

Allakülvatud punase ristiku sort oli „Varte“, mis on tetraploidne sort. Ristiku idanevus oli 

96% ja puhtus 99,4%. Punane ristik külvati külvisenormiga 9 kg/ha ehk 145 idanevat 

seemet ruutmeetri kohta. Tavavariantidele N40, N80 ja N120 anti mineraalset lämmastikku 

vastavalt normidega 40, 80 ja 120 kgN/ha. N40 varianti väetati ainult üks kord, N80 

variandile anti väetist kahel korral ja mõlemal korral 40 kgN/ha ning N120 varianti väetati 

kolm korda vastavalt 40+40+40 kgN/ha. Väetiseks kasutati esimesel väetamisel 
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kompleksväetist N40P25K95 ja järgnevatel kordadel lämmastikväetist AN 33,4. 

Tavavariantidel teostati ka umbrohutõrjet herbitsiidiga MCPA kulunormiga 0,8 l/ha 15. 

juunil (odra kõrsumise algus), päev enne N120 variandi viimast väetamist. 19. Juulil 

pritsiti tavasüsteemi katselappe fungitsiidiga Prosaro kulunormiga 1 l/ha. Ristiku 

allakülviga odra katselappide koristus toimus 28. augustil. 

 

Tabel 2. Tehtud tööd aastal 2017 

 Kuupäev Tehtud töö 
Kasutatud 

vahendid 

Kogus, 

kulunorm 
ühik 

2
0
1
7
 

20. aprill Libistamine - - - 

25. aprill Umbrohud  - - - 

27. aprill Väetamine (Org) Sõnnik 10 t/ha 

28. aprill Freesimine  - - - 

3. mai 
Odra külv 

freeskülvikuga 
Anni, C2 204 kg/ha 

25. mai 
Väetamine 

(N40,N80,N120) 
N40P25K95 

40 

 
kgN/ha 

26. mai 
Ristiku külv, I 

äestamine 

VARTE, C 

(tetraploidne sort) 
9 kg/ha 

7. juuni 
Väetamine 

(N80,N120) 
AN 33.4 40 kgN/ha 

15. juuni Pritsimine  
MCPA 

Vesi  

0,8  

200 

l/ha 

l 

16. juuni Väetamine (N120) AN 33.4 40 kgN/ha 

4. juuli Umbrohud  - - - 

19. juuli Pritsimine  
Prosaro (fung) 

Vesi  

1 

200 

l/ha 

l/ha 

18.august 
Proovivihkude 

võtmine 
- - - 

28. august Koristamine  - - - 

6. september 
Odra proovide 

tuulutamine 
- - - 

7. september Kuivatamine  - - - 

22. september 
Uus ristiku külv 

freeskülvikuga 
  kg/ha 

 

 

 

2.4 Proovide võtmine ja analüüsimeetodid 

 

Enne odra koristust võeti kõikidelt variantidelt ja kordustelt 0.3 m2 suuruselt alalt odra 

ristiku allakülviga vihud (kokku 28 proovi), millest määrati odra taimede arv, üld- ja 

produktiivvõrsete arv pinnaühiku kohta, 20 juhuslikult valitud kõrre ja pea pikkus, 
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pähikute ja  terade arv peas, terade mass peas ning ristiku maapealne biomass pinnaühiku 

kohta. Vihu kaudu arvutati maapealne biomass, põhu mass ja koristusindeks. Odra 

kvaliteedinäitajatest määrati 1000 tera mass, mahumass.  

Odra koristus toimus mõlemas viljelusviisis üheaegselt, aastate 2013‒2017 jooksul on 

koristusperiood nihkunud vastavalt ilmaoludele 30.07.‒28.08. Igast variandist ja kordusest 

koristati kombainiga (heedri laius 2 m) 20 m2, mis oli ka aluseks odra terasaagi arvutamisel 

ha kohta. 

Keemilised analüüsid taimede ja sõnniku proovidest tehti EMÜ mulla- ja agrokeemia 

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

üldsüsiniku (Cüld) sisaldus määrati kuivtuhastamise meetodil varioMAX CNS 

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

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

märgtuhastamismeetodit väävelhappe lahusega. Terade proteiinisisaldus ja proteiinisaak 

arvutati järgmiste valemite järgi: 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖𝑠𝑎𝑙𝑑𝑢𝑠% = 𝑁% 𝑥 6,25; 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑖𝑛𝑖𝑠𝑎𝑎𝑘
𝑘𝑔

ℎ𝑎
= 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖𝑠𝑎𝑙𝑑𝑢𝑠% 𝑥 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎𝑎𝑘. 

 

 

2.5 Ilmastikutingimused 

 

Meteoroloogilised andmed saadi ilmajaamast, mis asub umbes kahe kilomeetri kaugusel 

katselappidest. Tabelis 3 näeme, et 2017. aasta keskmine temperatuur perioodil aprill – 

august võrreldes aastatega 2012–2016 on olnud 0,4–2,9 °C madalam. Ka on 2017 aasta 

keskmine temperatuur kraadi võrra madalam pikaajalisest näitajast (1969–2017 aastate 

keskmisest temperatuurist). Ainukene soojem kuu on olnud vaadeldaval aastal august, 

mille keskmine temperatuur on kõrgem. Tabelis 4 võime vaadata, et sademeid on tulnud 

2017.a. sarnaselt pikaajalise keskmisega, samas võrreldes eelnenud katseaastatega kuni 82 

mm rohkem (v.a. aasta 2014). 2017 aasta on olnud taimede kasvuks soodne aasta, kuna on 

olnud madalamad ja stabiilsed temperatuurid ja piisavalt sademeid, mis pikendas 

kasvuaega, kuid suurendas terasaaki. 
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Tabel 3.Keskmine temperatuur (°C) odra vegetatsiooniperioodil aastatel 2012–2017 

võrrelduna pikaajalise keskmisega (1969–2017) 

Kuu Keskmine temperatuure, °C 

2013 2014 2015 2016 2017 1969-2017 

Aprill 3,5 6,5 5,4 6,0 3,4 4,8 

Mai 14,8 12,0 10,3 14,0 10,4 11,4 

Juuni 18,2 13,4 14,2 21,0 14,0 15,4 

Juuli 17,7 19,4 15,7 17,9 16,0 17,5 

August 16,9 16,7 17,0 16,1 16,7 16,2 

Aprill–

August 

14,2 13,6 12,5 15,0 12,1 13,1 

Allikas: Eerika ilmajaama andmed 

 

Tabel 4. Sademete summa (mm) odra vegetatsiooniperioodil 2013–2017 võrrelduna 

pikaajalise keskmisega (1969–2017)  

Kuu Sademete summa, mm 

 2013 2014 2015 2016 2017 1969-2017 

Aprill 17 14 51 52 52 29 

Mai 51 84 60 2 16 56 

Juuni 52 104 36 125 94 78 

Juuli 63 71 58 82 61 70 

August 75 113 42 42 106 88 

Aprill- 

August 

258 386 247 303 329 321 

Allikas: Eerika ilmajaama andmed 

 

 

2.6 Andmetöötlus 

 

Hindamaks viljelusviisi ja katse aasta mõju erinevate väetusvariantide kuivaine saagile ja 

kvaliteedile kasutati korrelatsioonanalüüsi, faktoriaalset dispersioonanalüüsi (ANOVA) ja 

kahe-faktorilist ANOVA-t. Kirjeldavat analüüsi kasutati homogeensete gruppide 

statistiliselt oluliste erinevuste leidmiseks viljelusviisi, katseaasta ja keskmiste kuivaine 

saakide vahel. Keskmised on esitatud koos/ilma standardveata (±SE). Statistilise olulisuse 

tase määrati p < 0,05, kui ei ole märgitud teisiti. 
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3 TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1 Ristiku külviaja mõju odra terasaagile 

 

 Odra terasaak võib olulisel määral väheneda, kuna odra taimede ja allakülvatud ristiku 

taimede vahel tekib konkurents mulla niiskusele, valgusele ja toiteainetele (Grist, Mott 

1957). 2017. aastal külvati ristik 23 päeva hiljem kui oder, et soodustada odra algarengut, 

saada suurem saak ja vältida ristiku odrast üle kasvamist. Varasematel aastatel on oder ja 

ristik samal ajal külvatud. Antud töös on võrreldud odra terasaagi näitajaid aastate 2013–

2016 keskmisena 2017. aasta  näitajatega (joonis 1). Hiljem külvatud punane ristik on 

mõjutanud positiivselt suurel määral odra terasaaki. Kõikides 2017. aasta mahe- ja 

tavaviljeluse variantides olid terasaagid suuremad kui terasaagid 2013–2016 aastate 

keskmisena. Odra saak mahesüsteemis on jäänud varasematel aastatel 1,31–1,52 t/ha 

vahele, mis on 49–79% väiksem kui 2017. aasta mahesüsteemide saagid, mis jäid 

vahemikku 2,1–2,58 t/ha. Odra saagid olid 2017. aastal ka mineraallämmastikuga väetatud 

variantides tavaviljeluses 33-38% suuremad kui varasematel aastatel. Tavasüsteemis 

statistiline erinevus puudub lämmastikuga väetatud variantides, millest võib järeldada, et 

väetise koguse suurendamine pole otstarbekas. N0 variant aga erineb teistest väetatud 

variantidest usutavalt, millest saab järeldada, et lämmastikuga väetamine suurendab saaki. 

Mahesüsteemis vahekultuuride kasvatamine ja sõnniku andmine pole ka usutavalt terasaaki 

suurendanud. Hilisem ristiku allakülv on kõikides variantides (välja arvatud N0) odra 

terasaaki usutavalt suurendanud. Dispersioonanalüüsi järgi oli aasta ilmastiku mõju 

terasaagile 8% ja väetisvariandi mõju 79%. 
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Joonis 1. Ristiku külviaja ja väetisvariandi mõju odra kui kattevilja terasaagile (kg/ha). 

*2013–16 – odra terasaak 2013–2016 keskmisena, ristik külvatud odraga samaaegselt; 

  2017 – odra terasaak aastal 2017, ristik külvatud ca kaks nädalat hiljem; 

** N0 ja Org 0 = liblikõieliste poolt seotud atmosfääri N2; Org I = lisaks N2 ka talvised vahekultuurid; Org 

II = lisaks N2 ja talvistele vahekultuuridele ka sõnnik; N40, N80, N120 = N2 + mineraalne lämmastik 40, 80 

ja 120 kg N ha–1, vastavalt 

*** jooned tulpadel tähistavad ±SE; erinevad väiksed tähed tähistavad usutavat erinevust külviaja suhtes ja 

erinevad suured tähed tähistavad usutavat erinevust väetisvariantide vahel. 

 

Teraviljade saagi kujunemist mõjutab eelkõige taimede ja produktiivvõrsete arv 

pinnaühiku kohta ning väga oluline on piisav toitainete kättesaadavus taimede 

võrsumisfaasis ja kõrsumise alguses (Moreno et al. 2003). Maheviljeluse Org II variandis 

oli produktiivvõrsete arv aastate keskmisena 349±14 tk/m2 ja tavaviljeluse variantides 

suurendas mineraallämmastik võrreldes kontrollvariandiga produktiivvõrsete arvu m2 

kohta 13‒42% . N120 variandis oli näiteks produktiivvõrsete arv aastate keskmisena 

665±44 tk/m-2. Mineraalse lämmastiku kättesaadavus kevadel soodustas odra taimede 

kasvu, mille tulemusena suurenes ka produktiivvõrsete arv (Bender, 2015). Samas üksnes 

ristiku hilisem külviaeg 2017.a. meie katses produktiivvõrsete arvu usutaval määral ei 

mõjutanud. 

 

3.2 Ristiku külviaja mõju odra taimede kõrrepikkusele 

 

Taimede maapealse biomassi kujunemisel on oluline näitaja kõrre pikkus (Křen et al. 

2014). Ristiku külviaeg mõjutas usutaval määral odra taimede kõrre pikkust (joonis 2). 
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Nagu näha, on odra kõrrepikkust tavavariantidel, kus kasutati mineraalväetisi, ristiku 

hilisem allakülv usutavalt mõjutanud võrreldes varasemate aastatega. Nendel katselappidel 

on odra kõrred olnud 16,7–21,1 cm pikemad 2013–2016 aastate keskmisest. 

Mahevariantide ja N0 variandi vahel külviaja mõju statistiliselt puudus. Taimede kasvu on 

positiivselt mõjutanud tavavariantides lämmastikuga väetamine, kuna N0 variant erineb 

usutavalt N40, N80 ja N120 variantidest. Kuna N40, N80 ja N120 vahel statistiline 

erinevus puudub, saab öelda, et lämmastiku koguse suurendamisel pole usutavat mõju 

taimede kasvule. Ka mahevariantides puudub usutav erinevus kõrrepikkuse näitajate vahel, 

millest saab järeldada, et vahekultuuride kasvatamine ja sõnniku andmine pole olnud 

efektiivne. Kui varasematel aastatel on taime kõrre pikkus olnud kõrgeimvariandis N80 siis 

2017. aastal on kõrgeim taimik variandis N120. Dispersioonanalüüsi järgi odrataime kõrre 

pikkust mõjutas aasta ilmastik 55% ja  väetisvariant 30% ulatuses. 

 

Joonis 2. Ristiku külviaja ja väetisvariandi mõju odra kõrre pikkusele (cm). 

*2013–16 – odra kõrre pikkus 2013–2016 keskmisena, ristik külvatud odraga samaaegselt; 

  2017 – odra kõrre pikkus aastal 2017, ristik külvatud ca kaks nädalat hiljem; 

  2017 – odra biomass aastal 2017, ristik külvatud ca kaks nädalat hiljem; 

** N0 ja Org 0 = liblikõieliste poolt seotud atmosfääri N2; Org I = lisaks N2 ka talvised vahekultuurid; Org 

II = lisaks N2 ja talvistele vahekultuuridele ka sõnnik; N40, N80, N120 = N2 + mineraalne lämmastik 40, 80 

ja 120 kg N ha–1, vastavalt 

*** jooned tulpadel tähistavad ±SE; erinevad väiksed tähed tähistavad usutavat erinevust külviaja suhtes ja 

erinevad suured tähed tähistavad usutavat erinevust väetisvariantide vahel. 
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3.3 Ristiku külviaja mõju odra biomassi suurusele 

 

Biomassi suurus sõltub suurel määral taimede arvust ruutmeetril, kuid mõjutavateks 

teguriteks on ka taime kasvutingimused, ilmastik ja toiteelementide kättesaadavus 

kasvuperioodil. Odra biomass kuivaines mõjutab ka odra lõplikku terasaaki, sest suurema 

lehepinnaga taimedel on rohkem toitaineid, mis tera täitumisperioodil teradesse liiguvad 

(Křen et al. 2014). Käesolevas katses külvati 375 idanevat tera ruutmeetrile. Võrreldes 

jooniseid 1 ja 3 saame järeldada, et mida suurem on odra biomass, seda suurem on ka 

terasaak. 2017. aasta biomassi näitajad ületasid varasemate aastate keskmisi tulemusi 

usutavalt (joonis 3). Lämmastik aitab taimel kasvatada biomassi. N0 variandis on biomass 

madalam 7,74±0,45t/ha ehk 101,6% väiksem kui N80 variandis. Biomass on olnud 

võrreldavatel aastatel alati suurim variantides N40, N80 ja N120 ja lämmastiku koguse 

suurendamine variandis N80 ja N120 pole andnud positiivset muutust biomassi 

kujunemisele. Org 0, Org I ja Org II variandid on statistiliselt võrdsed, mistõttu 

vahekultuuride kasvatamine ja sõnniku andmine ei suurenda usutavalt odra biomassi. 

Aastal 2017 oli mahesüsteemis biomassi kogus 42‒76% suurem ja väetatud variantides 

90‒96% suurem kui 2013‒2016 aastate keskmisena. Ristiku külviaja mõju odra biomassile 

oli statistiliselt usutav tavasüsteemi variantides ehk N0, N40, N80 ja N120 variantides. 

Mahevariantides ristiku allakülvi aeg ei mõjutanud  biomassi suurust usutaval määral. 

Dispersioonanalüüsist selgus, et aasta ilmastik mõjutas odra biomassi 10% ja väetisvariant 

68% ulatuses. 
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Jooni 3.Ristiku külviaja ja väetisvariandi mõju odra biomassi suurusele (t/ha). 

*2013‒16 – odra biomass 2013‒2016 keskmisena, ristik külvatud odraga samaaegselt; 

  2017 – odra biomass aastal 2017, ristik külvatud ca kaks nädalat hiljem; 

** N0 ja Org 0 = liblikõieliste poolt seotud atmosfääri N2; Org I = lisaks N2 ka talvised vahekultuurid; Org 

II = lisaks N2 ja talvistele vahekultuuridele ka sõnnik; N40, N80, N120 = N2 + mineraalne lämmastik 40, 80 

ja 120 kg N ha–1, vastavalt 

*** jooned tulpadel tähistavad ±SE; erinevad väiksed tähed tähistavad usutavat erinevust külviaja suhtes ja 

erinevad suured tähed tähistavad usutavat erinevust väetisvariantide vahel. 

 

 

3.4 Ristiku külviaja mõju odra terade arvule peas 

 

Terade arv viljapeas on saagi kujunemisel väga oluline näitaja. Terade arvu ja massi 

viljapeas aitab positiivselt mõjutada lämmastikuga väetamine ja kui anda väetist kahes osas 

ehk külviga kaasa ja enne loomisfaasi on tulemus parem (Peltonen 1992). Võrsumine 

avaldab suurt mõju terade arvule peas. Tugeva võrsumise korral moodustub vähem 

pähikute algeid. Mida rohkem generatiivvõrseid pinnaühikul, seda väiksem on terade arv 

peas ja vastupidi. Seega saagi suurendamise võimalus peitub eelkõige terade suuremas 

arvus peas (Jaama, Lauk 1999). Võrreldes omavahel jooniseid 1 ja 4 saame järeldada, et 

mida suurem on odra terade arv peas, seda suurem terasaak. Taimel peab olema tagatud 

toitainete kättesaadavus enne loomisfaasi, et viljapeas areneksid pähikud, mis mõjutavad 

terade arvu peas. Odra igas pähikus on ainult üks tera ja kaherealisel odral on kaks rida 

pähikuid. Kõige rohkem teri peas oli variantides N40, N80 ja N120, mis on ilmselt tingitud 

lämmastikuga väetamisest (joonis 4). Lämmastiku andmine suurendas terade arvu peas 
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2017. aastal kuna N0 variandi ja N120 variandi vahel on usutav erinevus, mida 

varasematel aastatel pole olnud. Mahesüsteemi variantide vahel statistiline erinevus 

puudub, mis tähendab, et vahekultuuride ja sõnniku andmine ei mõjutanud terade arvu 

peas. Mahesüsteemis oli 2017. aastal 11,6‒19,1% ja väetist saanud variantides 14,1‒25,7% 

rohkem terasid ühes viljapeas kui varasematel aastatel. 2013‒2016 aastate keskmisena oli 

odral teri peas 17,7±0,62, kui 2017. aastal aga 20,4±0,5 tera keskmiselt peas, mis on 15,3% 

rohkem. Ristiku hilisem külv on terade arvu peas mõjutanud usutavalt ainult Org 0 ja N120 

variandis. Dispersioonanalüüsi järgi mõjus terade arvule peas kõige rohkem aasta 46% 

ulatuses ja väetisvariant 23% ulatuses. 

 

 

Jooni 4.Ristiku külviaja ja väetisvariandi mõju odra terade arvule (tk) peas. 

*2013‒16 – odra terade arv peas 2013‒2016 keskmisena, ristik külvatud odraga samaaegselt; 

  2017 – odra terade arv peas aastal 2017, ristik külvatud ca kaks nädalat hiljem; 

** N0 ja Org 0 = liblikõieliste poolt seotud atmosfääri N2; Org I = lisaks N2 ka talvised vahekultuurid; Org 

II = lisaks N2 ja talvistele vahekultuuridele ka sõnnik; N40, N80, N120 = N2 + mineraalne lämmastik 40, 80 

ja 120 kg N ha–1, vastavalt 

*** jooned tulpadel tähistavad ±SE; erinevad väiksed tähed tähistavad usutavat erinevust külviaja suhtes ja 

erinevad suured tähed tähistavad usutavat erinevust väetisvariantide vahel. 

 

 

3.5 Ristiku külviaja mõju odra terade massile peas 

 

Pea produktiivsus sõltub terade arvust ja üksiktera keskmisest massist (Lepajõe 1986). 

Viljaterade massi peas mõjutavad ilmastiku- ja kasvutingimused. Et terade mass peas oleks 
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võimalikult suur, tuleb tagada taimele optimaalsed tingimused just eriti terade 

moodustumise aial ja mida suurem on taime biomass terade täitumisperioodil, seda suurem 

on tera mass. Katseaastal 2017 on kõigis väetisvariantides terade mass peas olnud suurem 

kui 2013‒2016 aastatel keskmisena (joonis 5). Maheviljeluse väetisvariantide vahel (Org 0, 

Org I, Org II) 2017. aastal statistiline erinevus puudub ja samamoodi ka väetist saanud 

väetisvariantide vahel (N40, N80, N120) statistiline erinevus puudub.Aastal 2017 on 

variantide N0 ja N120 vahel usutav statistiline erinevus, millest saab järeldada, et 

mineraalse lämmastiku andmine suurendab terade massi peas, kuid varasemalt pole need 

variandid statistiliselt erinenud. Usutav erinevus külviaja suhtes on väetisvariantides Org 0, 

Org I ja N120. Nendes katsevariantides on hilisem ristiku külviaeg positiivselt mõjutanud 

terade massi. Ülejäänud variantides puudub erinevus külviaja suhtes. Terade keskmine 

mass peas on olnud 2013‒2016 aastate keskmisena 0,78±0,05g,mis on 35% kergem kui 

2017. aasta keskmine terade mass peas, mis oli 1,04±0,05g. Varasemate aastatega 

võrreldes on 2017. aastal mahekatsetes terade mass olnud 28,4‒33,9% suurem ja 

lämmastikuga väetatud variantides 26,1‒64% suurem. Dispersioonanalüüsiga tehti 

kindlaks, et terade massile mõjus aasta 59% ja väetisvariant 18% ulatuses. 

 

Jooni 5. Ristiku külviaja ja väetisvariandi mõju odra terade massile (g) peas. 

*2013‒16 – odra terade mass peas 2013‒2016 keskmisena, ristik külvatud odraga samaaegselt; 

  2017 – odra terade mass peas aastal 2017, ristik külvatud ca kaks nädalat hiljem; 

** N0 ja Org 0 = liblikõieliste poolt seotud atmosfääri N2; Org I = lisaks N2 ka talvised vahekultuurid; Org 

II = lisaks N2 ja talvistele vahekultuuridele ka sõnnik; N40, N80, N120 = N2 + mineraalne lämmastik 40, 80 

ja 120 kg N ha–1, vastavalt 

*** jooned tulpadel tähistavad ±SE; erinevad väiksed tähed tähistavad usutavat erinevust külviaja suhtes ja 

erinevad suured tähed tähistavad usutavat erinevust väetisvariantide vahel. 
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3.6 Ristiku külviaja mõju odra 1000 tera massile 

 

1000 tera mass sõltub suurel määral ilmastiku- ja kasvutingimustest ning ka paljudest 

muudest faktoritest nagu näiteks haigused ja kahjurid. 1000 tera mass iseloomustab odra 

terade suurust. Väga suurte väetise koguste puhul 1000 seemne mass võib väheneda, sest 

terade arv peas on suurem (Kärner 1995). Tehtud katses on näha väikest langust 1000 tera 

massil lämmastiku lisamisel, kuid statistiliselt pole need usutavad (joonis 6). Kuna kõik 

tavasüsteemi variandid on statistiliselt võrdsed, siis võib öelda, et lämmastiku andmine 

tehtud katsetes ei mõjutanud 1000 tera massi. Statistiliselt on usutav erinevus ristiku 

allakülvi ajal kõikides variantides peale N40 variandi mis tähendab, et hilisem ristiku külv 

on suurendanud usutavalt 1000 tera massi. Hilisem odra allakülv on mõjutanud positiivses 

suunas 1000 tera massi mahesüsteemis 5,3-8,7% ja lämmastikuga väetatud variantides 

9,3‒14,4%. Aastal 2017 tehtud katse keskmine 1000 tera mass oli 46,11±0,57g ja 

2013‒2016 aastate keskmine 100 tera mass on 42,13±1,27g. 2017. aasta katse tuhande tera 

mass on 3,98g ehk 9,4% võrra suurem varasematest aastatest. Dispersioonanalüüsi järgi 

mõjutas odra 1000 tera massi kõige rohkem aasta ilmastik 71% ulatuses ja väetisvariant 

kõigest 4,5% ulatuses. 
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Joonis 6.  Ristiku külviaja ja väetisvariandi mõju odra 1000 tera massile (g). 

*2013‒16 – odra 1000 tera mass 2013‒2016 keskmisena, ristik külvatud odraga samaaegselt; 

  2017 – odra 1000 tera mass aastal 2017, ristik külvatud ca kaks nädalat hiljem; 

** N0 ja Org 0 = liblikõieliste poolt seotud atmosfääri N2; Org I = lisaks N2 ka talvised vahekultuurid; Org 

II = lisaks N2 ja talvistele vahekultuuridele ka sõnnik; N40, N80, N120 = N2 + mineraalne lämmastik 40, 80 

ja 120 kg N ha–1, vastavalt 

*** jooned tulpadel tähistavad ±SE; erinevad väiksed tähed tähistavad usutavat erinevust külviaja suhtes ja 

erinevad suured tähed tähistavad usutavat erinevust väetisvariantide vahel. 

 

 

3.7 Odra terade proteiinisisaldus ja proteiinisaak 

Odra terade proteiinisisaldus oli usutavalt mõjutatud mineraalse lämmastikuga väetamisest 

(r=0.74; P<0.001; joonis7).  
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Joonis 7.  Ristiku mõju odra terade proteiinisisaldusele (%) aastate 2013‒2017 keskmisena. 

* jooned tulpadel tähistavad ±SE; erinevad tähed tähistavad usutavat erinevust  

** N0 ja Org 0 = liblikõieliste poolt seotud atmosfääri N2; Org I = lisaks N2 ka talvisedvahekultuurid; Org II 

=lisaks N2 ja talvistele vahekultuuridele ka sõnnik; N40, N80, N120 = N2 + mineraalne lämmastik 40, 80 ja 

120 kg N ha–1, vastavalt 

 

Mineraalse lämmastiku jaotatult andmise tõttu on odra terade proteiinisisaldus aastate 

keskmisena kõige kõrgem tavasüsteemi N120 variandi teradel, sellele järgneb N80 

(11.4±0.29 ja 9.9±0.25%, vastavalt). Mahesüsteemis kasvanud odra terade proteiinisisaldus 

jäi vahemikku 7.13‒9.67%, kusjuures variantidevaheline erinevus statistiliselt puudus. 

Tavasüsteemis oli odra terade proteiinisisaldus aastate ja variantide keskmisena 

9.9±0.16%, mis oli 17% kõrgem kui mahesüsteemi sama näitaja. Odra terade 

proteiinisisaldus oli negatiivses korrelatsioonis punase ristiku maapelase biomassi 

suurusega (r= -0.58; P<0.001) ja positiivses korrelatsioonis odra maapealse biomassiga 

(r=0.9; P<0.001), st, et suurem odra biomass ja lehepinnaindeks tagas ka kõrgema 

proteiinisisalduse odra terades. Punase ristiku külviaeg ei mõjutanud odra terade 

proteiinisisaldust. Need tulemused ühtivad ka varasemate tulemustega (Yoshihira et al., 

2002; Fuchs et al. 2008). 

Mineraalse lämmastikväetise tõttu suurenenud odra terasaak põhjustas ka suurema 

proteiinisaagi pinnaühiku kohta. Mahesüsteemis oli odra proteiinisaak erinevatel aastatel 

vahemikus 28‒245 kg ha‒1ja tavasüsteemis 133‒684 kg ha‒1, kusjuures keskmine odra 

proteiinisaakoli aastate ja variantide keskmisena tavasüsteemis 390±17 kg ha‒1, mis oli 

64% suurem kui mahesüsteemi sama näitaja.  
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3.8 Allakülvatud ristiku biomass 

 

2017. aastal hävis allakülvatud ristik lämmastikuga väetatud variantidest täielikult (joonis 

7). Suuremates kogustes kui 20 kg N/ha mineraalse lämmastiku andmine mõjub pärssivalt 

ristiku maapealsele biomassile (Liu et al. 2011; Bender 2015). Ristiku hävimise põhjus 

võis ka olla odra varju jäämine, kus polnud piisavalt valgust ja odra taimed kasutasid ära 

toitained. Tavavariantidel on usutav erinevus ristiku hilisema külviaja suhtes ristiku 

biomassile. Ristiku biomass on tavavariantides hilisema külviaja mõjul kõvasti vähenenud 

võrreldes 2013‒2016 aastate keskmisega või puudub üldse. N0 variandis on varasemate 

aastate ristiku biomassi saak olnud keskmiselt 0,97±0,09t/ha, kui 2017. aastal moodustas 

ristiku biomassi saak varasemate aastate saagist kõigest 4,4%. Mahesüsteemi katsetes on 

ristiku biomass vähenenud võrreldes varasemate aastatega 47,1‒56,5%. Ristiku biomass 

mahesüsteemis 2017. aastal oli statistiliselt võrdne. Dispersioonanalüüsi järgi mõjutas 

allakülvatud ristiku biomassi suurust aasta ilmastik 16% ja väetisvariant 34% ulatuses. 

 

 

Joonis 8. Ristiku külviaja ja väetisvariandi mõju allakülvatud ristiku biomassi suurusele (t/ha). 

*2013‒16 – allakülvatud ristiku biomass 2013‒2016 keskmisena, ristik külvatud odraga samaaegselt;2017 – 

allakülvatud ristiku biomass aastal 2017, ristik külvatud ca kaks nädalat hiljem; 

** N0 ja Org 0 = liblikõieliste poolt seotud atmosfääri N2; Org I = lisaks N2 ka talvised vahekultuurid; Org 

II = lisaks N2 ja talvistele vahekultuuridele ka sõnnik; N40, N80, N120 = N2 + mineraalne lämmastik 40, 80 

ja 120 kg N ha–1, vastavalt 

*** jooned tulpadel tähistavad ±SE; erinevad väiksed tähed tähistavad usutavat erinevust külviaja suhtes ja 

erinevad suured tähed tähistavad usutavat erinevust väetisvariantide vahel. 
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4 KOKKUVÕTE 

 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida kuidas mõjutab ristiku allakülvi aeg odra 

terasaagi suurust ja kvaliteeti mahe- ja tavaviljeluse tingimustes. 

Antud uurimistöö hüpoteesiks oli: 

Ristiku hilisem allakülv soodustab maheviljeluses odra kui kattevilja arengut ja tagab 

suurema terasaagi.  

Maheviljelus ja mehetoodangu kasutamine on järjest populaarsemaks saamas, aga 

maheviljeluses on saagid väiksemad kui tavaviljeluses ja seetõttu ka toodangu hind kallim. 

Kuna maheviljeluses on väikeste saakide peamiseks põhjuseks taimedele vajamineva 

lämmastiku puudus mullas, on selle parandamiseks hakatud kasvatama külvikorras 

erinevaidliblikõielisi kultuure, mis seovad õhulämmastikku. 

Antud uurimustöös on kasutatud aastate 2013‒2016 keskmisi ja eraldi 2017. aasta andmeid 

ning võrreldud tava- ja maheviljelusviisi ja külviaja mõju ristiku allakülviga odra 

terasaagile, selle kujunemisele ja saagi kvaliteedile. Maheviljeluses oli 3 erinevat 

väetisvarianti Org 0, Org I ja Org II, kus lämmastiku allikateks olid vastavalt eelnevalt 

külvikorras kasvatatud liblikõieliste poolt seotud õhulämmastik, lisaks seotud 

õhulämmastikule veel ka talvised vahekultuurid ning veel sõnnikuga antud lämmastik. 

Tavasüsteemis oli 4 väetisvarianti. N0, mis oli kontrollvariant ja ei saanud mineraalset 

lämmastikku ning variandid N40, N80 ja N120, mis said vastavalt lämmastikku 40, 80 ja 

120 kg/ha. 

Hilisem allakülv on mahesüsteemis ja tavasüsteemis suurendanud odra terasaaki usutavalt. 

Varasemalt on allakülvatud ristik mahesüsteemis odra terasaaki tunduvalt vähendanud, 

kuid hilisem allakülv mahesüsteemis aastal 2017 on odra terasaaki tõstnud 49‒79%. Ka 

1000 tera mass on mahe- ja tavasüsteemis hilisema allakülvi korral vastavalt 5,3‒8,7% ja 

9,3‒14,4% tõusnud. Punase ristiku hilisem allakülv on ka avaldanud mõju terade massile 

peas ja vähesemal määral terade arvule peas. Terade mass peas on väetisvariantides Org 0, 

Org I ja N120 tõusnud tänu hilisemale allakülvile usutavalt. Hilisem ristiku allakülv on 

positiivselt mõjunud nii odra kõrrepikkusele kui ka biomassile ainult tavasüsteemis. 

Mahesüsteemis odrataimede kõrrepikkust ja biomassi suurustusutavalt hilisem ristiku 
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allakülv ei mõjutanud. Kuid samas ristiku biomass on hilisema allakülvi tõttu suurel 

määral vähenenud mahesüsteemis 47,1‒56,5% ja tavasüsteemi variantideson ristik 

enamustes hävinud täielikult ainult N0 variandis oli ristikut varasemate aastate saagist 

kõigest 4,4% alles.  

Odra terade proteiinisisaldus oli negatiivses korrelatsioonis punase ristiku maapealse 

biomassi suurusega (r= -0.58; P<0.001) ja positiivses korrelatsioonis odra maapealse 

biomassiga (r=0.9; P<0.001).Punase ristiku külviaeg ei mõjutanud odra terade 

proteiinisisaldust.  

Hilisem ristiku allakülv ei soodusta ristiku biomassi teket, kuid suurenda odra tera saaki. 

Ka mõjub ristikule pärssivalt mineraalse lämmastikuga väetamine. Punase ristiku hilisem 

allakülv on mahesüsteemis otstarbekas, kuid tavasüsteemis punase ristiku hilisem allakülv 

pole õigustatud. Need tulemused on esialgsed ja vajavad veel pikemaajalist katsetamist. 
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